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คำนำ 

ความสำคัญของการเรียนรู้ด้านการเป็นพลเมือง ถือเป็นการเรียนรู้ทีร่ัฐทั่วโลกต่างให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะ

เป็นการเรียนรู้ที่ใช้ในการผลิตเยาวชนในรูปแบบตามที่รัฐต้องการ ไม่ว่ารัฐนั้นจะมีการปกครองในรูปแบบใดก็ตาม  

 ผู้เขียนมีความเชื่อว่า การตั้งคำถาม การถกเถียง ท่ามกลางผู้คนจำนวนหนึ่ง จะทำให้เราได้รับฟังความ

คิดเห็นจากผู้อื่นมากขึ้น และโลกของเราก็กำลังเปิดมากข้ึนในขณะที่รับฟัง แน่นอนว่าเราจะมีโอกาสในการ

แสดงออกด้วยเช่นกัน ในสมัยที่ผู้เขียนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเม่ือปี ค.ศ. 2002 - 2003 จำ

ได้ว่า ในขณะที่กำลังนั่งเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยู่นั้น คุณครูได้ถามว่า เราชอบแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีอะไร มีนักเรียน

ผิวสีคนหนึ่งรีบยกมือตอบว่า “เพราะว่าฉันเป็นคนผิวสี (African American) ฉันจึงต้องใส่เสื้อสีสดๆ เพ่ือให้หน้าตา

ของฉันดูเด่นขึ้นมา” และแทบจะทันใดนั้นเอง มีนักเรียนหญิงอีกคนหนึ่งยกมือขึ้น คุณครูได้ให้โอกาสเธอพูดต่อจาก

เพ่ือน และเธอเองก็เป็นคนผิวสีเช่นกัน เธอบอกว่า “ทำไมเราต้องใส่เสื้อสีสดๆ เพ่ือให้เราดูเด่นล่ะ ทำไมการใส่เสื้อสี

ดำสำหรับพวกเรามันถึงดูแย่ และทำไมเวลาเราพูดถึงสีดำ มันรู้สึกเหมือนกับว่าสีดำคือตัวแทนแห่งความชั่วช้า และ

สีที่ดีต้องเป็นสีที่สดใส เช่น สขีาว และทำไมความขาวมันถึงเป็นตัวแทนของความดี ฉันคือคนผิวสี แต่ฉันไม่เชื่อว่าใส่

เสื้อสีสดแล้วจะทำให้ฉันดูดีขึ้น ไม่ว่าเสื้อสีอะไร ฉันก็สามารถดูดีได้ในรูปแบบที่ฉันเป็น”  

 ทั้งห้องเรียนเงียบงันหลังจากคำตอบ รวมทั้งผู้เขียน แต่ผู้เขียนคิดว่า ณ ขณะนั้นเราต่างได้รับคำตอบจากใน

ใจที่อยู่ก้นบึ้งความคิดของเพ่ือนคนนี้เรียบร้อยแล้ว  

 แด่ Mr. Netter และ Class of 2004, Tara High School 
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บทที่ 1 

ความหมาย นิยาม และแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นพลเมือง 

หัวข้อ 

• ความหมาย - นิยาม ของความเป็นพลเมือง 

• แนวคิดเก่ียวกับความเป็นพลเมือง 

วัตถุประสงค์ 

• นักศึกษาสามารถเข้าใจถึงความหมายของความเป็นพลเมืองในเบื้องต้นได้ 

• นักศึกษาสามารถเข้าใจในแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นพลเมือง 

เกริ่นนำ 

 ในบทแรกของการเรียนวิชาการเป็นพลเมือง เราจะมาทำความเข้าใจกับความหมาย – นิยามของความเป็น

พลเมือง ทั้งนี้ คำว่าพลเมือง ย่อมจะมีความหมายที่แตกต่างจากคำว่า ประชากร ซึ่งเมื่อมีการอธิบายถึงประชากร 

มักจะเป็นการอธิบายในลักษณะของสถิติ เช่น จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย จำนวนของประชากร

ผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น แต่เมื่อเราพูดถึงคำว่าพลเมือง จะพบว่า คำว่าพลเมืองมีขอบเขตท่ีแคบมากกว่าคำว่า

ประชากร นั่นเป็นเพราะว่า ไม่ใช่ประชากรทุกคนที่จะได้รับสิทธิในการเป็นพลเมือง  

 นอกจากการเรียนรู้ถึงความหมายของพลเมือง ในบทนี้จะพูดถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นพลเมือง

โดยตรง เช่น การที่บุคคลคนหนึ่งจะได้รับมาซึ่งความเป็นพลเมือง ต้องมีคุณสมบัติหรือต้องผ่านเงื่อนไขใดบ้าง ทั้งนี้

บริบทที่เราจะศึกษากันในบทที่ 1 จะเป็นการเปรียบเทียบถึงกฎหมาย ข้อบัญญัติในการให้สิทธิการเป็นพลเมืองที่

แตกต่างกันในแต่ละประเทศ  

 อีกประเด็นที่สำคัญ คือ พัฒนาการของคำว่าพลเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ถือเป็นประเด็นที่ควรมี

การศึกษา เพ่ือให้เข้าใจถึงวิวัฒนาการของสิทธิ และการเปลี่ยนแปลงของมุมมองของรัฐ ชนชั้นนำ ที่มีต่อพลเมือง  

ความหมาย – นิยาม ของความเป็นพลเมือง และแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นพลเมือง 

คำว่า “ความเป็นพลเมือง” หรือ “Citizenship” ตามคำจำกัดความของ T.H. Marshall (1950: 32) สามารถ

ถูกแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนหลักด้วยกัน ได้แก่ บริบทของความเป็นพลเมืองที่เก่ียวกับพลเมือง (Civic), บริบทของ
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ความเป็นพลเมืองที่เก่ียวกับการเมือง (Political), และบริบทของความเป็นพลเมืองที่เกี่ยวกับสังคม (Social) การ

เป็นพลเมือง คือ การเป็นสมาชิกในสังคมเต็มรูปแบบ ที่พึงมีสิทธิและความรับผิดชอบในด้านพลเมือง,                  

ด้านการเมือง, และด้านสังคม (Marshall, 1950; 1975; 1981 as cited in Yuval-Davis, 1991: 59) Hague & 

Harrop (2013:15) ได้นิยามความหมายของพลเมืองเพ่ิมเติมว่า พลเมืองคือ สมาชิกเต็มรูปแบบของรัฐ ที่มีศักดิ์และ

สิทธิในการได้รับสถานภาพสมาชิกที่เท่าเทียมกันภายใต้สังคมทางการเมืองของรัฐ ทั้งนี้ Hague & Harrop ได้ระบุ

ถึงสถานภาพของความเป็นพลเมืองนั้นขึ้นอยู่กับรัฐเป็นสำคัญ โดยการเป็นพลเมืองนั้นจะมีหลักฐานเอกสารที่ยืนยัน

ถึงความเป็นพลเมืองของรัฐ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ พาสปอร์ต (Hague & Harrop, 2013:15) 

บริบทของความเป็นพลเมืองที่เกี่ยวกับพลเมือง นิยามความหมายของความเป็นพลเมืองกอปรด้วย เสรีภาพ

ส่วนบุคคลและสิทธิขั้นพ้ืนฐานส่วนบุคคล กล่าวคือ พลเมืองย่อมได้รับเสรีภาพและสิทธิขั้นพ้ืนฐานส่วนบุคคล ทั้งนี้ 

ในภาษาไทย คำว่า สิทธิ และ เสรีภาพ มักเป็นคำท่ีมีการใช้คู่เคียงกันไป จนอาจทำให้เข้าใจได้ว่า สิทธิ และ เสรีภาพ 

ต่างก็มีความหมายเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม พงษ์พิลัย วรรณราช ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า สิทธิ และเสรีภาพมี

ความหมายที่แตกต่างกันหากพิจารณาจากนิยามความหมายที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ (พงษ์พิลัย วรรณราช, ม.ป.ป.) 

จากการพิจารณาความหมายของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พบว่า ตาม

รัฐธรรมนูญหมวดที่ 3 ว่าด้วย สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย สามารถแบ่งการใช้คำศัพท์ “สิทธิ” และ 

“เสรีภาพ” ออกเป็น 2 กรณีหลัก คือ  

1.) การเลือกใช้คำว่าสิทธิและเสรีภาพร่วมกัน เช่น ในมาตราที่ 25 ระบุว่า “สิทธิและเสรีภาพของปวงชน

ชาวไทย นอกจากท่ีบัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดที่มิได้ห้ามหรือจำกัดไว้ใน

รัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอ่ืน บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะทำการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตาม

รัฐธรรมนูญ…” มาตราที่ 27 ระบุว่า “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครอง

ตามกฎหมายเท่าเทียมกัน” และ มาตราที่ 28 ระบุว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย” 

(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐, 2561: 7-8)  

2.) การเลือกใช้คำว่าสิทธิ และ เสรีภาพ แยกออกจากกัน เช่น ในกรณีของการเลือกใช้คำว่าสิทธิ ใน

รัฐธรรมนูญ ถูกระบุไว้ในมาตรา 32 “บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว” 

มาตรา 37 “บุคคลย่อมมีสิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดก” และในกรณีของการเลือกใช้คำว่าเสรีภาพใน

รัฐธรรมนูญ ถูกระบุไว้ในมาตรา 31 “บุคคลย่อมมเีสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนาและย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติ
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หรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน...”1 มาตรา 34 “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การ

พูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน การจำกัดเสรีภาพดังกล่าวจะทำมิได้ เว้นแต่

โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐ...” (รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐, 2561: 9-10)  

จากกรณีการเลือกใช้คำว่า สิทธิ และ เสรีภาพ แยกออกจากกัน พบว่า คำว่าสิทธิตามที่ใช้ในรัฐธรรมนูญ คือ 

สิ่งที่พึงมีเป็นลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล เช่น ชื่อเสียงส่วนบุคคล เกียรติยศส่วนบุคคล ไม่มีบุคคลอื่นใดสามารถขอ

โอนใช้ชื่อเสียงของเราไปเป็นของเขาได้ เช่นเดียวกันกับการมีสิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดก ไม่มีบุคคลอ่ืนใด

สามารถมีสิทธิในทรัพย์สินของเราได้ และไม่มีบุคคลใดสามารถรับมรดกแทนเราได้ หากเราไม่ยินยอม  

ในส่วนของความหมายของคำว่าเสรีภาพนั้น ไม่ได้เป็นไปในลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล กล่าวคือ ไม่ว่าใครก็

สามารถมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาได้ และภายใต้รัฐธรรมนูญเดียวกันนี้ ไม่ว่าใครก็สามารถเปลี่ยนการนับถือ

จากศาสนาพุทธไปยังศาสนาอ่ืนได้ หรือ แม้กระทั่งเปลี่ยนจากศาสนาพุทธ ไปเป็นศาสนาคริสต์ และกลับมานับถือ

ศาสนาพุทธอีกครั้ง ก็ย่อมสามารถทำได้ และไม่ว่าใครก็สามารถมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะได้   

บริบทของความเป็นพลเมืองที่เกี่ยวกับการเมือง นิยามความหมายของความเป็นพลเมืองกอปรด้วย สิทธิ

ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง กล่าวคือ พลเมืองจะมีสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในประเด็นของการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองนี้ พลเมืองสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองในแบบ passive หรือ ผู้ตอบรับ และแบบ active หรือ 

ผู้มีส่วนร่วม ทั้งนี้ นิยามของพลเมืองที่มีส่วนร่วมทางการเมืองแบบ passive หมายถึง การมีส่วนร่วมทางการเมือง

ตามกิจกรรมที่ภาครัฐได้จัดให้มีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการ โดยผู้มีส่วนร่วมทางการเมืองแบบ passive จะไม่ได้

แสดงออกซ่ึงความคิดเห็นใดนอกเหนือไปจากการทำตามข้อแนะนำของภาครัฐ เช่น  การใช้สิทธิของตนไป

ลงคะแนนเลือกตั้ง ทั้งนี้ ผู้ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง เพียงแต่ต้องเดินทางไปที่หน่วยเลือกตั้งและทำการเลือกตั้งตาม

กฎ กติกาที่ภาครัฐได้ระบุไว้ เช่น กากบาทลงในบัตรเลือกตั้ง หรือ ใส่หมายเลขผู้สมัครที่ตนเองต้องการลงไปในบัตร

เลือกตั้ง ผู้มีส่วนร่วมทางการเมืองแบบ passive จะไม่ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองที่อยู่นอกเหนือไปจากการใช้สิทธิที่

พึงมีของตนเอง 

สำหรับผู้มีส่วนร่วมทางการเมืองแบบ active จะเป็นผู้มีส่วนร่วมทางการเมืองที่มีความกระตือรือร้น

มากกว่าผู้มีส่วนร่วมทางการเมืองแบบ passive อย่างเห็นได้ชัด โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบพลเมือง

 
1 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในมาตราที่ 31 มกีารใช้คำว่า “ถือศาสนา” แทนคำว่า “นบัถือศาสนา”  
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แบบ active ไม่ได้เกิดเพียงจากการทำตามกิจกรรมที่ภาครัฐจัดให้แต่เพียงเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงกิจกรรมทาง

การเมืองที่พลเมืองแบบ active จัดขึ้นเอง หรือไปเข้าร่วมทำกิจกรรมกับหน่วยงานภาคเอกชน NGOs เข้าร่วม

กิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ ที่อยู่นอกเหนือไปจากกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างเป็นประจำ ยกตัวอย่างเช่น พลเมือง 

active เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองผ่านการเดินประท้วงเรียกร้องให้ภาครัฐขึ้นค่าแรง จัดตั้งกลุ่มผลประโยชน์ของ

ตนเองและเรียกร้องให้มีสมาชิกมาเข้าร่วม เช่น กลุ่มรณรงค์การแต่งงานเพศเดียวกันแบบเสรี โดยมีเป้าประสงค์คือ

ให้ภาครัฐเปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติทางกฎหมาย เข้าร่วมทำกิจกรรมทางการเมืองกับกลุ่ม NGOs เช่น รณรงค์ให้

ยกเลิกการสร้างเขื่อนร่วมกับกลุ่ม Green Peace เข้าร่วมประชุมกับรัฐบาลในฐานะตัวแทนประชาชน การเข้าไป

เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเลือกตั้ง โดยเข้าไปเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลท้องถิ่น

ผ่านการขอพิจารณางบประมาณรัฐบาลท้องถิ่นที่มีการใช้ในแต่ละปีงบประมาณ 

บริบทของความเป็นพลเมืองที่เกี่ยวกับสังคม นิยามความหมายของความเป็นพลเมืองกอปรด้วย สิทธิใน

การได้รับสวัสดิการจากภาครัฐ ทั้งสวัสดิการทางด้าน เศรษฐกิจ การรักษาความปลอดภัย การศึกษา และ สังคม ใน

บริบทของความเป็นพลเมืองที่เก่ียวกับสังคม Marshall (1950: 30) ให้ความเห็นเอาไว้ว่า มีความหมายที่ครอบคลุม

อย่างกว้างขวาง ไม่เฉพาะในประเด็นของการมีสิทธิในการได้รับสวัสดิการจากภาครัฐในทุกด้าน แต่ยังครอบคลุมไป

ถึง สิทธิในการใช้ชีวิตตามมาตรฐานทั่วไปของสังคม สิทธิในการแสดงออกตามขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณี

ของตนเองแก่สังคม 

ในบริบทของความเป็นพลเมืองที่เก่ียวกับสังคม บทความเรื่อง คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จาก

ครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน โดย ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ ได้เขียนถึงสิทธิทางสังคมที่พึงมีในอุดมคติของประชาชนไทย 

ตัวอย่างส่วนหนึ่งของบทความนี้ ได้แก่  

“...บ้านเมืองที่ผมอาศยัอยู่ จะต้องมีขื่อมีแป ไมม่ีการข่มขู ่กดขี่ หรอืประทุษร้ายกัน...

ผมต้องการสุขภาพอนามยัอันด ี และรัฐบาลจะต้องให้บริการป้องกันโรคแก่ผมอย่างฟรีกับ

บริการการแพทย์ รักษาพยาบาลอย่างถูกอย่างดี เจ็บป่วยเมื่อใด หาหมอหาพยาบาลได้สะดวก... 

เมื่อจะตาย ก็ขออย่าให้ตายอย่างโง่ๆ อย่างบ้าๆ คือ ตายในสงครามที่คนอื่นก่อให้เกิดขึ้น ตายใน

สงครามกลางเมือง ตายเพราะอุบัติเหตรุถยนต์ ตายเพราะน้ำหรืออากาศเป็นพิษ หรือตายเพราะ

การเมืองเป็นพิษ...ผมต้องการโอกาสที่มีส่วนในสังคมรอบตัว ผมต้องการมีส่วนในการวินิจฉัย

โชคชะตาทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของชาติ..” (ป๋วย อ๊ึงภากรณ์, 2530) 
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จะเห็นได้ว่าจากงานเขียนของป๋วย (2530) เน้นการเขียนถึงสิทธิอันพึงมีของพลเมืองในบริบททางสังคม

เป็นหลัก โดยเป็นการกล่าวถึงสวัสดิการทางสังคมข้ันพ้ืนฐานที่ภาครัฐควรจะให้แก่พลเมือง เช่น สิทธิในการได้รับ

การบริการทางการแพทย์ สิทธิในการได้รับการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินและชีวิต ในงานเขียนของป๋วย ได้

กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า ไม่เพียงแต่การรอรับสิทธิที่พึงได้รับจากภาครัฐแต่เพียงเท่านั้น พลเมืองยังมีหน้าที่ความ

รับผิดชอบในการเสียภาษีให้แก่รัฐ เพ่ือให้รัฐนำเอาภาษีไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 

โดยสรุปแล้ว การเป็นพลเมืองประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลกั คือ บริบทความเป็นพลเมืองที่เกี่ยวกับสิทธิ

พลเมือง สิทธิทางการเมือง และสิทธิทางสังคม ทั้งนี้ เราสามารถทำความเข้าใจถึงสิทธิพลเมืองขั้นพ้ืนฐานได้ผ่าน

ทางรัฐธรรมนูญ ในส่วนของสิทธิทางการเมือง สามารถแบ่ง พลเมืองออกได้เป็น 2 รูปแบบหลัก คือพลเมืองแบบ 

passive และ พลเมืองแบบ active โดยการแบ่งประเภทของพลเมือง ผู้ใช้สิทธิทางการเมือง แบ่งจากความ

กระตือรือร้นทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมืองแต่ละบุคคล ในส่วนของสิทธิทางสังคม มีระดับในการ

ครอบคลุมสิทธิที่กว้าง ได้แก่ การได้รับสวัสดิการทางเศรษฐกิจและสังคมจากภาครัฐ และสิทธิในการใช้ชีวิตตาม

มาตรฐานของสังคม จากความหมายของ Marshall (1950) ได้ระบุถึงความเป็นพลเมืองไว้อย่างกว้างๆ คือ ไม่ได้พูด

ถึงการเป็นพลเมืองภายใต้รัฐ ในขณะที่ Hague และ Harrop (2013) ได้เน้นไปที่การเป็นพลเมืองของรัฐ คือ หาก

ปราศจากการรับรองโดยรัฐ บุคคลนั้นๆย่อมไม่มีสิทธิในการเป็นพลเมืองของรัฐ และไม่มีสิทธิที่จะได้รับสวัสดิการ

หรือผลประโยชน์จากรัฐ ได้เทียบเท่ากับบุคคลที่ดำรงสถานะพลเมืองของรัฐ 

การได้มาซึ่งความเป็นพลเมือง 

 การกำเนิดขึ้นของการได้สิทธิมาซึ่งความเป็นพลเมืองเริ่มต้นในนครรัฐกรีกโบราณ พลเมืองของนครรัฐ

เอเธนส์ ประกอบไปด้วย ผู้ชายชาวเอเธนส์ ไม่มีการนับรวมเอาสตรีและทาสเป็นพลเมือง สาเหตุเพราะสตรีและทาส

ไม่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมในสภา ไม่มีสิทธิในการโหวต และ ไม่มีสิทธิในการเป็นทหาร (Che, 2017: 97-98) 

ทั้งนี้ การถูกจำกัดสิทธิในการแสดงออกทางการเมืองส่งผลให้ สตรีและทาส ไม่ถูกนับสถานะให้เป็นพลเมืองเต็ม

รูปแบบของนครรัฐ  

 ในสมัยจักรวรรดิโรมัน สังคมได้ถูกแบ่งออกเป็นชนชั้นอย่างชัดเจน ได้แก่ สังคมชนชั้นบน และสังคมชนชั้น

ล่าง ทั้งนี้ บุคคลที่จัดอยู่ในสังคมชนชั้นบน ได้แก่ “จักรพรรดิ, สมาชิกสภาสูง, ทหาร, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง, ผู้

พิพากษา, สมาชิกสภาเมือง, และ นักบวช” (Knapp, 2011: 5)  สังคมชนชั้นล่างคือ บุคคลอื่นๆที่ไม่ได้ถูกจัดอยู่ใน

สังคมชนชั้นบน การจัดบุคคลตามสถานะทางสังคมเศรษฐกิจพบว่า มีชนชั้นบนอยู่เพียง ประมาณร้อยละ 0.5 
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ในขณะที่ ประมาณร้อยละ 99.5 จัดเป็นชนชั้นล่าง (Knapp, 2011: 5-6) บทบาทของสตรีโรมัน มีสถานะไม่ต่างจาก

สตรีเอเธนส์ คือ มีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยภายในเคหสถานของตน และไม่มีบทบาทอ่ืนใดในทางการเมือง โดยมี

ความเชื่อว่า พระเจ้าได้จัดสรรแบ่งหน้าที่ของผู้ชายและผู้หญิงให้แยกออกจากกัน โดยผู้หญิงมีหน้าที่ภายในบ้าน 

ในขณะที่ผู้ชายมีหน้าที่ความรับผิดชอบนอกบ้านทั้งหมด (Chrysostorm as cited in Knapp, 2011: 53)    

 ตามหลักกฎหมาย พบว่า สามารถแบ่งการได้รับรองสัญชาติของบุคคลจากรัฐตามการกำเนิดออกเป็น 2 

รูปแบบ ได้แก่ 

1. Jus soli หมายถึง การเกิดภายในดินแดนของประเทศหนึ่งๆ ในรูปแบบ jus soli บุคคลย่อมได้สัญชาติโดย

ยึดหลักดินแดนที่เกิดเป็นสำคัญ (Scott, 1930: 58) 

2. Jus sanguinis หมายถึง การสืบสันดานโลหิต ในรูปแบบ jus sanguinis บุคคลย่อมได้สัญชาติผ่านการ

สืบสายโลหิต (Scott, 1930: 58) 

ทั้งนี้ การได้รับสัญชาติในรัฐใดรัฐหนึ่ง อาจใช้หลัก jus soli เป็นหลัก หรือ ใช้ jus sanguinis เป็นหลัก หรือ

ใช้ทั้ง jus soli และ jus sanguinis  

ในประเทศฝรั่งเศส การได้รับสิทธิในการเป็นพลเมืองยึดหลัก jus soli โดยเด็กท่ีเกิดในประเทศฝรั่งเศสจะ

ได้สิทธิในการเป็นพลเมืองฝรั่งเศสถึงแม้จะไม่มีบิดามารดา หรือ บิดามารดาเป็นบุคคลไร้สัญชาติ หรือ เกิดใน

ประเทศฝรั่งเศสโดยมีบิดาหรือมารดาอย่างน้อยคนใดคนหนึ่งเกิดในฝรั่งเศสจะได้รับสิทธิในการเป็นพลเมืองฝรั่งเศส 

(The Law Library of Congress, 2012: 1) 

กรณีของประเทศเยอรมนี การได้รับสิทธิในการเป็นพลเมืองยึดหลัก jus sanguinis เป็นหลัก กรณีที่จะ

ได้รับสิทธิความเป็นพลเมืองเยอรมัน บุตรจะต้องเกิดจากผู้ปกครองที่เป็นเยอรมัน สำหรับกรณีอ่ืนๆ เด็กจะได้รับ

สิทธิในการเป็นพลเมืองเยอรมันต่อเมื่อ บิดาหรือมารดามีถิ่นที่พักอาศัยประจำอยู่ในประเทศเยอรมนีเป็นระยะเวลา

อย่างน้อย 8 ปี นอกจากนี้ บิดาหรือมารดาจะต้องมีใบอนุญาตให้สามารถอยู่อาศัยในเยอรมนีหรือประเทศใน

สหภาพยุโรปแบบถาวร หรือ เป็นพลเมืองของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (The Law Library of Congress, 

2012: 1-2) 

กรณีของประเทศกรีซ การได้รับสิทธิในการเป็นพลเมืองยึดทั้งหลัก jus soli และ jus sanguinis โดย เดก็

จะได้รับสิทธิในการเป็นพลเมืองประเทศกรีซเม่ือ 1.) มีบิดาหรือมารดาเป็นคนกรีก (ยึดหลัก jus sanguinis) 2.) เด็ก

เกิดในกรีซโดยบิดาหรือมารดาเกิดในประเทศกรีซและอาศัยอยู่เป็นการถาวรในประเทศกรีซ หรือ เด็กเกิดใน
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ประเทศกรีซโดยไม่ได้ถือสัญชาติอ่ืนใด หรือ เด็กถือกำเนิดในกรีซโดยไม่มีสัญชาติ (ยึดหลัก  jus soli) (The Law 

Library of Congress, 2012: 2) 

นอกเหนือไปจากการได้มาซึ่งเป็นพลเมืองโดยการเกิดแล้ว บุคคลย่อมสามารถเป็นพลเมืองของรัฐใดรัฐ

หนึ่งผ่านเงื่อนไขอ่ืนๆ เช่น  

1. การแปลงสัญชาติ หรือ การโอนสัญชาติ (Naturalization)  

Naturalization คือ กระบวนการที่ภาครัฐได้มอบสัญชาติให้แก่พลเมืองต่างชาติ หรือ มอบสัญชาติ

ให้กับบุคคลที่แต่เดิมไม่ได้รับสัญชาติของรัฐนั้นๆมาตั้งแต่กำเนิด โดยการมอบสัญชาติให้จะกระทำ

ต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดของรัฐ2 โดยปกติแล้ว Naturalization จะเกิดขึ้น

หลังจากท่ีพลเมืองต่างชาติได้อยู่อาศัยในรัฐ จนได้รับสิทธิให้เป็น Permanent Resident หรือ สิทธิ

สามารถอยู่อาศัยภายในรัฐได้อย่างถาวร แต่ยังไม่ได้รับสิทธิเทียบเท่าพลเมือง หลังจากการได้ดำรง

สิทธิ Permanent Resident มาจนครบระยะเวลาที่กำหนด บุคคลดังกล่าวมีสิทธิในการขอสัญชาติ

เป็นพลเมืองของรัฐได้  

2. การแต่งงาน  (Marriage) 

การแต่งงาน ถือเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถให้บุคคลมีสิทธิในการได้รับสัญชาติตามคู่สมรส ในทาง

ปฏิบัติ มีบุคคลต่างชาติสมรสเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญชาติ เกิดเป็นธุรกิจรับจ้างสมรสโดยสามารถเลือกคู่

สมรสผ่านนายหน้า ในประเทศสหรัฐอเมริกา หากพบว่ามีการสมรสหลอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิทธิในการ

อยู่อาศัยในประเทศ จะต้องถูกดำเนินคดี และท่ีผ่านมามีเหตุการณ์ที่มีผู้ถูกดำเนินคดีจากการรับจ้าง

อำนวยความสะดวกในการสมรสหลอกให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้ามายังประเทศ (Cai, 2016) 

3. การลงทุนซื้อความเป็นพลเมือง (Citizenship by Investment) 

ในบางกรณี รัฐบาลต้องการสร้างรายได้ให้แก่รัฐ โดยการยื่นข้อเสนอให้แก่กลุ่มผู้มีทรัพย์สินสูงจากท่ัว

โลกเข้ามาถือสัญชาติ โดยการถือสัญชาติอ่ืนอาจก่อให้เกิดประโยชน์ในหลากหลายด้าน เช่น ประโยชน์

ทางด้านภาษี ประโยชน์ทางด้านความปลอดภัย ประโยชน์ในด้านการลงทุน ในปี 2017 มีประเทศ

มากกว่า 24 ประเทศที่ยื่นข้อเสนอให้พลเมืองต่างชาติลงทุนในรัฐผ่านทางการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ พันธบัตรรัฐบาล การลงทุนในธุรกิจ แลกกับการกรุยทางไปสู่การเป็นพลเมืองของรัฐ 

(AP News, May 16, 2017) ข้อมูลจาก World Economic Forum พบว่า ในบางกรณีเมื่อมีการลงทุน

การซื้อความเป็นพลเมือง ผู้ลงทุนจะต้องอยู่อาศัยในรัฐตามระยะเวลาที่กำหนด และจะยังไม่ได้รับสิทธิ
 

2 อ้างจากนิยาม Naturalization ของ U.S. Citizenship and Immigration Services 
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การเป็นพลเมืองจนกว่าจะถึงระยะเวลาที่ภาครัฐได้กำหนดไว้ เช่น ในประเทศ Antigua and Barbuda 

ผู้ลงทุนจะต้องลงทุนเป็นจำนวน 250,000 เหรียญสหรัฐ และจะต้องเข้าอยู่อาศัยใน Antigua and 

Barbuda เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 วันในทุก 5 ปี ข้อดีคือ ผู้ลงทุนสามารถได้รับสิทธิในการเป็น

พลเมืองได้ทันที ในขณะที่ประเทศ ฝรั่งเศส ผู้ลงทุนจะต้องลงทุนเป็นจำนวนเงินสูงถึง 10 ล้านยูโร และ

จะต้องใช้ระยะเวลาถึง 5 ปี กว่าจะได้รับสิทธิในการเป็นพลเมือง (Myers, 2016)  

ถึงแม้ว่าการซื้อความเป็นพลเมืองจะส่งผลดีในแง่ของการสร้างกระแสรายได้ให้กับภาครัฐ และส่งผลดี

ต่อผู้ที่ต้องการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ความปลอดภัย โอกาสในการลงทุน อย่างไรก็ตาม 

ประเด็นการซื้อสิทธิความเป็นพลเมือง ถือเป็นที่ถกเถียงในแง่ของความเหมาะสม ในกรณีของประเทศ 

Malta พลเมืองของประเทศราวร้อยละ 53 ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลที่จะมอบสิทธิในความเป็นพลเมือง

ให้กับนักลงทุนต่างชาติ (Meltzer, 2013) นอกจากประเด็นเรื่องความเหมาะสมแล้ว ยังต้องตั้งคำถาม

เรื่องความมั่นคงของรัฐอีกด้วย เพราะนักลงทุนที่ซื้อสิทธิในความเป็นพลเมืองอาจเป็นผู้กระทำผิด

กฎหมายจากรัฐอ่ืน เช่น ฟอกเงิน ย้ายทรัพย์สินที่ได้มาจากการคอร์รัปชัน หรือ ทรัพย์สินที่ได้มาจาก

การทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย  

 อนึ่ง รัฐย่อมจะมีพลเมืองของรัฐและบุคคลที่ไม่ใช่พลเมืองของรัฐอาศัยอยู่ ทั้งนี้บุคคลที่อาศัยอยู่ภายในรัฐ

ยังสามารถถูกแบ่งย่อยออกเป็นหลายประเภท ได้แก่ 

• Economic Migrant (ผู้อพยพทางด้านเศรษฐกิจ) – บุคคลที่ย้ายถิ่นฐานออกจากประเทศบ้าน

เกิดของตนเองด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ ผู้อพยพในรูปแบบนี้ไม่นับว่าเป็นผู้ลี้ภัย เพราะ

สามารถเดินทางกลับไปยังประเทศของตนเองได้อย่างปราศจากความหวาดกลัว แต่ที่อพยพไป

ยังประเทศอ่ืน เพราะความต้องการให้ชีวิตได้รับโอกาสที่ดีขึ้น (Amnesty International, 

2017) 

• Alien3 (คนต่างด้าว) – บุคคลที่ไม่ใช่พลเมืองของรัฐที่ตนเองพำนักอยู่ (Internal Revenue 

Service – IRS, n.d.) 

 
3 อิงคำอธิบายตาม Alien ที่เข้ามาในสหรัฐอเมริกา 
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• Undocumented Alien4 (คนต่างด้าวที่ไร้เอกสารอธิบาย) – บุคคลที่เข้ามายังรัฐอ่ืนโดยไม่มี

เอกสารแสดงตัวตนและไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามายังรัฐ หรือ บุคคลที่เข้ามายังรัฐอย่างถูกต้อง

ตามกฎหมายแต่อาศัยอยู่ในรัฐจนเกินกำหนดวีซ่า (Internal Revenue Service – IRS, n.d.) 

• Expat (คนต่างด้าว) – ไม่มีคำแปลอย่างเป็นทางการของ expat ทั้งนี้ expat ถือเป็นบุคคลที่

ไม่ได้อยู่ในบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองและอาศัยทำมาหากินอยู่ในประเทศอ่ืน ซึ่งอันที่จริง

แล้วมีความหมายไม่ต่างจาก migrant worker อย่างไรก็ตาม expat ถือเป็นเหมือน slang ใน

ภาษาอังกฤษ ที่หมายความถึง บุคคลผู้มีการศึกษาสูง มีฐานะดี ทำงานวิชาชีพในต่างประเทศ 

(ไม่ใช่งานประเภทใช้แรงงาน) (Nash, 2017) 

• Asylum Seeker (ผู้แสวงหาทีล่ี้ภัย) – บุคคลที่ต้องการการคุ้มครองในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ 

ผู้ขอลี้ภัยอาจยังไม่ได้รับสถานะเป็นผู้ลี้ภัย ผู้แสวงหาทีล่ี้ภัยอาจทำเรื่องไปถึงยังรัฐอ่ืนเพ่ือขอลี้

ภัย แต่จะยังไม่ได้รับการตอบรับให้สามารถลี้ภัยอย่างเป็นทางการจากรัฐ (Amnesty 

International, 2017) 

• Refugee (ผู้ลี้ภัย) – บุคคลที่เดินทางหนีออกจากประเทศบ้านเกิดของตนเองและไม่ยินยอมที่

จะกลับไปยังประเทศบ้านเกิดของตนเอง เพราะความกลัวในการถูกลงโทษ อันเนื่องมาจาก

เชื้อชาติ, ศาสนา, การเป็นสมาชิกของกลุ่ม, หรือ เพราะเหตุผลทางความคิดทางการเมือง 

(Amnesty International, 2017)5 

• Stateless Person (คนไร้สัญชาติ) – บุคคลผู้ไม่ได้รับการยอมรับให้มีสถานะเป็นพลเมืองของ

รัฐใดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (Amnesty International, 2017) 

การได้มาซึ่งความเป็นพลเมืองสามารถกระทำได้หลายวิธีการ โดยวิธีการปกติคือ การได้มาซึ่งความเป็น

พลเมืองจากการสืบสันดานโลหิต หรือ จากสถานที่ที่เราเกิด หรือ กระบวนการได้มาซึ่งความเป็นพลเมืองผ่านการ

โอนสัญชาติ, แต่งงาน, หรือแม้กระทั่งการซื้อความเป็นพลเมือง ทั้งนี้ ยังมีบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในสถานะพลเมืองของรัฐ 

เช่น คนต่างด้าว ผู้ลี้ภัย ฯลฯ ซึ่งจะมีคำนิยามของบุคคลในแต่ละประเภทแตกต่างกันออกไป 

 

 
4 อิงคำอธิบายตาม Undocumented Alien ที่เข้ามาในสหรัฐอเมริกา 
5 สามารถอา่นบทความเร่ือง การลี้ภยั: ทำไมเขาถึงเลือกที่จะหนี? เพิ่มเติมท้ายบท 
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สถานะพลเมืองของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 และโลกอนาคต 

ในปี ค.ศ. 2017 ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ได้ทำการมอบความเป็นพลเมืองให้แก่หุ่นยนต์ที่มีชื่อว่า 

โซเฟีย (Sophia) ในประเด็นนี้ก่อให้เกิดความท้าทายในจริยธรรมและปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence - 

A.I.) ทั้งนี้ในปัจจุบัน ยังมีข้อถกเถียงกันถึงความปลอดภัยของการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ ปรากฏการณ์การให้

ความเป็นพลเมืองแก่ปัญญาประดิษฐ์โซเฟียก่อให้เกิดประเด็นที่จะต้องพัฒนาในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

พลเมืองในอนาคต (Chikhale and Gohad, 2018: 107) ในซาอุดีอาระเบีย ยังคงมีประเด็นความท้าทายทางด้าน

สิทธิมนุษยชน เช่น ประเด็นของสิทธิสตรีในรัฐ ปี 2017 สตรีชาวซาอุดีอาระเบียเริ่มได้รับสิทธิในการเข้าถึงการ

ให้บริการจากภาครัฐในด้านการศึกษาและการสาธาณสุข โดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ปกครองของสตรีผู้นั้น

ก่อน (Chikhale and Gohad, 2018: 107) นั่นแปลว่า สิทธิการเป็นพลเมืองของโซเฟีย เกิดข้ึนพร้อม ๆ กับการที่

สตรีได้รับอนุญาตให้ทำธุรกรรมในบางกรณีด้วยตนเอง โดยไม่ต้องได้รับการยินยอมจากบุคคลอื่น  

เพ่ือรับมือกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในปี 2019 รัฐบาล องค์กรเอกชน และพลเมือง ในประเทศ

เดนมาร์ก มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิทธิและจริยธรรม, กฎหมาย, สังคมศาสตร์, วัฒนธรรม, การเมือง, และ เศรษฐกิจ 

เข้าร่วมให้ความเห็นถึงประเด็นการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในกรณีต่าง ๆ เช่น การแก้ไขปัญหาประชาธิปไตย 

การสร้างความยุติธรรมของระบบตุลาการ การยินยอมการให้ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ของพลเมือง การเคลื่อนการ

ลงทุนไปยังการลงทุนปัจจัยพ้ืนฐานของปัญญาประดิษฐ์ ฯลฯ (Danish Board of Technology, 2019) 

นอกเหนือจากประเด็นระหว่างปัญญาประดิษฐ์ พัฒนาการ และสิทธิมนุษยชนแล้ว ประเด็นที่เป็นอีกข้อ

ถกเถียงกันคือ สิทธิมนุษยชนและจริยธรรมของ “มนุษย์เครื่องจักร” (Human Cyborg) กล่าวคือ เมื่อมนุษย์มี

ชิ้นส่วนของร่างกายที่มิได้เป็นชิ้นส่วนทางธรรมชาติ การปกป้องด้านสิทธิ ควรเป็นไปในทิศทางใด ข้อถกเถียง

เบื้องต้นในประเด็นนี้คือ มนุษย์ควรมีสิทธิในร่างกายของตนเองมากหรือน้อยขนาดไหน และการใช้สิทธิของการเป็น 

Human Cyborg เพ่ือความได้เปรียบในการแข่งขันกับมนุษย์ที่ไม่ได้มีส่วนประกอบทางร่างกายด้วยเครื่องจักร ควร

มีข้อตกลงทางด้านกฎหมายหรือสิทธิพื้นฐานอย่างไร6   

 

 

 
6 สามารถอา่นบทความเร่ือง Human Cyborg 4.0 เพิ่มเติมท้ายบท 
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สรุป 

 นิยามของคำว่า พลเมือง มีความหมายที่ครอบคลุมทั้งด้าน บริบททางด้านพลเมือง ในประเด็นเรื่องสิทธิ

เสรีภาพส่วนบุคคล บริบททางด้านการเมือง ครอบคลุมในประเด็นของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง โดย

แบ่งพลเมืองออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ พลเมืองแบบ active และ พลเมืองแบบ passive บริบททางด้านสังคม 

ครอบคลุมในประเด็นที่กว้าง เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิทธิในการเข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐ สิทธิในด้านเศรษฐกิจและ

สังคม  

 ในยุคสมัยนครรัฐเอเธนส์โบราณ บุคคลที่ได้รับสิทธิให้เป็นพลเมือง คือ ผู้ชายชาวเอเธนส์ สิทธิของสตรีถูก

จำกัด รวมไปถึงสิทธิของทาสก็ถูกจำกัดลงเช่นเดียวกัน มาถึงในปัจจุบัน พลเมืองถูกแบ่งออกโดยการกำเนิดตาม

หลักกฎหมายของรัฐ ซึ่งแยกออกเป็น 2 ประการ คือ jus sanguinis และ jus soli โดย jus sanguinis จะเป็นการ

ถือเอาหลักการสืบสายโลหิต ในขณะที่ jus soli ถือเอาหลักดินแดนเป็นสำคัญ นอกเหนือจากสิทธิที่ได้มาโดยการ

กำเนิดแล้ว ในปัจจุบัน บุคคลสามารถได้รับสิทธิในการเป็นพลเมืองได้โดยกระบวนการ naturalization, การ

แต่งงาน, และ การขอซื้อความเป็นพลเมือง  

คำถามท้ายบท 

1. สิทธิ และ เสรีภาพมีความแตกต่างกันอย่างไร 

2. การได้มาซึ่งความเป็นพลเมืองในปัจจุบัน มีวิธีการใดบ้าง 

3. จงบอกข้อแตกต่างระหว่าง jus sanguinis และ jus soli  

4. ความเป็นพลเมืองถูกแบ่งออกเป็น 3 บริบท ได้แก่ บริบททางความเป็นพลเมือง บริบททางการเมือง และ

บริบททางสังคม อธิบายถึงความเป็นพลเมืองในแต่ละบริบท 

5. การให้สิทธิในการลงทุนซื้อความเป็นพลเมือง ถูกต้องหรือไม่ เพราะอะไร? 

กิจกรรม  

ให้นักศึกษาแสดงบทบาทสมมติของการเป็นพลเมืองในชาติต่างๆ เช่น ฝรั่งเศส เยอรมนี สหราชอาณาจักร 

และ ไทย นอกจากการแสดงตนว่าเป็นพลเมือง ให้นักศึกษาแสดงอีก 1 บทบาท นั่นคือ บทบาทการเป็นบุคคลต่าง

ด้าวที่กำลังจะขอ permanent residency บทบาทของบุคคลต่างด้าวที่ต้องการจะซื้อความเป็นพลเมือง และ 

บทบาทของพลเมืองที่รัฐเสนอขายความเป็นพลเมืองให้แก่บุคคลภายนอก นักศึกษา 1 คน จะได้แสดงทั้ง 2 บทบาท 

(จะเป็นการแสดงบทบาทสมมติแบบเดี่ยว หรือ กลุ่มก็ได้ ในลักษณะเดียวกัน) 
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Human Cyborg 4.0 

มนุษย์มีสิทธิในร่างกายของตนเองมากแค่ไหน คำถามนี้เป็นคำถามเชิงปรัชญา เป็นคำถามที่ซ่อนถึงวิธีความคิด
เบื้องหลังที่ทำให้ผลของความคิดนั้นตีความออกมาผ่านกระบวนการนโยบายสาธารณะของรัฐ หากเราคิดว่า เรา
เป็นเจ้าของร่างกายของเราแต่เพียงผู้เดียว แสดงว่าเรามีสิทธิที่จะใช้ร่างกายของเราตราบเท่าที่เรามีความต้องการ 
โดยไม่ได้ไปละเมิดในสิทธิของผู้อื่น เช่น เรามีสิทธิที่จะเจาะหู สักตามร่างกายและใบหน้า แต่เราไม่มีสิทธิที่จะไปยืน
ปัสสาวะหรือขีดเขียนกำแพงในสถานที่สาธารณะหรือเคหสถานของผู้อื่น  

 ทว่า หากเราลองเพ่ิมข้อคำถามที่ไปผูกกับศีลธรรมจรรยา คำตอบที่ว่าเรามีสิทธิในร่างกายของเราทุก
ประการ อาจเริ่มมีข้อขัดแย้งมีท้ังคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เช่น หากว่าเราเป็นเจ้าของในร่างกายของเราทุก
ประการ เราสามารถออกกฎหมายทำแท้งเสรี เพราะถือเป็นสิทธิของสตรีในฐานะเจ้าของร่างกายในการตัดสินใจที่
จะมีหรือไม่มีบุตร ข้อความเบื้องต้นทำให้เราพอจะเห็นได้ว่า ประเด็นในการตีความสามารถถูกแบ่งออกได้เป็น  

1. สตรีผู้นั้นเป็นเจ้าของร่างกายและเป็นผู้รับผิดชอบในการกระทำท่ีเกิดข้ึนกับตนเอง ย่อมสามารถทำ
แท้งได้ 

2. สตรีผู้นั้นมิได้เป็นเจ้าของร่างกายโดยสมบูรณ์ เพราะเมื่อตั้งครรภ์ ให้ถือว่าทารกในครรภ์ มีสิทธิในการ
ที่จะมีชีวิต เพราะร่างกายในครรภ์เป็นร่างกายของทารก มารดาย่อมไม่มีสิทธิในการทำแท้ง 

จะเห็นได้จากประเด็นเบื้องต้นที่คาบโยงเกี่ยวข้องกับศีลธรรมว่า รัฐแต่ละรัฐมีวิธีการคิดในประเด็นทางด้าน 

สิทธิมนุษยชนที่แตกต่างกัน บางรัฐมีการผ่อนปรนให้มารดาสามารถทำแท้งได้ในกรณีท่ีบุตรในครรภ์มีความพิการ 
หรือกรณีมารดาอาจมีความเสี่ยงทางด้านสุขภาพและชีวิตหากยังคงอุ้มครรภ์ต่อไป บางรัฐเปิดโอกาสให้มารดามี
สิทธิในการทำแท้งเสรีได้ เพราะบุตรในครรภ์ถือเป็นสิทธิโดยชอบของผู้เป็นมารดา ในขณะที่บางรัฐห้ามมิให้มารดา
ทำแท้งไม่ว่าในกรณีใด ๆ สำหรับกรณีของการเปิดโอกาสให้มารดาทำแท้งเสรี นั่นหมายความว่า มารดามีสิทธิใน
ร่างกายของตนเองทุกประการ ส่วนในกรณีของการห้ามมิให้ทำแท้ง หรือ การห้ามมิให้ทำแท้งแต่งดเว้นเฉพาะ
เงื่อนไขบางอย่าง ในสองกรณีนี้ แสดงว่า มารดาไม่มีสิทธิในร่างกายของตนเองโดยสมบูรณ์ แต่สิทธิในร่างกายของ
มารดากลายเป็นสิทธิของรัฐโดยชอบ?  

 นิยามของ cyborg แบบที่เข้าใจง่าย คือส่วนหนึ่งเป็นร่างกายมนุษย์ (part human) และอีกส่วนเป็น
เครื่องจักร/ อุปกรณ์/ หรือเครื่องกล (part machine) (Swartz & Watermeyer, 2008, p. 189) ดังนั้น human 
cyborg คือมนุษย์ผู้มีร่างกายที่ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนของอุปกรณ์อ่ืนใดที่มิได้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายโดยกำเนิด 
มีข้อถกเถียงมากมายในประเด็นที่ว่า เราจะสามารถนับได้อย่างไรว่าอะไรคือ cyborg และอะไรที่ไม่ใช่ cyborg ใน
บางกรณีนักวิชาการบางส่วนนับว่าผู้พิการทางสายตาที่ต้องใช้ไม้เท้าเป็นอุปกรณ์ช่วยในการเดินถือเป็น cyborg ใน



 

13 
 
 

ขณะเดียวกันผู้ที่สวมแว่นตา หรือผู้พิการทางการได้ยินที่ต้องใช้เครื่องฟังเสียงก็สามารถถูกนับได้ว่าเป็นมนุษย์ 
cyborg ด้วยเช่นกัน (Bateson, 1972 as cited in Warwick, 2003, p. 131) ตัวอย่างในเบื้องต้นถือเป็นมนุษย์ 
cyborg ผู้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์ในการช่วยเหลือเพ่ือการดำรงชีวิตประจำวัน ในขณะเดียวกัน อุปกรณ์ที่
ไม่ได้มีความจำเป็นในการดำรงชีวิตแต่มนุษย์เลือกท่ีจะสวมใส่ เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถสวมใส่ได้ ผู้ที่ใช้
อุปกรณ์เหล่านี้อาจถือได้ว่าเป็นมนุษย์ cyborg ด้วยเช่นกัน (Pentland, 1998 as cited in Warwick, 2003, p. 
131) 

 ประเด็นที่เกิดเป็นข้อถกเถียงว่าเราจะนับอย่างไรถึงความเป็นมนุษย์ในกรณีของ human cyborg ถือเป็น
ข้อคำถามในประเด็นทางจริยธรรม ตัวอย่างของกรณีที่เป็นที่วิพากษ์ ได้แก่ กรณีของนักกีฬาผู้พิการชาวแอฟริกาใต้ 
Oscar Pistorius นักกีฬากรีฑาผู้พิการทางขาผู้มีขาเทียมทั้งสองข้างทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์ กรณีขาเทียมของ 
Oscar ก่อให้เกิดข้อถกเถียงว่าเขาได้เปรียบในการเข้าแข่งขันกีฬามากกว่าผู้พิการคนอ่ืน ๆ หรือไม่ ที่ผ่านมา Oscar 
ได้ทำการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับพาราลิมปิกและกีฬาโอลิมปิกและถือเป็นนักกีฬาผู้พิการทางขาโดยสมบูรณ์ท้ังสอง
ข้างคนแรกท่ีได้สิทธิเข้าแข่งขันคัดเลือกในกีฬาโอลิมปิก (USA Today, 2012)  

 กรณีของ Kevin Warwick ศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัย Reading สหราชอาณาจักร ได้ทำการฝังไม
โครชิปไว้ในอวัยวะของร่างกายบริเวณแขน โดยคุณสมบัติของไมโครชิปสามารถทำให้เขาควบคุมคอมพิวเตอร์ ทำ
การเปิดปิดไฟ หรือปรับเครื่องทำความร้อนจากระยะไกลได้ (The Medical Futurist, 22 June 2017)  

 ในกรณีของ Pistorius ถือเป็นการใช้อวัยวะเทียมเพ่ือช่วยเหลือในการดำรงชีวิตประจำวัน ส่วนกรณีของ 
Warwick ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นมนุษย์ cyborg ด้วยความจงใจเพ่ืออำนวยความสะดวกในชีวิต ใน
อนาคต หากมีมนุษย์ผู้นิยมการทำให้ตนเองเป็น human cyborg มากข้ึน ประเด็นทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญญาประดิษฐ์จะต้องมีข้อรองรับเพื่อลดความได้เปรียบเสียเปรียบ ไม่ว่าจะเป็นกรณีการสมัครเข้าทำงาน สมัคร
เรียนต่อ ไปจนถึงสิทธิในการเปลี่ยนบุตรของตนเองให้กลายเป็นมนุษย์ cyborg ตามผู้ปกครอง  

 สรุปว่า สิทธิในการทำแท้งเป็นของใคร มารดาหรือรัฐ และใครจะเป็นผู้ได้เปรียบเสียเปรียบจากการ
กลายเป็นมนุษย์ cyborg ในอนาคต  
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การลี้ภัย: ทำไมเขาถึงเลือกที่จะหนี?  

บนโลกใบนี้ยังมีผู้ที่ประสงค์จะลี้ภัยออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองไปยังประเทศอ่ืนเป็นจำนวนไม่น้อย 
สาเหตุของการประสงค์จะขอลี้ภัยอาจมาจากเหตุผลทางการเมือง ชาติพันธุ์ ศาสนา เพศสภาพ ฯลฯ ในปัจจุบัน 
ข้อมูลจาก  The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) พบว่าในโลกใบนี้มีบุคคลพลัด
ถิ่นมากถึง 70.8 ล้านคน หรือในจำนวนประชากรทุก ๆ 110 คน จะมีผู้พลัดถิ่น 1 คน โดยในจำนวนนี้แบ่งออกเป็น 
41.3 ล้านคนเป็นบุคคลพลัดถิ่นในประเทศ (internally displaced people), 25.9 ล้านคนเป็นผู้ลี้ภัย (refugee), 
และ 3.5 ล้านคนเป็นผู้แสวงหาที่ลี้ภัย (asylum – seeker) (BBC News, 24 September, 2019; UNHCR, n.d. 
[a]) 

 นิยามของบุคคลพลัดถิ่นในประเทศ (internally displaced people) คือ ผู้ที่ถูกบังคับให้ย้ายถิ่นฐานของ
ตนเองอันเนื่องมาจากความขัดแย้งหรือการถูกฟ้องร้อง – ดำเนินคดี โดยลักษณะการย้ายถิ่นฐานจะเป็นการย้ายถิ่น
ฐานภายในประเทศเดิม เช่น ย้ายถิ่นฐานข้ามจังหวัด (UNHCR Teaching About Refugees, 2017)  

 ผู้ลี้ภัย (refugee) คือ บุคคลผู้ที่หนีจากสภาวะสงคราม, ความรุนแรง, ความขัดแย้ง, หรือการถูกฟ้องร้อง – 
ดำเนินคดี ความแตกต่างระหว่างบุคคลพลัดถิ่นในประเทศกับผู้ลี้ภัย คือ ผู้ลี้ภัยทำการลี้ภัยไปยังรัฐอื่น มีการข้ามเขต
ดินแดนของรัฐเดิมออกไปเพ่ือแสวงหาความปลอดภัย โดยในสถานะของผู้ลี้ภัยจะได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมาย
ระหว่างประเทศ (UNHCR, n.d. [b]) 

 ผู้แสวงหาที่ลี้ภัย (asylum – seeker) คือ ผู้ที่ทำการขอลี้ภัย แต่กระบวนการขอลี้ภัยนั้นยังอยู่ในระหว่าง
การพิจารณา/ ยังไม่ได้รับการตอบรับการพิจารณา โดยในทุก ๆ ปีจะมีผู้คนราว 1 ล้านคนจากทั่วโลกแสวงหาที่ลี้ภัย 
(UNHCR, n.d. [c]) 

 จากตัวเลขสถิติของ UNHCR พบว่ากว่าร้อยละ 57 ของผู้ลี้ภัย มาจากสามประเทศหลัก ได้แก่ ซีเรีย (6.7 
ล้านคน), อัฟกานิสถาน (2.7 ล้านคน), และ เซาท์ซูดาน (2.3 ล้านคน) ในส่วนของประเทศท่ีให้การรองรับผู้ลี้ภัยมาก
ที่สุด 5 ลำดับแรกได้แก่ ตุรกี (3.7 ล้านคน), ปากีสถาน (1.4 ล้านคน), ยูกันดา (1.2 ล้านคน), ซูดาน และ เยอรมนี 
(ประเทศละ 1.1 ล้านคน) โดยในบรรดาจำนวนผู้ลี้ภัยทั้งหมด กว่าร้อยละ 80 ลี้ภัยไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน 
(UNHCR, n.d. [a]) 

 ในปี 2018 มีคนกว่า 35,000 คนที่ถูกบังคับให้ต้องย้ายถิ่นฐานออกจากที่พักอาศัยของตนเองในทุก ๆ วัน 
หากเปรียบเทียบตั้งแต่ปี 1995 – 2015 จะพบว่าจำนวนของผู้พลัดถิ่นเพ่ิมมากข้ึนถึง 3 เท่า สาเหตุที่ทำให้ผู้พลัดถิ่น
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มีปริมาณเพ่ิมขึ้นเช่นนี้ เป็นเพราะสงครามและความขัดแย้ง ที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือสงครามกลางเมืองของประเทศ
ซีเรียที่ส่งผลให้ตัวเลขของผู้ลี้ภัยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ  (BBC News, 24 September, 2019) 

 ในส่วนของประเทศไทยถือว่ายัง “...มิได้เป็นภาคีสมาชิกกับอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยปี พ.ศ. 2494 
และพิธีสารปี พ.ศ. 2510 อีกท้ังยังไม่มีกฎหมายที่ยอมรับการเข้ามาของผู้ขอลี้ภัย ดังนั้นผู้ลี้ภัยต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายการตรวจคนเข้าเมืองดั่งเช่นชาวต่างชาติอื่น ๆ และภายใต้บริบทดังกล่าว ผู้ลีภ้ัยสามารถถูกจับกุม กักกัน 
และเนรเทศออกนอกประเทศได้” อย่างไรก็ตามประเทศไทยได้ทำการให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวพม่า จำนวนราว 
90,000 คน โดยให้อาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยซึ่งมีอยู่ 9 แห่งในประเทศ (UNHCR, n.d. [d]) 

 ในส่วนของบุคคลสัญชาติไทย ถึงแม้ประเทศไทยไม่ได้ประสบกับปัญหาของสงครามกลางเมือง มิได้มีการ
กีดกันทางด้านศาสนา เพศสภาพ และในประเด็นเหล่านี้ พลเมืองไทยได้รับความคุ้มครองผ่านรัฐธรรมนูญทางสิทธิ
เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานอยู่แล้ว (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 2560) อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าหลังจาก
เหตุการณ์รัฐประหารปี 2557 ที่ผ่านมา ได้ปรากฏว่าบุคคลสัญชาติไทยจำนวนราว 100 คน ได้ทำการขอลี้ภัยไปยัง
ประเทศอ่ืน (BBC News, ม.ป.ป.) ในจำนวนนี้ได้แบ่งผู้ลี้ภัยออกเป็นสองกลุ่มได้แก่ ผู้ลี้ภัยในประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น 
กัมพูชา และ ผู้ลี้ภัยในประเทศอ่ืน ๆ โดยผู้ลี้ภัยมีทั้งนักวิชาการ นักศึกษา บัณฑิต นักกิจกรรมทางการเมือง และ
แม้กระทั่งนักดนตรี (BBC News, ม.ป.ป.) 

 เราหวังว่าบทความนี้จะทำให้ทุกท่านเข้าใจในนิยามของผู้ลี้ภัย ผู้แสวงหาที่ลี้ภัย และบุคคลพลัดถิ่น
ภายในประเทศมากยิ่งขึ้น สุดท้ายนี้เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นกระบอกเสียงและสนับสนุนให้รัฐบาลไทยทำการ
ปกป้องชีวิตของพลเมืองไทย ไม่ว่าเขาหรือเธอจะอาศัยอยู่ในรัฐไทยหรือไม่ก็ตาม #Saveวันเฉลิม  
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Memori สตาร์ทอัพด้านความตาย 

จะเป็นอย่างไรถ้าหากความตายของเรายังมีคุณค่าส่งไปถึงคนรุ่นหลัง Memori สตาร์ทอัพด้านความตายจาก
ประเทศบรูไนจะทำหน้าที่ในการเป็นผู้ดูแลและจัดการบริการหลังการขายเมื่อความตายมาถึงผู้ใช้บริการ 

 Queenie Chong ชาวบรูไนเชื้อสายจีนก่อตั้ง Memori ในปี 2018 Chong เป็นผู้หญิงที่มีส่วนในการ
สนับสนุนให้วงการสตาร์ทอัพในประเทศบรูไนเติบโต โดยเธอเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Startup Brunei องค์กรที่ให้การ
ช่วยเหลือสตาร์ทอัพผ่านระบบการให้คำปรึกษาและการอบรมความรู้ด้านการทำธุรกิจ (Cordon, 2019; Startup 
Brunei, n.d.)7 

 Memori คือสตาร์ทอัพที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดของคนในสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่คิด
ว่าการพูดเรื่องความตายถือเป็นสิ่งต้องห้าม Memori ทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับ
การตาย ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทในปัจจุบัน คือพินัยกรรมออนไลน์ ผู้ใช้บริการสามารถเขียนพินัยกรรม โดยที่ไม่
ต้องมีทนายมาเกี่ยวข้องในกระบวนการ การเขียนพินัยกรรมผ่านระบบ Memori จะเป็นการเขียนพินัยกรรม
ออนไลน์ แต่จะต้องมีการเซ็นรับรองพินัยกรรมเพ่ือยืนยัน ในส่วนของรายละเอียดของพินัยกรรม เช่น ผู้ใช้บริการมี
ทรัพย์สมบัติอะไรบ้าง ต้องการแบ่งมรดกของตนให้แก่ใคร เป็นจำนวนเท่าใด ฯลฯ จะเข้าไปอยู่ในระบบออนไลน์
ของบริษัท นอกจากผลิตภัณฑ์พินัยกรรมออนไลน์แล้ว Memori ยังมีผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า “Vault” หรือการจัดเก็บ
เอกสารสำคัญอ่ืน ๆ นอกเหนือไปจากตัวพินัยกรรม เช่น ประวัติทางการแพทย์ และผู้ใช้บริการสามารถทำการ
บันทึกข้อความเพ่ือบอกลาแก่คนรู้จัก โดยการบันทึกข้อความสามารถทำได้ทั้งในรูปแบบของเสียง ภาพ หรือ วิดีโอ 
(Cordon, 2019; Memori, n.d. [a], [b]) 

 ปัจจุบัน Memori ได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 100,000 เหรียญสหรัฐ และวางแผนที่จะขยายการให้บริการ
ไปยังประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ (Wong, 2018; Cordon, 2019) ในอนาคต Chong วางแผนให้ Memori เป็น
บริษัทที่ให้บริการในทุก ๆ ด้านที่เก่ียวข้องกับความตาย เช่น บริการจัดการงานศพแบบครบวงจร การสั่งดอกไม้
ออนไลน์เพ่ือแสดงความเสียใจต่อผู้ที่จากไป ฯลฯ ข้อคำนึงในการทำสตาร์ทอัพในบรูไนผ่านความคิดเห็นของ 
Chong คือการที่ตลาดของประเทศบรูไน มีขนาดเล็กเกินไป การขยายฐานการให้บริการไปยังต่างประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ถือเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสตาร์ทอัพในประเทศที่มีประชากรจำนวนไม่มาก ด้วยเหตุผล

 
7 ผู้เขียนเข้าร่วมโครงการ YSEALI Regional Workshop ณ ประเทศอินโดนีเซียร่วมกับ Queenie Chong ระหวา่งวันที ่24 – 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 
ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ในระหวา่งการเข้าร่วมกิจกรรมได้มีการสัมภาษณ์ Queenie Chong ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ Memori  



 

17 
 
 

เดียวกัน เมื่อมีฐานการให้บริการขนาดเล็ก จึงยังไม่มีผู้ลงทุนในสตาร์ทอัพบรูไนเป็นจำนวนมากนัก Chong จึงเลือก
ทำการระดมทุนจากนักลงทุนหลากหลายประเทศท้ังจากประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์8 

 ในอนาคต เราอาจจะได้เห็นการขยายฐานการให้บริการ Memori มายังประเทศไทย และความหวังของผู้
ก่อตั้งบริษัทที่อยากจะทำให้เรื่องต้องห้ามในการพูดคุย กลายเป็นเรื่องธรรมดาสามัญ อาจจะขยับเข้าใกล้ความเป็น
จริงมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 ผู้เขียนเข้าร่วมโครงการ YSEALI Regional Workshop ณ ประเทศอินโดนีเซียร่วมกับ Queenie Chong ระหวา่งวันที ่24 – 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 
ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ในระหวา่งการเข้าร่วมกิจกรรมได้มีการสัมภาษณ์ Queenie Chong ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ Memori 
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โลกหลังยุค 4.0  

ในปัจจุบัน เรากำลังอยู่ในโลกยุค 4.0 ที่เต็มไปด้วยการพัฒนาทางเทคโนโลยี และการก้าวข้ามผ่านเศรษฐกิจที่เน้น

อุตสาหกรรมหนักในรูปแบบของยุค 3.0 จะเห็นได้ว่าหลังจากยุครุ่งเรืองของอุตสาหกรรมหนัก ในปี ค.ศ. 2019 

บริษัทที่มีแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก 5 อันดับแรก ล้วนเป็นบริษัททางด้านเทคโนโลยีทั้งสิ้น ได้แก่ อันดับที่ 1 

Apple, อันดับที่ 2 Google, อันดับที่ 3 Microsoft, อันดับที่ 4 Amazon, และอันดับที่ 5 Facebook กลายเป็นว่า

แบรนด์ในบริษัทของกลุ่มอุตสาหกรรมหนักที่มีมูลค่าสูงสุด คือ Toyota ติดอยู่ในอันดับที่ 9 (Forbes, n.d.) 

 คำว่าอุตสาหกรรม 4.0 มีที่มาจากประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลเยอรมนี “Industrie 

4.0” ที่เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2014 นิยามความหมายของอุตสาหกรรม 4.0 คือ การปฏิวัติทางเทคโนโลยีจากระบบสมอง

กลฝังตัวสู่ระบบไซเบอร์ - กายภาพ (“technological evolution from embedded system to cyber-

physical system”) ในอุตสาหกรรมแบบ 4.0 จะเห็นการเปลี่ยนผ่านทางการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิต  มี

การใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (Internet of Things – IOT) นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาการใช้

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence – AI) โดยในป ี2018 เยอรมนีมีการประกาศยุทธศาสตร์ “AI Made in 

Germany” (Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), 2018; The Federal Government, 

2018 as cited in Fukuda, 2020, p. 2) 

 ในปี ค.ศ. 2016 รัฐบาลญี่ปุ่นได้มีการประกาศนโยบาย “Society 5.0” หรือ “สังคม 5.0” สังคม 5.0 คือ 

“ข้อมูลทางสังคมที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่สังคมที่มีมนุษย์เป็นจุดศูนย์กลาง” (Fukuyama, 2018, p. 47, 49) 

ในภาพรวม จุดมุ่งหมายของสังคม 5.0 คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ด้วยการใช้ผลิตผลจากอุตสาหกรรม 

4.0 โดยอุตสาหกรรม 4.0 เป็นการมุ่งประเด็นไปที่การพัฒนาทางเทคโนโลยีและผลผลิตที่เกิดจากการพัฒนานั้น แต่

สังคม 5.0 จะเน้นไปที่มนุษย์ (Ferreira & Serpa, 2018) โดยสภาพสังคมของ 5.0 ในแบบที่ควรจะเป็น มีลักษณะ

ดังต่อไปนี้ (Harayama, 2017, p. 10; Costa, 2018 as cited in Ferreira & Serpa, 2018) 

1. ความต้องการของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นในด้านการบริการหรือผลิตภัณฑ์ ได้รับการตอบสนอง  

2. มนุษย์สามารถได้รับการบริการที่มีมาตรฐานขั้นสูงและใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างสบาย 

3. ปฏิวัติสังคมท่ีเราเคยคุ้นชิน พัฒนาคุณภาพชีวิตและการอาศัยอยู่ในชุมชนทั้งที่บ้านและที่ทำงาน 

ในอนาคต ประเทศต่าง ๆ ย่อมจะมีความตื่นตัวในการพัฒนาและสร้างสังคมเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม 4.0  
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เฉกเช่นเดียวกันกับประเทศญี่ปุ่น จะเห็นได้ว่าหากนโยบายของประเทศใดที่ริเริ่มทำและประสบความสำเร็จ จะ

ส่งผลให้ประเทศอ่ืน ๆ เกิดการลอกเลียนแบบนโยบายและนำเอามาปรับใช้กับประเทศของตนเอง ดังเช่น กรณีของ

ประเทศไทยที่นำเอา Industrie 4.0 ของเยอรมนีแล้วมาปรับเป็นนโยบาย Thailand 4.0 (ประเทศไทย 4.0) 

ถึงแม้ว่าวันนี้จะยังไม่เห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากนโยบายสังคม 5.0 อย่างชัดเจน เพราะยังอยู่ในระยะ

เริ่มต้น แต่เมื่อใดที่นโยบายมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จ เชื่อว่าญี่ปุ่นจะกลายเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้กับประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลก  
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บทที่ 2 

การสร้างความตระหนักถึงปัญหารอบตัวทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ 

หัวข้อ 

• ปัญหารอบตัว – ปัญหาระดับท้องถิ่น การเงินส่วนบุคคล, ความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม – การ
บริโภคแอลกอฮอล์ - การเคารพกฎจราจร -  การจัดการกับขยะและผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 

• ปัญหาระดับประเทศ – สังคมผู้สูงอายุ, การทุจริต – คอร์รัปชัน  

• ปัญหาระดับนานาชาติ – Sustainable Development Goals (SDGs)  

วัตถุประสงค์ 

• นักศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายถึงปัญหาที่เกิดจากตนเองได้ สามารถแก้ไขหรือป้องกันปัญหาที่เกิดจาก

ตนเองในเบื้องต้นได้ 

• นักศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายถึงปัญหาในระดับท้องถิ่นและเรียนรู้ที่จะไม่สร้างปัญหาให้กับท้องถิ่น 

• นักศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายถึงปัญหาระดับประเทศและเรียนรู้ที่จะไม่สร้างปัญหาให้กับประเทศ 

• นักศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายถึงปัญหาระดับนานาชาติ เรียนรู้ในพหุวัฒนธรรม 

เกริ่นนำ 

 ปัญหาที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้มีอยู่มากมาย ในบทที่ 2 นี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นใกล้ตัวที่สุดที่

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวนักศึกษาเอง เช่น ปัญหาด้านการเงินส่วนบุคคล ซึ่งเป็นปัญหาที่คนไทยควรมีการเรียนรู้

อย่างจริงจัง เพราะปัญหาส่วนบุคคลนั้นจะส่งผลกระทบในวงกว้างออกไปสู่สังคม ประเทศชาติ และกลายเป็น

ปัญหาระดับโลกไปในที่สุด นอกจากประเด็นทางด้านการเงินแล้ว ความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม ถือเป็นสิ่งที่

นักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึงผลกระทบของตนเองที่มีต่อสังคม ในบทนี้ มีการนำเอาสถิติที่เก่ียวกับปัญหาการจราจร 

แอลกอฮอล์ และขยะ ของประเทศไทยมาเปิดเผยให้เห็นว่า จากบุคคล 1 คน สู่บุคคลราว 67 ล้านคน สามารถส่งผล

กระทบอย่างไรต่อประเทศชาติและโลกใบนี้ คำถามที่นักศึกษาจะต้องตอบให้ได้ในการเรียนรู้บทที่ 2 คือ ตัวเราได้

เคยสร้างปัญหาให้กบัสังคมหรือไม่ เช่น การขีดเขียนหนังสือของห้องสมุด การไม่เคารพกฎจราจรในมหาวิทยาลัย 

ฯลฯ  
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 นอกจากการเรียนรู้ถึงปัญหารอบตัวเรา ในบทที่ 2 นักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึงปัญหาในระดับประเทศ ได้แก่ 

การเกิดขึ้นของสังคมผู้สูงอายุ ปัญหาด้านการทุจริต คอร์รัปชันในประเทศไทย ทั้งนี้ นักศึกษาอาจทราบดีว่า ยังมี

ปัญหาในระดับประเทศอีกหลายกรณีท่ีเราอาจไม่ได้นำมาพูดถึงในบทที่ 2 แต่เราจะได้มาเรียนรู้อย่างครอบคลุมใน

ทุกประเด็นในส่วนของปัญหาระดับนานาชาติ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึง SDG Goals ขององค์การสหประชาชาติ และ

ได้เรียนรู้จากสถิติว่า โลกเราในปัจจุบัน ยังคงมีปัญหาใดที่ส่งผลกระทบต่อคนจำนวนมากอีกบ้าง ทั้งนี้ นักศึกษาจะ

ได้ทำการทดลองกิจกรรมที่จะช่วยลดปัญหาในระดับโลกผ่านวิธีการที่คล้ายกับการทำสตาร์ทอัพ 

ปัญหารอบตัว– ปัญหาระดับท้องถิ่น 

การเงินส่วนบุคคล (Personal Finance) 

การเรียนการสอนเรื่องการเงินส่วนบุคคลในประเทศไทย ไม่ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นวิชาบังคับ วิชาที่มีการเรียน

การสอนที่ใกล้เคียงกับการเงินส่วนบุคคลมากที่สุดคือ วิชาเศรษฐศาสตร์ อย่างไรก็ตาม เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง

เรียนรู้เรื่องการเงินส่วนบุคคลในเบื้องต้น  

เพราะอะไรเราถึงต้องเรียนรู้เรื่องการเงินส่วนบุคคล? คำตอบก็คือ ในปี พ.ศ. 25599 ประเทศไทยมีหนี้ครัวเรือน

คิดเป็นต่อ GDP สูงถึง 71.2 เปอร์เซ็นต์ ถือว่าเป็นประเทศที่มีหนี้ครัวเรือนสูงเป็นอันดับต้นๆของเอเชีย โดยทุก 1 

ใน 3 ของคนไทยเป็นหนี้ในระบบ (Sommarat, Atchana, Krislert, & Bhumjai, 2017: 2, 5) การเรียนรู้เรื่อง

การเงินส่วนบุคคลจะช่วยให้เราเรียนรู้ถึงวิธีการจัดการเงิน การออม การลงทุน การกระจายความเสี่ยง การที่บุคคล

กลายเป็นหนี้ หากว่าหนี้นั้นเป็นหนี้เสีย ย่อมจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อประเทศชาติ เช่น เมื่อครอบครัวเป็นหนี้ 

อาจก่อให้เกิดความเครียด บั่นทอนสุขภาพจิต ส่งผลลบต่อประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้ผลงานของบริษัทหรือ

องค์กรถูกผลิตออกมาได้คุณภาพที่ตกต่ำลง ปัญหาที่เกิดจากความเครียดยังส่งผลเสียต่อสุขภาพกาย เป็นการเพ่ิม

ภาระในการใช้จ่ายไปกับค่ารักษาพยาบาล จะเห็นได้ว่าปัญหาหนึ่งอาจส่งผลกระทบนำไปสู่ปัญหาอื่น ซึ่งจะส่งผล

กระทบในแง่ลบโดยรวมทั้งในระยะสั้น และ ระยะยาวได้   

ในประเทศสหรัฐอเมริกา นักศึกษาแพทย์ที่ใช้วิธีการกู้ยืมเพ่ือเป็นค่าเล่าเรียน มีหนี้เฉลี่ยเมื่อศึกษาจบอยู่ที่คน

ละ 190,000 เหรียญสหรัฐ สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ยิ่งนักศึกษาแพทย์มีหนี้มากเท่าไหร่ ยิ่งมีแนวโน้มในการเข้าศึกษาแพทย์

เฉพาะทางในสาขาที่ทำเงินสูงขึ้น แพทย์ที่มีหนี้มากมักจะมีคุณภาพชีวิตที่ต่ำ ทำงานหนัก และมีความพึงพอใจใน

การแบ่งเวลาชีวิตอยู่ในระดับต่ำ (Youngclaus & Fresne, 2013; AAMC Data Book, 2016; Grayson, Newton, 

 
9 ไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2559  
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& Thompson, 2012; West, Shanafelt, & Kolars, 2011 as cited in Lynch, Best, Gutierrez, & Daily, 

2018: 11) จากตัวอย่างสถานการณ์หนี้ของนักศึกษาแพทย์ในสหรัฐอเมริกาพบว่า การเป็นหนี้ส่งผลให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในชีวิตเป็นวงจร ในความเป็นจริง นักศึกษาแพทย์อาจไม่ได้มีความสนใจในการศึกษาสาขาเฉพาะทางที่

เรียน แต่จำเป็นต้องศึกษาในสาขาดังกล่าวเพราะค่าตอบแทนที่สูง  

เส้นแบ่งความยากจน หรือ Poverty Line ถูกกำหนดโดย World Bank (ธนาคารโลก) เพ่ือเป็นการวัดว่า

ประชากรบนโลกยังอยู่ในสภาวะของความยากจนเป็นจำนวนประมาณเท่าไหร่ เส้นแบ่งความยากจนในปี ค.ศ. 

2015 มีมูลค่าเท่ากับ $1.90 (ต่อวัน) หากบุคคลใดมีรายได้น้อยกว่าวันละ  $1.90 ถือว่าเป็นบุคคลยากจน เส้นแบ่ง

ความยากจนมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น ตั้งแต่ค่าอาหาร ค่าที่พักอาศัย ไปจนถึงค่าเสื้อผ้า ในปี 

2008 เส้นแบ่งความยากจนจะอยู่ที่ $1.25 พบว่าหากใช้หลักเกณฑ์เส้นแบ่งความยากจนที่ $1.90 จะมีคนยากจน

อยู่บนโลกใบนี้ประมาณ 900 ล้านคนในปี 2012 (The World Bank, 2015)  

ในปี พ.ศ. 2560 คนไทยจำนวนประมาณ 14 ล้านคน ลงทะเบียนเป็นผู้มีรายได้น้อย หรือ ในอีกชื่อหนึ่ง เรียกว่า 

ทะเบียนคนจน โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์การได้รับสวัสดิการจากภาครัฐจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 11.4 ล้านคน (ไทยรัฐ

ออนไลน์ [ก], 15 กันยายน, 2560) เกณฑ์ในการมีสิทธิได้รับสิทธิจากสวัสดิการแห่งรัฐเพราะเป็นคนจน พิจารณา

จาก 5 ข้อ ได้แก่  

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย 

2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี 

3. มีรายได้ท้ังปีไม่เกิน 100,000 บาท  

4. ครอบครองทรัพย์สินทางการเงินไม่เกิน 100,000 บาท 

5. ไม่เป็นเจ้าของทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ หรือ หากเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์จะต้องเป็นเจ้าของ

บ้านขนาดไม่เกิน 25 ตารางวา เจ้าของห้องชุดไม่เกิน 35 ตารางเมตร ในกรณีท่ีใช้พ้ืนที่ทั้งอยู่อาศัยและทำ

การเกษตรจะต้องมีพ้ืนที่ห้ามเกิน 10 ไร่ โดยพื้นที่สำหรับอยู่อาศัยเองมีไม่เกิน 1 ไร่ และกรณีใช้เพื่อ

การเกษตรจะต้องมีพ้ืนที่ห้ามเกิน 10 ไร่ และเป็นพ้ืนที่ที่ไม่ได้ทำการเกษตรไม่เกิน 1 ไร่ (TCIJ, 9 มีนาคม 

2560) 

อนึ่ง โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นโครงการที่เริ่มมีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2560 โดยผู้มีรายได้น้อยจะได้รับบัตรผู้มี

รายได้น้อย หรือบัตรคนจน เมื่อผ่านคุณสมบัติ บัตรเหล่านี้สามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดค่าใช้จ่ายประเภทครัวเรือน 
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ได้แก่ สิทธิในการใช้บัตรแทนเงินสดมูลค่า 300 บาททุกเดือน กรณีมีรายได้ต่ำกว่าปีละ 30,000 บาท และ 200 บาท

ทุกเดือนกรณีมีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทต่อปี โดยสามารถซื้อสินค้าและประเภทของสินค้าจากร้านธงฟ้าประชา

รัฐและร้านค้าตามกระทรวงพาณิชย์กำหนด รวมไปถึงสิทธิในการซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาทในทุก 3 เดือน ตามร้านค้า

ที่กำหนดโดยกระทรวงพลังงาน และค่าใช้จ่ายประเภทการเดินทาง ได้แก่ สิทธิในการใช้บัตรคนจนแทนมูลค่า 

รถไฟฟ้า รถไฟ และรถโดยสารสาธารณะ เดือนละ 500 บาทในแต่ละประเภท (ไทยรัฐออนไลน์ [ข], 21 กันยายน, 

2560)  

จากการกำหนดผู้มีรายได้น้อย หรือ คนจนของรัฐไทยในปี พ.ศ. 2560 พบว่า รัฐไทยใช้มาตรฐานค่าความ

ยากจนสูงกว่าเส้น poverty line ตามมาตรฐานสากลมาก คือ โดยเฉลี่ยต่อวัน ผู้ที่มีรายได้ต่อปีเท่ากับ 100,000 

บาทจะมีรายรับวันละประมาณ 273 บาท ซึ่งสูงกว่าเส้น poverty line ที่ประมาณ 60 บาท ถึง 4.5 เท่า การที่มีคน

เข้ามาลงทะเบียนสูงถึง 14 ล้านคนเศษ แสดงให้เห็นว่าคนไทยจำนวนเกินกว่าร้อยละ 2010 เห็นว่าตัวเองมีปัญหา

ทางการเงิน หรืออย่างน้อยยินดีที่จะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ 

ในระยะยาว เราไม่สามารถจะบอกได้ว่า รัฐบาลไทยยังจะคงไว้ซึ่งนโยบายสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือคนจน 

เพราะเมื่อเราคิดในอัตราขั้นต่ำ บุคคลจะได้รับการช่วยเหลือจากโครงการนี้ถึงเดือนละ 1,715 บาท คิดจากราคาค่า

โดยสารรถทั้ง 3 ประเภท ประเภทละ 500 บาท รวมเป็น 1,500 บาท บวกกับค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ 200 บาทต่อเดือน 

และค่าก๊าซหุงต้มที่ราคาเฉลี่ยเดือนละ 15 บาท และหากคนจำนวน 11.4 ล้านคนที่ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธินี้เลือกใช้

สิทธิทุกเดือน รัฐจะต้องแบกรับภาระไปทั้งสิ้นเดือนละประมาณ 1.9 หมื่นล้านบาทหรือปีละกว่า 2.3 แสนล้านบาท 

(เฉลี่ยใกล้เคียงกับงบประมาณประจำปีของกระทรวงการคลังในปี พ.ศ. 2562 ที่ 2.38 แสนล้านบาท)11 แม้ในกรณี

ที่บุคคลทั้งหมดเลือกใช้สิทธิโดยสารรถเพียง 1 ประเภทที่ 500 บาท รัฐก็จะต้องแบกรับภาระถึงปีละ 9.7 หมื่นล้าน

บาท โดยงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีมูลค่าทั้งสิ้น 3 ล้านล้านบาท ค่าใช้จ่ายมูลค่า 2.3 

แสนล้านบาท และ 9.7 หมื่นล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 7 และ ร้อยละ 3 ของงบประมาณภาครัฐทั้งปี 2562 

ตามลำดับ (สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2561: 77) 

 
10 คิดจากการประมาณการจำนวนประชากรไทย ในปี พ.ศ. 2561 ที่ 67 ล้านคน 
11 ข้อมูลเปรียบเทียบจากงบประมาณภาครัฐ ปี พ.ศ. 2562 เข้าถึงข้อมูลจาก 
http://budget.parliament.go.th/bbebook62/FILEROOM/CABILIBRARY62/DRAWER01/GENERAL/DATA0000/00000501.PDF  

http://budget.parliament.go.th/bbebook62/FILEROOM/CABILIBRARY62/DRAWER01/GENERAL/DATA0000/00000501.PDF
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วิธีการที่จะสอนให้เราทำความเข้าใจเรื่องการเงินส่วนบุคคล คือ การทดลองเขียนบัญชีรายรับและรายจ่าย โดย

กระบวนการคือ การเขียนรายจ่ายทุกวัน และเมื่อเราเห็นค่าใช้จ่ายของเราแล้ว เราจะสามารถจำแนกรายจ่าย

ออกเป็น 3 ประเภทด้วยกันได้แก่  

1. รายจ่ายประจำ คือ รายจ่ายที่เราสามารถรู้ได้ล่วงหน้าว่าจะต้องมีการชำระเป็นรายเดือน เช่น ค่าผ่อนรถ 

ค่าผ่อนบ้าน ค่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์รายเดือน ค่าสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ค่าประกันชีวิต ฯลฯ 

2. รายจ่ายฉุกเฉิน เช่น รายจ่ายที่เกิดจากการประสบอุบัติภัย การถูกปล้น การเจ็บป่วย  

3. รายจ่ายพิเศษ เช่น รายจ่ายค่าทำบุญ ค่าซองแต่งงาน ค่าซองงานศพ ค่าสังสรรค์  

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เราสามารถคำนวณล่วงหน้าเป็นรายปีได้ง่ายที่สุด  คือ รายจ่ายประจำ ดังนั้นควรเริ่มจากการ

คำนวณรายจ่ายรายปีอย่างคร่าวๆ เพ่ือเปรียบเทียบกับรายรับรายปี จากการบันทึกรายจ่ายที่แท้จริง จะเห็นได้ว่า 

ในแต่ละปี มีค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่เราไม่ได้คาดคิด ดังนั้นเราควรจะมีเงินเก็บส่วนหนึ่งไว้เพ่ือสำรองจ่ายฉุกเฉิน 

ตั้งแต่ 1-6 เดือนของรายรับรายเดือนของเรา  

การออมเงิน เป็นอีกภารกิจที่สำคัญ เพ่ือทำให้เราบรรลุเป้าหมายในการประสบความสำเร็จทางการเงิน การ

ออมเงินนั้น ทำได้ 2 วิธีคือ  

1. ใช้เงินรายรับในแต่ละเดือน เหลือเงินเท่าไหร่ แล้วค่อยออมเงิน  

2. เมื่อมีรายรับเข้ามา ให้ทำการออมเงินทันที แล้วค่อยเอาเงินที่เหลือไปใช้จ่าย 

นักศึกษาสามารถออมเงินผ่านทั้ง 2 วิธีการ แต่อย่างไรก็ตาม วิธีการที่ 2 คือ ออมเงินทันที จะทำให้เราสามารถ

จัดการการเงินเราได้ดีกว่าการออมในวิธีที่ 1 ดังนั้น วิธีการที่แนะนำให้นักศึกษาออมเงิน คือ วิธีการออมเงินเป็นราย

เดือนก่อนแล้วค่อยใช้เงินที่เหลือหลังจากการออมแล้ว โดยอาจเริ่มจากจำนวนเงินที่ 10 เปอร์เซ็นต์ของรายรับและ

เพ่ิมข้ึนไปเรื่อยๆ เมื่อมีรายรับมากขึ้น 

นอกจากการออมแล้ว นักศึกษาควรเรียนรู้ในการลงทุน เพ่ือเพ่ิมพูนเงินออมของเราให้มีมากขึ้น คำถามคือ 

ทำไมเราต้องเรียนรู้เรื่องการลงทุน? นั่นเป็นว่าเพราะว่า หากเราเก็บเงินไว้ในธนาคาร ณ ปี พ.ศ. 2561 พบว่าอัตรา

ดอกเบี้ยที่เราจะได้รับจากธนาคารพาณิชย์อยู่ที่ประมาณร้อยละ 0.5-1.7 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561) อย่างไร

ก็ตาม สิ่งที่เราจะต้องคำนึงเมื่อเราฝากเงินต้นของเราไว้ในธนาคารคือ อัตราเงินเฟ้อ ซ่ึงหมายความว่ามูลค่าของเงิน

ของเราจะถดถอยลงไปในแต่ละปี เช่น เมื่อ 15 ปีที่แล้ว เราสามารถซ้ือก๋วยเตี๋ยวได้ราคาชามละ 20-25 บาท แต่ใน

ปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2561 เราต้องซื้อก๋วยเตี๋ยวถึงชามละ 30-35 บาท ในปี ค.ศ. 2018 อัตราเงินเฟ้อของประเทศใน
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เอเชียและแปซิฟิก อยู่ที่ 3.4 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของประเทศท่ีมีอัตราเงินเฟ้อมากที่สุด คือ ประเทศในทวีปแอฟริกา 

คือ อยู่ที่ 11.8 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อต่ำสุดเกิดข้ึนที่ทวีปยุโรป ในอัตรา 2.1 เปอร์เซ็นต์ (World 

Economic Outlook as cited in International Monetary Fund (IMF), 2018) จากข้อมูลเชิงสถิติ พบว่าหาก

เราฝากเงินไว้ในธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย เราจะขาดทุนในทันที เพราะค่าเงินเฟ้อมีอัตราที่มากกว่าเงินฝาก 

นอกเหนือไปจากประเด็นของเงินเฟ้อแล้ว เรายังจะต้องพิจารณาถึงสภาวะทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดความผันผวนได้

ตลอดเวลา เช่น ในปี 2017-2018 มูลค่าของเงินสกุล Lira ซึ่งเป็นสกุลเงินของประเทศตุรกีตกลงไปถึงประมาณ 50 

เปอร์เซ็นต ์โดยเหตุการณ์ท้ังหมดเกิดข้ึนในระยะเวลา 1 ปี เท่านั้น (Collinson & Davies, 2018) นั่นแปลว่า หาก

เราฝากเงินไว้ในธนาคารในประเทศตุรกีโดยไม่ได้ลงทุนอะไรเลย เงินของเราจะมีมูลค่าลดลงไปถึงครึ่งหนึ่ง  

ถ้าเช่นนั้นเราสามารถลงทุนในด้านใดบ้าง? วิธีการมีหลากหลายตั้งแต่การลงทุนในตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร 

รัฐบาลและหุ้นกู้ โดยการลงทุนในตราสารหนี้จะมีอัตราดอกเบี้ยและอายุของตราสารหนี้กำหนดไว้ และสามารถซ้ือ

ขายเปลี่ยนมือได้ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.) การลงทุนในตราสารทุน (หุ้น) การลงทุนในเงินสกุล

ดิจิทัล เช่น Bitcoin Ethereum การลงทุนในทองคำและแร่ประเภทอ่ืนๆ การลงทุนในอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน 

(Forex) โดยแต่ละการลงทุนจะมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ สิ่งที่เสี่ยงที่สุดก็คือ การที่เราไม่เสี่ยงอะไรเลย  

โดยสรุปแล้ว บุคคลควรมีความรู้เบื้องต้นทางการเงิน เริ่มตั้งแต่การรับรู้ในรายรับรายจ่ายของตนเอง ไปจนถึง

การลงทุนเบื้องต้น นอกจากการเรียนรู้ในข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองโดยตรงแล้ว ยังเป็นประโยชน์แก่

ประเทศชาติ เพราะเราไม่ต้องพ่ึงพิงหรือผลักภาระของตนเองให้ไปตกอยู่กับรัฐ 

ความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม 

เมื่อพูดถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เรามักนึกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ หรือที่มีชื่อ

เรียกเป็นทางการว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (Corporate Social Responsibility: CSR) โดย

ความหมายของ CSR คือ “การประกอบกิจการ ด้วยความดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณตลอดจนมีธรรมาภิบาลเป็นเครื่องกำกับให้การดำเนิน

กิจกรรมต่างๆ เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและยุติธรรม...” (คณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือทาง

วิชาการเพ่ือพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนและการวิจัยด้านบริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย, 2555: 11) 

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่เพียงแต่องค์กรธุรกิจที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม เราในฐานะบุคคลต่างก็มีส่วน

ในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม หมายความถึง “การ
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ดำรงชีวิต โดยเอาใจใส่ต่อบุคคลที่เราปฏิสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการดำรงชีวิตประจำวันจะต้อง

คำนึงถึงผลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากตัวเรา”12 

ในประเด็นความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม จะยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกิดข้ึนในระดับมหาวิทยาลัย 

เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำของเรา กรณีศึกษาตัวอย่าง ได้แก่ การบริโภค

แอลกอฮอล์ การเคารพกฎจราจร การจัดการกับขยะและผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม  

การบริโภคแอลกอฮอล์ จากผลการประมาณการเชิงสถิติของ World Health Organization ในปี ค.ศ. 2016 

พบว่า ประชากรไทยผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป บริโภคแอลกอฮอล์เฉลี่ยคนละ 8.3 ลิตรต่อปี ถือว่าเป็นสถิติที่สูงเป็น

อันดับที่ 2 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยคนไทยนิยมบริโภคเหล้าสูงสุด ตามมาด้วยเบียร์ และ ไวน์ 

ตามลำดับ สำหรับประเทศที่บริโภคแอลกอฮอล์เป็นอันดับ 1 ของ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ ลาว ประชากรลาว

บริโภคแอลกอฮอล์เฉลี่ยคนละ 10.4 ลิตรต่อปี ในขณะที่ประเทศที่มีอัตราการบริโภคแอลกอฮอล์ต่ำ เป็นประเทศท่ี

ประกอบไปด้วยประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นหลัก ได้แก่ บรูไน (0.4 ลิตรต่อปี), อินโดนีเซีย (0.8 ลิตรต่อปี), 

และมาเลเซีย (0.9 ลิตรต่อปี) (World Health Organization, 2018) ตัวเลขการบริโภคแอลกอฮอล์ที่ยกตัวอย่าง

มา ถึงแม้จะถูกแบ่งออกอย่างชัดเจน ว่าผลทางการนับถือศาสนา (อิสลาม) ส่งผลอย่างชัดเจนต่อพฤติกรรมการ

บริโภคแอลกอฮอล์ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขการบริโภคแอลกอฮอล์ของประชากรสิงคโปร์ ถือว่าต่ำกว่าประเทศไทย

มากกว่า 4 เท่า คือ อยู่ที่เพียง 2 ลิตรต่อคนต่อปี นั่นแสดงว่าเราสามารถควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ได้ ในส่วนของ

ภาครัฐ สามารถขึ้นภาษีแอลกอฮอล์เพื่อให้ปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์ลดลง 

คำถามคือ รัฐไทยไม่ได้มีการจัดการกับปัญหาพฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอล์ของคนไทยจริงหรือ? ความจริง

คือ บริษัทที่ขายแอลกอฮอล์ในประเทศไทย ไม่สามารถจดทะเบียนบริษัทเพ่ือระดมทุนจากประชาชนในตลาดหุ้นได้ 

อย่างไรก็ตามบริษัทมหาชนสามารถไประดมทุนยังตลาดหุ้นในต่างประเทศ เช่น ประเทศสิงคโปร์  จาก

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พบว่า มีข้อจำกัดเกิดขึ้นมากมายภายใต้พระราชบัญญัติ

นี้ที่จะช่วยให้การเข้าถึงแอลกอฮอล์เป็นไปได้ยากข้ึน เช่น ห้ามร้านค้าขายแอลกอฮอล์แก่บุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปี 

ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านเครื่องขายอัตโนมัติ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณสถานที่ปฏิบัติ

ศาสนกิจ สถานศึกษา สถานที่ราชการ สวนสาธารณะ (พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑, 

2551) นอกจากนี้ยังห้ามมิให้มีการโฆษณาขายแอลกอฮอล์ทางตรง และจำกัดอายุผู้มีสิทธิบริโภคแอลกอฮอล์ที่

 
12 ใช้คำนิยามของ CSR จาก คณะกรรมการกลุ่มความร่วมมอืทางวิชาการเพื่อพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนและการวิจัยดา้นบริหารธุรกิจแห่ง
ประเทศไทย, 2555 มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม   
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ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตาม สิ่งที่รัฐไทยควรจะปรับปรุงเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์คือ ภาษี

แอลกอฮอล์และการจัดระเบียบพื้นท่ีการขายแอลกอฮอล์ (Treerutkuarkul, 2017) จากข้อมูลที่เก่ียวข้องกับทาง

กฎหมาย พบว่า รัฐไทยได้มีการจัดการและตั้งข้อกำหนดกฎเกณฑ์กับการขายแอลกอฮอล์ในเบื้องต้น นั่นแสดงว่า 

ปัญหาของการบริโภคแอลกอฮอล์ ส่วนหนึ่งย่อมต้องเกิดจาก พฤติกรรมส่วนบุคคล  

โฆษณา “จน เครียด กินเหล้า” ในปี 2548 โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

(หนังสือพิมพ์บ้านเมือง, ม.ป.ป. อ้างถึงใน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2555)    ถือ

เป็นโฆษณารณรงค์ให้ประชาชนงดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ประสบความสำเร็จในด้านการประชาสัมพันธ์

เป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม ภาพลักษณ์ที่ สสส. พยายามสื่อในโฆษณานี้ คือ ผู้บริโภคแอลกอฮอล์เป็นคนยากจน 

คำถาม คือ ผู้บริโภคแอลกอฮอล์ มักปรากฏอยู่ในหมู่ของคนยากจนจริงหรือไม่?13  

จากผลการวิจัยที่ได้จัดทำข้ึนเพ่ือสำรวจพฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเปิด

จำนวน 87,151 ราย ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป พบว่าร้อยละ 65 ของนักศึกษาบริโภคแอลกอฮอล์เป็นประจำ 

นักศึกษาเพียงร้อยละ 26 ที่ไม่บริโภคแอลกอฮอล์ โดยผูห้ญิงบริโภคแอลกอฮอล์เป็นจำนวนน้อยกว่าผู้ชายอย่างมี

นัยยะสำคัญ (Wakabayashi et al., 2015) จากข้อมูลเชิงสถิติ จะพบว่า แม้กระทั่งบุคคลผู้มีการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา ยังมีพฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอล์เป็นประจำมากกว่าผู้ไม่บริโภคแอลกอฮอล์ถึง 2.5 เท่า 

ข้อเสียของการบริโภคแอลกอฮอล์ โดยปราศจากความรับผิดชอบ ได้แก่ กรณีของการเมาแล้วขับ ในช่วง

เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 มีคดีท่ีเกิดขึ้นจากการเมาแล้วขับมากถึง 6,030 คดี (กรมคุมประพฤติ อ้างถึงใน ไทยรัฐ

ออนไลน์, 8 มกราคม 2561)  

ในประเด็นของการบริโภคแอลกอฮอล์ ไม่ได้มีการห้ามนักศึกษาไม่ให้บริโภคแอลกอฮอล์อย่างสิ้นเชิง อย่างไรก็

ตาม เราควรเรียนรู้ที่จะเป็นผู้บริโภคท่ีมีความรับผิดชอบต่อตนเอง เช่น ไม่เสพติดการบริโภคแอลกอฮอล์จนอาจ

ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อ่ืน เช่น กรณีของการเมาแล้วขับ การก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกาย เป็นต้น  

 

 

 
13 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัดทำโฆษณาเพือ่รณรงค์ให้ประชาชนงดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นจำนวนมาก โดย
ไม่ได้เสนอเพียงแต่ผู้บริโภคที่ยากจนเพยีงด้านเดียว สามารถเข้าถึงโฆษณาได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=wYyGNtePSDI  

https://www.youtube.com/watch?v=wYyGNtePSDI
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การเคารพกฎจราจร 

การเคารพกฎจราจร ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจราจรส่วนรวม 

ตั้งแต่ ผู้เดินบนทางเท้า ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล-รถบริการสาธารณะ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานด้าน

จราจร  

คนไทยเคารพกฎเกณฑ์การจราจรมากเพียงใด? จากสถิติท่ีปรากฏในปี 2015 พบว่า คนไทยมีอัตราการสวม

หมวกนิรภัยในช่วงเวลาขับข่ีจักรยานยนต์ต่ำเป็นลำดับที่ 6 จาก 7 ประเทศอาเซียนที่สามารถเก็บข้อมูลได้ (ไทย 

เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเมียนมา) คือ มีผู้สวมใส่หมวกนิรภัยเพียงร้อยละ 52 ในกรณี

ของคนขับ และเพียงร้อยละ 20 ของคนโดยสาร โดยประเทศที่มีสถิติในการสวมหมวกนิรภัยที่ดีที่สุด คือ ประเทศ

มาเลเซีย คือ คนขับร้อยละ 97 และผู้โดยสารร้อยละ 89 ที่สวมหมวกนิรภัย (World Health Organization, 2016: 

61) 

  
รูปภาพที่ 1 (ภาพซ้าย): รูปภาพของรถจกัรยานยนต์ที่จอดบนทางเดินเท้าทั้งๆที่มีข้อความหา้มจอด และจะมีการปรับเปน็เงินสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทตาม

กฎหมาย, ผู้เขียนถ่ายภาพนี้ที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2561 ; รูปภาพที่ 2 (ภาพขวา): รูปภาพของรถจกัรยานยนต์ที่จอดรถในบริเวณพื้นที่จอด

รถสำหรับคนพิการ (แต่คนขับไม่ได้มีความพิการทางร่างกายแต่อยา่งใด), ผู้เขียนถ่ายภาพนี้ทีอ่ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2561 

 



 

29 
 
 

 

สำหรับสถิติของอุบัติเหตุการจราจรในประเทศไทย พบว่าในช่วงปี 2007 – 2012 จำนวนอุบัติเหตุมีอัตราที่

ลดลงในทุกปีดังจะเห็นได้จากแผนภาพตารางที ่1  

ปี จำนวนอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ  จำนวนผู้เสียชีวิต 
2007 101,752 142,738 12,492 
2008 88,721 146,955 11,561 
2009 84,806 113,048 10,717 
2010 74,379 113,862 10,742 
2011 68,269 104,725 9,910* 
2012 61,197 110,777 8,746* 

ตารางที ่1: สถิติของอุบัติเหตุการจราจรในประเทศไทย ปี 2007 – 2012 

ที่มา: Royal Thai Police, 2012 as cited in World Health Organization, 2016 

 *ตัวเลขผู้เสียชวีิตไม่ตรงกันกับข้อมูลจากสำนักขา่วอิศรา, 31 ธันวาคม, 2560 เพราะในตารางนี้เป็นข้อมูลจากสำนกังานตำรวจแห่งชาติเพยีงอยา่งเดียว 

แต่ถ้ามาดูสถิติของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2559 (ค.ศ. 2011 – 2016) 
พบว่าตัวเลขคลาดเคลื่อนจากข้อมูลที่ได้มาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติถึง เกือบ 2.4 เท่าในปี 2554 และ 2.6 
เท่าในปี 2555 ดังตารางภาพที่ 2 

ปี จำนวนผู้เสียชีวิต 
2554 23,390* 
2555 22,841* 
2556 22,438 
2557 21,429 
2558 19,479 
2559 22,356 

   ตารางที ่2: สถิติของการเสียชวีิตจากอุบตัิเหตุจราจรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2559 

ที่มา: สำนักขา่วอิศรา, 31 ธันวาคม, 2560  
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* ในตารางข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่รวบรวมมาจาก 3 แหล่งข้อมูลได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ข้อมูลใบ
มรณบัตร และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

และด้วยสถิติในตารางภาพที่ 2 พบว่าจากสถิตินี้ ส่งผลให้ประเทศไทยได้กลายเป็นประเทศท่ีมีอัตรา
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจรเป็นอันดับที่ 1 ของโลก และสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 5 แสนล้านบาท
จากอุบัติเหตุ (สำนักข่าวอิศรา, 31 ธันวาคม 2560) 

ในปี 2013 สาเหตุส่วนใหญ่ของอุบัติเหตุในประเทศไทยเกิดมาจากการขับรถเร็ว ร้อยละ 12.6 ตามมาด้วย 
การเปลี่ยนเลนกะทันหัน ร้อยละ 12.2 การขับรถในระยะกระชั้นชิดกับรถข้ันหน้าเกินไป ร้อยละ 9.6 และ 
อุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ ร้อยละ 6.9 นอกจากนี้ ช่วงปี 2006 - 2013 สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุมาจาก
ผู้ใช้ถนนเองถึงร้อยละ 63.9 (Royal Thai Police, 2013 as cited in World Health Organization, 2016: 10 
– 11) ทั้งนี้ ประเทศไทยมีจำนวนรถที่จดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกสูงถึงกว่า 38 ล้านคัน โดยเป็น
รถจักรยานยนต์ 20.5 ล้านคัน รถยนต์ส่วนบุคคล 9.2 ล้านคัน และรถประจำทาง 1.4 แสนคัน  (กรมการขนส่งทาง
บก, 2561)14 ซึ่งเมื่อนับว่าประชากรไทยมีจำนวน 67 ล้านคน แสดงว่าในทุกๆ 1.7 คน จะมีคนที่ครอบครองรถ 1 
คัน 

จากข้อมูลเชิงสถิติ แสดงให้เห็นว่า คนใช้ถนนในประเทศไทยส่วนหนึ่งยังคงขับรถด้วยความประมาท ไม่
เคารพในกฎหมายและกฎจราจร ขับรถโดยไม่คำนึงถึงผู้ใช้ถนนร่วม นั่นคือ การขาดความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
ทั้งนี้ เมื่อเราใช้คำว่า คนใช้ถนนในประเทศไทยส่วนหนึ่ง แต่ส่วนหนึ่งที่ได้กล่าวถึง กลับส่งผลให้อุบัติเหตุบนท้อง
ถนนเกิดข้ึนในประเทศไทยมากท่ีสุดในโลก  

ทั้งนีเ้มื่อนักศึกษาได้ทราบถึงสถิติการเกิดอุบัติเหตุในประเทศไทยแล้ว นักศึกษาควรเรียนรู้ที่จะเคารพกฎ
จราจร ขับข่ียานพาหนะด้วยความปลอดภัย และคำนึงถึงผู้ร่วมใช้ท้องถนนรายอื่นๆ  

การจัดการกับขยะและผลกระทบท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม 

 ปัญหาอีกประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับตนเองแต่ส่งผลกระทบต่อการจัดการในระดับท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ คือ ปัญหาขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากสถิติโดยการเก็บข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พบว่า ตั้งแต่ปี 2556 – 2559 ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีปริมาณเพ่ิมข้ึนทุกปี โดยตัวเลขตั้งแต่ 
ปี  2556 เป็นต้นมา ขยะเกิดขึ้นถึงปีละมากกว่า 26 ล้านต้น และในปี 2559 ตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นเป็น 27 ล้านตัน โดย
เฉลี่ยแล้ว ประชากร 1 คนจะสามารถสร้างขยะได้สูงถึง 1.14 กิโลกรัมต่อวัน โดยมีขยะที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ได้

 
14 ข้อมูลวันที ่31 มกราคม พ.ศ. 2561 
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เพียงร้อยละ 21 และขยะได้ถูกกำจัดอย่างถูกต้องร้อยละ 35 (สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรม
ควบคุมมลพิษ, 2560: 4) 

 ขยะคือสิ่งของที่บุคคลไม่ต้องการใช้ ไม่เห็นประโยชน์ หรือคุณค่า ขยะจึงถือเป็นส่วนเกินสำหรับบุคคลนั้นๆ 
ขยะบางประเภท ใช้ระยะเวลายาวนานในการย่อยสลาย เช่น พลาสติก ใช้เวลาในการย่อยสลายยาวนานถึง 450 ปี 
กระป๋องอะลูมิเนียม ใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายนานถึง 80-100 ปี แม้กระทั่งรองเท้าหนังยังต้องใช้ระยะเวลาที่
ยาวนานถึง 25-40 ปีในการย่อยสลาย (กรมควบคุมมลพิษ, ม.ป.ป.) 

 วิธีการลดขยะและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ตามนิยามของกรมควบคุมมลพิษ (ม.ป.ป.) สามารถกระทำโดย
วิธีการ 7 R ได้แก่ 

• Refuse – การปฏิเสธไม่ใช้สิ่งของที่จะก่อให้เกิดมลพิษ หรือสิ่งของที่ย่อยสลายได้ยาก เช่น การปฏิเสธการ
ใช้กล่องโฟม 

• Refill – การเลือกใช้สินค้าท่ีสามารถเติมได้ เช่น แทนที่จะซื้อขวดสบู่ทุกครั้ง เราสามารถซื้อเฉพาะน้ำสบู่ที่
มีขายเป็นถุงแทนการซื้อขวดใหม่ ในปัจจุบัน มีร้านรับเติมสบู่ แชมพู โดยผู้ใช้บริการสามารถนำเอาภาชนะ
ของตนเองมาเติมผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ท่ีร้าน ในกรณีของประเทศไทยมีร้าน Refill Station ที่ให้บริการเติม
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตั้งอยู่บริเวณ BTS อ่อนนุช กรุงเทพฯ 

• Return – คืนผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การคืนขวดน้ำอัดลม ขวดเบียร์ 

• Repair – แทนที่จะซื้อสินค้าใหม่ เราสามารถส่งสินค้าซ่อมได้ เช่น รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ปัญหาหนึ่งที่
เกิดข้ึน คือ การรับประกันผลิตภัณฑ์สินค้าในปัจจุบันมักมีอายุที่สั้น เช่น ระยะเวลาในการครอบคลุม
ประกัน 1 ปี ทำให้ผู้บริโภคเลือกท่ีจะซื้อสินค้าใหม่ทดแทนการซ่อม 

• Reuse – การใช้ซ้ำ เช่น เมื่อกระปุกใส่แยมหมดลง แทนที่เราจะท้ิงขวดแยม เราสามารถนำขวดแยมไปล้าง
และใช้ประโยชน์ เช่น เป็นที่เก็บน้ำมันเหลือใช้ 

• Recycle – การรีไซเคิล จะเกิดขึ้นเมื่อ เราเห็นว่าสิ่งของนั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เราแล้ว จำเป็นที่
จะต้องทิ้ง การรีไซเคิลที่ถูกต้อง คือ การแยกขยะที่จะทิ้งออกเป็นประเภท เช่น ขยะอันตราย ขยะเปียก 
ขยะแห้ง ออกจากกัน  
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• Reduce – การลดการใช้ขยะด้วยการลดการบริโภค ซึ่งจะส่งผลให้เราสร้างขยะน้อยลง 

อนึ่ง ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีการปล่อยขยะพลาสติกลงไปในท้องทะเลมากท่ีสุดเป็นลำดับที่ 5 ของโลก 
(Ocean Conservancy & McKinsey Center for Business and Environment, 2017) ดังนั้น ประเด็นการ
จัดการขยะถือเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ประเทศไทยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคล ควรตระหนักในปัญหาและแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน ทั้งนี้สถิติการใช้ถุงพลาสติกของคนไทยต่อวันสูงถึง 8 ใบ (Styllis, 2018) วิธีการในการบังคับลดการ
ใช้พลาสติก คือ การคิดราคาถุงพลาสติกต่อใบ หรือ งดการแจกถุงพลาสติกแก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม บุคคลควรมี
จิตสำนึกในการลดการใช้ถุงพลาสติก และไม่ใช้ถุงพลาสติกประเภท ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง แต่ควรมีการนำกลับมาใช้
ซ้ำ 

ปัญหาระดับประเทศ  

ในแต่ละประเทศ ต่างมีปัญหามากมายหลายประการที่ต้องได้รับการแก้ไข ทั้งประเด็นที่เร่งด่วนและ

ประเด็นที่ไม่เร่งด่วน ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อคนจำนวนมาก ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อคนจำนวนน้อย การจัด

เรียงลำดับความสำคัญของปัญหาระดับประเทศนั้นเป็นหน้าที่ท่ีสำคัญของภาครัฐ ในบทนี้จะขอยกตัวอย่างปัญหาที่

ประเทศไทยกำลังเผชิญ 2 ปัญหาด้วยกัน คือ สังคมผู้สูงอายุ และ การทุจริตคอร์รัปชัน 

สังคมผู้สูงอายุ 

สถิติผู้สูงอายุในประเทศไทยปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 15 ของจำนวนประชากรทั้งหมด (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 

2560)  ซึ่งถือว่าประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อย โดยนิยามของคำว่า สังคมผู้สูงอายุ (Aging 

Society) คือ สังคมท่ีมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 หรือ ประชากรที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่า

ร้อยละ 7 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) คือ สังคมที่มีประชากรอายุ 

60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 หรือ ประชากรที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 14 ของจำนวนประชากรทั้ง

ประเทศ และ สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด Super-Aged Society คือสังคมที่มีประชากรผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป

มากกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ (ชมพูนุท พรหมภักดิ์, 2556: 1, 3)  

สังคม Aging Society ในปัจจุบันมีอยู่ในร้อยละ 60 ของประเทศทั่วโลก (O’Connor, 2014) มีสังคมที่อยู่

ในระดับ Super-Aged Society แล้วถึง 3 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น เยอรมนี และ อิตาลี และในปี 2020 จะมีสังคม 

Super-Aged Society เพ่ิมเป็น 13 ประเทศ และ 34 ประเทศ ในปี 2030 (O’Connor, 2014)  ในปี 2017 มี

ผู้สูงอายุประมาณ 962 ล้านคนทั่วโลก หรือ ร้อยละ 13 ของประชากรโลก (United Nations, Department of 

Economic and Social Affairs, Population Division, 2017)  
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จะเห็นได้ว่าสังคมผู้สูงอายุไม่ได้เกิดข้ึนเฉพาะในประเทศไทย แต่เกิดขึ้นกับประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะใน

ยุโรปและเอเชียที่มีฐานเศรษฐกิจดี การเกิดขึ้นของสังคมผู้สูงอายุย่อมส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ ประการหนึ่งเป็นเพราะไม่ได้มีการคาดหวังว่าผู้สูงอายุต้องทำงานหรือสามารถมีส่วนในการเพ่ิมมูลค่าทาง

เศรษฐกิจมากได้เทียบเท่ากับสมัยยังเป็นประชากรในวัยทำงาน นอกจากประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ ประเด็น

ทางด้านสังคม เช่น การดูแลผู้สูงอายุ สวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุถือเป็นประเด็นที่ทั้งภาครัฐจะต้องทำการพิจารณา 

เพ่ือให้ประชากรโดยรวมยังได้รับสวัสดิการที่ดีโดยไม่กระทบต่อระบบเศรษฐกิจเกินจำเป็น 

ประเทศไทยยังจะต้องมีการจัดระบบเพ่ือเตรียมตัวดูแลประชากรผู้สูงอายุ ที่ผ่านมา รัฐให้สิทธิและ

สวัสดิการให้แก่สูงอายุในเบื้องต้น ได้แก่ 

 
ประเภทของสิทธิ สิทธิและสวัสดิการ 

1. การแพทย์และสาธารณสุข • จัดช่องทางพิเศษเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เพื่อการรับบริการที่รวดเร็ว 
2. การศึกษา ศาสนา ข้อมลู • สิทธิในการเรยีนรู้ในศูนย์การเรยีนรู้ชุมชน หลักสูตรการศึกษาที่จดัทำเพื่อ

ผู้สูงอาย ุ
3. การประกอบอาชีพ – การ

ฝึกอาชีพ 
• ให้คำปรึกษาและจัดทำข้อมลูเกี่ยวกับงานเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ 

4. การพัฒนาตน การมสี่วน
ร่วมในสังคม 

• สนับสนุนชมรมผูสู้งอายุ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

5. อำนวยความสะดวกในความ
ปลอดภัย 

• จัดสภาพแวดล้อม บริการพาหนะแก่ผู้สูงอาย ุ

6. ลดหย่อนค่าโดยสาร • ได้รับสิทธิจ่ายเพียงครึ่งราคาจากการเดินทางด้วยกจิการขนส่งของภาครัฐ 
เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ (ARL) รถโดยสารประจำทาง 
ขสมก. เรือด่วน ฯลฯ 

7. ยกเว้นค่าชมสถานท่ีของรัฐ • สิทธิเข้าชมพิพิธภัณฑ์ อุทยาน และอื่นๆ โดยไมต่้องเสียคา่ใช้จ่าย 
8. ช่วยเหลือผูสู้งอายุท่ีไดร้ับ

อันตราย 
• ให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุจากการถูกทารุณกรรม แสวงหาประโยชน์ ถูก

ทอดทิ้ง โดยกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์
9. การให้คำแนะนำทางคดี  • ให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุจากการถูกทารุณกรรม แสวงหาประโยชน์ ถูก

ทอดทิ้งโดยกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์
10. ช่วยเหลือด้านท่ีพักอาศัย 

เครื่องนุ่งห่ม 
• มีกระบวนการจัดที่พักอาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่มให้ผูสู้งอายุโดยกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
11. เบี้ยยังชีพ • ให้เบี้ยยังชีพแกผู่้สูงอายุท่ีไม่ได้รับสิทธิอื่นใดจากภาครัฐเป็นประจำ 
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• อายุ 60 – 69 ปี ได้รับเบี้ยเลี้ยงเดอืนละ 600 บาท 

• อายุ 70 – 79 ปี ได้รับเบี้ยเลี้ยงเดอืนละ 700 บาท 

• อายุ 80 – 89 ปี ได้รับเบี้ยเลี้ยงเดอืนละ 800 บาท 

• อายุ 90 ปีข้ึนไป ได้รับเบีย้เลี้ยงเดอืนละ 1,000 บาท 
ตารางที ่3: ประเภทของสิทธแิละสวัสดกิารของผู้สูงอายุ 

ข้อมูลจาก: กรมกจิการผู้สูงอายุ, ม.ป.ป. 

จะเห็นได้ว่าสิทธิที่ประชาชนไทยผู้สูงอายุจะได้รับเป็นเบี้ยยังชีพ สูงสุดเพียงเดือนละ 1,000 บาท หรือวัน

ละ 33 บาท ซึ่งต่ำกว่าเส้นแบ่งความยากจน ในกรณีของผู้เกษียณอายุซึ่งเป็นข้าราชการ พนักงานองค์กรเอกชน 

หรือผู้ที่เราเรียกว่าเป็นแรงงานในระบบ ยังมีสิทธิที่จะได้รับสวัสดิการและสิทธิตามท่ีต้นสังกัดที่ทำงานมอบให้ แต่

ปัญหาประการหนึ่งของประเทศไทยคือ จำนวนแรงงานนอกระบบมีจำนวนมากกว่าแรงงานในระบบ ซึ่งหมายความ

ว่า ประชากรแรงงานนอกระบบอาจไม่ได้มีหลักประกันทางด้านการเงินหลังการเกษียณ โดยตัวเลขของแรงงานนอก

ระบบในปี พ.ศ. 2560 อยู่ที่ 20.8 ล้านคน (ร้อยละ 55 ) ในขณะที่แรงงานในระบบมีจำนวนทั้งสิ้น 16.9 ล้านคน 

(ร้อยละ 44.8) เท่ากับว่าแรงงานไทยทั้งในและนอกระบบมีจำนวนรวมกันทั้งสิ้น 37.7 ล้านคนจากจำนวนประชากร

ประมาณ 67 ล้านคน แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่าถึงร้อยละ 60.5 

ในขณะที่แรงงานนอกระบบมีการศึกษาถึงขั้นอุดมศึกษาเพียง ร้อยละ 9.5 หรือ 2 ล้านคน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 

2560)  

จากสถิติของแรงงานในระบบ – นอกระบบ จะทำให้เราเห็นภาพของคุณภาพชีวิตหลังวัยเกษียณของ

ผู้สูงอายุ ที่ส่วนใหญ่แล้วจะต้องพ่ึงพิงตนเองและภาครัฐในการให้การช่วยเหลือ ทั้งนี้ นอกเหนือจากการพิจารณา

ด้านสิทธิและสวัสดิการการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุจากภาครัฐแล้ว ความพร้อมของการรองรับผู้สูงอายุใน

ด้านอื่น เช่น การแพทย์, จำนวนเตียงคนไข้, จำนวนแพทย์ พยาบาล, บุคลากรทางการแพทย์, และสถานที่พักอาศัย

ที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ ถือเป็นประเด็นที่จะต้องนำมาพิจารณาเป็นยุทธศาสตร์ของการเจริญเติบโตของรัฐ จำนวน

บุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีจำนวน

รวมกันทั้งหมดเพียง 120,821 คน โดยจังหวัดที่มีสถิติจำนวนแพทย์ต่อประชากรต่ำที่สุด คือ จังหวัดบึงกาฬ มี

จำนวนแพทย์ 1 คนต่อประชากร 5,906 คน ในขณะที่สถิติท่ีดีที่สุด คือ กรุงเทพฯ มีจำนวนแพทย์ 1 คนต่อประชากร 

716 คน (กระทรวงสาธารณสุข, 2558 อ้างถึงใน  สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2560: 100) ในส่วน

ของจำนวนเตียงต่อประชากร มีเตียงในโรงพยาบาลภาครัฐทั้งสิ้น 134,453 เตียง หรือ 1 เตียงสำหรับคนไข้ทุกๆ 

465 คน (กระทรวงสาธารณสุข, ม.ป.ป. อ้างถึงในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ม.ป.ป.) 

สำหรับประเด็นบ้านพักผู้สูงอายุ ในปัจจุบัน บ้านพักผู้สูงอายุที่จัดบริการให้โดยรัฐไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
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ผู้สูงอายุ ดังจะเห็นได้จากข่าวที่ปรากฏว่าต้องมีการจองคิวเพื่อรอเข้าบ้านพักผู้สูงอายุเป็นจำนวนมาก (มติชน

ออนไลน์, 1 กุมภาพันธ์ 2561) ในส่วนของภาคเอกชน มีธุรกิจที่เกิดขึ้นเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุโดยภาคเอกชน

ประมาณ 800 ราย (TCIJ, 12 พฤศจิกายน, 2560) ซึ่งในอนาคตธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุยังสามารถเติบโตอีกได้มาก เพ่ือ

รองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพทางสังคมที่มีอัตราการเกิดต่ำลง และมีอัตราการมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น   

จะเห็นได้ว่า ความพร้อมของภาครัฐในการจัดการเพ่ือผู้สูงอายุ ยังจะต้องมีการปรับปรุงในหลายด้าน ทั้ง

ด้านสวัสดิการที่ผู้สูงอายุควรได้รับตามความเหมาะสมแก่การดำรงชีวิตหลังการเกษียณ การเพ่ิมการผลิตบุคลากร

ทางการแพทย์ การกระจายบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทาง

การแพทย์ ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า หากประชากรมีวินัยทางการเงิน มีการเก็บออมเงิน – ลงทุนทางการเงิน จะช่วยลด

ภาระของรัฐไปได้ในจำนวนหนึ่ง นอกจากนี้ การเพิ่มข้ึนของจำนวนผู้สูงอายุในแต่ละปี ส่งผลให้ธุรกิจเพ่ือผู้สูงอายุ

สามารถเติบโตได้อีกมาก  

การทุจริต – คอร์รัปชัน  

การทุจริตและคอร์รัปชัน ถือเป็นปัญหาระดับชาติของประเทศไทย ตามคำนิยามของสำนักงานราช

บัณฑิตยสภา (2555) ทุจริต หมายถึง “ประพฤติชั่ว ประพฤติไม่ดี ไม่ซื่อตรง โกง คดโกง ฉ้อโกง โดยใช้อุบายหรือ

เล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงเพ่ือให้ได้สิ่งที่ต้องการ” (บทวิทยุรายการ รู้ รัก ภาษาไทย, 2555 อ้างถึงใน สำนักงานราช

บัณฑิตยสภา, 2555) ส่วนนิยามของคำว่า คอร์รัปชัน ตามคำนิยามของ Merriam - Webster คือ “ความไม่ซื่อสัตย์ 

หรือ การกระทำผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการกระทำที่เกิดจากผู้มีอำนาจ ได้แก่ ข้าราชการ” (Merriam - Webster 

n.d.) ทั้งนี้ การรับสินบนถือเป็นการคอร์รัปชัน เมื่อเราเปรียบเทียบในนิยามของทุจริตและคอร์รัปชัน พบว่า ทุจริต

เป็นคำที่ใช้สำหรับบุคคลทั่วไปที่ประพฤติมิชอบ แต่การใช้คำว่าคอร์รัปชันมักหมายถึงการกระทำผิดในฐานะของผู้

ทำงานที่อยู่ในภาครัฐ 

ในเบื้องต้น การคอร์รัปชัน ถือเป็นปัญหาภายในประเทศที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจ ในประเทศ 

เคนยา และ ซาอีร์ การคอร์รัปชันคิดเป็นมูลค่ามหาศาลเมื่อเปรียบเทียบกับ Gross National Product (GNP) หรือ 

ผลิตภัณฑ์ประชาชาติมวลรวมของประเทศ (Shleifer & Vishny, 1993: 599) นักวิชาการบางส่วนมองว่าการคอร์

รัปชันยังคงมีผลดีอยู่บ้าง นั่นคือ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ เหตุผลเพราะ การที่เจ้าพนักงานรับเงินสินบนมาจาก

บุคคลหนึ่งจะส่งผลให้บุคคลผู้นั้น ได้รับบริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น คือ ลัดข้ามขั้นตอนของระบบราชการที่อาจมีความ

ล่าช้า ประการถัดมา เจ้าพนักงานรัฐเองเมื่อได้รับสินบนมาจะทำงานหนักข้ึน โดยเฉพาะกรณีของการได้รับสินบนใน

แต่ละชิ้นงาน ยิ่งทำงานเสร็จสิ้นมากขึ้นยิ่งจะมีรายรับจากสินบนเพิ่มข้ึน (Leff, 1964; Huntington, 1968 as cited 

in Mauro, 1995: 681) อย่างไรก็ตาม Shleifer & Vishny, 1993 มองว่าการคอร์รัปชันส่งผลกระทบเชิงลบโดยตรง
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ต่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจ (Shleifer & Vishny, 1993 as cited in Mauro, 1995: 682) การคอร์รัปชันส่งผล

กระทบต่อรายรับของภาครัฐ (Shleifer & Vishny 1993; Hindriks, Keen, and Muthoo 1999 as cited in 

Gupta, Davoodi, and Tiongson, 2001: 111) คือ แทนที่ภาครัฐจะได้รับรายได้โดยตรง กลายเป็นรายได้ส่วนหนึ่ง 

ถูกใช้ไปกับสินบน การคอร์รัปชันส่งผลต่อการลดลงของการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ (Ehrlich and Lui 1999 as 

cited in Gupta, Davoodi, and Tiongson, 2001: 111)  และอันที่จริงแล้วการคอร์รัปชันส่งผลต่อผลการ

ดำเนินงานของภาครัฐและการบริการในเชิงลบ (Bearse, Glomm, and Janeba 2000 as cited in Gupta, 

Davoodi, and Tiongson, 2001: 111) 

สิ่งที่น่าสนใจอีกประการที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชัน คือ รัฐบาลที่คอร์รัปชันและไม่มีความมั่นคง มีการใช้จ่าย

งบประมาณภาครัฐในประเด็นการศึกษาน้อยกว่ารัฐบาลที่มีความมั่นคงและไม่คอร์รัปชัน (Mauro, 1995: 706) 

และยิ่งมีการรับรู้ว่ามีคอร์รัปชันมากเท่าไหร่ ยิ่งมีผลเชิงลบต่อการลงทุนและเศรษฐกิจของประเทศมากยิ่งขึ้น 

(Mauro, 1995; World Bank as cited in Treisman, 2000)  จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศใน

ประเด็นเรื่องการรับสินบน พบว่า หากประเทศใดที่มีระบบการตรวจสอบข้าราชการอย่างกวดขันเข้มแข็ง เช่น 

Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti (KGB) ในสหภาพโซเวียต การรับสินบนโดยที่ไม่มีใครสามารถจับผิด

ได้ มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก นอกจากนี้หากในประเทศนั้นๆ มีผู้นำเป็นจำนวนน้อย พฤติกรรมเบี่ยงเบนของผู้รับสินบน

มักถูกจับได้ เช่นเดียวกับการที่อยู่ในสังคมที่ไม่มีความหลากหลายและมีความใกล้ชิดกัน เช่น ในประเทศเอเชีย

ตะวันออก พฤติกรรมเบี่ยงเบนที่ส่อเค้าว่าบุคคลผู้นั้นรับสินบนย่อมจะเป็นที่รับทราบในหมู่เพ่ือนฝูงและเครือญาติ 

จนในที่สุด เรื่องราวของบุคคลผู้นั้นจะถูกตีแผ่ออกไปในวงกว้าง (Shleifer & Vishny, 1993) 

คำถามที่ว่า ลักษณะการปกครอง – ศาสนา – กายภาพ แบบใดที่ทำให้ประเทศมีการคอร์รัปชันมากหรือ

น้อย เป็นที่น่าสนใจศึกษาสำหรับนักวิชาการ โดยเฉพาะการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบ ในกรณีของสหราชอาณาจักร

และบรรดาอดีตเมืองขึ้น พบว่า ประชากรภายใต้ร่มเงาของอังกฤษ คุ้นชินกับการถูกบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่า

เทียมกัน ความเข้มแข็งของวัฒนธรรมการใช้กฎหมายนี้ส่งผลให้บุคคลไม่กระทำการคอร์รัปชัน หรือ อย่างน้อย มอง

ว่าการกระทำผิดกฎหมายเป็นเรื่องท่ีไม่สมควร ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นผลที่ได้รับมาโดยตรงจากการเป็นประเทศ

อาณานิคม ประการถัดมาที่มีผลต่อการคอร์รัปชันคือ การนับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนต์ ในสังคมที่มี

ปริมาณประชากรนับถือโปรแตสแตนต์มาก ส่งผลดีต่อการที่รัฐจะมีอัตราการคอร์รัปชันที่ต่ำ ในประเด็นของการ 

ครอบครองทรัพยากรทางธรรมชาติ ประเทศท่ีมีทรัพยากรทางธรรมชาติมาก เช่น น้ำมัน โลหะ มีแนวโน้มที่จะมี

อัตราการคอร์รัปชันมากกว่าประเทศที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่น้อยกว่า ประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ดี

มีแนวโน้มที่จะมีการคอร์รัปชันน้อยกว่าประเทศที่ยากจน การพัฒนาทางเศรษฐกิจลดการคอร์รัปชัน ประเทศท่ีใช้
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ระบอบสหพันธรัฐมีแนวโน้มที่จะมีการคอร์รัปชันมากกว่า และประเทศที่มีประชาธิปไตยที่มั่นคง คือตั้งแต่ 1950s 

เป็นต้นมา มีการคอร์รัปชันน้อยกว่าประเทศที่มีลักษณะไปในทางตรงข้าม (Treisman, 2000) 

ถ้าเรานำเอาผลการวิจัยของ Triesman (2000) มาเปรียบเทียบกับบริบทของประเทศไทย เราจะพบว่า 

ประเทศไทยไม่ได้มีการปกครองแบบสหพันธรัฐ ไม่ได้มีทรัพยากรที่มีค่ามาก เช่น น้ำมัน ทองคำ และอ่ืนๆ แต่ในข้อ

ที่เหลือถือเป็นข้อเสียเปรียบของไทย เช่น ความเป็นประชาธิปไตยท่ีมั่นคง การนับถือคริสต์โปรแตสแตนต์ และ

วัฒนธรรมภายในอาณานิคม ดังนั้น แปลว่า ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเป็นประเทศที่มีการคอร์รัปชันมากกว่าไม่ม?ี 

จาก Corruption Perceptions Index 2017 พบว่าประเทศที่มีอัตราการคอร์รัปชันมาก ได้แก่ ประเทศ

ในทวีปเอเชีย ทวีปแอฟริกา และ ละตินอเมริกา โดย Corruption Perceptions Index จะมีการให้คะแนนในแต่

ละประเทศ สำหรับประเทศที่มีคะแนนสูงแสดงว่ามีอัตราการเกิดคอร์รัปชันน้อย ยิ่งตัวเลขสูง ถือว่ายิ่งดี โดยในปี 

2017 ประเทศที่มีคะแนนสูงที่สุด 5 ลำดับแรกได้แก่ นิวซีแลนด์ (89 คะแนน), เดนมาร์ก (88 คะแนน), ฟินแลนด์*

(85 คะแนน), นอร์เวย์* (85 คะแนน), และสวิสเซอร์แลนด์* (85 คะแนน)15 สำหรับประเทศที่มีคะแนนต่ำสุด 5 

ลำดับแรกได้แก่ โซมาเลีย (9 คะแนน), เซาท์ซูดาน (12 คะแนน), ซีเรีย (14 คะแนน), อัฟกานิสถาน (15 คะแนน), 

และเยเมน (16 คะแนน) ในส่วนของประเทศไทย ได้คะแนน 37/100 คะแนน อยู่ในลำดับที่ 96 จาก 180 ประเทศ 

โดยได้คะแนนเป็นลำดับที่ 4 ของอาเซียนร่วมกับประเทศอินโดนีเซียที่มีคะแนนเท่ากัน (Transparency 

International, 2018) 

การดำเนินการในการลดการคอร์รัปชัน ถึงแม้จะมีกระบวนการใช้วิธีการทางกฎหมายเพ่ือยุติการคอร์รัป

ชัน พบว่า ยังคงมีปัจจัยอื่น ๆ ที่จะช่วยลดการคอร์รัปชัน จาก Transparency International (2016) พบว่า มี 5 

กระบวนการในการลดอัตราการคอร์รัปชัน ได้แก่ 

o การหยุดการไม่ต้องรับโทษ (End impunity) ในกรณีนี้หมายถึงการบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือมิให้

ผู้กระทำผิดไม่ต้องรับโทษ 

o ปฏิรูประบบราชการและการจัดการด้านการเงิน (Reform public administration and 

finance management) ความหมายในกรณีนี้หมายถึงการพัฒนาการจัดการด้านการเงินและ

พัฒนาความเข้มแข็งของฝ่ายตรวจสอบภายใน   

 
15 * ทั้งสามประเทศได้คะแนนเท่ากัน ดำรงอยู่ในอันดับที่ 3 ร่วม  
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o สนับสนุนความโปร่งใสและการเข้าถึงข้อมูล (Promote transparency and access 

information) รัฐทีป่ระสบความสำเร็จในการลดอัตราการคอร์รัปชัน มักมีการสนับสนุนการ

เปิดเผยการทำงานของภาครัฐ เปิดเสรีภาพให้แก่สื่อและการเข้าถึงข้อมูล 

o ให้อำนาจแก่ประชาชน (Empower citizens)  การให้อำนาจแก่ประชาชนในการตรวจสอบการ

ทำงานของภาครัฐจะก่อให้เกิดผลเชิงบวกอย่างยั่งยืนต่อการสร้างความไว้วางใจร่วมกันระหว่าง

ภาครัฐและประชาชน ตัวอย่างของการตรวจสอบโดยภาคประชาชนได้มีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระ

ของภาครัฐในกระบวนการทำงาน เช่น การตรวจสอบการกระทำความผิดในช่วงการเลือกตั้งโดย

ประชาชน 

o ปิดช่องโหว่ในระดับนานาชาติ (Close international loopholes) การอุดช่องโหว่ในระดับ

นานาชาติ จะส่งผลให้ผู้กระทำการคอร์รัปชันไม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือทำการฟอกเงินยัง

ต่างประเทศ อันจะเป็นช่องโหว่ในการติดตามการเคลื่อนไหวทางการเงิน 

จากการเรียนรู้เรื่องการคอร์รัปชันในเบื้องต้น คำถามคือ นโยบายสามารถถูกคอร์รัปชันได้หรือไม่ จน

กลายเป็นนโยบายที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง? คำถามในประเด็นนี้เป็นสิ่งที่นักศึกษาควรจะนำไปคิดและพิจารณา

ถึงผลกระทบของนโยบายที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยที่มีผลโดยตรงต่อตัวนักศึกษาและสังคมรอบข้าง 

ปัญหาระดับนานาชาติ 

 ในปี ค.ศ. 2015 องค์การสหประชาชาติ (United Nations – UN) ได้ตั้งเป้าหมายที่เรียกว่า Sustainable 

Development Goals (SDGs) หรือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 17 ประการ16 ได้แก่ 

1. No Poverty – ไม่มีความยากจน 

2. Zero Hunger – ไม่มีความหิวโหย 

3. Good Health and Well-being – การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 

4. Quality Education – คุณภาพการศึกษา 

5. Gender Equality – ความเท่าเทียมกันทางเพศ 

6. Clean Water and Sanitation – น้ำดื่มสะอาดและสุขอนามัย 

7. Affordable and Clean Energy – พลังงานสะอาดในราคาท่ีเอ้ือมถึงได้ 

8. Decent Work and Economic Growth – งานทีเ่หมาะสมและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 
16 เข้าถึงข้อมูลจาก UN ประเทศไทย https://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/  

https://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/
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9. Industry, Innovation, and Infrastructure – อุตสาหกรรม, นวัตกรรม, และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10. Reduced Inequalities – ลดความไม่เท่าเทียมกัน 

11. Sustainable Cities and Communities – เมืองและสังคมยั่งยืน 

12. Responsible Consumption and Production – การบริโภคและการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ 

13. Climate Action – การเคลื่อนไหวในประเด็นที่เก่ียวกับภูมิอากาศ 

14. Life Below Water – ชีวิตใต้ผืนน้ำ 

15. Life On Land – ชีวิตบนผืนดิน 

16. Peace, Justice and Strong Institutions – ความสงบสุข และความยุติธรรม รวมไปถึงองค์กรเข้มแข็ง 

17. Partnerships for the Goals – สร้างความร่วมเมื่อเพ่ือบรรลุเป้าหมาย (UN ประเทศไทย, ม.ป.ป.[ก]) 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ถือเป็นเป้าหมายที่องค์การสหประชาชาติตั้งไว้จนถึง ค.ศ. 2030 โดยเป็นเป้าหมาย

ที่มีอายุ 15 ปีนับตั้งแต่ ค.ศ. 2015 เป็นต้นมา;                                                      

ประเด็นที่หนึ่ง No Poverty - การขจัดปัญหาความยากจน องค์การสหประชาชาติเล็งเห็นว่า การเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจของประเทศขนาดใหญ่ เช่น จีนและอินเดียส่งผลให้ประชากรก้าวข้ามผ่านความยากจน (UN ประเทศ

ไทย, ม.ป.ป.[ข]) โดยนับตั้งแต่ปี 1980 เป็นต้นมาประชากรจีนกว่า 800 ล้านคน ได้หลุดพ้นออกจากความยากจน  

และนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 เป็นต้นมา มีประชากรกว่า 1.1 พันล้านคนที่หลุดพ้นจากสภาวะความยากจน ในปัจจุบัน 

ประชากรในประเทศเอเชียตะวันออกเพียงร้อยละ 9 ยังอยู่ในสภาวะความยากจน (Sanchez, 2017) อย่างไรก็ตาม 

ความเหลื่อมล้ำยังคงมีอยู่ในสังคม ปัญหาของการได้รับเงินบำนาญหลังเกษียณอายุ ปัญหาของการได้รับการ

ช่วยเหลือจากภาครัฐของคนพิการและผู้ว่างงาน รวมไปถึงการได้รับสิทธิของมารดาหลังการคลอดบุตรยังคงเป็น

ปัญหาที่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำกันในสังคม ปัญหาอีกประการหนึ่งที่องค์การสหประชาชาติให้ความใส่ใจคือ 

ปัญหาที่เกิดจากภัยพิบัติ ซึ่งจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจให้แก่รัฐ โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศท่ีมี

รายได้ประชากรปานกลาง-ต่ำ และประเทศท่ีมีรายได้ประชากรต่ำ (United Nations, 2017: 2-3) 

ประเด็นที่สอง Zero Hunger - การขจัดปัญหาความหิวโหย ช่วงปี 2000-2002 ประมาณการณ์ว่ามีประชากร

ที่ขาดสารอาหารอยู่ถึง 930 ล้านคน หรือ ร้อยละ 15 ของประชากรโลก ในทศวรรษถัดมาช่วงปี 2014-2016 พบว่า

ประชากรที่ขาดสารอาหารมีปริมาณท่ีลดลงแต่ถือว่ายังมีประชากรที่ขาดสารอาหารอยู่เป็นจำนวนมาก คือ 793 

ล้านคน หรือ ร้อยละ 11 ของประชากรโลก วิธีการแก้ไขคือ การเพ่ิมการลงทุนและการให้การช่วยเหลือทางด้าน

การเงินเพ่ือส่งเสริมการเพ่ิมปริมาณของผลิตผลด้านการเกษตร (United Nations, 2017: 3-4)  
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ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะยังมีประชากรจำนวนมากที่อยู่ในสภาวะการขาดแคลนอาหาร แต่ปัญหาอีกส่วนหนึ่งที่

เกิดข้ึนคือ ปัญหา Food Waste หรือ ปัญหาอาหารเหลือทิ้ง หมายถึง อาหารที่ไม่ได้ถูกบริโภคและส่งผลให้เกิด

ความสูญเปล่าจากกระบวนการผลิต ประมาณการว่ามี Food Waste เกิดข้ึนถึง 1 ใน 3 ของอาหารที่ถูกผลิตขึ้นมา 

(Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), n.d.) ดังนั้น ในขณะที่ประชากรจำนวน

หนึ่งประสบกับสภาวะการขาดสารอาหาร แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีอาหารเหลือที่ไม่ได้ถูกบริโภคในปริมาณมาก17 

ประเด็นที่สาม Good Health and Well-being - การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เป้าหมายขององค์การ

สหประชาชาติคือ การลดอัตราการเสียชีวิตของเด็กแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 5 ปี การลดอัตราการเสียชีวิตของ

มารดาระหว่างคลอดบุตร ป้องกันการท้องโดยไม่พร้อมและการท้องในวัยเยาว์ ลดอัตราการติดเชื้อ เอชไอวี วัณโรค 

มาลาเรีย และตับอักเสบ นอกจากนี้ยังมีประเด็นของการติดเชื้อจากน้ำสกปรก การขาดสุขอนามัยที่ดีท่ีองค์การ

สหประชาชาติต้องการให้มีการแก้ไขไปในทางท่ีดีขึ้น (United Nations, 2017: 4-6)  

 ประเด็นที่สี่ Quality Education - ด้านคุณภาพการศึกษา เป้าหมาย คือ การให้ประชากรมีโอกาสในการ

เข้าถึงการศึกษา ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชากรทุกคน 

พบว่าการเข้าถึงและการได้รับโอกาสทางการศึกษาในปี 2014 ในระดับประถมศึกษาสูงถึงร้อยละ 91 และลดลงไป

ในลำดับขั้นการศึกษาที่สูงขึ้น ได้แก่ ร้อยละ 84 ได้รับโอกาสในการเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และร้อย

ละ 63 สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประมาณการว่ามีเด็กและเยาวชนกว่า 263 ล้านคนที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบ

การศึกษา (United Nations, 2017: 7)  

นอกเหนือไปจากประเด็นการเข้าถึงโอกาสในการได้รับการศึกษาแล้ว คุณภาพการศึกษาควรได้รับการ

พัฒนาขึ้น ผลจากการทดสอบความรู้ด้านคณิตศาสตร์และการอ่านของนักเรียนในแอฟริกา และ อเมริกาใต้ พบว่ามี

นักเรียนที่มีผลการทดสอบต่ำกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็น ปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำทางสถานะทางเศรษฐกิจส่งผล

อย่างชัดเจนต่อผลการศึกษา กล่าวคือ นักเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่าจะมีผลการเรียนรู้อยู่

ในระดับท่ีดีกว่านักเรียนที่มีฐานะยากจน นอกจากนี้ผลการศึกษาของนักเรียนในเมืองจะมีผลการศึกษาที่ดีกว่า

นักเรียนที่อาศัยอยู่ในชนบท และนอกจากการพัฒนาในส่วนของนักเรียน ครูก็สมควรได้รับโอกาสในการเข้าอบรม

 
17 กรณีของการแก้ไขปัญหาในประเด็นของการขาดแคลนอาหาร และการลดปัญหา food waste สามารถอ่านบทความเพิ่มเติมเร่ือง Eatable City: 
เมืองกินได้ / เร่ืองราวของ Olio สตาร์ทอัพกู้โลกผ่านการกิน ในบทความท้ายบทที่ 2  
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เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และอุปกรณ์การศึกษารวมไปถึงสภาพของโรงเรียนควรได้รับการพัฒนาให้อยู่ในระดับที่ได้

มาตรฐาน เพราะสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาโดยรวม (United Nations, 2017: 7)18 

ประเด็นที่ห้า Gender Equality – ความเท่าเทียมกันทางเพศ ในประเด็นนี้ พบว่าสตรีและเด็กหญิงยังคงได้รับ

โอกาสและสิทธิขั้นพ้ืนฐานในระดับท่ีไม่เท่าเทียมกับเพศชาย ความพยายามในการได้มาซึ่งความเท่าเทียมกัน ส่วน

หนึ่งจะต้องมาจากการสร้างกฎหมายที่สนับสนุนในสิทธิของสตรี (United Nations, 2017: 8) 

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสตรีและเด็กหญิง ได้แก่ การแต่งงานในวัยเด็ก การถูกล่วงละเมิดทางเพศและการใช้ความ

รุนแรง การขลิบอวัยวะเพศหญิง ปัญหาของการมีเพศสัมพันธ์ในรูปแบบที่ไม่สมยอมของสตรีที่มีความสัมพันธ์กับคู่

สมรส หรือ แฟน จำนวนสตรีที่สามารถเข้าไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสภาล่างน้อยกว่าเพศชายอย่างมีนัยยะ

สำคัญ คือน้อยกว่าร้อยละ 25 รวมทั้งจำนวนสตรีที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในระดับการจัดการเป็นต้นไป

มีจำนวนน้อยกว่าเพศชาย ในตำแหน่ง ผู้จัดการระดับกลาง-ระดับสูง มีสตรีที่ได้เข้าดำรงตำแหน่งน้อยกว่า 1 ใน 3 

(United Nations, 2017: 8)  

ประเด็นที่หก Clean Water and Sanitation – น้ำดื่มสะอาดและสุขอนามัย ในประเด็นนี้พบว่า ยังมีคนบน

โลกใบนี้อีก 2 พันล้านคนที่ประสบกับสภาวะการอาศัยอยู่ในประเทศท่ีมีความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำในอนาคต 

เนื่องจากปริมาณน้ำที่ใช้กับปริมาณน้ำที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ไม่สัมพันธ์กัน อย่างไรก็ตามจากข้อมูล พบว่า

คุณภาพชีวิตของประชากรโลกในการเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดและสุขอนามัยพัฒนาดีขึ้น (United Nations, 2017: 8-9) 

ประเด็นที่เจ็ด Affordable and Clean Energy – พลังงานสะอาดในราคาที่เอ้ือมถึงได้ องค์การสหประชาชาติ

คาดหวังว่าประชากรโลกจะสามารถเข้าถึงพลังงานที่ยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2014 ประชากรกว่า 1.06 

พันล้านรายยังไม่สามารถเข้าถึงการใช้ไฟฟ้า โดยจำนวนกว่าครึ่งของประชากรในกลุ่มนี้อาศัยอยู่ในบริเวณใต้

ทะเลทรายซาฮารา นอกจากนี้ยังมีประเด็นของการขาดแคลนเชื้อเพลิงสะอาดและเทคโนโลยีที่ใช้ในการทำอาหาร 

ซ่ึงส่งผลกระทบต่อประชากรกว่า 3 พันล้านคน (United Nations, 2017: 9) 

ประเด็นที่แปด Decent Work and Economic Growth – งานที่เหมาะสมและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ใน

ประเด็นของการพัฒนาที่ยั่งยืนลำดับที่ 8 นี้ เป้าหมายคือการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนอย่างครอบคลุม ทั้งใน

ประเด็นของการปรับปรุงจำนวนผู้ว่างงาน ผลิตภาพแรงงาน การเข้าถึงบริการทางการเงิน และการพัฒนาเศรษฐกิจ

 
18 นอกจากประเด็นการขาดแคลนโอกาสทางการศึกษา ปัจจบุัน มหาวิทยาลยัยังได้รับผลกระทบที่ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนนักศึกษาและไม่สามารถ
สร้างรายได้เพียงพอที่จะดูแลกิจการการศึกษาในระยะยาว สามารถอา่นบทความเพิ่มเติมเร่ือง มหาวิทยาลยั จะไปทางไหนต่อ? ในบทความทา้ยบทที ่2  
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ที่สามารถใช้ตัวชี้วัดจากการดูการเติบโตของ GDP เป็นหลัก พบว่า ในช่วงปี ค.ศ. 2010-2015 อัตราการเติบโต GDP 

ของประเทศท่ัวโลกโดยเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 1.6 ต่อปี ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีข้ึน เมื่อเทียบกับช่วงปี 2005-2009 ที่

เศรษฐกิจชะลอตัวการเติบโต ทำให้มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 0.9 (United Nations, 2017: 10) 

อัตราการว่างงานทั่วโลก โดยเฉลี่ยแล้ว เพศหญิงจะมีอัตราการว่างงานที่มากกว่าเพศชายในทุกช่วงอายุ และ

เยาวชน19จะมีอัตราการว่างงานมากกว่าผู้ใหญ่ถึง 3 เท่า นอกจาก นี้ปัญหาของการว่างงาน อีกปัญหาหนึ่งที่ยังคง

ต้องแก้ไข คือ ปัญหาของแรงงานเด็ก ซึ่งคือ เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 5-17 ปี ที่อยู่ในระบบแรงงาน โดยในปี 2012 

ยังคงมีแรงงานเด็กอยู่ทั่วโลกมากถึง 168 ล้านคน (United Nations, 2017: 10) 

ผลิตภาพแรงงาน หมายถึง การเติบโตของอัตรา GDP รายปีต่อแรงงาน ในช่วงปี 2009-2016 ผลิตภาพแรงงาน

ลดลงเหลืออัตราร้อยละ 1.9 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงปี 2000-2008 ที่อัตราร้อยละ 2.9 การลดลงของอัตราการ

เติบโตนี้ส่งผลลบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจโลก (United Nations, 2017: 10)  

การเข้าถึงบริการทางการเงิน มีการวัดการเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยการนับสาขาของธนาคารและเครื่อง

บริการเงินสดอัตโนมัติ ผลปรากฏว่า ในช่วงปี 2010 – 2015 อัตราการเติบโตของเครื่องบริการเงินสดเพ่ิมข้ึนถึงร้อย

ละ 55 และสาขาของธนาคารพาณิชย์เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 โดยการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลให้การขยายขนาด

ของธนาคารพาณิชย์ไม่ได้เกิดขึ้นสูงมาก (United Nations, 2017: 10) 

ประเด็นที่เก้า  Industry, Innovation, and Infrastructure – อุตสาหกรรม, นวัตกรรม, และโครงสร้าง

พ้ืนฐาน เป้าหมายในประเด็นนี้ คือ การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา การลดการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิด

จากอุตสาหกรรม การขนส่งทางอากาศ การเข้าถึงสัญญาณโครงข่ายสัญญาณโทรศัพท์ ปัจจุบันอุตสาหกรรมการ

ผลิตมีการเปลี่ยนผ่านกระบวนการผลิตที่พ่ึงพิงเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น อย่างไรก็ตามความเหลี่อมล้ำยังคงเกิดขึ้น 

ประเทศอุตสาหกรรมมีการผลิตผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีขั้นกลางและสูงถึงร้อยละ 80 ของผลผลิตอุตสาหกรรม ในขณะ

ที่ประเทศท่ีมีการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับต่ำที่สุด ผลิตผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีขั้นกลางและสูงเพียงร้อยละ 10 

(United Nations, 2017: 11) 

 
19 คำนิยามของ United Nations เยาวชนหมายถึง บุคคลที่มีอายอุยู่ในช่วงระหว่าง 15-24 ป ี อยา่งไรก็ตาม การเข้าร่วมกิจกรรมของเยาวชนใน
ระดับประเทศ อายุของเยาวชนสามารถยืดหยุ่นได้ โดยตามนิยามของ African Charter Youth กำหนดไวว้่าเยาวชนคือ บุคคลที่มีอายุระหว่าง 15-35 ป ี
(United Nations, Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). The, n.d.)  
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การลงทุนงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมมากขึ้น โดยในปี 2014 มีอัตรานักวิจัยต่อประชากร 1 ล้านคน

อยู่ที่ 1,098 คน อย่างไรก็ตามพบว่ายังมีความเหลื่อมล้ำอยู่มาก เมื่อเปรียบเทียบจำนวนนักวิจัยในประเทศท่ีพัฒนา

แล้วและประเทศกำลังพัฒนา คือ ตั้งแต่ นักวิจัย 63 คน ในประเทศที่มีอัตราการพัฒนาขั้นต่ำไปจนถึง 3,500 คนใน

ประเทศแถบยุโรปและอเมริกาเหนือ (United Nations, 2017: 11) 

การพัฒนาที่ส่งผลบวกต่อประชากรในการเข้าถึงข้อมูลและการติดต่อสื่อสารมากท่ีสุดคือ การเข้าถึงของ

สัญญาณโทรศัพท์ ประมาณการว่าในปี 2016 ร้อยละ 95 ของประชากรทั่วโลกสามารถเข้าถึงสัญญาณ

โทรศัพท์มือถือได้ (United Nations, 2017: 12) 

ประเด็นที่สิบ Reduced Inequalities – ลดความไม่เท่าเทียมกัน คำว่าความไม่เท่าเทียมกัน สามารถทำให้เรา

ตีความออกไปได้หลายประการด้วยกัน อย่างไรก็ตาม นิยามของการลดความไม่เท่าเทียมกันของ SDGs เน้นไปที่ 

ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างประเทศ เช่น การมีสิทธิมีเสียงในระดับนานาชาติ ซึ่งในประเด็นนี้ การพัฒนาให้

ประเทศกำลังพัฒนาเข้ามามีสิทธิมีเสียงในการตัดสินใจในระดับนานาชาติมากขึ้น ยังก้าวหน้าไม่มากเท่าท่ีควร 

แน่นอนว่าประเทศมหาอำนาจในเชิงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมย่อมต้องการการธำรงไว้ซึ่งอำนาจในการตัดสินใจ 

ในกรณีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ International Monetary Fund (IMF) พบว่า มีการเพิ่มสัดส่วนในการ

โหวตของประเทศกำลังพัฒนาจาก 33 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2010 เป็น 37 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2016 อย่างไรก็ตามสมาชิก

ประเทศกำลังพัฒนามีปริมาณสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 74 ของประเทศสมาชิกทั้งหมด (United Nations, 2017: 12) 

เท่ากับว่าสัดส่วนในการโหวตของประเทศกำลังพัฒนาต่ำกว่าความเป็นจริงถึง 50 เปอร์เซ็นต์  

การเคลื่อนย้ายการทำงานของประชากร เช่น แรงงานอพยพที่ไปทำงานยังต่างประเทศยังคงเผชิญกับปัญหาใน

การส่งเงินมาให้กับทางบ้าน เพราะมีค่าใช้จ่ายในการโอนเงินเป็นจำนวนสูง เป้าหมายที่ตั้งไว้คือ การลดค่า

ดำเนินการในการโอนเงินให้เหลือเพียงร้อยละ 3 ของจำนวนเงินที่โอน โดยในปัจจุบันสิ่งที่สามารถอำนวยความ

สะดวกได้คือ การใช้ internet banking (United Nations, 2017: 12)  

ประเด็นที่สิบเอ็ด Sustainable Cities and Communities – เมืองและสังคมยั่งยืน ในปัจจุบันประชากรได้

ย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองมากข้ึนกว่าแต่ก่อน โดยในปี 2015 มีประชากรราว 54 เปอร์เซ็นต์ หรือ เกือบ 4 

พันล้านคนอาศัยอยู่ในเมือง และคาดว่าตัวเลขนี้จะเพ่ิมข้ึนเป็น 5 พันล้านคนภายในปี 2030  (United Nations, 

2017: 13)  
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ในปี 2018 ประชากรของโลกมีจำนวนประมาณ 7.5 พันล้านคน โดยประเทศที่มีจำนวนประชากรมากท่ีสุด 10 

ลำดับแรกได้แก่ จีน (1.3 พันล้านคน), อินเดีย (1.2 พันล้านคน), สหรัฐอเมริกา (329 ล้านคน), อินโดนีเซีย (262 

ล้านคน), บราซิล (208 ล้านคน), ปากีสถาน (207 ล้านคน), ไนจีเรีย (195 ล้านคน), บังคลาเทศ (159 ล้านคน), 

รัสเซีย (142 ล้านคน), และ ญี่ปุ่น (126 ล้านคน) (U.S. Census Bureau, 2018) จากข้อมูลสถิติ พบว่าประเทศท่ีมี

จำนวนประชากรมากท่ีสุด 10 ประเทศ มีเพียงสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นที่ถูกจัดว่าเป็นประเทศที่มีระดับเศรษฐกิจที่

พัฒนาแล้ว ในขณะที่ประเทศท่ีเหลือทั้งหมดยังคงอยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจแม้กระทั่งรัสเซียซึ่งถือ

ว่ากำลังอยู่ในช่วงระหว่างการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจ (United Nations, 2014) 

การเพ่ิมข้ึนของประชากรและการเคลื่อนย้ายของประชากรเข้าสู่เมือง ได้ทำให้สภาวะของเมืองส่วนหนึ่ง

กลายเป็นสลัม ผู้คนที่อยู่ในสลัมประสบกับปัญหาในการอยู่อาศัยทั้งในด้านความคับแคบของพ้ืนที่ ความสะอาด 

การเสื่อมโทรมของพ้ืนที่ ตัวอย่างของสลัมที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากได้แก่ สลัมในพ้ืนที่ Kibera ในกรุง

ไนโรบี ประเทศเคนยา สลัม Kibera ถือเป็นสลัมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา มีประชากรอยู่อาศัยประมาณ 

250,000 คน ปริมาณผู้คนที่อาศัยอยู่ในสลัมในเมืองไนโรบี มีมากถึงร้อยละ 60 จากประชากรไนโรบีทั้งหมด 

(African Population and Health Research Center (APHRC), 2014) ในประเทศฟิลิปปินส์ ประชากรผู้อาศัย

อยู่ในสลัมมีจำนวนมากนับเป็น 2 เปอร์เซ็นต์ของประชากรสลัมทั่วโลก (Robinson, 2017) สำหรับประชากรโลกท่ี

อาศัยอยู่ในพ้ืนที่สลัมมีสูงถึง 880 ล้านคนในปี 2014 และหากเทียบเป็นอัตราร้อยละของประชากรสลัมต่อ

ประชากรโลกในปี 2018 พบว่าจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่สลัมมีมากถึงร้อยละ 10 ของประชากร

ทั้งหมด 



 

45 
 
 

 
รูปภาพที ่3: รูปภาพของสลัมใน Kibera, กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา20 

 

รูปภาพที ่4: รูปภาพของสลัมในกรุงมานิลา, ประเทศฟิลิปปินส2์1 

 นอกจากประเด็นของพื้นที่แออัดท่ีเกิดข้ึนตามเมืองต่างๆทั่วโลก สิ่งที่เกิดข้ึนตามมาเมื่อประชากร

เคลื่อนย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองมากคือ ปัญหาของมลภาวะอากาศเป็นพิษ บริการและโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณะที่รัฐ

 
20 ที่มาของภาพจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Kibera#/media/File:Kibera.jpg  
21 ที่มาของภาพจาก https://en.wikipedia.org/wiki/File:Manila_Philippines_Slums-in-Manila-01.jpg  

https://en.wikipedia.org/wiki/Kibera#/media/File:Kibera.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Manila_Philippines_Slums-in-Manila-01.jpg


 

46 
 
 

จะต้องปรับปรุงเพิ่มเติมเพ่ืออำนวยความสะดวกจากการที่ประชากรมีมากข้ึน นอกจากนี้ ประเด็นที่รัฐจะต้อง

พิจารณา คือ ในกรณีของภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนในเมืองใหญ่ มูลค่าความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจะเพ่ิมมากข้ึน 

เป้าประสงค์ในการพัฒนาเมืองและสังคมยั่งยืน คือ การทำให้เมืองเติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน เป็นเมืองที่ปลอดภัยและมี

พ้ืนที่สำหรับทุกคนในการเข้าถึงความปลอดภัยและบริการสาธารณะ รวมทั้งได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีตามสมควร 

(United Nations, 2017: 13)  

ประเด็นที่สิบสอง Responsible Consumption and Production – การบริโภคและการผลิตอย่างมีความ

รับผิดชอบ ในประเด็นนี้เน้นไปทีก่ารบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการคำนึงถึงปริมาณของสารพิษและ

ขยะอันตรายที่เกิดจากกระบวนการผลิตและบริโภค ทั้งนี้พบว่า ในพ้ืนที่โดยเฉพาะทวีปเอเชียตะวันออก มีอัตราการ

ใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติเพ่ิมข้ึน (United Nations, 2017: 14) ส่วนหนึ่งเป็นไปเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ

ของผู้บริโภคท่ีมีกำลังในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น  

ประเด็นที่สิบสาม Climate Action – การเคลื่อนไหวในประเด็นที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ ในประเด็นนี้มุ่งหวัง

ให้เกิดความร่วมมือระดับนานาชาติ เพ่ือเคลื่อนไหวในประเด็นที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดย

ประเทศพัฒนาแล้วจะทำการช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาในการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือนำไปใช้ในประเด็นที่

เกี่ยวกับภูมิอากาศ การพัฒนาด้าน climate action ที่ผ่านมา คือ ประเทศต่างๆเริ่มจัดทำยุทธศาสตร์เพ่ือลดความ

เสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติภายในประเทศ และจากการประชุมในระดับนานาชาติ มีประเทศทั่วโลกที่ทำการร่วมมือ

สร้างข้อตกลงในการเคลื่อนไหวในประเด็นที่เกี่ยวกับภูมิอากาศ (United Nations, 2017: 14) อย่างไรก็ตาม ใน

ประเด็นการเคลื่อนไหวที่เก่ียวกับสภาพภูมิอากาศ ยังเป็นประเด็นที่ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน 

นอกเหนือไปจากคำมั่นสัญญาของประเทศต่างๆที่ร่วมตกลงกัน 

ประเด็นที่สิบสี่ Life Below Water – ชีวิตใต้ผืนน้ำ ผืนน้ำถือเป็นแหล่งอาหารชั้นดีของประชากร และน้ำเป็น

ส่วนประกอบของโลกใบนี้ถึง 3 จาก 4 ส่วน อย่างไรก็ตาม พบว่าปัญหาที่เกิดข้ึน ได้แก่ สภาวะของมหาสมุทรที่เป็น

กรด การทำการประมงเกินขนาดและมลพิษท่ีเกิดจากการเดินเรือ ส่งผลลบต่อสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลและ

สภาพแวดล้อมโดยรวม (United Nations, 2017: 15) การเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมาย เช่น เพ่ิมพ้ืนที่ในการ

อนุรักษ์ทะเล ถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตใต้ผืนน้ำ (United Nations, 2017: 15) 

ประเด็นที่สิบห้า Life On Land – ชีวิตบนผืนดิน เป้าหมายข้อนี้มีจุดมุ่งหมายในการปกป้องผืนแผ่นดิน และ

ชีวภาพมวลรวมของสรรพสิ่ง ในปัจจุบัน ผืนแผ่นดินประมาณร้อยละ 15 จัดอยู่ในแผ่นดินที่ได้รับการดูแลรักษา
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อนุรักษ์ โดยในช่วงปี 1998-2013 พ้ืนที่ประมาณร้อยละ 20 ของโลกมีต้นไม้พืชพรรณปกคลุมอยู่ ปัญหาหนึ่งที่โลก

กำลังประสบคือสภาวะการสูญเสียหน้าดินและการแปรสภาพกลายเป็นทะเลทรายซึ่งจะส่งผลเสียต่อประชากรถึง 1 

พันล้านคน นอกจากนี้ การสูญเสียในความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งได้รับผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพอากาศ ซึ่งอาจส่งผลให้สิ่งมีชีวิตบางสายพันธุ์เสี่ยงต่อสภาวะของการสูญพันธุ์ ทั้งนี้ โลกยังคงมีปัญหาจากการ

ลักลอบบุกรุกล่าสัตว์ เพ่ือนำเอาชิ้นส่วนไปค้าขาย เช่น งาช้าง นอแรด (United Nations, 2017: 16) ดังนั้นการ

ปกป้องผืนแผ่นดิน มีทั้งที่เกิดจากผลกระทบของสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติและการกระทำที่ผิดกฎหมายของ

มนุษย์ 

ประเด็นที่สิบหก Peace, Justice and Strong Institutions – ความสงบสุข และความยุติธรรม รวมไปถึง

องค์กรเข้มแข็ง จุดประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเด็นนี้ มุ่งไปที่ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการ

ยุติธรรมอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง อย่างไรก็ตามในความเป็นจริง การเข้าถึง ประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือของ

กระบวนการยุติธรรมยังคงมีความเหลื่อมล้ำกันทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค (United Nations, 2017: 

16-17) นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่องค์การสหประชาชาติให้ความสนใจได้แก่ สิทธิมนุษยชน เสรภีาพในการเข้าถึง

ข้อมูล การใช้งบประมาณของภาครัฐอย่างโปร่งใส ปัญหาการคอร์รัปชันและการรับสินบน 

หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศแถบละตินอเมริกา บริเวณใต้ทะเลทรายซาฮารา และ เอเชีย คุณมีความเสี่ยงใน

การถูกฆาตกรรม นอกจากนี้ จากตัวอย่างข้อมูลของ 76 ประเทศ ในช่วงปี 2005 - 2016 โดยข้อมูลส่วนมากมาจาก

ประเทศกำลังพัฒนา พบว่าร้อยละ 80 ของเด็กท่ีมีอายุระหว่าง 8-14 ปี ถูกลงโทษทางวินัยโดยการทำร้ายร่างกาย

และหรือถูกล่วงละเมิดทำร้ายทางด้านจิตใจเป็นประจำ (United Nations, 2017: 17)  

ปัญหาด้านการค้ามนุษย์ การค้ามนุษย์เพ่ือการค้าประเวณีในเด็กหญิงและสตรี การค้ามนุษย์โดยการบังคับให้

เป็นแรงงานยังคงเป็นปัญหาหลักที่องค์การสหประชาชาติต้องการแก้ไข พบว่า มีการค้ามนุษย์ในรูปแบบการค้า

ประเวณีลดลงแต่การค้ามนุษย์เพื่อไปเป็นแรงงานมีจำนวนมากขึ้น โดยเหยื่อการค้ามนุษย์จะเป็นผู้หญิงและ

เด็กหญิงมากกว่า เพศชาย (United Nations, 2017: 17) 

คำว่า “Modern Slavery” ถือเป็นการให้คำนิยามในรูปแบบใหม่ของ ทาส ในยุคปัจจุบัน สภาวะความเป็นทาส 

เกิดข้ึนได้จาก 4 กรณีหลักด้วยกัน ได้แก่ 

1. ถูกบังคับใช้แรงงานด้วยความไม่เต็มใจ ไม่ว่าการบังคับนั้นจะเกิดจากการบังคับขู่เข็ญทางร่างกายหรือจิตใจ 
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2. บุคคลผู้นั้นมีเจ้าของ หรือ ถูกควบคุมโดยนายจ้าง ไม่ว่าจะผ่านทางการข่มขู่การทำร้ายร่างกายหรือจิตใจ 

หรือการถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจ 

3. บุคคลผู้นั้นถูกลดคุณค่าของความเป็นมนุษย์ จนกลายเป็นเพียงแค่สินค้าที่สามารถเปลี่ยนผ่านมือของ

เจ้าของผ่านการค้าขายโดยถือว่าบุคคลผู้นั้น คือ สมบัติชิ้นหนึ่ง 

4. บุคคลผู้นั้นถูกจำกัดอิสรภาพในการเดินทาง เช่น การถูกจำกัดให้อยู่ในสถานที่นั้นๆ โดยไม่สามารถออกไป

ไหนมาไหนได้ หรือ ถูกล่ามโซ่เอาไว้ เพื่อไม่ให้หนีไปไหน (Anti-slavery, n.d.)  

ประมาณการณ์ว่า มีบุคคลที่ตกอยู่ในสภาวะของความเป็นทาสอยู่ถึง 40.3 ล้านคน โดยในจำนวนนี้จำแนก

ออกเป็น เด็ก 10 ล้านคน หรือ ราวร้อยละ 25 ของจำนวนทาสสมัยใหม่ท้ังหมด 24.9 ล้านคนเป็นแรงงานที่ถูกบังคับ

ใช้แรงงาน 15.4 ล้านคน คือจำนวนผู้ที่ถูกบังคับให้แต่งงาน และ 4.8 ล้านคน คือจำนวนของผู้ที่ถูกบังคับให้

ค้าประเวณี (Anti-slavery, n.d.)  

ประเด็นที่ 17 Partnerships for the Goals – สร้างความร่วมเม่ือเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ในประเด็นนี้มี

เป้าประสงคเ์พ่ือให้รัฐมีการร่วมมือกันพัฒนาในด้านต่างๆอย่างยั่งยืน ได้แก่ ความร่วมมือทางด้านการเงิน ความ

ร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีทางการสื่อสารและข้อมูล ความร่วมมือทางด้านการค้า โดยการร่วมมือกันจะสามารถลด

ระดับความเหลื่อมล้ำระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศที่กำลังพัฒนาได้ในระดับหนึ่ง (United Nations, 

2017: 18-19) 

วิถีการแก้ไขปัญหาเพื่อความยั่งยืน   

 ในปัจจุบัน การแก้ไขปัญหาเพ่ือความยั่งยืน สามารถเกิดขึ้นได้จากท้ังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ไป

จนถึงบุคคลทั่วไป ในกรณีของการทำธุรกิจ ปัจจุบันมีธุรกิจที่เรียกว่า “กิจการเพ่ือสังคม (social enterprise)” ที่

เป็นธุรกิจที่มิได้มีการแสวงหากำไรหลักเป็นกำไรเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเพียงอย่างเดียว หากแต่เป้าหมายของ

กิจการเพ่ือสังคมเป็นไปเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคม - สิ่งแวดล้อม22   

 บทความท้ายบทที่ 2 มีเรื่องราวประกอบที่เก่ียวข้องกับการทำธุรกิจที่เน้นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น 

เรื่องของ Lush บริษัทผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายจากสหราชอาณาจักร, เรื่องราวของโรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอน

 
22 สามารถอา่นบทความเร่ือง ว่าดว้ย Social Enterprise อยากจะเป็นกับเขาตอ้งสร้างรายได้ / #ความน่าจะเรียน ไปเรียนทำ Social Enterprise กัน
เถอะ / The People’s Supermarket เมื่อคนไทยได้ร่วมเป็นเจ้าของร้านซูเปอร์มาร์เก็ตในลอนดอน เพิ่มเติมท้ายบท  
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เพ่ิมเติมด้านสิ่งแวดล้อมในอินโดนีเซียที่มีชื่อว่า Green School, เรื่องราวของสตาร์ทอัพที่มีเป้าประสงค์เพ่ือลด

ปัญหา food waste อย่าง Olio  

 ถึงแม้ว่าการแก้ไขปัญหาเพื่อความยั่งยืนจะมีหลากหลายรูปแบบ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า ณ ปัจจุบัน ยังมี

วิธีแก้ไขปัญหาแบบชั่วคราว เช่น การบริจาค, ธุรกิจที่เน้นการขายผลิตภัณฑ์แบบที่เน้นการช่วยเหลือสังคมผ่านการ

บริจาคสินค้าของตนเอง เช่น เมื่อซื้อสินค้าของบริษัท บริษัทจะทำการบริจาคผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศอ่ืน ๆ ในกรณี

ของการทำธุรกิจในลักษณะนี้ ส่งผลเชิงบวกแบบชั่วคราวหากแต่สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศผู้รับ

บริจาคในระยะยาว23  

สรุป 

 ในบทที่สอง นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงปัญหาที่เกิดข้ึนรอบตัว ทั้งปัญหาจากตัวของเราเอง ปัญหาสังคมที่อยู่

รอบตัวเรา นักศึกษาเรียนรู้ถึงการเงินส่วนบุคคลในเบื้องต้น ความสำคัญของการเงินส่วนบุคคลส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อตัวเรา และหากเราเป็นคนมีวินัยทางการเงิน เราจะพบว่าในอนาคต เราจะกลายเป็นพลเมืองที่เป็นอิสระ 

คือ ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพ่ึงพาทางการเงินจากรัฐ หรือ มีการพ่ึงพาทางการเงินจากรัฐผ่านการใช้สิทธิที่พึงมี

ตามสมควร  

การเรียนรู้ในการเคารพกฎจราจรของนักศึกษา ย่อมส่งผลดีต่อความปลอดภัยของตัวนักศึกษาเองและ

บุคคลผู้ร่วมใช้ประโยชน์จากการจราจร ทั้งนี้ ผลในเชิงสถิติของการจราจรไทย พบว่า จำนวนยานพาหนะถือเป็น

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพการจราจร แต่การไม่เคารพในวินัยจราจร ส่งผลด้านลบให้ประเทศไทยติด

อันดับโลกในสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน 

ประเด็นที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา คือ ปัญหาของขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง

ในปัจจุบัน ประเทศไทยยังมีปัญหาในการจัดการเรื่องการใช้ถุงพลาสติก การทิ้งขยะลงในท้องทะเลที่ติดเป็นอันดับที่ 

5 ของโลก ทั้งนี้ นักศึกษาควรใช้วิธีการ 7R ในการลดขยะและมีความตระหนักในการทิ้งขยะ นำสิ่งของกลับมาใช้ซ้ำ 

และการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี  

 
23 สามารถอา่นบทความเร่ือง ตู้ปันสุขกับแรงจูงใจในการบริจาค? / Poverty, Inc. เมื่อเราถูกฆ่าดว้ยความสงสาร / เรายงัโชคดีกว่าคนเป็นพันล้านบน
โลก: คุณค่าของเงิน 175 บาท 
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สังคมผู้สูงอายุ ถือเป็นปัญหาระดับชาติ ที่รัฐไทยจะต้องมีการจัดการนโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อผู้สูงอายุ 

นอกจากการจัดการโดยภาครัฐ จะเห็นว่าภาคเอกชนมีการตื่นตัวในการทำธุรกิจที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ อย่างไรก็

ตาม ปัญหาขั้นพ้ืนฐานที่จะต้องได้รับการแก้ไขคือ จะทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุมีโอกาสในการได้รับการบริการอย่าง

ทั่วถึง เช่น การเข้าถึงทางการแพทย์ สิทธิในการได้รับโอกาสให้เข้าอาศัยในบ้านพักคนชรา ฯลฯ 

การทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นปัญหาระดับชาติที่สะสมมายาวนาน ทั้งนี้ ความหมายของทุจริตและคอร์รัป

ชัน มีความแตกต่างกัน โดยทุจริตสามารถหมายความถึงการกระทำที่เกิดได้โดยบุคคลทั่วไปแต่นิยามคอร์รัปชันจะ

หมายถึงการกระทำความผิด-การรับสินบนโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ การคอร์รัปชันสามารถพบได้ในประเทศทั่วโลกแต่

ประเทศที่ยากจนกว่ามีแนวโน้มที่จะคอร์รัปชันมากกว่า รวมทั้งลักษณะจำเพาะบางอย่าง เช่น การเคยเป็นประเทศ

ภายใต้อาณานิคม การนับถือศาสนา มีผลต่อปริมาณการคอร์รัปชัน ทั้งนี้ การคอร์รัปชันมีแนวโน้มที่จะทำให้

เศรษฐกิจเติบโตในเชิงลบมากกว่าการไม่คอร์รัปชัน 

จากปัญหาส่วนตัว ปัญหาท้องถิ่น ปัญหาระดับชาติ มาจนถึงปัญหาระดับนานาชาติ ในปี 2015 องค์การ

สหประชาชาติ ได้มีการให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหาระดับนานาชาติ 17 ประการด้วยกัน ตั้งแต่ประเด็นทางด้าน

เศรษฐกิจ เช่น ความยากจน ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ประเด็นด้านสังคม เช่น ความเท่าเทียมกันทางเพศ การ

เข้าถึงการศึกษา ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาด้านการถดถอยลงของความหลากหลายทางชีวภาพ ความ

มั่นคงทางอาหาร ไปจนถึงประเด็นทางการเมือง เช่น การสร้างความร่วมมือกันในระดับนานาชาติ  

 คำถามท้ายบท 

1. อธิบายถึงความสำคัญของการเรียนรู้เรื่องการเงินส่วนบุคคล 

2. เส้นแบ่งความยากจน คือ อะไร? เส้นแบ่งความยากจน ณ ปัจจุบัน สอดคล้องกับความเป็นจริงหรือไม่ 

เพราะอะไร? 

3. สังคมผู้สูงอายุ คือ อะไร? รัฐไทยควรจัดการกับการเกิดข้ึนของสังคมผู้สูงอายุอย่างไร? 

4. SDGs คือ อะไร? และมีความสำคัญอย่างไรต่อสังคมโลก? นักศึกษาคิดว่าปัญหาใดควรได้รับการแก้ไขก่อน? 

เพราะอะไร? 

5. คิดว่าปัญหาการคอร์รัปชัน ต้องใช้วิธีการใดจึงจะสามารถลดอัตราการคอร์รัปชันได้ดีที่สุด อธิบายเหตุผล

ประกอบ 
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กิจกรรม  

 กิจกรรมที่ 1.1  

นักศึกษาจะได้รับสมุดขนาดพกพาคนละ 1 เล่ม โดยกิจกรรมที่ให้นักศึกษาทำไปตลอดทั้งภาคการศึกษา 

คือ การจดบันทึกประจำวัน และ การจดบันทึกค่าใช้จ่ายประจำวัน  

กิจกรรมที่ 1.2 

นักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึงหลักการ Minimalism นักศึกษาเรียนรู้วิธีการ “มีของน้อยแต่มาก” ผ่านการเรียนรู้

จากหนังสือเรื่อง Goodbye, Things ของฟุมิโอะ ซาซากิ ในกิจกรรมนี้เราจะทดลองการจำกัดของในชีวิตไม่เกิน 

100 ชิ้นภายในระยะเวลา 1 เดือนตั้งแต่มีการเรียนการสอน นอกจากนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการคำนวณเงินให้

เพียงพอสำหรับการเกษียณด้วยวิธีการ “4 % Rule” 

กิจกรรมที่ 2.1 

นักศึกษาได้รับมอบหมายให้ เขียนถึงพฤติกรรมของตนเองที่นักศึกษาเห็นว่าเป็นปัญหา ทั้งพฤติกรรมที่

สร้างปัญหาให้กับตนเอง และพฤติกรรมที่สร้างปัญหาให้กับผู้อ่ืนและสังคม และนักศึกษาจะต้องเป็นผู้เลือกปัญหา

ขึ้นมา 1 ปัญหา และคิดหาวิธีแก้ไข  

กิจกรรมที่ 2.2 

ถือเป็นกิจกรรมต่อเนื่องมาจากกิจกรรมที่ 2.1 ในกิจกรรมนี้ นักศึกษาจะได้ฝึกทำ SDGs Hackathon ซ่ึง

เป็นวิธีการที่ United Nations Development Programme (UNDP) ได้นำมาใช้ เพ่ือให้เยาวชนได้เรียนรู้ถึง

กระบวนการในการแก้ไขปัญหาที่ United Nations ให้ความสนใจ โดยวิธีการแก้ปัญหานั้นเป็นวิธีการเดียวกันกับ

การทำ Startup  

กิจกรรมที่ 2.3 

นักศึกษาได้รับมอบหมายให้ดูรายการสามัญชนคนไทย ตอน รวยจน เหลื่อมล้ำ (3 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 

ผ่านทาง https://www.youtube.com/watch?v=G6AGWivbG9s  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G6AGWivbG9s
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กิจกรรมที่ 3 

กิจกรรมนี้เรียกว่า “ถ้าฉันเป็นนายก” เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สำรวจประเด็นนโยบายของ

ประเทศต่างๆทั่วโลก โดยให้นักศึกษาทำ 2 กิจกรรม ได้แก่ การเลือกประเทศท่ีเราต้องการเลียนแบบนโยบาย และ 

การเลือกนำเสนอนโยบายของประเทศเพียง 1 นโยบาย พร้อมนำเสนอในบริบทที่นำมาปรับใช้กับประเทศไทย 

จะต้องมีการปรับปรุงนโยบาย หรือ เปลี่ยนแปลงนโยบาย อย่างไร หรือ ไม่เปลี่ยนแปลง เพราะอะไร? นักศึกษาเลือก

ตัวแทนกลุ่มในการนำเสนอนโยบายและให้มีการโหวตกันในชั้นเรียน  
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ว่าด้วย Social Enterprise อยากจะเป็นกับเขาต้องสร้างรายได้ 

Social Enterprise แปลเป็นภาษาไทยว่ากิจการเพ่ือสังคม ลักษณะสำคัญของกิจการเพื่อสังคมคือ “ธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงโลกไปในทิศทางที่ดีข้ึน” (Social Enterprise UK, n.d.) สิ่งที่ทำให้กิจการเพ่ือสังคมแตกต่างจากธุรกิจ
คือ ธุรกิจเป็นองค์กรที่แสวงหาผลกำไรเป็นสำคัญ ถึงแม้ว่าในองค์กรธุรกิจจะมีหน่วยงานอย่าง Corporate Social 
Responsibility (CSR) หรือหน่วยงานที่ดูแลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม แต่เป้าประสงค์หลักขององค์กรยังคง
เป็นการทำกำไรเป็นสำคัญ ตัวอย่าง CSR ขององค์กรในประเทศไทยได้แก่ โครงการ Journey D โดยแอร์เอเชีย 
โครงการ Journey D มีกิจกรรมในการสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ถือเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวทางเลือกที่
ก่อให้เกิดรายได้ภายในชุมชนท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีโครงการที่สนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยชุมชนท้องถิ่น 
เช่น ตุ๊กตาหมีพ้ืนเมืองอาข่า ผ้าคาดผมชุมชนผาหมี โดยสินค้าดังกล่าวจะถูกนำไปจัดจำหน่ายบนเที่ยวบินของแอร์
เอเชีย (Journey D, ม.ป.ป.) 

ทั้งนี้ เราอย่าได้เข้าใจผิดว่ากิจการเพ่ือสังคมเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร หลักการทำธุรกิจของกิจการเพ่ือ
สังคมเป็นไปเพ่ือหารายได้และมีกำไรจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ แต่สิ่งที่ทำให้เราเรียกว่าองค์กรนี้เป็น
กิจการเพ่ือสังคม นั่นเป็นเพราะ รายได้และกำไรที่ได้จากการให้บริการหรือขายผลิตภัณฑ์จะไม่ได้อยู่ที่เจ้าของ
กิจการหรือผู้ถือหุ้นเป็นหลัก กำไรที่ได้จากการประกอบกิจการอาจนำไปลงทุนต่อเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิง
บวกต่อสังคม เกิดการจ้างงาน นำส่งรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น หรือนำกำไรไปบริจาคต่อ (Social Enterprise UK, 
n.d.)  

วิธีการที่จะดูว่าองค์กรธุรกิจใดถือเป็นกิจการเพ่ือสังคม หน่วยงาน Social Enterprise UK มีข้อสังเกต
ดังต่อไปนี้ 

1. ธุรกิจมีพันธกิจที่ชัดเจนที่เก่ียวข้องกับประเด็นทางด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อม 
2. เป็นธุรกิจที่มีรายรับเกินกว่ากึ่งหนึ่งจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ  
3. เป็นองค์กรที่เป็นเจ้าของไอเดียในการทำพันธกิจเพ่ือสังคม  
4. เป็นธุรกิจที่มีการลงทุนหรือบริจาคกำไรอย่างน้อยกึ่งหนึ่งสู่เป้าหมายเพื่อสังคม 
5. มีความโปร่งใสทั้งในกระบวนการดำเนินการ การแสดงผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการประกอบกิจการ 
กิจการเพ่ือสังคม ถือเป็นองค์กรที่อยู่ตรงก่ึงกลางระหว่าง ธุรกิจ กับ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร หรือ non –  

profit organization (Social Enterprise Alliance, n.d.) ประเด็นความแตกต่างขององค์กรไม่แสวงหากำไร คือ 
องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรไม่มีการดำเนินการเพ่ือแสวงหากำไร และรายได้องค์กรจะไม่ตกเป็นผลประโยชน์ต่อ
สมาชิก พนักงาน หรือผู้บริหารในองค์กร (Cornell Law School, n.d.) ตัวอย่างขององค์กรไม่แสวงหากำไรใน
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ประเทศไทย ได้แก่ โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ iLaw โดย iLaw เน้นการทำงานในด้านที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน มีเป้าหมายในการสนับสนุนประชาธิปไตย เสรีภาพทางการแสดงออก สิทธิพลเมือง สิทธิ
ทางการเมือง และสนับสนุนระบบยุติธรรมที่เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ (iLaw, ม.ป.ป.) iLaw ไม่สามารถ
นำเอารายได้ที่ได้รับมาสร้างผลกำไรให้เกิดข้ึนกับพนักงานในองค์กรหรือผู้บริหาร รายได้ที่ได้รับจากการบริจาคจาก
องค์กรทั้งในและต่างประเทศจะต้องเป็นไปเพ่ือสืบสานพันธกิจขององค์กรในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน  

ในปัจจุบัน คำว่ากิจการเพ่ือสังคมเริ่มเป็นที่รู้จักในสังคมไทยมากขึ้น ในอนาคตเชื่อว่า จะมีผู้ประกอบการที่
หันมาทำกิจการเพ่ือสังคมกันมากขึ้น เพราะตอบโจทย์ทั้งในแง่ของการสร้างคุณค่าต่อสังคมและสามารถสร้าง
รายได้โดยผ่านกระบวนการแข่งขันไม่ต่างจากการทำธุรกิจทั่วไปที่ต้องหาลูกค้า ทำการตลาด สร้างผลิตภัณฑ์หรือ
บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ถือเป็นความท้าทายสองด้านที่ผู้ประกอบกิจการเพ่ือสังคมต้อง
พบเจอ 
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#ความน่าจะเรียน ไปเรียนทำ Social Enterprise กันเถอะ 

สำหรับใครก็ตามที่ต้องการจะทำงานด้าน social enterprise มีความฝันอันสูงสุดว่าอยากจะเป็นผู้ประกอบการ
กิจการเพ่ือสังคม เราได้ทำการรวบรวมหลักสูตรที่น่าสนใจที่จะทำให้ทุกท่านได้เรียนรู้เรื่องราวของกิจการเพ่ือสังคม
แบบรู้ลึก รู้จริง โดยแบ่งออกเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบออนไลน์ ออฟไลน์ เรียนในต่างประเทศ
และในประเทศ ขอเชิญทุกท่านไปทำการจับจ่ายซื้อคอร์สเรียนอย่างมีความสุขกันได้เลย 

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ 

1. หลักสูตร Social Entrepreneurship โดย Wharton, University of Pennsylvania 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้สมัครเรียนทั้งประเภทบุคคลทั่วไปและบุคคลจากองค์กรที่ต้องการสร้างความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม   

สมัครเรียน: https://www.coursera.org/learn/wharton-social-entrepreneurship  

ระยะเวลาในการเรียน: 5 ชั่วโมง  

ค่าเรียน: ฟรี!  

2. หลักสูตร Social Entrepreneurship Specialization โดย Copenhagen Business School (CBS) 
หลักสูตรนี้มีการแนะนำเบื้องต้นให้ผู้เรียนได้รู้จักกับธุรกิจเพ่ือสังคมและการสร้างองค์กรเพ่ือตอบโจทย์ในการแก้ไข
ปัญหาทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อม การเรียนในหลักสูตรนี้จะมีกิจกรรมกลุ่มที่ให้นักศึกษาช่วยกันศึกษาเรียนรู้ถึง
ปัญหา หาโอกาสและไอเดียในการแก้ไขปัญหานั้น  

 สมัครเรียน: https://www.coursera.org/specializations/social-entrepreneurship-cbs 

 ระยะเวลาในการเรียน: 4 ชั่วโมง 

 ค่าเรียน: ฟรี! 

หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับปริญญาโท 

1. MSt in Social Innovation โดย Cambridge Judge Business School, University of Cambridge, 
สหราชอาณาจักร 

หลักสูตรปริญญาโทด้านนวัตกรรมสังคม ถือเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาโทที่น่าสนใจมาก อย่างไร
ก็ตามหลักสูตรนี้จะเป็นการเรียนการสอนแบบ part- time เท่านั้น ไม่มีการเรียนการสอนแบบเต็มเวลา 

https://www.coursera.org/learn/wharton-social-entrepreneurship
https://www.coursera.org/specializations/social-entrepreneurship-cbs
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 ระยะเวลาในการเรียน: 2 ปี 

 คุณสมบัติ: ทำงานมาแล้ว 2 ปี/ มีคะแนน IELTS ที่ 7.5 และไม่มีคะแนนด้านใดที่ต่ำกว่า 7   

 ค่าเรียน: ราคาจะขึ้นในทุกปีการศึกษา ในส่วนของปี 2019 ค่าเล่าเรียนอยู่ที่ปีละ 16,200 ปอนด์ (ประมาณ 
630,000 บาท ต่อปี) 

2. BA in Global Studies and Social Entrepreneurship และ MA in Social Innovation and 
Sustainability (MAS) โดย The School of Global Studies, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประเทศไทยเองก็มีหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านการเป็นผู้ประกอบการเพ่ือสังคมและนวัตกรรมสังคมโดย
ตรงที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและผู้เรียนสามารถเลือกเข้าเรียนได้ทั้งในระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท 

 ระยะเวลาในการเรียน: 4 ปี สำหรับปริญญาตรี/ 1 ปีสำหรับปริญญาโท 

 คุณสมบัติ: ปริญญาตรี: จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ มีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
ขึ้นไป/ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5/ มี Statement of Purpose และ Portfolio   

  ปริญญาโท: จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี/ มีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขึ้นไป/ ม ี
Statement of Interest/ CV 

ค่าเรียน: ปริญญาตรี เทอมละ 72,000 บาท/ ปริญญาโท 257,710 บาทต่อปี 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่: https://sgs.tu.ac.th/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://sgs.tu.ac.th/
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ตู้ปันสุขกับแรงจูงใจในการบริจาค? 

ผลกระทบจากพิษโควิด – 19 ทำให้ประชาชนชาวไทยจำนวนหนึ่ง ดำรงชีพผ่านไปในแต่ละวันอย่างยากลำบาก 
ข้อมูลเชิงสถิติพบว่าในปี พ.ศ. 2560 ธนาคารในประเทศไทยมีจำนวนบัญชีเงินฝากกว่า 80.2 ล้านบัญชี โดยใน
จำนวนนี้เป็นบัญชีประเภทบัญชีเงินฝากส่วนบุคคล 37.9 ล้านบัญชี หรือคิดเป็นร้อยละ 47.25 ของบัญชีเงินฝาก
ทั้งหมด แม้จะเป็นสัญญาณท่ีดีว่าประชากรไทยจำนวนมากมีบัญชีเงินฝากเป็นของตัวเอง แต่เมื่อดูจากสถิติยอดเงิน
ฝากพบว่าคนจำนวน 12.2 ล้านคนมีเงินติดอยู่ในบัญชีเงินฝากไม่ถึง 500 บาท โดยในจำนวนนี้ กว่า 4.7 ล้านบัญชีที่
มีเงินอยู่ในธนาคารไม่ถึง 50 บาท! (สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์, 16 ธันวาคม 2562)  

 เมื่อเกิดอุบัติภัยที่ส่งผลให้ประชากรจำนวนหนึ่งไม่สามารถหางานทำได้ หรือไม่มีงานทำ จะส่งผลให้ผู้ที่มี
เงินออมน้อยได้กลายมาเป็นกลุ่มเสี่ยงในทันที จากข้อมูลของกระทรวงการคลังพบว่า ในช่วงเวลาที่รัฐบาลเปิด
มาตรการเยียวยาให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาในกรณีของโควิด – 19 มผีู้ลงทะเบียนเพ่ือรับความ
ช่วยเหลือเป็นจำนวนถึง 22.3 ล้านราย (ไทยรัฐออนไลน์, 23 พฤษภาคม 2563) ถึงแม้ว่าในความเป็นจริง จะมีผู้ไม่
ผ่านเกณฑ์การรับเงินเยียวยาจากภาครัฐ แต่ปฏิเสธมิได้ว่า ประชาชนจำนวนไม่น้อยในประเทศคือผู้เปราะบางทาง
เศรษฐกิจ  

 จากผลกระทบของสถานการณ์โควิด – 19 ได้ก่อให้เกิดนวัตกรรมทางสังคมโดยประชาชนทำการช่วยเหลือ
ประชาชนด้วยกันผ่าน “ตู้ปันสุข” หลักการของตู้ปันสุข ไม่มีอะไรที่ซับซ้อน สามารถทำเลียนแบบกันได้ และใช้
เงินทุนไม่สูงในการเริ่มต้น อุปกรณ์หลักสำหรับโครงการตู้ปันสุข ได้แก่ ตู้ที่ตั้งได้ในที่สาธารณะและอาหารหรือของ
อุปโภคเพ่ือใช้ในการบริจาค พอมีตู้ซึ่งมีคุณสมบัติแห่งการเป็นพื้นที่ในการเก็บของ จึงเป็นความสะดวกแก่ผู้ที่อยาก
ให้และผู้ที่ประสงค์จะรับสิ่งของ  

 ข้อแตกต่างในประเด็นของตู้ปันสุขเม่ือเปรียบเทียบกับการบริจาค คือสิทธิในการเลือกของผู้รับบริจาค 
เปรียบเทียบอย่างง่าย เมื่อเราไปบริจาคสิ่งของ หน่วยงานหรือผู้รับบริจาคจะเป็นผู้รับสิ่งของบริจาคทั้งหมดนั้น และ
นำมาคัดแยกอีกทอดหนึ่ง ทำให้ในบางโอกาสผู้รับบริจาคไม่มีสิทธิที่จะเลือกของรับของบริจาค ในทางตรงกันข้าม ตู้
ปันสุขให้เอกสิทธิ์แก่ผู้รับบริจาคในการคัดเลือกรับสิ่งของ ณ จุดบริจาค ถือเป็นการรับแบบมีสิทธิในการเลือกภายใต้
ระยะเวลาที่จำกัด เอกสิทธิ์ในการเลือกขึ้นอยู่กับจำนวนของคนที่รอรับบริจาคและข้อตกลงร่วมกันของผู้รับบริจาค 
หากผู้รับบริจาคมีการตกลงกันในการคัดเลือกสิ่งของอย่างเป็นระเบียบ เช่น มีกฎร่วมกันว่าสามารถเลือกได้ไม่เกิน
คนละ 2 ชิ้น มีการต่อแถวเข้าคิวในการเลือกของบริจาค จะส่งผลให้จำนวนผู้ได้รับของบริจาคมีจำนวนมากกว่าใน
กรณีท่ีไม่มีการตั้งกฎเกณฑ์ร่วมกัน 
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 ในทางเศรษฐศาสตร์ เบื้องหลังการบริจาคมีวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกันโดยแบ่งลักษณะของการบริจาค
ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือการบริจาคแบบ impulsive - กลุ่มนี้มีแรงกระตุ้นในการที่จะบริจาคด้วยความรวดเร็ว
เพ่ือตอบสนองต่อผลเชิงบวกแบบทันเหตุการณ์ ตัวอย่างเช่น เกิดเหตุแผ่นดินไหว มีผู้คนล้มตายจำนวนมากเกิด
สภาวะการขาดแคลนอาหาร เสื้อผ้า การบริจาคในลักษณะที่ต้องตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างฉับพลันจะอยู่ใน
กลุ่ม impulsive ผู้บริจาคมีแนวโน้มที่จะไม่ได้คิดถึงผลของการบริจาคในระยะยาว เป็นเสมือนการบริจาคเฉพาะ
หน้า ผลที่ได้จากการบริจาคคือการตอบสนองทางอารมณ์ในเชิงบวกแบบ “ง่ายและเร็ว” ในทางตรงกันข้าม การ
บริจาคแบบกลุ่มที่สอง คือ deliberate เป็นการบริจาคแบบจงใจ มีความตระหนักก่อนที่จะบริจาคและมีการคิดถึง
ผลจากการบริจาคในระยะที่ยาวกว่าแบบ impulsive (Karlan, Tantia, & Welch, 2019)  

 ทีนี้ เราลองมาวิเคราะห์กันว่า การบริจาคผ่านตู้ปันสุข ถือเป็นการบริจาคแบบ impulsive หรือแบบ 
deliberate ในกรณีของประเทศไทย โครงการตู้ปันสุข ถูกจัดข้ึนมาเพ่ือตอบสนองต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจอัน
เกิดจากวิกฤตโควิด – 19 โดยตรง จะเห็นว่าตู้ปันสุขไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อโรคโควิด – 19 ได้มีการแพร่ระบาดในประเทศ
ไทย แต่เกิดขึ้นหลังจากที่ภาครัฐมีการออกระเบียบในการงดเว้นการเปิดให้บริการของสถานที่สาธารณะ โรงเรียน 
ห้างร้าน และออกระเบียบมิให้ประชาชนเดินทางนอกเคหสถานในยามวิกาล ส่งผลให้ประชาชนจำนวนหนึ่งต้องถูก
พักงานและกลายเป็นผู้ว่างงานชั่วคราว การเกิดขึ้นของตู้ปันสุขถือเป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์แบบเร่งด่วน 
จึงถูกนับว่าเป็นการบริจาคแบบ impulsive  

 ชีวิตของคนเรามีทางเลือกหลายทาง เราลองมาพิจารณากันดูว่า แท้จริงแล้วเราคือคนที่ชอบบริจาค
เพ่ือที่จะมีความสุขแบบทันทีทันใด หรือเราเป็นผู้บริจาคท่ีตระหนักถึงผลกระทบในระยะยาวและชอบความสุขที่
เกิดจากการพยายามมากกว่าความสุขที่บริโภคได้แบบฉีกซองต้มน้ำสามนาที  
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The People’s Supermarket เมื่อคนไทยได้ร่วมเป็นเจ้าของร้านซูเปอร์มาร์เก็ตในลอนดอน 

ในสหราชอาณาจักรนั้น มีร้านค้าแบบซูเปอร์มาร์เก็ตระดับแบรนด์ขนาดใหญ่อยู่หลายแห่ง ได้แก่ Tesco (ท่ีสห
ราชอาณาจักรเรียกว่า Tesco เฉย ๆ ไม่มีคำว่า Lotus ต่อท้ายเหมือนที่ไทย), Asda, Sainsbury’s, Waitrose, 
Morrisons, และ Aldi (Sweney, 2 April 2019) ผลของการเกิดขึ้นของซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีหลากหลายสาขา ทำให้
ร้านเหล่านี้ สามารถทำการต่อรองราคาผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการได้ เพราะซื้อสินค้าทีละจำนวนมาก 
กระบวนการต่อรองราคานี้ ยังรวมไปถึงการคัดเลือกสินค้าทางการเกษตร สินค้าทางการเกษตรหลายชนิดถูกคัด
ออกจากระบบคลังสินค้า เพียงเพราะมีขนาดที่ไม่ได้มาตรฐาน รูปทรงไม่สวยงาม เช่น มันฝรั่งที่ไม่ได้มีผิวเรียบ กล้วย
หวีที่มีขนาดเล็ก ฯลฯ ประมาณการว่าอาหารที่ขายในสหราชอาณาจักรผ่านทางซูเปอร์มาร์เก็ตมีส่วนแบ่งทาง
การตลาดสูงถึงร้อยละ 96 (People of London, 2015) 

 The People’s Supermarket หรือซูเปอร์มาร์เก็ตของประชาชน ถือกำเนิดขึ้นในปี ค.ศ. 2010 โดย 
Arthur Dawson เชฟร้านอาหารและเจ้าของร้านอาหาร Dawson กล่าวว่าทุก 1 แคลอรี่ของอาหารที่ทานใน
อังกฤษ จะมาจากการใช้กำลังการผลิตถึง 10 แคลอรี่ ดังนั้นอุตสาหกรรมอาหารถือเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิด
ความสิ้นเปลืองพลังงานเป็นอย่างมาก Dawson มีความสนใจในการสร้างร้านอาหารที่ประหยัดพลังงาน โดยร้าน
ของเขาใช้พลังงานน้ำเป็นหลัก นอกจากนี้ร้านอาหารของเขามีเป้าหมายที่จะลดขยะทุกประเภท มีการนำผลิตภัณฑ์
รีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ เช่น ในร้านมียางรถยนต์ที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้เป็นกระถางต้นไม้ที่ปลูกผลไม้ในร้านอาหาร 
เศษอาหารที่เหลือถูกนำไปทำเป็นปุ๋ย อย่างไรก็ตาม Dawson ต้องการที่จะขยายขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงไป
มากกว่าแค่พ้ืนที่ในร้านอาหารของเขา โครงการ The People’s Supermarket จึงถือกำเนิดขึ้น (TED, 2010) 

 เงินทุนในการก่อตั้ง The People’s Supermarket มาจากการที่ Dawson จัดงานขายมื้ออาหารเป็น
คอร์สให้กับลูกค้า โดยอาหารทำมาจากสินค้าท่ีถึงกำหนดวันหมดอายุและไม่สามารถขายต่อได้ในซูเปอร์มาร์เก็ต 
(Channel 4, 4 March 2011) ร้าน The People’s Supermarket ตั้งอยู่ในบริเวณ Bloomsbury อันเป็นย่านที่
แวดล้อมไปด้วยสถานศึกษาอย่าง University College London (UCL) และ London School of Economics 
and Political Science (LSE) และอันที่จริงแล้วสถานที่ตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจาก Tesco และ Waitrose  

 The People’s Supermarket สามารถดึงประชาชนที่อาศัยอยู่และผู้ที่ทำงานในย่าน Bloomsbury เข้า
มาเป็นสมาชิกจำนวนหนึ่ง บุคคลผู้ประสงค์จะเข้ามาเป็นสมาชิกต้องทำการจ่ายค่าสมาชิก ร้านแห่งนี้มีเพียง
พนักงานคิดเงินที่ได้รับเงินเดือน นอกจากนั้นแล้ว เป็นหน้าที่ของสมาชิกที่จะต้องหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนมาเป็น
อาสาสมัครช่วยงานในร้านเพ่ือแลกกับการได้รับส่วนลดราคาสินค้า 10 เปอร์เซ็นต์ (ผู้เขียนเคยเป็นสมาชิกและได้ทำ
การอาสาสมัครให้กับร้าน The People’s Supermarket ในช่วงปี 2011) งานอาสาสมัครมีตั้งแต่จัดวางสินค้า ไป
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จนถึงมีส่วนช่วยเหลือในการทำอาหาร ผลไม้ ผัก และเนื้อสัตว์ ทางร้านนำมาขายโดยผ่านการซื้อขายโดยตรงจาก
เกษตรกร ราคาอาหารอาจไม่ถูกนักเมื่อเปรียบเทียบกับซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้เคียง แต่คุณค่าที่ผู้ซื้อได้รับกลับไปคือการ
ได้สนับสนุนเกษตรกรสหราชอาณาจักรโดยตรง สำหรับอาหารสด ผัก ผลไม้ ที่ใกล้จะหมดอายุและไม่สามารถขาย
ได้ จะถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นอาหารกลางวัน หรือชุดอาหารเย็น โดยในแต่ละวันรายการอาหารจะไม่ซ้ำกัน เป็น
เพราะขึ้นอยู่กับทางร้านว่ามีอาหารสดประเภทใดบ้างที่ยังขายไม่หมดในแต่ละวัน ทางร้านจะทำการขึ้นป้ายสถิติว่า
สามารถลดของเหลือจากอาหารไปได้กี่กิโลกรัมในแต่ละสัปดาห์ เป้าประสงค์สูงสุดของโครงการ The People’s 
Supermarket คือการลดเศษขยะที่เกิดจากอาหารให้เหลือ 0 เปอร์เซ็นต์ และการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชน  

 ปัจจุบัน The People’s Supermarket มีอายุยืนยาวมากกว่า 10 ปี มีส่วนในการช่วยลดขยะที่เกิดจาก
อาหารในทุก ๆ วัน The People’s Supermarket ถือเป็นสหกรณ์ชุมชนของประชาชนย่าน Bloomsbury เป็น
ร้านอาหาร และเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ยังคงยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางการแข่งขันกับซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่รายอื่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 
 
 

Poverty, Inc. เมื่อเราถูกฆ่าด้วยความสงสาร 

ภาพยนตร์สารคดีเรื่อง Poverty, Inc. (2014) ได้ส่งแรงสะท้อนให้เราได้คิดในมุมกลับถึงเรื่องราวที่คนทั่วไปมักคิด
ว่า การบริจาคสิ่งของเงินทองให้กับผู้ที่เดือดร้อน คือเรื่องราวดีดีที่เราสามารถทำได้ทุกที่ ทำได้ตลอดเวลาเพื่อเพื่อน
มนุษย์ และสิ่งที่เราทำไปนั้น ย่อมส่งผลดีต่อผู้ได้รับเสมอ สารคดีเรื่องนี้สะท้อนให้เราได้เห็นอีกมุมหนึ่งว่า การ
บริจาคแบบไม่บันยะบันยัง อาจส่งผลในแง่ลบต่อธุรกิจ SMEs ภายในประเทศได้ 

 สารคดีเรื่องนี้กำกับโดย Michael Matheson Miller นอกจากการเป็นผู้กำกับภาพยนตร์แล้ว เขายังเคย
เป็นอาจารย์สอนด้านรัฐศาสตร์และปรัชญาที่ Ave Maria College ประเทศนิการากัว (Poverty, Inc., n.d.) ในการ
ดำเนินเรื่องของ Poverty, Inc. ผู้กำกับได้แสดงให้เราเห็นถึงจำนวนปริมาณอันมหาศาลของสิ่งบริจาค องค์กร
จำนวนมากได้เข้าไปช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาโดยเน้นการช่วยเหลือด้วยการบริจาค แต่ไม่ได้เน้นไปที่การ
พัฒนาในศักยภาพของมนุษย์ ผลที่เกิดขึ้นก็คือ เมื่อประชาชนรับรู้ว่าถึงอย่างไรก็จะมีของมาบริจาคให้กับพวกเขา 
ไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้ง เสื้อผ้า รองเท้า ทำให้ประชาชนเลือกท่ีจะเป็นผู้รอรับสิ่งของบริจาคและไม่ซื้อสินค้าจาก
ผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศ ผลในระยะยาวคือ การทำลายการเติบโตของธุรกิจประเภท SMEs ในประเทศ
กำลังพัฒนาผ่านการทำดีด้วยการบริจาคโดยประเทศโลกที่ 1   

 ในสารคดีนำเสนอเรื่องราวของรองเท้ายี่ห้อ TOMS ซึ่งมีคติประจำแบรนด์ว่า “buy-one-give-one” ที่
ผ่านมา TOMS ได้บริจาครองเท้าไปแล้วถึงเกือบ 100 ล้านคู่ (Marquis & Park, 2014, p. 28; TOMS, n.d.) ผล
จากการเกิดข้ึนของ TOMS และการประสบความสำเร็จจากยอดขายที่ขายสินค้าผ่านเรื่องราวที่เน้นคุณค่า ที่ทำให้ผู้
ซื้อรองเท้ารู้สึกว่าตนเองได้มอบอะไรกลับคืนแก่สังคมผ่านรองเท้า 1 คู่ ส่งผลให้บริษัทอ่ืน ๆ ทำการลอกเลียนแบบ
โมเดลธุรกิจของ TOMS เช่น Warby Parker บริษัทขายแว่นทำการบริจาคแว่นตาไปแล้วกว่าแสนคู่ Soapbox 
Soaps และ Two Degrees Food ใช้โมเดลเดียวกันนี้ในการซื้อ 1 บริจาค 1 ให้แก่ผู้ที่มีสุขอนามัยที่ไม่ดีและเด็กผู้
ขาดแคลนอาหาร (Marquis & Park, 2014, p. 28) งานวจิัยจาก Marquis & Park (2014) แสดงให้เห็นว่าคนรุ่น
มิลเลนเนียล ให้ความสำคัญกับคุณค่าทางสังคม และด้วยโมเดลทางธุรกิจที่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแต่กลับส่งผลดีต่อ
การสื่อสารทางการตลาด ทำให้บริษัทหลายแห่งหันมาให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าทางสังคม  

อย่างไรก็ตาม การบริจาคสิ่งของให้กับกลุ่มคนที่ถูกนิยามว่าเป็นคนจนอาจก่อให้เกิดผลเสียหลายประการ 
Hawthorne, 2017 ให้ความเห็นถึงข้อเสีย 5 ประการอันเกิดจากการบริจาคว่า  

1. ชุมชนไม่สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนด้วยการพ่ึงพิงเพียงสิ่งบริจาค  
2. การบริจาคไม่ได้แก้ไขปัญหาที่แท้จริง  
3. วิธีการแก้ไขปัญหาเพ่ือความยั่งยืนไม่ได้ถูกทำการพัฒนา  
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4. ผู้บริจาคไม่มีแผนการที่ยั่งยืน 
5. การบริจาคเป็นการฆ่าเศรษฐกิจชุมชน  
ภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้ มีข้อความจากคนในประเทศผู้รับการบริจาค ที่นำเสนอต่อผู้ชมให้ฉุกคิดว่า การที่ 

เราคิดว่าเรากำลังทำดี แท้ที่จริงแล้ว ไดไ้ปทำให้ใครเดือดร้อนหรือไม่ ผู้ให้สัมภาษณ์สองรายในภาพยนตร์สารคดี
กล่าวว่า “ไม่มีใครอยากเป็นขอทานตลอดชีวิต” และ “ผมรู้จักประเทศที่ร่ำรวยจากการค้าขาย...แต่ผมไม่รู้จัก
ประเทศใดที่เมื่อได้รับการช่วยเหลือเป็นจำนวนมากแล้วกลายเป็นประเทศโลกท่ี 1” (PovertyCure, 24 October 
2014) 

 สุดท้ายแล้ว ไม่มีใครที่อยากจะเป็นผู้รับตลอดกาล เราทุกคนต่างอยากท่ีจะมีคุณค่าในตัวเอง และอยากรู้สึก
ภาคภูมิใจในการพัฒนาศักยภาพท่ีมีอยู่  
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เรายังโชคดีกว่าคนเป็นพันล้านบนโลก: คุณค่าของเงิน 175 บาท 

ถ้าหากว่าคุณมีรายได้มากกว่า 175 บาทต่อวัน หรือมากกว่า 5,250 บาทต่อเดือน นั่นแปลว่า คุณมีรายได้มากเกิน
กว่าคนเกือบครึ่งหนึ่งบนโลกใบนี้  

ข้อมูลจากธนาคารโลกพบว่า ร้อยละ 46 ของประชากรโลกมีชีวิตอยู่ด้วยเงินจำนวนน้อยกว่า 5.5 เหรียญ
สหรัฐต่อวัน (175 บาท) เป้าหมายของธนาคารโลกที่ขีดเส้นไว้ในปี ค.ศ. 2030 คือการกำจัดความยากจนขั้นรุนแรง 
โดยมีการใช้เส้นแบ่งความยากจนขั้นรุนแรงอยู่ที่ 1.9 เหรียญสหรัฐต่อวัน หรือราว 60 บาท (The World Bank, 
2018)   

ภาพยนตร์สารคดีเรื่อง Living on One Dollar เล่าถึงเรื่องราวของนักศึกษาชาวอเมริกัน 4 รายที่ตัดสินใจ
เดินทางไปยังประเทศกัวเตมาลาเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ โดยอาศัยอยู่ด้วยเงินวันละ 1 เหรียญสหรัฐต่อคน ซึ่ง ณ 
ขณะเวลาที่พวกเขาทำการทดลอง มีประชากรบนโลกราว 1.1 พันล้านคนที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยเงินน้อยกว่า 1 เหรียญ
สหรัฐ สิ่งที่เกิดข้ึนกับนักศึกษาทั้ง 4 รายหลังจากท่ีทดลองใช้ชีวิตอยู่ในกัวเตมาลาไปซักพักหนึ่ง พบว่านักศึกษาเริ่ม
มีอาการผื่นแพ้ มีอาการนอนหลับไม่สนิทและมีน้ำหนักตัวที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด (TEDx Talks, 2011) 

สารคดีเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงความยากลำบากในการใช้ชีวิตท่ามกลางความยากจน ซึ่งนักศึกษาชนชั้น
กลางในสหรัฐอเมริกาไม่เคยพบเจอ พวกเขาทั้ง 4 คน ได้ทำการทดลองเป็นเกษตรกร นอนบนพ้ืนดินอันว่างเปล่า 
และเริ่มทำการวิจัยผ่านการสัมภาษณ์ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง จากการเก็บข้อมูลทำให้พวกเขาเข้าใจ
สภาวะของความยากจนที่แท้จริงมากข้ึน หลังจาก 8 สัปดาห์ผ่านไป นักศึกษาท้ัง 4 รายมีน้ำหนักลดลงรวมกันถึง 18 
กิโลกรัม จากการวิจัยพบว่า คนยากจนในกัวเตมาลาที่พวกเขาสัมภาษณ์ มักคิดถึงเรื่องเงินอยู่ตลอดเวลา คือคิดว่า
จะทำอย่างไรให้มีเงินพอใช้ได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ชาวบ้านมีการรวมกลุ่มช่วยเหลือกันเองผ่านนวัตกรรมที่
คิดข้ึน เช่น จัดตั้งชมรมออมเงิน ซึ่งแท้จริงแล้วคือการรวมกลุ่มกันเล่นแชร์นั่นเอง โดยทุกเดือน สมาชิกในชมรมจะ
ทำการส่งเงินเข้าไปยังส่วนกลาง และทุกคนจะผลัดกันได้รับเงินก้อนเพ่ือนำไปใช้จ่าย อย่างไรก็ตามวิธีการนี้มีความ
เสี่ยงมากที่สมาชิกในชมรมจะสูญเสียเงินในกรณีที่สมาชิกปฏิเสธที่จะจ่ายเงิน หรือเกิดการขโมยเงินส่วนกลางขึ้น 
วิธีการหนึ่งที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากจนคือการปล่อยเงินกู้โดยสถาบันทางการเงิน โดยเป็นการปล่อยเงินกู้ด้วย
เงินจำนวนไม่มากต่อราย แต่มากพอท่ีจะทำให้ผู้กู้สามารถลงทุนในกิจการขนาดย่อมของตนเอง เช่น ลงทุนซื้อผ้าดิบ
มาเพ่ือนำมาทอเป็นลวดลายขาย (TEDx Talks, 2011) วิธีการนี้เรียกว่า Microfinance (ไมโครไฟแนนซ์) จะเห็นได้
ว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการเดียวกันกับที่ธนาคารกรามีนในบังคลาเทศใช้ ผลคือธนาคารกรามีนได้เปิดโอกาสให้สตรี
จำนวนมากได้มาเป็นผู้ประกอบการรายย่อย (Grameen Foundation, n.d.)     
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ภาพยนตร์สารคดีเรื่อง Living on One Dollar ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่ชาวกัวเตมาลาจำนวนหนึ่ง 
โดยสตรีชาวกัวเตมาลา ได้รับเงินกู้เพ่ือธุรกิจเป็นจำนวน 6,242 ราย กว่า 500 หลังคาเรือนมีน้ำสะอาดไว้บริโภค 
นักเรียนชาวกัวเตมาลากว่า 110 คนได้รับทุนการศึกษาต่อ และเกิดโรงเรียนและศูนย์โภชนาการแห่งใหม่  
(Optimist, n.d.)  

ท้ายที่สุดแล้ว จากโครงการวิจัยและถ่ายทำภาพยนตร์สารคดีของนักศึกษามหาวิทยาลัยจำนวน 4 คน ได้
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งในแง่ของชีวิตผู้ทำสารคดี ซึ่งต่อมาได้กลายเป็น influencer ในการทำสารคดีเพ่ือ
สังคม การเปลี่ยนแปลงของชาวบ้านกัวเตมาลาที่เหล่านักศึกษาชาวอเมริกันได้พบเจอและทำความรู้จัก ไปจนถึง
การเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกนึกคิดของผู้ชมสารคดีเรื่องนี้จากท่ัวทุกมุมโลก  
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Eatable City: เมืองกินได้  

โครงการเมืองกินได้ (Eatable City) ถือกำเนิดขึ้นในปี ค.ศ. 2010 ณ เมือง Andernach ประเทศเยอรมนี โครงการ 
Eatable City มีจุดประสงค์ท่ีจะสร้างพื้นที่สีเขียวให้แก่เมือง โดยการสร้างเมืองกินได้เป็นไปเพื่อการสนับสนุนระบบ
นิเวศน์ เศรษฐกิจ และสุนทรียะของเมือง (Connective Cities, n.d.) 

 โครงการ Eatable City เกิดจากการร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลท้องถ่ิน, NGOs, และภาคประชาชน 
หลักการของ Eatable City คือการปลูกพืชแปลงผักชนิดกินได้ในพ้ืนที่สาธารณะของเมือง โดยประชาชนสามารถ
เข้ามาเก็บพืชผักเพ่ือนำกลับไปเป็นส่วนประกอบของมื้ออาหารได้ ทั้งนี้ ในแต่ละปีจะมีการเน้นการปลูกพืชชนิดที่
แตกต่างกันออกไป เช่น ในปี 2010 มีการปลูกมะเขือเทศ 101 สายพันธุ์, ปี 2011 มีการปลูกถ่ัว 100 สายพันธุ์, ปี 
2012 มีการปลูกหัวหอม 20 สายพันธุ์, และปี 2013 เน้นไปที่การปลูกกะหล่ำปลี (Connective Cities, n.d.) 

 นอกจากการปลูกพืชกินได้แล้ว Eatable City ยังมีการปลูกผลไม้และของกินชนิดอ่ืน ๆ เช่น ลูกพลับ, 
มะเดื่อ, อัลมอนด์, และส้มขม ซึ่งทั้งหมดล้วนมีที่มาจากบริเวณทะเลเมดิเตอร์เรนียน นอกจากนี้ยังมีการนำเอาผลไม้
ท้องถิ่นที่ปัจจุบันเป็นผลไม้หายากมาปลูกเพ่ิมเติม เช่น ควินซ์ (ผลไม้ท่ีมีลักษณะเหมือนแอปเปิลผสมกับลูกแพร์), 
เมดลาร์ (ผลไม้คล้ายแอปเปิล), และ เชอร์รีคอร์เนเลียน (Connective Cities, n.d.) 

 ที่ผ่านมาโครงการ Eatable City ได้ช่วยให้คนว่างงานได้มีงานทำ โดยทำหน้าที่ในการดูแลพืชผักผลไม้ของ
โครงการ นอกจากนี้โครงการยังได้ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาขึ้นไป โรงเรียนทำการ
เรียนการสอนด้านการเกษตรแบบยั่งยืน, การบริโภคตามหลักโภชนาการเพ่ือสุขภาพ, การพัฒนาอย่างยั่งยืน, และ
นักเรียนได้มีโอกาสในการดูแลสวนพืชผักของโรงเรียน (Connective Cities, n.d.) 

 ในปี 2018 โครงการ Edible Cities Network – Integrating Edible City Solutions for social, 
resilient and sustainably productive cities (EdiCitNet) ได้ถือกำเนิดขึ้นภายใต้การสนับสนุนทุนโดยสหภาพ
ยุโรป โครงการ EdiCitNet สนับสนุนการปลูกพืชในพ้ืนที่เมือง ซึ่งในปัจจุบันมีเครือข่ายร่วมกันกว่า 11 เมือง ใน
ประเทศเนเธอร์แลนด์, เยอรมนี (Andernach ถือเป็นหนึ่งในเมืองเครือข่าย), นอร์เวย์, สเปน, สหราชอาณาจักร, 
สโลวีเนีย, ตูนิเซีย, โตโก, อุรุกวัย, และคิวบา (Edible Cities Network, n.d.) หนึ่งในโครงการที่มีชื่อเสียงมากของ 
EdiCitNet เกิดข้ึนที่เมืองรอตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยบริษัทชื่อ Rotterzwam ได้ทำการปลูกเห็ดใน
บริเวณท่ีเคยเป็นสระว่ายน้ำ โดยใช้ปุ๋ยที่ทำมาจากกากกาแฟ เห็ดที่ปลูกได้จะนำไปขายต่อให้กับร้านอาหารท้องถิ่น 
(Berlin University Alliance, 2019)  
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 ในอนาคตเราอาจจะได้เห็นเมืองกินได้ ในหลาย ๆ พ้ืนที่มากข้ึน ข้อดีที่เห็นได้ชัดเจนของเมืองกินได้ คือการ
ใช้พื้นที่อันว่างเปล่าให้เป็นประโยชน์ พลเมืองในเมืองกินได้สามารถเรียนรู้ในการทำการเกษตรผ่านการเป็น
อาสาสมัครและการทานผักและผลไม้ที่ปราศจากการใช้ยาฆ่าแมลงยังส่งผลให้ผู้คนในเมืองมีสุขภาพที่ดีในระยะยาว  
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   เรื่องราวของ Olio สตาร์ทอัพกู้โลกผ่านการกิน 

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United 
Nations – FAO) คาดการณ์ว่า ในทุก ๆ ปี โลกได้สูญเสียปริมาณอาหารไปในระหว่างกระบวนการผลิตและการ
บริโภคประมาณ 1 ใน 3 โดยการสูญเสียอาหารแบ่งออกเป็นการสูญเสียแบบ food loss และ food waste โดย 
food loss คือการสูญเสียอาหารในระหว่างกระบวนการผลิตและเพาะปลูก ส่วน food waste คือการสูญเสีย
อาหารหลังขั้นตอนการผลิตเสร็จสิ้นแล้ว ตัวอย่างเช่น ผลผลิตทางการเกษตรบางส่วนถูกคัดท้ิงไปไม่ถึงมือผู้บริโภค 
เพราะขนาดของสินค้าไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด เช่น ลกูแพร์ที่ผลเล็ก มะม่วงที่ผิวไม่เรียบ ในประเด็นนี้จะเห็นได้
ว่ามิได้มีความผิดปกติอันใดในเชิงคุณค่าของอาหาร, อาหารบางส่วนที่ใกล้วันหมดอายุหรือเข้าสู่เกณฑ์วันหมดอายุที่
ร้านค้านำลงจากชั้นวางสินค้า, และอาหารที่เหลือจากการบริโภค (Food and Agriculture Organization of the 
United Nations, 2019; n.d.) 

 บริเวณท่ีโลกได้สูญเสียปริมาณอาหารมากท่ีสุดอยู่ที่เอเชียกลางและเอเชียใต้ในอัตราร้อยละ 20.7 อันดับที่ 
2 ทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป (ร้อยละ 15.7), และอันดับที่ 3 แอฟริกาใต้สะฮารา (ร้อยละ 14) บริเวณที่มีการ
สูญเสียปริมาณอาหารน้อยที่สุดได้แก่ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (ร้อยละ 5.8) สำหรับปริมาณอาหารที่มีการ
สูญเสียมากทีสุ่ด ได้แก่ อันดับที่ 1 พืชผลที่มีราก, หัว, และ พืชผลที่มีน้ำมัน (ร้อยละ 25.3), อันดับที่ 2 ผักและผลไม้  
(ร้อยละ 21.6), และอันดับที่ 3 เนื้อสัตว์ (ร้อยละ 11.9) ในส่วนของประเภทอาหารที่มีอัตราการสูญเสียน้อยที่สุด คือ 
ธัญพืชและถ่ัว (ร้อยละ 8.6) (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2019) 

 เพ่ือเป็นการลดปัญหาของ food waste ในสหราชอาณาจักร Tessa Clarke และ Saasha Celestial-
One จึงได้ร่วมกันก่อตั้งสตาร์ทอัพที่มีชื่อว่า Olio ในปี 2015 Olio เปิดให้ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเค
ชันซึ่งภายในแอปฯ ผู้ใช้บริการสามารถโพสต์รูปภาพอาหารที่ไม่ต้องการทาน แต่อาหารเหล่านี้ยังอยู่ในสภาวะที่
สามารถส่งต่อได้ โดยผู้ใช้บริการสามารถทำการมอบอาหารเหล่านั้นให้กับผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันในบริเวณ
ใกล้เคียง ที่ผ่านมา Olio มีผู้ใช้งานจำนวนทั้งสิ้น 2 ล้านคนและมีการส่งต่ออาหารระหว่างกันไปแล้ว 4.6 ล้านครั้ง
ใน 50 ประเทศ (O’Hear, 2018; Olio, n.d. [a], [b]) 

 ผู้เขียนได้ทำการทดลองดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Olio มาเพ่ือทดลองใช้ วิธีการใช้งานของแอปฯค่อนข้าง
สะดวก ทั้งนี้ Olio ไม่ได้ให้บริการการส่งต่ออาหารแต่เพียงเท่านั้น แต่ยังขยายการให้บริการออกเป็นสิ่งของที่ไม่ใช้
แล้ว หากต้องการส่งต่ออาหารหรือสิ่งของ สามารถทำได้โดยการโพสต์รูปภาพของอาหาร/สิ่งของและเขียนอธิบาย
คร่าว ๆ โดยผู้ใช้บริการแอปฯจะมีการระบุที่อยู่สำหรับการรับสิ่งของ ทั้งนี้ Olio ได้ทำการเขียนกฎระเบียบไว้อย่าง
ละเอียดว่าห้ามมีการซื้อขายสินค้าผ่านระบบ ไม่มีการแลกเปลี่ยนสิ่งของระหว่างกัน ไม่มีการบริจาค และของทุก
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อย่างที่โพสต์ในระบบจะต้องไม่มีค่าใช้จ่าย ในประเด็นของการบริจาคและข้อแตกต่างระหว่างการบริจาคและการ
ส่งต่อ ผู้เขียนมีความเห็นว่า Olio ต้องการคงมาตรฐานของคำว่า “ส่งต่อ” โดยการส่งต่อสิ่งของหรืออาหารนี้จะ
สามารถทำได้ต่อเมื่อซื้อมาแต่ไม่มีโอกาสได้ใช้ ซื้ออาหารมาแต่ไม่สามารถบริโภคได้ทันและใกล้วันหมดอายุ หรือ ซื้อ
อาหาร/สินค้ามาในปริมาณท่ีมากเกินความต้องการ ซึ่งในประเด็นเหล่านี้ Olio จะทำการสอบถามผู้ใช้บริการเมื่อ
เข้าสู่ระบบเป็นครั้งแรกว่าเพราะเหตุใดถึงต้องการส่งต่ออาหาร/สิ่งของให้แก่ผู้รับ แต่ถ้าหากว่าเป็นการบริจาค นั่น
หมายความว่า ผู้บริจาคอาจจงใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคมาเพ่ือมอบให้ผู้รับบริจาคครั้งละเป็นจำนวนมาก โดยที่
ตนเองอาจไม่ได้มีความต้องการในการบริโภคสินค้านั้นตั้งแต่แรก ทำให้หลักการของการบริจาคไปขัดต่อ
วัตถปุระสงค์ของ Olio ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพ่ือลดปัญหา food waste  

 อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้เขียนได้ทดลองใช้ Olio เป็นครั้งแรกในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 พบว่ายังไม่สามารถส่ง
ต่อหรือรับอาหาร/สิ่งของได้ เพราะผู้ใช้บริการที่อยู่ใกล้เคียงกับผู้เขียนมากท่ีสุด อยู่ไกลออกไปถึง 8,984 กิโลเมตร 
หรืออยู่ไกลถึงลอนดอน   
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Green School: โลกสีเขียวในบาหลี 

ในขณะที่ประเทศไทยและท่ัวโลกกำลังเข้าแข่งขันกันเพ่ือที่จะทำให้ผลคะแนนสอบของนักเรียนสูงขึ้น รวมไปถึง
แข่งขันให้อันดับมหาวิทยาลัยมีการขยับสูงขึ้น ยังมีโรงเรียนแห่งหนึ่งในบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ที่เลือกทางเดินที่
แตกต่างจากโรงเรียนส่วนใหญ่และมีเป้าประสงค์ในการมอบประสบการณ์ที่ไม่ได้เป็นไปตามกระแสโลกให้แก่
นักเรียน 

 Green School (โรงเรียนสีเขียว) ได้รับการยอมรับจาก World Economic Forum ให้เป็นโรงเรียนที่มี
ความก้าวหน้าในการเป็นโรงเรียนต้นแบบที่สร้างหลักสูตรการเรียนการสอนด้านความยั่งยืนและสร้างผู้นำทางด้าน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนาคต โรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางพ้ืนที่ทางธรรมชาติในบาหลี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 
2008 ในปัจจุบันมีนักเรียนราว 800 คน ทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนเข้าอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (3 – 18 ปี) (Ho, 2020; World Economic Forum, 2020, p. 15) 

 เอกลักษณ์เฉพาะตัวของโรงเรียนสีเขียว คือโครงสร้างอาคารทั้งหมดทำมาจากไม้ไผ่ ตั้งแต่ห้องเรียน ห้อง
ประชุม ไปจนถึงห้องนอน ในแต่ละปีโรงเรียนสามารถลดคาร์บอนฟุตพรินต์ไปได้ถึง 4 ตัน โดยการใช้รถ BioBus ที่
ใช้พลังงานจากน้ำมันปรุงอาหาร ถึงแม้จะเป็นโรงเรียนที่อยู่ท่ามกลางสภาวะทางธรรมชาติ แต่หลักสูตรการเรียน
การสอนมีความทันสมัยและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเป็นอย่างมาก โรงเรียนมีห้องไม้สำหรับให้
นักเรียนประดิษฐ์สิ่งของ มีเครื่องพิมพ์สามมิติและเครื่องเลเซอร์เพ่ือให้นักเรียนสร้างโมเดลจำลอง (World 
Economic Forum, 2020, p. 15) 

 นอกเหนือไปจากการเรียนการสอนในห้องเรียน นักเรียนจะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่แตกต่างไปจากโรงเรียน
อ่ืน ๆ ภายในบริเวณโรงเรียนมีแม่น้ำไหลผ่าน นักเรียนได้เรียนรู้ในการทำการเกษตรและการทำอาหารโดยใช้
ผลผลิตที่เพาะปลูกได้ภายในโรงเรียน ในปีการศึกษา 2017 – 2018 โรงเรียนสามารถผลติอาหารเองได้ถึงเดือนละ
ราว 150 กิโลกรัม (World Economic Forum, 2020, p. 15)  

ผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชม Green School ในปี พ.ศ. 2562 และได้ทดลองทานอาหารของ
โรงเรียน ปรากฏว่าในมื้ออาหารนั้นไม่มีเนื้อสัตว์ มีแต่ผัก ผลไม้ และข้าวเป็นส่วนประกอบหลัก โดยภาชนะท่ีใส่
อาหารจะมีจานรองข้าวเป็นใบกล้วย ห้องเรียนไม่มีเครื่องปรับอากาศและอาศัยลมตามธรรมชาติเป็นเครื่องทำความ
เย็น โครงสร้างของอาคารทำจากไม้ไผ่ที่มีขนาดใหญ่ทำให้อาคารมีความแข็งแรงคงทนและรองรับคนได้เป็นจำนวน
มากแม้ในห้องเรียนที่มีขนาดเล็ก โรงเรียนให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของนักเรียนเป็นอย่างมาก สังเกตได้
จากการที่ห้ามผู้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนทำการถ่ายรูปนักเรียนและเม่ือมีผู้ละเมิดกฎทางเจ้าหน้าที่จะขอให้ลบรูปภาพ
นั้นทันที  
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สำหรับใครที่สนใจจะนำบุตรหลานของท่านไปเข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสีเขียว ค่าเล่าเรียนต่อปีการศึกษา
สำหรับเด็กเล็กจะอยู่ที่ราว 375,000 บาท และสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะอยู่ที่ราว 750,000 บาท 
(Green School, n.d.) 
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Lush: งามอย่างสายกรีน 

Lush ถือกำเนิดขึ้นในปี ค.ศ. 1995 ณ เมือง Poole สหราชอาณาจักร Lush ถือเป็นบริษัทขายเครื่องสำอางที่ผลิต
ด้วยมือ ผลิตภัณฑ์ของ Lush มีทั้งผลิตภัณฑ์ดูแลผิว, หน้า, ร่างกาย, ไปจนถึงแชมพู, สบู่, และครีมนวดผม ความ
พิเศษของ Lush คือบริษัทมีเป้าประสงค์ในการสนับสนุนการลดใช้พลาสติกอย่างจริงจัง ผลิตภัณฑ์ทำมาจากสิ่งที่มี
อยู่ตามธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีการทดลองผลิตภัณฑ์กับสัตว์ และบริษัทเน้นการทำธุรกิจแบบมีจริยธรรม 
(Lush, n.d. [a]; Teather, 2007)  

 ถ้าหากลองเดินเข้าไปยังร้าน Lush สิ่งที่สังเกตได้คือ ผลิตภัณฑ์จำนวนหนึ่งถูกวางกองลงตามตะกร้าโดยไม่
มีพลาสติกห่อหุ้ม Lush เรียกสินค้าประเภทนี้ว่า สินค้าแบบ “เปลือย” โดยผลิตภัณฑ์ราวร้อยละ 35 จะถูกขายแบบ
เปลือย ในส่วนของขวดพลาสติกที่ใช้ห่อหุ้มผลิตภัณฑ์สามารถนำไปรีไซเคิลได้ ตั้งแต่ปี 2012 บริษัทมีการใช้ขวด
พลาสติกท่ีมีขนาดบางลงในอัตราร้อยละ 10 นอกจากนี้ยังมีการใช้สิ่งห่อหุ้มทดแทนพลาสติกท่ีทำมาจากพืชและ
สามารถย่อยสลายได้ (Lush, n.d. [b]) Lush มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความ
นิยมมากคือ Soap Paper หรือสบู่ที่มีขนาดบางเท่าแผ่นกระดาษและเล็กเท่ากับนามบัตร โดย Soap Paper 
สามารถใช้ได้กับการทำความสะอาดร่างกายและใช้สระผม (Lush, 2017) 

 นอกเหนือไปจากผลิตภัณฑ์แนวรักษ์ธรรมชาติแล้ว สิง่ที่บริษัทได้ให้ความสำคัญอีกประการคือการคืน
รายได้ส่วนหนึ่งสู่สังคม ช่วงปี 2007 บริษัทบริจาคกำไรราวร้อยละ 2 ให้กับองค์กรการกุศล และในปัจจุบัน Lush มี
โครงการ Charity Pot ที่ให้ผูบ้ริโภคสามารถร่วมบริจาคเงินผ่านการซื้อสินค้าประเภทเครื่องสำอางทาผิว โดยรายได้
จากการขาย Charity Pot ทั้งหมดจะมอบให้กับองค์กรขนาดเล็กในทวีปอเมริกาเหนือและทั่วโลกที่ทำงานสนับสนุน
ด้านสิทธิมนุษยชน, สัตว์, และสิ่งแวดล้อม และอีกหนึ่งกิจกรรมของ Lush คือการมอบผลิตภัณฑ์ของ Lush ให้แก่
องค์กรขนาดเล็กท่ีทำงานสนับสนุนด้านสิทธิมนุษยชน, สัตว์, และสิ่งแวดล้อม (Teather, 2007; Lush, n.d. [c]) 

 เป็นเวลากว่า 25 ปีที่ Lush ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติให้แก่ลูกค้า และเป็นองค์กรที่เน้นด้านการ
ทำธุรกิจแบบมีจริยธรรม ในปัจจุบัน Lush มีรายได้กว่าปีละ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ถึงแม้ว่าราคาสินค้าของ Lush 
ค่อนข้างสูง แต่การเน้นย้ำแบรนด์ว่าเป็นแบรนด์ที่มีจริยธรรมส่งผลให้ลูกค้าบางส่วนเลือกท่ีจะซื้อสินค้าของ Lush 
ต่อไป (Financial Times, 2019) 
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Hackathon เร็วกว่าได้พร้างาม 

Hackathon มีที่มาจากคำว่า Hack และ Marathon โดยคำว่า hack หมายถึง การค้นคว้าสอบสวนการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กระบวนการ Hackathon เกิดข้ึนครั้งแรกในปี ค.ศ. 1999 โดยการรวมตัวกันของนักพัฒนา

ซอฟต์แวร์ระบบการดำเนินงานคอมพิวเตอร์ OpenBSD (Briscoe & Mulligan, 2014, p. 2) การ hackathon 

เป็นไปเพ่ือการรวมตัวกันพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาบางสิ่งบางอย่างโดยใช้วิธีการแบบมาราธอน คือการใช้ระยะเวลา

ร่วมกันโดยมีเวลาเป็นตัวกำหนด นอกจากคำว่า hackathon ในบางครั้งมีการใช้คำว่า hackfest ซึ่งมีท่ีมาจากคำว่า 

hacking festival (Briscoe & Mulligan, 2014, p. 3)  

 งาน Hackathon ในปัจจุบันได้ขยายขอบเขตจากการรวมตัวกันแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์โดยนักพัฒนา

ซอฟต์แวร์ ไปเป็นกิจกรรมหลากหลายประเภท งาน hackathon ไม่ได้ต้องการแค่เพียงนักพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือ

บุคคลที่สามารถเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์ แต่ยังต้องการดีไซเนอร์ และผู้ที่เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

รวมไปถึงนักการตลาดมาช่วยกันแก้ไขปัญหา ทั้งนี้กลุ่มผู้จัดงาน hackathon ในปัจจุบัน มีตั้งแต่บริษัทเอกชน, 

หน่วยงานรัฐบาล, ไปจนถึงองค์กรระหว่างประเทศ 

 กระบวนการของงาน hackathon จะเริ่มต้นข้ึนด้วยการตั้งโจทย์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานทราบว่าจะต้องแก้ไข

ปัญหาหรือนำเสนอไอเดียในด้านอะไร เช่น hackathon ด้านการศึกษา, hackathon ด้านการท่องเที่ยว, 

hackathon ด้านสุขภาพ การรับสมัครคนเข้าร่วมงานจะมีการจัดแบ่งออกเป็น  

1. developer ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้คอมพิวเตอร์สาย coding 

2. designer ผู้ที่สามารถทำงานด้านกราฟิกดีไซน์ สามารถใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในการออกแบบแอปพลิเคชัน 

3. business ผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกไอเดียเชิงธุรกิจ/การตลาด สามารถใช้ทักษะในการนำเสนองานของ

กลุ่มสู่สาธารณชนได้  

โดยทั่วไปของงาน hackathon จะใช้เวลาตั้งแต่ 24 – 72 ชั่วโมงในการร่วมกันแก้ไขปัญหา ผู้เข้าร่วมงาน 

มักต้องใช้เวลามากกว่าวันละ 8 ชั่วโมงในการร่วมกันทำงานแก้ไขปัญหา ดังนั้น สถานที่จัดงาน hackathon ใน
หลาย ๆ กรณีจะมีการเปิดทำการ 24 ชั่วโมง เพราะกระบวนการทำงานแบบไม่เป็นไปตามเวลาเข้างานปกติ ทำให้ผู้
จัดงาน hackathon ส่วนหนึ่งเลือกที่จะจัดงานในช่วงเวลาวันศุกร์ - วันอาทิตย์ เพ่ือให้ผู้ทำงานประจำสามารถใช้
เวลาว่างของตนเองเข้าร่วมงานได้  
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 ในปัจจุบัน มีการจัดงาน hackathon เพ่ือแก้ไขปัญหาสังคมมากข้ึน การ hackathon เพ่ือแก้ไขปัญหา
สังคม ได้เปลี่ยนประเภทผู้เข้าร่วมงานจากท่ีเคยเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจไปเป็นเพ่ือสังคม 
ส่งผลให้จากกลุ่มผู้เข้าร่วมงานสายธุรกิจและการตลาดเปลี่ยนมาเป็นผู้เข้าร่วมงานตามธีมของงาน hackathon เช่น 
งาน hackathon ด้านการศึกษา จะมีนักการศึกษา, คร,ู อาจารย์, ผู้แทนจากหน่วยงาน NGOs ด้านการศึกษา มา
เข้าร่วม hackathon ในฐานะผู้มองเห็นปัญหาของการศึกษาและต้องการแก้ไขปัญหาบางอย่างที่ตนเองหรือ
หน่วยงานกำลังเผชิญอยู่  

 ผู้เขียนเคยมีส่วนในการเข้าร่วมงาน hackathon ทั้งสายธุรกิจและ งาน hackathon เพ่ือแก้ไขปัญหาทาง
สังคม วิธีการดำเนินงาน hackathon ไม่มีความแตกต่างกันมาก ผู้เข้าร่วมงานสามารถรวมกลุ่มกันมาก่อน หรือมา
รวมตัวกันได้ที่งาน hackathon โดยเริ่มต้น หากไม่มีทีมมาก่อน ผู้จัดงานจะให้ผู้เข้าร่วมงานทำการ pitching - 
นำเสนอไอเดียเรื่องที่ตนเองสนใจ เช่น งาน hackathon ด้านการท่องเที่ยว ผู้เข้าร่วมงานอาจมีไอเดียในการแก้ไข
ปัญหาของแพ็กเกจทัวร์ที่ขายไม่หมด ด้วยการลดราคาทัวร์ที่ขายไม่ได้ และทำการนำเสนอเฉพาะทัวร์ราคาถูกจาก
บริษัททัวร์ที่ยังมีที่ว่างอยู่ให้แก่ลูกค้า และหลังจากการนำเสนอไอเดีย จะมีการทำการโหวตว่าผู้เข้าร่วมงานแต่ละ
คนชอบไอเดียของใคร เมื่อผลโหวตออกมา ผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตเกินข้ันต่ำที่ผู้ร่วมงานกำหนด จะได้นำเอาไอเดีย
นั้นไปแก้ไขปัญหา โดยผู้ร่วมงานที่เหลือจะมีโอกาสไปเข้าร่วมทีมกับเจ้าของไอเดียที่ได้รับการคัดเลือก หลังจากนั้น
กระบวนการ hackathon ต่อไปคือการคิดหาทางแก้ไขปัญหา ผู้ที่สามารถเขียนโค้ดได้ อาจเริ่มทำการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบจะทำการออกแบบ presentation ที่เตรียมนำเสนอ 
ส่วนผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ/การตลาด หรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมประเภทอ่ืน มักมีบทบาทในการนำเสนอทางแก้ไข
ปัญหาในเชิงลึก คิดหาวิธีการดึงดูดลูกค้า หาหน่วยงานในการสร้างความร่วมมือ และเป็นผู้นำเสนองานของทีม 
กระบวนการสุดท้ายของงาน hackathon คือการนำเสนอผลงาน กระบวนการนำเสนอมักจะมีรูปแบบที่คล้ายกัน 
คือเริ่มต้นด้วยการนำเสนอปัญหา (pain point) และเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา การแก้ไขปัญหาผู้เข้าร่วมงานอาจทำ
เป็นชิ้นผลงาน (prototype) เช่น กลุ่มแก้ไขปัญหาหมอกควัน ผลิตชิ้นงานเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่มีคุณสมบัติดูดควัน (ไม่
ต้องผลิตเครื่องจริงออกมา แต่เป็นตัวต้นแบบจำลอง), นำเสนอผ่านการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น, หรือการนำเสนอ
ผ่าน presentation ในช่วงการนำเสนองาน จะมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้พิจารณาการนำเสนอ และอาจมีการ
ตั้งคำถามจากประเด็นที่สงสัย สุดท้าย ทีมที่มีคะแนนสูงสุดตั้งแต่ 1 – 3 อันดับแรก จะมีโอกาสได้รับรางวัลจากผู้จัด
งานในรูปแบบของเงินรางวัล/ของรางวัล ในบางกรณี รางวัลที่ได้รับจะเป็นประกาศนียบัตร/โล่ห์รางวัล  

 ข้อดีของงาน hackathon คือการสร้างกระบวนการระดมไอเดียความคิดในการแก้ปัญหาภายใต้เงื่อนไข
ข้อจำกัดของเวลา ซึ่งในหลายกรณีสามารถนำไปปรับใช้จริงได้ ในส่วนของข้อเสียของงาน hackathon คือในหลาย
ครั้ง ผลของการจัดงานมิได้ก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาจริง เป็นเพียงการระดมความคิดเบื้องต้น และไม่ได้มีการ
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นำเอาการแก้ไขปัญหาที่ได้นำเสนอไปพัฒนาต่อ จึงเป็นการจัดงานที่สิ้นเปลืองทรัพยากร โดยไม่สามารถวัดผลของ
ความสำเร็จได้  
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มหาวิทยาลัย จะไปทางไหนต่อ? 

ในปี ค.ศ. 2020 สถาบันอุดมศึกษาขนาดเล็กในอังกฤษที่มีชื่อว่า School of Oriental and African Studies 
(SOAS) ตกเป็นข่าวว่าได้กลายเป็นสถานศึกษาท่ีมีปัญหาทางการเงิน ทั้งนี้ในปี 2020 จากเหตุการณ์โควิด – 19 ยิ่ง
จะส่งผลให้ฐานะทางการเงินของ SOAS แย่ลงไปมากกว่าเดิม เพราะรายได้ที่มาจากนักศึกษาต่างชาติลดลง 
ประมาณการว่ารายรับจากค่าเล่าเรียนในส่วนของนักศึกษาต่างชาติอาจลดลงไปถึงร้อยละ 50 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยได้ทำการขายอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยเพ่ือแก้ปัญหาทางการเงิน อย่างไรก็ตามรายได้จากการ
ขายอาคารไม่ได้แก้ปัญหาทางการเงินให้กับมหาวิทยาลัยในระยะยาว และท้ายที่สุดแล้วการลดจำนวนของพนักงาน
มหาวิทยาลัยอาจเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีแผนทำการทบทวนว่าหลักสูตรใดยัง
สามารถทำรายได้และอาจต้องทำการปิดหลักสูตรที่ขาดทุน (McKie, 2020) 

 จากสถานการณ์ของ SOAS ทำให้เกิดคำถามต่อสภาวะทางการเงินของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร
ว่ายังมีมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งหรือไม่ที่กำลังเผชิญสภาวะความเสี่ยงที่จะกลายเป็นมหาวิทยาลัยที่เข้าสู่สภาวะ
ล้มละลาย  

 ในปี 1998 ถือเป็นปีแรกที่รัฐบาลนำโดย Tony Blair นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรริเริ่มให้นักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาจ่ายค่าเล่าเรียนในอัตราปีละ 1,000 ปอนด์ ต่อมาในปี 2006 อัตราค่าเล่าเรียนในอังกฤษเพ่ิมขึ้น
เป็น 3,000 ปอนด์ และนับตั้งแต่ปีการศึกษา 2012 เป็นต้นมา ได้มีการเปลี่ยนแปลงค่าเล่าเรียนจาก 3,000 เป็น 
9,000 ปอนด์ (Ball, 2014) ถึงแม้จะมีการขึ้นค่าเล่าเรียนถึงสามเท่าตัวในปี 2012 แต่กลับมีอัตราร้อยละของผู้เข้า
เรียนต่อในระดับอุดมศึกษามากยิ่งข้ึน โดยในปี 2018 ถือเป็นปีแรกที่ชาวอังกฤษที่มีอายุตั้งแต่ 18 – 30 ปี จำนวน
เกินก่ึงหนึ่งเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (Turner, 2019)   

 ก่อนอ่ืนต้องทำความเข้าใจว่า สรุปแล้วมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรถือเป็นมหาวิทยาลัยรัฐหรือ
มหาวิทยาลัยเอกชน ทั้งนี้จุดกำเนิดของมหาวิทยาลัยถือเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน และไม่เคยตกอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของภาครัฐจนกระทั่งปี 1919 มีการก่อตั้ง University Grant Committee (UGC) โดย UGC ถือเป็น
ชอ่งทางหนึ่งในการที่รัฐบาลจะสามารถช่วยเหลือมหาวิทยาลัยโดยการกันงบประมาณภาครัฐกระจายไปยัง
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ (Shattock & Berdahl, 1984) ในภาพรวม มิอาจกล่าวได้ว่ามหาวิทยาลัยเหล่านี้เป็น
มหาวิทยาลัยของรัฐ แต่เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการช่วยเหลือทางด้านงบประมาณอุดหนุนเพียงบางส่วนจากรัฐ 
ทั้งนี้ขอยกตัวอย่างงบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรในช่วงปีการศึกษา 2014 – 2015 
มาพอสังเขป ในปีการศึกษาดังกล่าวมีสถานศึกษาที่ทำการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาได้รับงบประมาณ
อุดหนุนจากรัฐบาลจำนวนทั้งสิ้น 164 แห่ง โดยรายรับของมหาวิทยาลัยมาจากภาครัฐบาลร้อยละ 26 หรือเพียงราว 
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1 ใน 4 ของรายได้ทั้งหมด ในขณะที่ร้อยละ 44 ของรายได้มหาวิทยาลัยมาจากการเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนการ
สอน ซึ่งถือเป็นรายได้หลักของมหาวิทยาลัย (Universities UK, 2016, p. 3) 

 ถ้าหากพิจารณาเฉพาะในส่วนของรายได้ของมหาวิทยาลัยจากการเรียนการสอน พบว่าร้อยละ 47 ของ
รายรับมาจากค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาจากสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป และร้อยละ 23 
มาจากค่าเล่าเรียนของนักศึกษานอกสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป (Universities UK, 2016, p. 4) 

 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยขาดรายได้จากนักศึกษาต่างชาติเพราะเหตุการณ์โควิด - 19 ถ้าหากเปรียบเทียบโดย
การอ้างอิงปีการศึกษา 2014 – 2015 พบว่ารายได้กว่า 1 ใน 4 มาจากนักศึกษาต่างชาตินอกสหภาพยุโรป ซึ่งต้อง
จ่ายค่าเล่าเรียนในอัตราที่แพงกว่าอัตราค่าเล่าเรียนของนักศึกษาจากสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป ทั้งนี้ขอ
เปรียบเทียบในกรณีของ University College London (UCL) ปีการศึกษา 2020 – 2021 ค่าเล่าเรียนสำหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีภายในประเทศและสหภาพยุโรปอยู่ที่ 9,250 ปอนด์ ในขณะที่นักศึกษาต่างชาติที่เหลือมี
ค่าเล่าเรียนตั้งแต่ปีละ 19,720 – 28,610 ปอนด์ (UCL, n.d. [a], [b]) การขาดรายได้จากนักศึกษาต่างชาติ แม้มิใช่
รายได้หลักของมหาวิทยาลัยแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าประเด็นโควิด – 19 มีความสำคัญมากต่อรายได้โดยรวมของ
มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร  

 SOAS ถือเป็นสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนแบบเฉพาะทาง กล่าวคือ SOAS มีการเน้นการเรียนการ
สอนด้านสังคมศาสตร์ที่เน้น area studies ในเอเชีย ตะวันออกกลาง และ แอฟริกา และถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มี
นักศึกษาต่างชาติสูงถึงร้อยละ 56 โดย SOAS มีนักศึกษาต่างชาติมากกว่าค่าเฉลี่ยของมหาวิทยาลัยทั่วโลกถึง 5 เท่า 
(SOAS, n.d.) เพราะการเรียนการสอนเฉพาะทางและจำนวนนักศึกษาต่างชาติจำนวนมาก ทำให้ SOAS กลายเป็น
สถาบันอุดมศึกษาที่มีความเสี่ยงในการเผชิญกับสภาวะล้มละลายในอนาคต  

 สุดท้ายแล้ว สถาบันอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนเฉพาะทาง มีจำนวนคณะและนักศึกษาไม่มาก อาจมี
ทางเลือกในการอยู่รอดไม่มากนัก ทางเลือกหนึ่งคือการถูกควบรวมไปเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ 
ดังเช่นกรณีของ University College London ที่ควบรวม Institute of Education ในปี 2014 (UCL, 2014) 
ทางเลือกประการถัดไปคือสิ่งที่ SOAS กำลังทำอยู่ นั่นก็คือการลดค่าใช้จ่าย ตัดหน่วยงานที่ไม่ทำกำไรทิ้ง ในส่วน
ของทางเลือกสุดท้าย ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น เพราะไม่ใช่ทางรอดแต่เป็นทางเลิกกิจการของสถาบันอุดมศึกษา
แห่งนี้ 
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บทที่ 3 

 การเป็นพลเมืองกับการเรียนรู้และการดำรงตนในพหุวัฒนธรรมและความหลากหลายทางสังคม 

หัวข้อ 

• ความหมายของคำว่าพหุวัฒนธรรม 

• ความยุติธรรมและการไม่เลือกปฏิบัติ  

• ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

• ความหลากหลายทางศาสนา 

• ความหลากหลายทางชนชาติ  

• ความหลากหลายทางเพศ 

วัตถุประสงค์ 

• นักศึกษาเรียนรู้ที่จะปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเสมอภาคอย่างปราศจากอคติ 

• นักศึกษาสามารถเรียนรู้ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในสังคมยุคปัจจุบัน 

• นักศึกษาสามารถเรียนรู้ถึงความหลากหลายทางศาสนา ความเชื่อ ที่ปรากฏอยู่ในสังคมยุคปัจจุบัน 

• นักศึกษาสามารถเรียนรู้ถึงความหลากหลายทางชนชาติที่ปรากฏอยู่ในสังคมยุคปัจจุบัน 

• นักศึกษาสามารถเรียนรู้ถึงความหลากหลายทางเพศที่ปรากฏอยู่ในสังคมยุคปัจจุบัน 

เกริ่นนำ 

 หลังจากท่ีเราได้เรียนรู้ถึงสิทธิของพลเมือง ปัญหาที่เกิดข้ึนรอบตัวเรา รวมไปถึงปัญหาระดับประเทศและ

ระดับนานาชาติ ในบทที่ 3 จะเป็นการเรียนรู้ที่ต่างออกไป ในบทที่ 1 และ บทที่ 2 นั้น เน้นไปที่การเรียนรู้เกี่ยวกับ

ตัวเราและหน้าที่ของเรา คือ เป็นการเรียนที่เน้นเอาตัวเราเป็นจุดศูนย์กลาง แต่สำหรับบทที่ 3 เราจะได้เรียนรู้ถึงคำ

ว่า “พหุวัฒนธรรม” ซึ่งจะเป็นการให้นักศึกษาพิจารณาถึงบุคคลอื่น ในรูปแบบที่เขาเป็น ในบทนี้ เราเรียนรู้ที่จะนำ

ผู้อื่นมาเป็นจุดศูนย์กลางและลดความเป็นตัวเองลง 

 ในโลกปัจจุบัน นักศึกษาจะได้เห็นถึงความหลากหลายและความเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นในสังคมของเรา

ตลอดเวลา ถ้าเป็นเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว ในจังหวัดเชียงใหม่ มักมีแต่นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยว
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ชาวต่างชาติที่เราเรียกเขาว่าฝรั่งเดินทางมาท่องเที่ยว แต่ในปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเดินทางเข้ามา

ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในจังหวัดเป็นอย่างมาก 

ผู้ประกอบการชาวไทยจำนวนมากสามารถพูดภาษาจีนได้ ทั้งนี้ เราในฐานะบุคคลที่เรียนอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้

เรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรมอย่างไรบ้าง?       

ความหมายของคำว่าพหุวัฒนธรรม 

 พหุวัฒนธรรม เกิดมาจากคำ 2 คำ คือ พหุ และ วัฒนธรรม ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 

2554 พหุ หมายความว่า “มาก” ส่วนคำว่าวัฒนธรรม หมายความว่า “สิ่งที่ทำความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ 

เช่น วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมในการแต่งกาย, วิถีชีวิตของหมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมพื้นบ้าน วัฒนธรรมชาวเขา” 

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตฯ ไม่ปรากฏของความหมายคำว่า พหุวัฒนธรรม แต่เมื่อรวมความหมายจากคำสอง

คำเข้าด้วยกัน พหุวัฒนธรรม คือ สิ่งที่ทำความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะในลักษณะที่หลากหลาย หรือ วัฒนธรรม

อันหลากหลาย 

อย่างไรก็ตาม คำว่า วัฒนธรรม หรือ Culture ในภาษาอังกฤษ ไม่ได้มีความหมายเป็นไปในเชิงบวกท้ังหมด 

เช่น ในสหรัฐอเมริกา มีวัฒนธรรมที่เรียกว่า Rape Culture ซึ่งเป็นคำท่ีเริ่มมีการถูกพูดถึงตั้งแต่ช่วง 1970s เป็นต้น

มา Rape Culture คือ วฒันธรรมที่มีความเชื่อว่าการใช้ความรุนแรงที่กระทำโดยผู้ชายต่อผู้หญิง ถือเป็นความเป็น

จริงในชีวิตอย่างหนึ่ง และการใช้ความรุนแรงนี้เชื่อมโยงกับเรื่องทางเพศ โดยถือว่าเป็นสิทธิของผู้ชายที่จะมี

เพศสัมพันธ์กับผู้หญิง (Phipps, Ringrose, Renold, & Jackson, 2018) ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างในความหมาย

ของ Rape Culture การแปลคำว่าวัฒนธรรม จึงหลีกเลี่ยงการแปลว่า “สิ่งที่ทำความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ” 

แต่เป็น “สิ่งที่นิยมประพฤติ – ความเชื่อในหมู่คณะ” แทน ดังนั้น ความหมายของคำว่าพหุวัฒนธรรม คือ “สิ่งที่นิยม

ประพฤติ – ความเชื่อในหมู่คณะในลักษณะที่หลากหลาย” หรือ “วัฒนธรรมอันหลากหลาย” 

ทำไมเราถึงต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องพหุวัฒนธรรม? นั่นเป็นเพราะว่า ในสังคมปัจจุบัน ได้ปรากฏความ

หลากหลายมากขึ้น เนื่องด้วยความสะดวกในการเข้าถึงการขนส่งทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ การเข้าถึง

การสื่อสารที่ปราศจากข้อจำกัด ส่งผลให้ผู้คนจากต่างถิ่นสามารถเห็นวิถีชีวิตของผู้คนที่มีวิถีชีวิตที่แตกต่างออกไป 

ทั้งนี้ เราสามารถเห็นความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต โดยการสังเกตผ่านทางอินเตอร์เน็ต, โซเชียล

มีเดีย, และการประสบกับความหลากหลายด้วยตนเอง การศึกษาเรียนรู้เรื่องพหุวัฒนธรรม จะทำให้เราเรียนรู้ที่จะ

เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างอย่างปราศจากอคติ  
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ความยุติธรรมและการไม่เลือกปฏิบัติ  

 ความยุติธรรมคืออะไร? Michael J. Sandel ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ผู้สอนวิชาความ

ยุติธรรม ได้ตั้งคำถามกับนักศึกษาฮาร์วาร์ดเอาไว้ว่า  

กรณีที่ 1 นักศึกษาไปอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นผู้บังคับรถราง แต่ปรากฏว่าสัญญาณเบรคไม่

สามารถทำงานได้ แต่ในโชคร้ายยังมีความโชคดีอยู่ นั่นคือ พวงมาลัยรถสามารถใช้งานได้ ถ้า

หากนักศึกษาเลือกที่จะไม่ทำอะไรเลย รถจะต้องชนคนงานท้ัง 5 คน ที่อยู่ตรงหน้า และคนงาน

เหล่านั้นจะต้องเสยีชีวิตทั้งหมด แต่ถ้าหากนักศึกษาหมุนพวงมาลัยไปทางขวา คนท้ัง 5 คนนั้น

จะรอดชีวิต แตเ่มื่อหมุนพวงมาลยัไปทางขวา ยังคงมีคนงาน 1 คนท่ีอยู่บริเวณรางรถ และเขา

จะต้องเสยีชีวิตแทนคนทั้ง 5 คนนั้น คำถามคือ คณุจะหมุนพวงมาลยัไปทางขวา เพื่อให้คน 1 คน

เสียชีวิต และคนทั้ง 5 คน รอดชีวิตหรือไม่? (Sandel, 2009)24 

 จากคำถามท่ี Sandel ตั้ง ปรากฏว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ในห้องเรียนเลือกท่ีจะหมุนพวงมาลัยไปทางขวา

ด้วยจุดประสงค์ที่จะช่วยเหลือให้คนทั้ง 5 คน รอดชีวิต ถึงแม้ว่าจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตในกรณีนี้ก็ตาม 

อย่างไรก็ตามเมื่อเปลี่ยนแนวคำถามกลับพบว่านักศึกษาแทบทั้งหมดในห้องเรียนกลับตัดสินใจไปในทางตรงข้าม; 

กรณีที่ 2 สมมติว่าคุณเป็นแพทย ์ และมีคนไขใ้นความดูแลถึง 5 รายที่ต้องการอวัยวะที่สำคัญ 

หากไมไ่ด้รบัการผ่าตดัเปลีย่นอวัยวะเหล่านี ้คนไข้จะถึงแก่ความตายได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีคนมา

บริจาคอวัยวะ โดยอวัยวะที่คนไขต้้องการ ได้แก่ หัวใจ ปอด ไต ตับ และตับอ่อน และในขณะที่

คนไข้ทั้ง 5 กำลังนอนรอความตายอยู่นั้น ในห้องคนไข้ห้องถัดไป เกิดมีชายคนหนึ่งที่มีสุขภาพดี

เยี่ยม เข้ามาตรวจสุขภาพทั่วไป ในระหว่างที่เขารอตรวจสุขภาพน้ัน เขากำลังนอนหลับอยู ่

คำถามคือ จะมีใครเลือกที่จะฆ่าผู้ชายคนนี้ เพื่อรักษาชีวิตของคนไข้ที่เหลือท้ัง 5 คนบ้าง? 

(Sandel, 2009)25 

 ในโจทย์คำถามที่มีความคล้ายคลึงกัน คือ ทั้งกรณีท่ี 1 และ 2 มีจำนวนคนที่เท่ากัน คือ กลุ่ม A มี 1 คน 

และกลุ่ม B มี 5 คน ถ้าหากเราไม่ลงมือทำอะไร คนทั้ง 5 จากกลุ่ม B คนจะต้องเสียชีวิต แต่หากเราเลือกที่จะ

ช่วยเหลือคนทั้ง 5 คน จะต้องทำให้คน 1 คน จากกลุ่ม A เสียชีวิต ทำไมมนุษย์ถึงเลือกที่จะตัดสินใจไปในทิศทางที่

แตกต่างกัน?  

 
24 ไม่ได้เป็นการถอดคำพูดแบบคำแต่คำแต่เป็นการสรุปด้วยภาษาของผู้แปลเอง 
25 ไม่ได้เป็นการถอดคำพูดแบบคำแต่คำแต่เป็นการสรุปด้วยภาษาของผู้แปลเอง 
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คำตอบคือ เรามีวิธีการใช้เหตุผลทางศีลธรรมที่แตกต่างกัน การใช้เหตุผลทางศีลธรรม แบ่งออกเป็น 2 

ประเภท ได้แก่ Consequentialist Moral Reasoning (เหตุผลทางศีลธรรมเชิงผลลัพธ์) คือ เรานำพาศีลธรรมไป

ผูกเอาไว้กับผลที่จะเกิดข้ึนจากการกระทำ และ Categorical Moral Reasoning (เหตุผลทางศีลธรรมเชิงเด็ดขาด) 

คือ เราวางเส้นศีลธรรมไว้ที่หน้าที่และสิทธิ โดยไม่ได้คำนึงถึงผลลัพธ์ของการกระทำ (Sandel, 2009) โดยในกรณีที่ 

1 เมื่อนักศึกษาส่วนใหญ่เลือกท่ีจะเบี่ยงพวงมาลัยไปทางขวา เพ่ือให้คนอีก 5 คนมีชีวิตรอด การกระทำเช่นนั้นถือ

เป็นการใช้ Consequentialist Moral Reasoning เพราะเน้นไปที่ผลลัพธ์ คือ ช่วยชีวิตคนได้ 5 คน ย่อมดีกว่า 1 

ชีวิต ในขณะที่ใน กรณีท่ี 2 นักศึกษาเกือบทั้งหมดในห้องเลือกที่จะไม่ฆาตกรรมคนไข้สุขภาพดี เพ่ือให้คนไข้อีก 5 

คนได้มีชีวิตรอด ในกรณีนี้นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกใช้ Categorical Moral Reasoning คือ ยึดถือในความถูกต้อง

ของการทำหน้าที่ของการเป็นแพทย์ ไม่ละเมิดสิทธิของคนไข้ท่ีมีสุขภาพดี ถึงแม้ว่าผลลัพธ์จะเป็นการเสียชีวิตของ

คน 5 คน ซึ่งมากกว่าผู้รอดชีวิต 1 คนก็ตาม 

ความหมายของคำว่า ยุติธรรม ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตฯ คือ “ความชอบด้วยเหตุผล, ความชอบ

ธรรม, หรือ ความเที่ยงธรรม” จากกรณีตัวอย่างข้างต้น เราจะเห็นได้ว่า ความยุติธรรมนั้นเป็นผลมาจากการ

ตัดสินใจของบุคคล โดยมีพ้ืนฐานมาจากเหตุผลทางศีลธรรม ซ่ึงแต่ละบุคคลจะมีวธิกีารใชเ้หตุผลทางศีลธรรมท่ี

แตกต่างกัน เช่นเดียวกันกับกลุ่มคน, องค์กร, และรัฐ ในบางกรณีจะเห็นว่ารัฐ หรือองค์กรระหว่างรัฐมีการออก

กฎหมายที่มีพ้ืนฐานมาจากเหตุผลทางศีลธรรมที่แตกต่างกัน เช่น ในปี 2011  European Commission 

(คณะกรรมาธิการยุโรป) ได้ผ่านกฎหมายที่ให้สิทธิในการที่จะถูกลืม หรือ “Right to be Forgotten” ภายใต้

แนวคิดนี้ บุคคลสามารถใช้สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองจากระบบข้อมูลที่มีการจัดเก็บไว้ ที่มาของ

สิทธิในการที่จะถูกลืมสามารถย้อนไปที่กฎหมาย “Le droit à l'oubli” หรือ “Right to Oblivion” ของประเทศ

ฝรั่งเศส ซึ่งถือเป็นกฎหมายที่ให้สิทธิในการที่จะปฏิเสธในการพิมพ์เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคดีความท่ีเคยเกิดข้ึนของ

นักโทษที่เคยได้ถูกดำเนินคดีและหลุดพ้นจากการได้รับโทษ (Rosen, 2012: 88-89) สิทธิในการที่จะถูกลืมมีการ

ครอบคลุมทั้งการขอลบข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากแหล่งข้อมูล เช่น เว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูลของเรา หรือ ขอให้ 

search engine เช่น Google ให้ทำการลบข้อมูลของเรา ทั้งนี้ Google ไม่สามารถท่ีจะลบข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์

อ่ืนๆโดยตรงได้ แต่สิ่งที่ Google สามารถทำได้คือ ลบผลการค้นหา ลบ links ที่มีชื่อเราไม่ให้ไปปรากฏอยู่บน 

Google (European Union, 2018) ในทางตรงกันข้าม ความยุติธรรมในรูปแบบของสหรัฐอเมริกา คือ การที่

ประชาชนจะได้สิทธิตาม Bill of Rights หรือ บัญญัติว่าด้วยสิทธิของพลเมือง ตามรัฐธรรมนูญ โดยในข้อที่ 1 ที่

ปรากฏอยู่ใน Bill of Rights คือ “Freedom of Religion, Speech, and Press” (National Center for 

Constitutional Studies, n.d.; Rosen, 2012: 88) พลเมืองอเมริกันมีสิทธิในการที่จะนับถือศาสนา มีเสรีภาพใน
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การแสดงออกผ่านการพูด คิด เขียน และเปิดเสรีภาพในการแสดงออกของสื่อ และเสรีภาพในการเข้าถึงสื่อ ดังนั้น

ข้อมูลในรูปแบบเดียวกัน เช่น ประวัติของการต้องคดีของอาชญากร ถึงแม้ว่าจะได้รับโทษจนคดีเป็นที่สิ้นสุดแล้ว ก็

ยังสามารถบรรจุข้อมูลรายละเอียดไว้ในเว็บไซต์ได้    

การไม่เลือกปฏิบัติ หมายความถึง การกระทำอย่างเสมอภาค ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ระบุไว้อย่างชัดเจนในมาตราที่ 27 ว่า 

“บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรภีาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่า

เทียมกัน ชายและหญิงมสีิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบตัิโดยไมเ่ปน็ธรรมต่อบคุคล ไม่ว่าด้วย

ความเหตุแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนดิ เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ

สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม 

หรือความคดิเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญตัิแห่งรัฐธรรมนญูหรือเหตุอื่นใด จะกระทำ

มิได้...” (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐, 2561: 8) 

 พ้ืนฐานที่ทำให้บุคคลได้รับสิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน ไดถู้กระบุไว้ตามกฎหมาย ถ้ายกตัวอย่างที่

เห็นได้ชัดมากขึ้นในประเด็นของการไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคล ได้แก่ เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ในการทำความสะอาด

ถนนสาธารณะย่อมจะต้องทำความสะอาดถนนทุกพ้ืนที่ ไม่มีการเว้นการทำความสะอาดบริเวณหน้าบ้านของบุคคล

ใดบุคคลหนึ่ง เมื่อมีผู้ขอเข้าแจ้งความ เจ้าพนักงานสอบสวนจะต้องทำการรับเรื่องแจ้งความ ผ่านการทำการบันทึก

ไว้เป็นหลักฐาน ไม่มีข้อยกเว้น ถึงแม้บุคคลผู้นั้นจะเป็นคนต่างด้าว นักท่องเที่ยว ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย 

 อย่างไรก็ตาม ยังมีตัวอย่างที่เกิดข้ึนจริง ที่ส่งผลให้ต้องตั้งคำถามในประเด็นของการไม่เลือกปฏิบัติ ใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา มีนโยบายที่เรียกว่า Affirmative Action26 ซึ่งเป็นนโยบายเพ่ือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 

นโยบายนี้ให้สิทธิพิเศษแก่ บุคคลบางชาติพันธุ์ สิทธิพิเศษแก่บุคคลที่มีรายได้ในระดับต่ำ และ สิทธิพิเศษในการจ้าง

งานแก่บุคคลที่มีลักษณะบางประการ เช่น ถูกจ้างงานเพราะเป็นเพศหญิง ถูกจ้างงานเพราะเป็นเพศทางเลือก 

คำถามคือนโยบาย Affirmative Action เป็นนโยบายที่เลือกปฏิบัติหรือไม่? คำตอบคือ ใช่ เพราะนโยบายเจาะจง

ในการให้โอกาสแก่กลุ่มคนบางประเภทแต่ไม่ใช่ทุกคนในประเทศจะได้รับสิทธินั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อเราพิจารณาถึง 

Affirmative Action เราจะต้องนำเอาประเด็น “ความเหลื่อมล้ำ” เข้ามาพิจารณาด้วย นั่นคือ โดยธรรมชาติแล้ว

บุคคลไม่ได้เกิดมาด้วยต้นทุนชีวิตที่เสมอกัน บางคนเกิดมาจากครอบครัวที่มีฐานะ  ย่อมจะส่งผลให้บุคคลนั้นได้รับ

การดูแลตามสมควร ไม่ขาดแคลนสารอาหาร และสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามความสามารถของ

 
26 ผู้เขียนแปลคำว่า Affirmative Action โดยอิงจากบทความที่เขียนโดย Coate & Loury (1993)  
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ตนเองโดยไม่ขัดสนเงินทองในการชำระเป็นค่าเล่าเรียนและค่ากินอยู่ ในกรณีตรงกันข้าม บุคคลที่ถือกำเนิดมา โดย

บุพการีอาจหย่าร้างกัน ทำให้ต้องเติบโตมาภายใต้การเลี้ยงดูของพ่อหรือแม่ ที่อาจไม่สามารถสนับสนุนให้บุตรได้

เรียนตามสมควร ไม่สามารถส่งเสียให้ลูกได้เรียนพิเศษ อาหารการกินไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้สมองของ

บุตรไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรจะเป็น เมื่อบุตรมีความต้องการที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เพราะ

ต้องการได้รับการศึกษาที่ดีและเชื่อว่าการมีวุฒิการศึกษาที่ดีจะส่งผลให้สามารถหางานที่ดีและมีรายรับที่ดีได้ ถ้า

เยาวชนที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะดี และเยาวชนที่มาจากพ้ืนฐานครอบครัวที่ยากจน ต้องมีแข่งขันเพ่ือให้ได้รบั

สิทธิในการเข้ามหาวิทยาลัยผ่านข้อสอบกลาง ทั้งสองคนนี้มีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการนั่งทำข้อสอบ แต่ความ

เหลื่อมล้ำทางฐานะเศรษฐกิจส่งผลลบต่อเยาวชนที่มาจากครอบครัวพ้ืนฐานยากจน ทำให้เขามีโอกาสน้อยกว่าที่จะ

สามารถได้สิทธิเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ต้องการ  

 การเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคล ในสถานการณ์บางอย่างจะช่วยลดระดับความเหลื่อมล้ำ ไม่ว่าจะเป็นความ

เหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจหรือสังคม ซึ่งในระยะยาวจะส่งผลให้เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ด้อยโอกาสมากขึ้น 

ถือเป็นการขยายความเท่าเทียมกันในสังคมได้ในระดับหนึ่ง เช่นนั้นแล้ว นโยบาย Affirmative Action จึงถือเป็น

นโยบายเลือกปฏิบัติเชิงบวกสำหรับผู้ด้อยโอกาส ทั้งนี้ “การเลือกปฏิบัติเชิงบวกต่อบุคคล” มีศัพท์ที่ใช้ทดแทน

เรียกว่า “Preference for a Person หรือ การให้สิทธิพิเศษส่วนบุคคล” (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 

2558: 93-94) 

 สำหรับการตอบคำถามที่ว่า ความยุติธรรม มีจริงหรือไม่? ตัวอย่างจากการรับนักศึกษาเข้าเรียนต่อใน

มหาวิทยาลัย Ivy League ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเก่าแก่และมีชื่อเสียง 8 แห่งในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Brown 

University, Columbia University, Cornell University, Dartmouth College, Harvard University, 

University of Pennsylvania, Princeton University, และ Yale University27 พบว่า มหาวิทยาลัยในเครือ Ivy 

League ส่วนมากเลือกที่จะลดมาตรฐานการรับนักศึกษาเข้าเรียนในกรณีท่ีผู้ปกครองเลือกที่จะบริจาคเงินให้แก่

มหาวิทยาลัย โดยอัตราเงินบริจาคจะอยู่ที่ 5 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับนักเรียนที่มีคะแนนในระดับที่ไม่ต่างจาก

คู่แข่งรายอ่ืนๆ และ 10 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับผู้ที่มีคะแนนต่ำกว่า (Unz, 2012 as cited in Fingleton, 2012) 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยในเครือ Ivy League ถือเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ที่มีค่าเล่าเรียนที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับ

มหาวิทยาลัยของรัฐ การลดมาตรฐานการรับนักศึกษาซึ่งเป็นผลมาจากการบริจาคเงินไม่ถือเป็น Affirmative 

 
27 อ่านขอ้มูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.businessinsider.com/the-ivy-league-schools-ranked-2013-9  

https://www.businessinsider.com/the-ivy-league-schools-ranked-2013-9
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Action เพราะไม่ได้สนับสนุนให้กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาส ได้รับสิทธิให้เข้าเรียนใน Ivy League แต่เป็นการกันพ้ืนที่ไว้

ให้กลุ่มบุคคลที่มีสถานภาพทางการเงินในระดับบนได้เข้าศึกษาต่อ   

 จะเห็นได้จากตัวอย่างของการรับเข้านักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนระดับบนของสหรัฐอเมริกาถึงความ

เหลื่อมล้ำทางฐานะทางเศรษฐกิจทีส่่งผลให้กลุ่มคนจำนวนหนึ่งมีสิทธิเหนือกว่าบุคคลอื่น ดังนั้น หน้าที่ประการหนึ่ง

ของรัฐ คือ การสร้างความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ถึงแม้จะเป็นการลดการเหลื่อมล้ำด้วยวิธีการเลือกปฏิบัติที่

เน้นผลเชิงบวก (หรือการให้สิทธิพิเศษ) ต่อผู้ด้อยโอกาส ในมุมมองของรัฐบาล การเลือกปฏิบัติในบางกรณี ถือเป็น

การใหยุ้ติธรรม  

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

 แบบการเรียนการสอนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทยในปัจจุบัน มีการเรียน

การสอนให้นักเรียนได้รู้จักกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม เช่น ประเด็นการมีคนอาศัยอยู่ในประเทศไทย

หลากหลายเชื้อชาติ นอกจากนี้ยังมีการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมย่อย คือ วัฒนธรรมของแต่

ละภาคในประเทศไทย พบว่า เนื้อหาในหลักสูตรการเรียนการสอนในแบบเรียนเมื่อเปรียบเทียบกับแบบเรียนปี 

พ.ศ. 2520 กับ พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2551 มีความแตกต่างกันในการยอมรับถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ตัวอย่างเช่น แบบเรียนในปี 2520 เขียนถึงคนจีนที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยว่าเป็นชาวต่างชาติ ในขณะที่

แบบเรียนในยุคหลังจาก พ.ศ. 2520 เปลี่ยนวิธีการเรียกจากคำว่าชาวต่างชาติ (คนจีน) ว่าเป็น คนไทยเชื้อสายจีน 

(ฐิติมดี อาพัทธนานนท์, 2556: 120) 

 เราสามารถพบวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ตามสถานที่ต่างๆในประเทศไทย วัฒนธรรมของคนภาคเหนือ มี

ความแตกต่างจากวัฒนธรรมของคนภาคใต้ ภาคอีสาน และภาคอ่ืนๆ วัฒนธรรมที่แตกต่างกันนี้แสดงออกมา

ทางการแต่งกาย อาหาร ภาษา ประเพณี เช่น เมื่อพูดถึงส้มตำ ไก่ย่าง เราจะนึกถึงอาหารจากภาคอีสาน เมื่อเรานึก

ถึงคำพูดท้ายประโยคที่จบด้วย “เจ้า” เราจะนึกถึงคนภาคเหนือ เมื่อนึกถึงความรีบเร่ง การตื่นเช้าเพ่ือไปทำงาน เรา

มักจะนึกถึงคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร  

 เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมจากสังคมรอบตัวของเรา ทั้งนี้ เมื่อมีการเคลื่อนย้ายของประชากรมากข้ึน หรือเมื่อ

เราเดินทางไปยังที่ต่างๆ เราจะประสบพบเจอกับวัฒนธรรมความเชื่อที่แตกต่างกัน เมื่อเราเอาคำว่าวัฒนธรรมไป

เชื่อมกับคำอ่ืนๆ เช่น วัฒนธรรมการทำงาน วัฒนธรรมคน Gen Y เราจะยิ่งพบกับความหลากหลายมากขึ้น ใน

ประเด็นของวัฒนธรรมการทำงาน ประเทศญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมการทำงานที่หนัก พนักงานต้องทำงานในจำนวน
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ชั่วโมงท่ียาวนานในแต่ละสัปดาห์ และโดยเฉลี่ยแล้วคนญี่ปุ่นทำงานถึง 2,000 ชั่วโมงต่อปี จำนวนชั่วโมงการทำงาน

ที่ยาวนานเช่นนี้ แทบจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมานานนับทศวรรษ (Ministry of Health, Labour and Welfare 

2015 as cited in Ono, 2018: 35) สำหรับวัฒนธรรมของคน Gen Y คือ วัฒนธรรมการใช้อินเตอร์เน็ตในการเป็น

ตัวกลางการสื่อสาร การหาคำตอบ โดยเฉพาะมีการพ่ึงพิงการค้นหาความรู้จากอินเตอร์เน็ตมากกว่าจากความรู้ใน

รูปแบบเดิมที่หาได้จากองค์กร (McMahan et al., 2009: 61; Li & Bernoff, 2008: 9 as cited in Lichy, 2012: 

102) 

 วัฒนธรรมสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในประเทศและปัจจัยภายนอกประเทศ ตัวอย่างเช่น 

วัฒนธรรมของคนอเมริกันในระยะแรก ได้รับอิทธิพลมาจากคนอังกฤษ นั่นเป็นเพราะคนอังกฤษได้ย้ายถิ่นที่อยู่

มายังสหรัฐอเมริกาและนำเอาวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเองเข้ามาด้วย ในกาลต่อมา คนอเมริกันเริ่มมีการสร้าง

วัฒนธรรมของตนเองขึ้นมา ทั้งอาหาร การแต่งกาย ฯลฯ และวัฒนธรรมแบบอเมริกันได้ส่งผ่านไปยังประเทศต่างๆ 

จะเห็นได้ว่า อาหารประเภท Junk Food ของคนอเมริกันได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการกินของคนใน

หลายชาติ   

 
รูปภาพที ่5: รูปภาพวัฒนธรรมการแต่งกาย ผู้ที่ปรากฏอยู่ในภาพคือ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ John F. Kennedy และภริยา Jacqueline Kennedy 

ผู้เขียนถ่ายภาพนี้ที ่

John F. Kennedy Presidential Library and Museum, บอสตัน, สหรัฐอเมริกา เมื่อป ีค.ศ. 2017 
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รูปภาพที ่6: ภาพของ China Town ในเมือง Newcastle, ประเทศอังกฤษ ผู้เขียนถ่ายภาพนี ้

เมื่อปี ค.ศ. 2015 

 
รูปภาพที ่7: วัฒนธรรมอาหารในกรุงอิสตันบูล, ประเทศตุรกี ผู้เขียนภาพนี้ถ่ายเมื่อปี ค.ศ. 2014 

 นอกจากการรับรู้ถึงวัฒนธรรมที่หลากหลาย เราควรจะเรียนรู้ถึงการยอมรับในวัฒนธรรมของผู้อื่น ในกรณี

ที่วัฒนธรรมนั้นไม่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน ในประเด็นเรื่องการยอมรับในวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันระหว่าง

วัฒนธรรมจะขอยกตัวอย่าง กรณีของชนเผ่า Korowai (โคโรไว) ในจังหวัดปาปัว ประเทศอินโดนีเซีย ชนเผ่าโคโรไว

ดั้งเดิม นิยมสร้างบ้านให้อยู่สูงจากผืนดิน ไม่ใส่เสื้อผ้า หาอาหารจากภายในป่า โดยอาหารหลักที่ทานได้แก่หนอน 

และต้นสาคู บ้านที่อยู่นั้นก็ทำเองจากไม้ ชาวโคโรไวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่พอเพียง อย่างไรก็ตาม เมื่อบุคคลภายนอก
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ได้ให้ความสนใจในวิถีชีวิตของชาวโคโรไวมากข้ึน มีนักข่าวจากต่างประเทศเข้ามาทำข่าวเกี่ยวกับชาวโคโรไว และถึง

ขั้นจ้างชาวโคโรไวให้สร้างบ้านให้และแสร้งทำเป็นว่าชาวโคโรไวอาศัยในบ้านหลังใหม่ที่สร้างข้ึน โดยบ้านหลังใหม่มี

ขนาดสูงเกินปกติท่ีชาวโคโรไวอาศัยอยู่ สาเหตุที่ต้องสร้างบ้านให้สูงขนาดนั้น เพราะเมื่อถ่ายภาพมาจากทางอากาศ 

ภาพบ้านและชาวโคโรไวจะดูเด่นขึ้นมา ผลจากการเข้ามาของนักข่าวต่างชาติ ทำให้ชาวโคโรไวมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป 

ประกอบกับรัฐบาลอินโดนีเซียต้องการให้ชาวโคโรไวเป็นคนศิวิไลซ์มากข้ึน จึงสร้างบ้านสังกะสี และบ้านไม้ ให้ชาว

โคโรไวอาศัยอยู่ บ้านเหล่านี้อยู่บนพื้นดินที่ห่างไกลออกมาจากป่า ข้อดีคือ ชาวโคโรไวมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมากขึ้น 

แต่ข้อเสียคือ รัฐบาลอินโดนีเซีย ปล่อยให้ชาวโคโรไวอาศัยอยู่เช่นนั้น โดยไม่ได้มีมาตรการอ่ืนในการรองรับการ

เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวโคโรไว  ทำให้ชาวโคโรไวที่อพยพออกมาอยู่บ้านบนพ้ืนดินประสบกับความยากจน

เพราะไม่มีอาชีพรองรับ ไม่มีความสามารถทำอาชีพที่ต้องใช้ทักษะ และชาวโคโรไววัยกลางคนข้ึนไป ไม่ได้รับ

การศึกษา ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่นักข่าวเข้ามาทำข่าวเกี่ยวกับชาวโคโรไว ชาวโคโรไวจะแสร้งว่ายังคงใช้ชีวิตอยู่ในป่า 

นำนักข่าวไปชมวิถีชีวิต และรับเงินเสมือนเป็นค่าตัวนักแสดงจากนักข่าว28 

 ในภาพรวมของวัฒนธรรม เราได้เรียนรู้ว่าวัฒนธรรมมีความหลากหลาย แม้ภายในประเทศเดียวกันก็จะ

เห็นความหลากหลายของวัฒนธรรม การเรียนรู้ที่จะยอมรับในวัฒนธรรมของกันและกัน ถือเป็นสิ่งที่จะช่วยให้

มนุษย์ดำรงอยู่ร่วมกันได้ การเข้าไปแทรกแซงวัฒนธรรมและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน ดังตัวอย่าง

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวโคโรไวโดยบุคคลภายนอก ผลักดันให้ชาวโคโรไวกลายเป็นคนชายขอบของ

อินโดนีเซียที่กลายมาเป็นปัญหาให้กับภาครัฐ วัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในประเทศและภายนอก

ประเทศ มีทั้งลักษณะของการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปและแบบการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน  

ความหลากหลายทางศาสนา 

รัฐธรรมนูญของประเทศไทยปี พ.ศ. 2560 มาตรา 31 ระบุว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือ

ศาสนาและย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อ

หน้าที่ของปวงชนชาวไทย ไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐ และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม

อันดีของประชาชน” (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐, 2561: 9) จากรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย ไม่ปรากฏว่ามีข้อความใดท่ีระบุให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ ถือเป็นการแสดงออกทาง

กฎหมายถึงการให้ความสำคัญแก่ทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกัน 

 
28 ที่มาจากรายการสารคดี My Year with the Tribe สามารถเขา้ถึงสารคดีได้ที่ https://www.bbc.co.uk/programmes/p065jqfz  

https://www.bbc.co.uk/programmes/p065jqfz
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ถึงแม้รัฐธรรมนูญจะไม่ได้เน้นไปที่การให้ความสำคัญของศาสนาใดเป็นพิเศษ เว้นเสียแต่การระบุในมาตรา 

7 ว่า “พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก” (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐, 2561: 4)   ในบทกาลอื่นๆของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับประชาชนไทยที่เหลือ ไม่ได้มีการ

กล่าวถึงการน้อมนำเอาศาสนาพุทธมาเป็นหลักแก่ชีวิต แต่ในเชิงปฏิบัติกลับปรากฏว่าการเรียนการสอนของ

โรงเรียนในประเทศไทยภายใต้หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ กลับมีการให้นักเรียนเรียนวิชาที่เก่ียวกับ

พระพุทธศาสนาเป็นหลัก เช่น ในหลักสูตรประถมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงพุทธสาวก พุทธสาวิกา ได้

เรียนรู้ว่าศาสนาพุทธถือเป็นเอกลักษณ์ของชาติ หลักสูตรครอบคลุมไปถึงการศึกษาศาสนิกชนตัวอย่าง แต่มีเพียง 

ศาสนิกชนผู้นับถือศาสนาพุทธที่นักเรียนจะได้ศึกษา เช่น พระสังฆราช สมเด็จพระญาณสังวร ฯลฯ (สำนักวิชาการ

และมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ป.: 7-8) ถึงแม้

จะมีการสอดแทรกเนื้อหาของศาสนาอื่นๆ เช่น ศาสนาคริสต์ อิสลาม และ ฮินดู แต่เป็นการสอดแทรกเนื้อหาใน

จำนวนที่น้อยมากอย่างเทียบกันไม่ติดเมื่อเปรียบเทียบกับศาสนาพุทธ  

ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการระบุไว้ชัดเจนภายใต้ Bill of Rights ในประเด็นของสิทธิส่วนบุคคลในการ

นับถือศาสนา ระบบการศึกษาของสหรัฐฯ ไม่มีการเรียนการสอนศาสนาในโรงเรียนรัฐบาล ยกเว้นแต่กรณีการสอน

ในเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และข้อเท็จจริง (Franken, 2016) ดังนั้นผู้ที่ต้องการเรียนรู้เรื่องศาสนาในเชิงลึก

กว่าแง่มุมทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สามารถเข้าเรียนได้ในโรงเรียนเอกชน หรือโรงเรียนสอนศาสนาโดยตรง  

ในขณะที่ประเทศไทยมีการเรียนการสอนที่เน้นไปที่พระพุทธศาสนา ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่มีการสอน

ศาสนาในโรงเรียนรัฐบาล รัฐบาลเบลเยียมเลือกที่จะรับรู้ถึงการมีอยู่ของศาสนาบางศาสนาและรัฐบาลให้การ

อุปถัมภ์แก่ศาสนา แต่มีเพียง 6 ศาสนาที่รัฐบาลสนับสนุนอย่างเป็นทางการ ได้แก่  คาทอลิก, โปรแตสแตนต์,          

ยูดาห์, แองกลิคัน, อิสลาม, คริสต์ออโธด็อกซ์, และ สนับสนุนความเชื่อที่ไม่นับอยู่ในศาสนา คือ  Non 

Confessional Freethinkers โดยการสนับสนุนของรัฐมาในรูปแบบเงินเดือนและบำนาญ และเม่ือศาสนาและ

ความเชื่อ ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐอย่างเป็นทางการ นักเรียนโรงเรียนรัฐบาลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้

เรื่องศาสนาด้วยตนเอง เช่น นาย Andrew เลือกศึกษาเฉพาะศาสนาอิสลาม ผู้ทำการสอนศาสนาอิสลามให้แก่นาย 

Andrew จะไม่ใช่ครูอาจารย์ของภาครัฐ แต่เป็นผู้สอนศาสนาเป็นผู้รับผิดชอบทั้งในการสอนและการวางแผนการ

สอน (Franken, 2016) 

จะเห็นได้ว่าระบบการเรียนการสอนเรื่องศาสนาของแต่ละรัฐ เมื่อนำมาเปรียบเทียบดูพบว่ามีความ

หลากหลาย ทั้งนี้ เราจะเห็นวิธีการคิดของรัฐที่แตกต่างกันในการนำพาเอาศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต 
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สหรัฐอเมริกาถือว่ารัฐไม่ได้มีหน้าที่ในการยุ่งเกี่ยวกับศาสนา ในส่วนของประเทศไทย เน้นไปที่การให้นักเรียนได้

เรียนรู้ถึงพระพุทธศาสนาเป็นหลัก และยอมรับการมีตัวตนของศาสนาอื่น แต่ไม่ได้มีการเรียนการสอนในลักษณะที่

แยกออกเป็นตัวเลือกให้แก่นักเรียน กล่าวคือ เยาวชนภายใต้การเรียนตามระบบกระทรวงศึกษาธิการไม่ว่าจะนับถือ

ศาสนาใด จะต้องเรียนตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ นั่นแปลว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอ่ืนในเชิง

ลึกจะเกิดขึ้นภายนอกชั้นเรียน ในส่วนของเบลเยียม นักเรียนสามารถเลือกเรียนศาสนาได้ แต่ถูกกำหนดไว้ที่ 6 

ศาสนากับ 1 ความเชื่อเท่านั้น  

ผลจากการเรียนการสอนตามระบบของกระทรวงศึกษาธิการในแต่ละประเทศ ส่งผลให้บุคคลมีการรับรู้ต่อ

ศาสนาในลักษณะที่แตกต่างกัน เราจะเห็นได้ว่าหลังจากเหตุการณ์การก่อการร้าย 9/11 ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

คนอเมริกันมีความหวาดกลัวต่อคนมุสลิมมากขึ้น และในบางกรณีเกิดสภาวะการเหมารวม ภายใต้เหตุการณ์ความ

ไม่สงบที่เกิดข้ึนในประเทศไทย โดยเฉพาะเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้ประชากรไทย

ส่วนหนึ่งเกิดความหวาดกลัวต่อการอาศัยอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คำถามคือ เราควรตัดสินบุคคลจาก

ข้อเท็จจริง หรือ จากการเหมารวม? และทำไมถึงเป็นเช่นนั้น? และในทางปฏิบัติ หากเราตัดสินบุคคลจากศาสนาที่

เขานับถือ เพราะเขามีพฤติกรรมที่แตกต่างจากเรา เมื่อมองกลับมาที่ตัวตนของเรา เราคิดเช่นไรที่คนอ่ืนก็อาจตัดสิน

เราจากศาสนาที่เรานับถือ? 

ประเทศฝรั่งเศส ถือเป็นประเทศที่มีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามมากท่ีสุดในยุโรป ประมาณ 4-5 ล้าน

คน ในปี ค.ศ. 2004 ฝรั่งเศสออกกฎหมายห้ามเยาวชนที่เข้าเรียนโรงเรียนรัฐบาลสวม Hijab (ฮิญาบ) ในโรงเรียน 

(Hamdan, 2007) ในเวลาต่อมากฎหมายได้ครอบคลุมถึงการห้ามสวมใส่ Burka29 (บูร์กา) ในที่สาธารณะตั้งแต่ปี 

2010 เป็นต้นมาและผู้ที่ไม่ทำตามกฎหมายจะต้องถูกปรับเป็นจำนวนเงินสูงถึง 150 ยูโร (Leane, 2011: 1033)  

 
29 สามารถสะกดแทนด้วย Burqa 
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รูปภาพที ่8 (ภาพซ้าย): ภาพหญิงสวม Hijab30; รูปภาพที่ 9 (ภาพขวา): ภาพหญงิสวม Burka31 

ไม่เฉพาะแต่ในประเทศฝรั่งเศสเท่านั้นที่มีการห้ามสวมใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดร่างกายแบบมิดชิดตามหลัก

ศาสนา ประเทศ บัลแกเรีย32 (2016) เบลเยียม (2011) เยอรมนี33 (2017) แคนาดาเฉพาะ Quebec34 (2017) และ

ออสเตรีย (2017) ต่างก็ออกกฎหมายในการห้ามสวมใส่ Burka ในพ้ืนที่สาธารณะเช่นกัน โดยเหตุผลที่ภาครัฐชี้แจ้ง

ว่าทำไมถึงต้องออกนโยบายห้ามการสวมใส่เสื้อผ้าลักษณะดังกล่าวนั้น มีความแตกต่างกันออกไป เช่น เหตุผลทาง

ความปลอดภัย (บัลแกเรีย) การดำรงอยู่ร่วมกันและการปกป้องสิทธิและเสรีภาพ (เบลเยียม) ฯลฯ (Stack, 2017) 

การออกกฎหมายห้ามการแต่งกายซึ่งไปกระทบกับหลักความเชื่อของศาสนา ส่งผลให้เกิดการถกเถียงกันอย่าง

กว้างขวาง ทั้งประเด็นการละเมิดสิทธิในด้านการละเมิดความเชื่อทางศาสนา ละเมิดสิทธิเสรีภาพอันพึงมีของบุคคล

ภายใต้สังคมประชาธิปไตย  

ในปัจจุบัน ศาสนาที่มีคนนับถือมากท่ีสุด คือ ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 31.2 ของประชากรโลก รองลงมาคือ 

ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 24.1 อันดับที่สาม ประชากรที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาใด ร้อยละ 16 อันดับที่ 4 ศาสนาฮินดู 

ร้อยละ 15.1 อันดับที่ 5 ศาสนาพุทธ ร้อยละ 6.9 อันดับที่ 6 คือศาสนาพ้ืนบ้าน ซึ่งเป็นศาสนาของท้องถิ่น ร้อยละ 

5.7 อันดับที่ 7 ศาสนาอ่ืนๆ ร้อยละ 0.8 และ ศาสนายูดาห์ร้อยละ 0.2 ของประชากรโลก และในปัจจุบันศาสนาที่มี

อัตราการเติบโตของการเข้ามานับถือมากที่สุด คือ ศาสนาอิสลาม (Hackett & McClendon, 2017)  

 
30 ภาพประกอบจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Hijab#/media/File:Female_hijab_in_Islam.jpg  
31 ภาพประกอบจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Burqa#/media/File:Burqa_clad_women_bying_at_a_market.jpg  
32 ห้ามเฉพาะสถานที่ราชการ โรงเรียน และองค์กรทางวัฒนธรรม 
33 กรณีของประเทศเยอรมนี ห้ามสวมใส่ ณ ขณะเวลาขับรถเท่านั้น 
34 กรณีของแคนาดา ผู้ฝา่ฝืนข้อหา้มจะไมไ่ด้รับการบริการสาธารณะจากภาครัฐ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hijab#/media/File:Female_hijab_in_Islam.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Burqa#/media/File:Burqa_clad_women_bying_at_a_market.jpg
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การเรียนรู้ถึงความหลากหลายของศาสนา ทำให้เราเห็นว่าในโลกใบนี้ ประกอบไปด้วยประชากรที่มีความ

หลากหลายทางศาสนา และอัตราการเติบโตของการนับถือศาสนามีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม เรายังได้เรียนรู้

ถึงวิธีการที่ภาครัฐจัดการกับประชากรที่นับถือศาสนาต่างๆในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปผ่านทางการจัด

การศึกษาและกฎหมาย ซึ่งในปัจจุบันยังเป็นที่ถกเถียงในประเด็นด้านสิทธิเสรีภาพ – ประชาธิปไตย – และความ

มั่นคงของรัฐ 

ความหลากหลายทางชนชาติ  

 นิยามของคำว่า ชนชาติ หมายถึง “กลุ่มชนที่มีเชื้อชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน และมีวัฒนธรรมเป็น

แบบเดียวกัน อาจจะอาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน หรือแยกย้ายกันอยู่ในหลายประเทศก็ได้” (บทวิทยุรายการ รู้ รัก 

ภาษาไทย, 2550 อ้างถึงใน สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, 2550) กรณีตัวอย่างเช่น ชนชาติยิวที่ไปอาศัยอยู่ในประเทศ

ยุโรป มีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองที่แตกต่างไปจากคนพ้ืนเมืองในประเทศ การเข้ามาในสหรัฐอเมริกาของชนชาติจีน 

ก่อให้เกิด China Town ในหลายพ้ืนที่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงออกถึงความเป็นชนชาติอันมีอัตลักษณ์เฉพาะ

บางอย่างที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัด ชนชาติไทยเข้าไปอยู่ในเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ก็ไปสร้างสถานที่ที่

เรียกว่า Thai Town ซึ่งในปัจจุบันเป็นแหล่งรวมร้านอาหารไทยและมีร้านขายของไทยอยู่ในบริเวณดังกล่าว  

เมื่อเราได้เรียนรู้ถึงความหมายของคำว่าชนชาติแล้ว ประการถัดไป เราจะได้เรียนรู้ถึงการยอมรับในความ

เป็นรัฐในระดับสากล และความขัดแย้งระดับสากลในประเด็นของรัฐกับชนชาติ องค์การสหประชาชาติได้ยอมรับให้ 

South Sudan เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศสมาชิกในองค์การสหประชาชาติเมื่อปี ค.ศ. 2011 ถือเป็นประเทศ

สมาชิกลำดับที่ 193 ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกรายล่าสุดขององค์การสหประชาชาติ (United Nations, n.d.) ถึงแม้

ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติจะมีมากถึง 193 ประเทศ แต่ยังมีประเทศบางประเทศ ที่ไม่ได้ถูกบรรจุให้เข้า

ไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ตัวอย่างเช่น ไต้หวัน เหตุผลเพราะว่า ไต้หวันไม่ได้

ดำรงสถานะเป็นรัฐ แตถ่ือเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีน การไม่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติและ

การไม่ได้รับการยอมรับว่า ไต้หวันมีสถานะเป็นรัฐ ถือเป็นความขัดแย้งในระดับระหว่างประเทศ คนไต้หวันไม่ถือว่า

ตนเองเป็นคนจีน ไม่ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของจีน มีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง และถือว่าตนเองเป็นคนไต้หวัน แต่ใน

มุมมองของคนชนชาติจีนกลับมองว่า ไต้หวัน เป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีน  

กรณีของประเทศอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์ ถือเป็นความขัดแย้งที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของคน

ปาเลสไตน์ เนื่องจากกลุ่มคนทั้งสองชนชาติอาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน การประกาศก่อตั้งรัฐอิสราเอลมีขึ้นใน
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วันที่ 14 พฤษภาคม 1948 และประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา Harry S. Truman ได้ยอมรับรัฐใหม่นี้ในวันประกาศ

การมีตัวตนของอิสราเอล นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ส่งประชาชนชาวยิวที่กระจัดกระจายตัวอยู่ตามดินแดนต่างๆให้

ไปรวมตัวกันอยู่ในพ้ืนที่บริเวณท่ีชาวปาเลสไตน์เดิมอาศัยอยู่ และสนับสนุนการสร้างรัฐของชนชาติยิว (Office of 

the Historian, n.d.) 

 
รูปภาพที ่10: ภาพการสูญเสียพื้นที่ของชาวปาเลสไตน์ตั้งแต่ ค.ศ. 1947 จนถึงปัจจุบัน35 

ชาวยิวได้อพยพเข้ามาอยู่ในดินแดนของชาวปาเลสไตน์ ด้วยจุดประสงค์หลักคือการรวมชนชาติของตนไว้

ในผืนแผ่นเดียวกัน ภายใต้หลักการรวมกรุงเยรูซาเล็มไว้ให้เป็นเมืองหลวงของรัฐอิสราเอลชั่วนิรันดร์ (Dumper, 

1992: 32) ปัญหาคือ การเข้ามาของชาวยิวและการสร้างชาติอิสราเอลส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่เคยเป็นดินแดนของ

ชาวปาเลสไตน์ จากภาพจะเห็นได้ถึงการลดลงของพ้ืนที่และดินแดนปาเลสไตน์เดิมถูกแบ่งออกไปให้มีการกระจัด

กระจายกัน  

วิธีการจัดการความขัดแย้งของชาติพันธุ์โดยรัฐ ตามนิยามของ สมศักดิ์ สามัคคีธรรม (2559) มีด้วยกัน 6 

ประการ เรียงลำดับตามความรุนแรงของวิธีการจากมากไปน้อย ได้แก่ 

 
35 ภาพประกอบจาก https://icahd.org/2016/09/15/judaizing-palestine-a-campaign-against-house-demolitions-in-a-single-state/  

https://icahd.org/2016/09/15/judaizing-palestine-a-campaign-against-house-demolitions-in-a-single-state/
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1. การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Genocide) ถือเป็นวิธีการที่รุนแรงที่สุด ความหมายของ Genocide ไม่เคย

ปรากฏมาก่อนจนกระทั่งปี ค.ศ. 1944 โดย Raphael Lemkin โดยที่มาของคำว่า Geno ในภาษา

กรีก หมายถึงเชื้อชาติ หรือ เผ่า ส่วนคำว่า Cide มีที่มาจากภาษาละติน หมายความถึง การฆ่า 

ความหมายโดยรวมของ Genocide คือ อาชญากรรมความรุนแรงที่กระทำเพ่ือเป้าประสงค์ใน

การกำจัดกลุ่มคน (เผ่าพันธุ์, เชื้อชาติ) ให้หมดไป (United States Holocaust Memorial 

Museum, n.d.) ที่ผ่านมาเราจะใช้คำว่า Genocide กับเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว, การฆ่า

ล้างชาว Tutsi ในประเทศรวันดา, ฯลฯ (Uvin, 1996)  

2. การกวาดล้างชาติพันธุ์ (Ethnic Cleansing) เป็นวธิีการที่มีความรุนแรงรองลงมา ถึงแม้จะมีการ

ฆาตกรรมกลุ่มคน แต่การฆ่าล้างให้หมดไปไม่ใช้เป้าประสงค์หลัก วิธีการนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการ

กวาดล้าง ไล่ต้อนให้กลุ่มคนที่รัฐไม่ต้องการออกจากรัฐไป การใช้ความรุนแรงถือเป็นการสร้าง

ความหวาดกลัวที่ส่งผลให้ ชนกลุ่มน้อยมีความหวาดระแวงในการใช้พ้ืนที่ของรัฐ ตัวอย่างวิธีการ 

Ethnic Cleansing ที่กำลังเกิดข้ึนได้แก่ กรณีของชาวโรฮิงญาในประเทศเมียนมา (Aljazeera, 

March 6, 2018 [a]) 

3. การกลืนกลายทางวัฒนธรรม (Assimilation) คือ การที่รัฐบาลใช้นโยบายเป็นไปเพื่อให้ชนกลุ่ม

น้อย กลุ่มชาติพันธุ์ ได้ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมหลักของชาติ และกลายเป็นส่วนหนึ่งของ

วัฒนธรรมหลัก เช่น ในกรณีของประเทศออสเตรเลีย รัฐสนับสนุนให้เยาวชนชาว Aborigine มา

เข้าเรียนในโรงเรียนที่รัฐบาลจัดให้ ส่วนผู้ใหญ่จะมีการสอนสร้างให้สามารถมีความรู้เชิงวิชาชีพ 

(The Policy of Assimilation, 1961: 1-3) 

4. การบูรณาการทางวัฒนธรรม (Integration) คือ การยอมรับว่าวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยนั้นดำรงอยู่

ตามจริง รัฐไม่ได้พยายามจะบีบบังคับให้ชนกลุ่มน้อย กลุ่มชาติพันธุ์ต้องปรับตัวตามชนชาติหมู่

มาก แตช่นกลุ่มน้อยต้องยอมรับว่า วัฒนธรรมหลักท่ีดำรงอยู่ในรัฐยังคงเป็นวัฒนธรรมของชนหมู่

มาก  ซึ่งชนกลุ่มน้อยจะยังมีข้อเสียเปรียบบางประการ เช่น ภาษาหลักของทางราชการ ยังคงเป็น

ภาษาท่ีคนส่วนใหญ่ใช้ และการเรียนการสอนในโรงเรียนก็จะใช้ภาษาทางราชการ ตัวอย่างที่เห็น

ได้จากการที่รัฐใช้วิธีการ Integration คือ ประเทศมาเลเซีย ที่มี ชนชาติจีน ชนชาติมาเลย์ ชนชาติ

อินเดีย อาศัยอยู่ร่วมกัน รัฐบาลให้การยอมรับในการดำรงอยู่ของวัฒนธรรมตามชนชาติ แต่

วัฒนธรรมหลักยังคงเป็นวัฒนธรรมมาเลย์  
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5. การให้สถานะพิเศษแก่คนพ้ืนเมือง (Accommodation) คือ การที่รัฐให้การยอมรับในวัฒนธรรม

ของคนกลุ่มน้อย สนับสนุนให้มีการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม และยังให้สิทธิพิเศษบางประการแก่ชน

กลุ่มน้อย วิธีการ Accommodation ปรากฏอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีให้สิทธิชนกลุ่มน้อย 

เช่น บุคคลที่ไม่ใช่คนผิวขาว ในการรับไดร้ับพิจารณาให้เข้าทำงานเพ่ือสนับสนุนความหลากหลาย

ในสังคม 

6. สหพันธรัฐทางชาติพันธุ์ (Ethno – federalism) รัฐยอมรับในการดำรงวัฒนธรรมของชนกลุ่ม

น้อย และรัฐได้กำหนดให้ชนกลุ่มน้อยมีดินแดนและเขตพ้ืนที่การปกครองเป็นของตนเอง แต่ยังอยู่

ภายใต้รัฐบาลกลาง ทั้งนี้ตัวอย่างของรัฐที่มีการอนุญาตให้ชนกลุ่มน้อยได้มีพ้ืนที่การปกครองเป็น

ของตนเองได้แก่ แคนาดา รัสเซีย 

 จะเห็นได้ว่าภายในรัฐ สามารถประกอบไปด้วยบุคคลจากหลากหลายชนชาติ และรัฐมีวิธีการจัดการใน

ประเด็นของการยอมรับความหลากหลายที่แตกต่างกัน ตั้งแต่การจัดการกับความหลากหลายด้วยวิธีการรุนแรง ไป

จนถึงการยอมรับในวัฒนธรรมและการมีตัวตนของชนกลุ่มน้อย   

ความหลากหลายทางเพศ 

 จากการสำรวจของ The Australian Sex Survey ในป ี 2016 พบว่ามีวิธีการระบุถึงความเป็นเพศของ

ตนเองได้แตกต่างกันไปถึง 33 แบบ ได้แก่ 

เพศ คำอธิบาย 
1. Woman • บุคคลที่เกิดมาเป็นเพศหญิงและระบุตนเองว่าเป็นเพศหญิง 

 
2. Man • บุคคลที่เกิดมาเป็นเพศชายและระบุว่าตนเองเป็นเพศชาย 
3. Transgender Man • บุคคลที่เกิดมาเป็นเพศหญิง แต่นิยามตนเองว่าในขณะปัจจุบันเป็น

ผู้ชาย (บุคคลอาจทำการผ่าตัดหรือไม่ผ่าตัดเพ่ือเปลี่ยนแปลงเครื่อง
เพศ) 

4. Transgender Woman • บุคคลที่เกิดมาเป็นเพศชาย แต่นิยามตนเองว่าในขณะปัจจุบันเป็น
ผู้หญิง (บุคคลอาจทำการผ่าตัดหรือไม่ผ่าตัดเพ่ือเปลี่ยนแปลง
เครื่องเพศ) 
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5. Trans Person • บุคคลที่ทั้งสภาวะทางอารมณ์และจิตใจบ่งบอกว่าตนเองเป็นเพศ
ตรงข้าม 

6. Trans Man • บุคคลที่ถูกระบุว่าเป็นเพศหญิงโดยกำเนิด แต่ปัจจุบันระบุว่าตนเอง
เป็นเพศชาย 

7. Trans Woman • บุคคลที่ถูกระบุว่าเป็นเพศชายโดยกำเนิด แต่ปัจจุบันระบุว่าตนเอง
เป็นเพศหญิง 

8. Female to Male • Transgender Man 
9. Male to Female • Transgender Woman 
10. Transsexual • บุคคลที่ทั้งสภาวะทางอารมณ์และจิตใจบ่งบอกว่าตนเองเป็นเพศ

ตรงข้าม Transsexual คือ บุคคลที่ก้าวข้ามความเป็นเพศเดิมของ
ตนเองไปสู่เพศตรงข้ามผ่านการกินฮอร์โมน, การแต่งกาย, และ 
การบำบัด 

11. Cisgender • บุคคลที่นิยามเพศของตนเองตามเพศกำเนิดของตนเอง  
12. Cis Female • บุคคลที่เกิดมาเป็นเพศหญิงและระบุตนเองว่าเป็นผู้หญิง 

 
13. Cis Male • บุคคลที่เกิดมาเป็นเพศชายและระบุตนเองว่าเป็นผู้ชาย 

 
14. Gender – Non 

Conforming 
• บุคคลที่ไม่ระบุว่าตนเองเป็นเพศชายหรือเพศหญิง 

15. Non Gender • บุคคลผู้ไม่ระบุเพศของตนเอง 
16. Non – Binary • บุคคลที่ไม่อธิบายว่าตนเองเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง แต่อาจอธิบายว่า

ตนเองอยู่ตรงไหนในแถบเพศ เช่น มีความเอนเอียงไปทางผู้ชาย
มากกว่าผู้หญิง แต่ไม่ใช้ผู้ชายทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ 

17. Neutrois • เพศกลาง (ไม่นิยามว่าเป็นเพศหญิง และ ไม่นิยามว่าเป็นเพศชาย) 
18. Genderfluid • บุคคลผู้เลือกไม่ระบุเพศ ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง 
19. Genderqueer • บุคคลผู้เลือกไม่ระบุเพศ ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง 
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20. Demigender • บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นเพศหนึ่งๆ แต่ไม่ใช่ 100 
เปอร์เซ็นต์ คำว่า Demi หมายถึง ครึ่งหนึ่ง 

21. Demiboy • บุคคลที่มีส่วนของความเป็นชาย บุคคลนี้จะเกิดมาโดยถูกระบุว่า
เป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็ได้ 

22. Demigirl • บุคคลที่มีส่วนของความเป็นหญิง บุคคลนี้จะเกิดมาโดยถูกระบุว่า
เป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็ได้ 

23. Agender • บุคคลผู้ไม่ระบุเพศ 
24. Intergender • บุคคลผู้มีความเป็นเพศระหว่างเพศชายและหญิงผสมกันอยู่  
25. Intersex • บุคคลที่ถือกำเนิดมาโดยมีเครื่องเพศท้ังสองอย่างร่วมกัน 
26. Pangender • บุคคลที่ระบุว่ามีความเป็นเพศมากกว่า 1 เพศ 
27. Poligender • บุคคลที่ระบุว่ามีความเป็นเพศมากกว่า 1 เพศ 
28. Omnigender • บุคคลที่ระบุว่ามีความเป็นเพศมากกว่า 1 เพศ 
29. Bigender • บุคคลที่ระบุว่าเป็นทั้งเพศหญิงและเพศชาย บางคนมี

บุคลิกลักษณะแสดงออกมาทั้งสองเพศ  
30. Androgyne • บุคคลผู้ไม่ระบุเพศ 
31. Androgyny • บุคคลผู้มีส่วนผสมระหว่างบุคลิกที่แสดงออกถึงความเป็นชายและ

ความเป็นหญิง  
32. Third Gender • บุคคลผู้ไม่ระบุเพศว่าเป็นชายหรือหญิง 
33. Trigender • บุคคลผู้สลับบุคลิกการแสดงออกไปมาระหว่างการเป็นผู้ชาย 

ผู้หญิง และ เพศอ่ืน 
ตารางที ่4: ประเภทของเพศ 

ที่มา: The Australian Sex Survey, 2016 as cited in Jager, 2016 

  ผู้ที่ระบุตัวตนว่าตนเองไม่ใช่เพศชายหรือเพศหญิงตามเพศกำเนิด มักเรียกตนเองว่าเป็น เกย์ (Gay) หรือ 

LGBT ซึ่งย่อมาจาก Lesbian (หญิงรักหญิง), Gay (ชายรักชาย), Bisexual (บุคคลที่มีรสนิยมชอบทั้งเพศหญิงและ

เพศชาย), และ Transgender (บุคคลข้ามเพศ)  
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 ตามประวัติศาสตร์ มีการบันทึกถึงบุคคลที่รักและชอบพอบุคคลเพศเดียวกันตั้งแต่ก่อนสมัยคริสตกาล 

แม้กระทั่งในไบเบิลยังมีการพูดถึงบุคคลที่รักในเพศเดียวกัน ในประเทศกรีซสมัยโบราณก่อนคริสตกาล มีบุคคล

จำนวนมากรักชอบพอในเพศเดียวกัน ประเทศเคนยามีการใช้คำศัพท์ “Female Husbands” เพ่ือระบุถึง

พฤติกรรมทางเพศท่ีแตกต่างออกไปจากเพศกำเนิด หรือศัพท์ของคนอินเดียนแดง เรียกเพศท่ีสามว่า “Two-Spirit” 

ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่ยอมรับได้ในสังคมคนพ้ืนเมือง นอกจากนี้ คนจากทวีปแอฟริกาตอนเหนือ และ คนเกาะจาก

อาณาบริเวณทะเลแปซิฟิค ต่างยอมรับวิถีทางเพศในลักษณะนี้เช่นกัน หากแต่พลเมืองในยุโรปไม่สามารถยอมรับได้ 

(Morris, n.d.)  

 เมื่อคนยุโรปอพยพเข้ามายังอเมริกา ได้มีการสร้างกฎหมายในการห้ามการมีพฤติกรรมรักร่วมเพศ และ

หากพบผู้กระทำความผิด อาจถูกตัดสินให้ถึงโทษประหารชีวิต หรือตัดอวัยวะเพ่ือเป็นการลงโทษ โดยมีการลงโทษ

จริงในรัฐ New York และ Connecticut นอกจากนี้แล้ว การร่วมเพศในลักษณะที่ไม่เป็นธรรมชาติ เช่นทางทวาร

หนัก ถือว่า ผิดกฎหมาย โดยกฎหมายการห้ามการร่วมเพศในลักษณะนี้ยังคงอยู่ไปจนถึงศตวรรษท่ี 21 (Brooklyn 

Connections – Brooklyn Public Library, n.d.: 2) 

ในปัจจุบันวิธีการระบุอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลมีความหลากหลาย คำถามคือ เมื่อสังคมรับรู้ถึงความ

หลากหลายทางเพศ นั่นแปลว่า สังคมจะยอมรับการมีความหลากหลายทางเพศมากขึ้น? อันที่จริงแล้ว ในปี 2017 

ยังมีประเทศถึง 72 ประเทศที่ระบุว่าการเป็นเกย์นั้นผิดกฎหมาย โดยใน 8 ประเทศ (หรือร้อยละ 11 ของประเทศท่ี

ถือว่าการเป็นเกย์ผิดกฎหมาย) ได้ระบุโทษสูงสุดของการเป็นเกย์คือ การประหารชีวิต โดยประเทศที่ยังมีการลงโทษ

ประหารชีวิตเกย์ ได้แก่ อิหร่าน ซูดาน ซาอุดิอาระเบีย เยเมน บางพ้ืนที่ของโซมาเลีย ไนจีเรียตอนเหนือ ซีเรีย และ 

อิรัก โดยในกรณีของอิหร่าน ซูดาน ซาอุดิอาระเบีย เยเมน บางพ้ืนที่ของโซมาเลีย ไนจีเรียตอนเหนือ โทษประหาร

ชีวิต กระทำภายใต้กฎหมายชะรีอะฮ์ (Sharia) ส่วนกรณีของซีเรียและอิรัก การประหารชีวิตไม่ได้กระทำการโดยรัฐ 

แต่เป็นผู้ยึดอำนาจอ่ืน เช่น Islamic State ที่ไม่ได้รับการยอมรับให้เป็นรัฐบาล ในปัจจุบันมีประเทศกว่า 120 

ประเทศทั่วโลกที่ไม่ได้มีกฎหมายลงโทษบุคคลเพศที่ 3 (Duncan, 2017)  

ระดับในการยอมรับการมีตัวตนของเพศที่สามในระดับรัฐ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่36  

1. ยอมรับการแต่งงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายของคู่สมรสเพศเดียวกัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วประเทศท่ี

ยอมรับการสมรสจะอยู่ในยุโรปและทวีปอเมริกาเหนือ   

 
36 อ้างอิงจาก  Duncan, 2017   
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2. ยอมรับการอยู่ร่วมกันเป็นคู่ชีวิต (Civil Union)  

3. ไม่มีโทษในทางกฎหมายสำหรับเพศที่ 3  

4. การเป็นบุคคลเพศที่ 3 ถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย ส่วนใหญ่กฎหมายนี้จะอยู่ในประเทศแถบ

ตะวันออกกลางและแอฟริกา ข้อแตกต่างระหว่างการสมรส และ Civil Union ในอังกฤษคือ การทำ

พิธีสมรสของคู่รักเพศเดียวกันไม่สามารถกระทำได้ในสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา (Travis, 

2011)  

จะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน ถึงแม้จะมีการเปิดกว้างมากขึ้นในการยอมรับเพศสภาพที่หลากหลาย แต่สำหรับใน

หลายประเทศ สิทธิโดยรวมของเพศท่ีสามยังถูกจำกัด ไม่ได้รับการยอมรับให้มีความเท่าเทียมกันกับผู้ที่มีเพศสภาพ

ตรงกับเพศกำเนิด  

มิติแห่งความเหลื่อมล้ำ ความหลากหลาย จากเรื่องสีผิว ไปจนถึงการสร้างอารยธรรมในอนาคต  

 ในปัจจุบันปฏิเสธมิได้ว่า แม้เราจะอยู่ในยุคศตวรรษที่ 21 แล้วก็ตาม หากแต่เรื่องราวของความอยุติธรรม

และอคติในโครงสร้างทางสังคม ชนชาติ เพศ ศาสนา ยังคงมีอยู่จริง ในบทความท้ายบทที่ 3 นักศึกษาจะได้เรียนรู้

ถึงเรื่องราวของการปฏิบัติตนระหว่างตำรวจกับผู้ต้องสงสัยด้วยความอยุติธรรม ซึ่งเป็นกรณีที่เกิดขึ้นใน

สหรัฐอเมริกา กรณีของการหลอกเหยื่อบนโลกออนไลน์ผ่านปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Romance Scam ที่เกิดขึ้นจาก

ความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงบุคคลอื่น นอกจากนี้ 

ยังมีกรณีของการช่วยเหลือในระดับระหว่างประเทศ หากแต่การช่วยเหลือ เกิดขึ้นจากฐานความคิดที่มองว่า 

สถานภาพพ้ืนฐานไม่เท่าเทียมกัน37   

 ทั้งนี้ ในมิติเชิงบวก ยังมีกลุ่มอาสาสมัคร / องค์กร ที่มีส่วนในการช่วยเพิ่มความเข้าใจในความแตกต่างทาง

วัฒนธรรมและความหลากหลายในประเด็นต่าง ๆ เช่น โครงการ Host Family ที่ดำเนินกิจกรรมโดยอาสาสมัคร ซึ่ง

มีเป้าประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาต่างชาติได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของชาวอังกฤษ, Dignity 

 
37 อ่านบทความเร่ือง ปี 2020 แลว้ ทำไมเรายังเหยียดสีผิวกันอยู่? / Her เรารักกนัแบบไม่มีตัวตนได้ไหม? / หัวเราะทั้งนำ้ตาไปกับวันจมูกแดง ในท้าย

บทที่ 3  
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Kitchen สถานประกอบการที่เน้นการให้บริการผ่านกลุ่มเปราะบางทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจในประเทศ

สิงคโปร,์ การท่องเที่ยวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านกระบวนการเป็นสมาชิกแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น Couchsurfing38 

นอกเหนือไปจาก 3 กรณีดังกล่าว ยังมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการทำงานผ่านกระบวนการคัดเลือกทางชาติพันธุ์

ในอินเดีย39  

 สำหรับในโลกอนาคต หากเรามีความต้องการที่จะนำมนุษย์เคลื่อนย้ายไปยังอาณาจักรแห่งใหม่

นอกเหนือไปจากโลกที่เรากำลังอาศัยอยู่ ประเด็นที่นอกเหนือไปจากความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ในการ

ธำรงไว้ซึ่งการอยู่รอดของมนุษย์ เรายังจะต้องคำนึงถึงสภาวะทางสังคมอีกด้วย เราจะสร้างอาณาจักรแห่งใหม่ สร้าง

อารยธรรมใหม่อย่างไรให้เกิดความเท่าเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ำ และปราศจากอคติดังเช่นที่เป็นอยู่?40  

สรุป 

ในบทที่ 3 นี้ นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงความหมายของคำว่า พหุวัฒนธรรม การเรียนการสอนมีการตั้งคำถามถึงคำ

แปลของคำว่าวัฒนธรรม ที่แต่เดิมหมายความถึงสิ่งที่ดีงาม แต่ในความเป็นจริง วัฒนธรรมบางประการ ถือเป็น

ความเชื่อที่ลดคุณค่าสิทธิมนุษยชน เช่น Rape Culture ซึ่งเป็นแนวความคิดของชายเป็นใหญ่และการใช้ความ

รุนแรงทางเพศ  

ประเด็นของความยุติธรรมและการไม่เลือกปฏิบัติ ความหมายของคำว่ายุติธรรมนั้น ถูกแบ่งไปตามกระบวน

ความคิดเชิงเหตุผลทางศีลธรรม ระหว่าง consequentialist moral reasoning และ categorical moral 

reasoning ทั้งนี้ เราได้เห็นถึงความแตกต่างในกระบวนความคิดท่ีส่งผลให้รัฐมีการนำเสนอนโยบายเพื่อเพ่ิมพูน

ความเท่าเทียมกันที่ต่างกันออกไป และการไม่เลือกปฏิบัติ ในเชิงทฤษฎีเป็นการส่งเสริมสนับสนุนความเท่าเทียมกัน 

แต่การที่รัฐ เลือกปฏิบัติในบางกรณี เป็นไปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดข้ึนในสังคม 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมในโลกใบนี้ มีความหลากหลายอย่างยิ่ง ทั้งในเรื่องของการแต่งกาย 

ภาษา อาหาร เมื่อเราเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของบุคคลจากภาคอ่ืนของประเทศไทย และวัฒนธรรมของต่างชาติ เรา

 
38 อ่านบทความเร่ืองโครงการ Host Family สำหรับนักศึกษาต่างชาติในสหราชอาณาจักร / Dignity Kitchen ครัวสร้างศักดิ์ศรีของคนสิงคโปร์ / เท่ียว
ฟรี นอนฟรี ชวีิตดีดีในยุคดิจิทัล ในท้ายบทที่ 3 

39 อ่านบทความเร่ือง Mumbai Dabbawalas: อาหารกลางวันจากบ้าน ส่งตรงถึงมือคุณ ในท้ายบทที่ 3 

40 อ่านบทความเร่ืองเดินทางไปดาวอังคารด้วยตั๋วเท่ียวเดียว ในท้ายบทที่ 3 
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ควรเคารพในวัฒนธรรมของผู้อ่ืน และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นในการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของตน เว้นเสียแต่

วัฒนธรรมนั้นละเมิดสิทธิมนุษยชนผู้อื่น 

 ความหลากหลายทางศาสนา ในแต่ละรัฐ มีความแตกต่างกันในการนับถือศาสนา ในปัจจุบัน ยังมีบุคคลอีกเป็น

จำนวนมากที่นับถือศาสนาท้องถิ่น และบุคคลจำนวนมากอีกเช่นเดียวกันที่ไม่นับถือศาสนา เราพบว่า การเรียนการ

สอนเรื่องศาสนานั้นเป็นนโยบายของรัฐที่จะส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ถึงศาสนาหนึ่งๆหรือหลากหลายศาสนา 

ทั้งนี้ ในบางรัฐ เช่น สหรัฐอเมริกา เลือกท่ีจะใช้นโยบายในการไม่มีนโยบายทางการศึกษาท่ีเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการ

เรียนการสอนทางศาสนา ข้อดีของการเรียนรู้ในศาสนา คือ การทำความเข้าใจในศาสนาของตนเอง ที่สอนให้ทำ

ความดี ละเว้นความชั่ว สำหรับรัฐที่เปิดโอกาสให้เยาวชนศึกษาศาสนาอ่ืนๆ จะทำให้เยาวชนได้เข้าใจในศาสนิกชน

อ่ืนๆ ในปัจจุบัน รัฐในยุโรป เริ่มมีการออกกฎหมายที่อาจไปละเมิดต่อเสรีภาพทางศาสนา และอาจขัดต่อหลัก

ประชาธิปไตย โดยเหตุผลทางความมั่นคงและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ในอนาคต ประเด็นของการเพิ่มข้อจำกัด

ทางศาสนามีแนวโน้มที่จะเพ่ิมมากขึ้นในรัฐตะวันตก ซึ่งเราจะต้องมาพิจารณาถึงผลกระทบทางสังคมที่จะเกิดขึ้น

หลังจากกฎหมายได้ผลิตออกมา  

ความหลากหลายทางชนชาติ ชนชาติมีลักษณะร่วมกันบางอย่าง ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศต่างถ่ิน เราจะสามารถ

คาดเดาได้ว่าบุคคลที่เราพบเจอนั้น เป็นคนชนชาติใด จากลักษณะท่าทางและการกระทำ การมีชนชาติที่

หลากหลาย ได้ส่งผลให้ในบางกรณีเกิดข้อพิพาท ความขัดแย้ง จนในที่สุดนำไปสู่ความรุนแรง ทั้งนี้ การเรียนรู้ที่จะ

ยอมรับความหลากหลายของชนชาติและการเคลื่อนย้ายของกลุ่มชนชนชาติไปยังประเทศต่างๆ จะทำให้เราลดอคติ

ที่มีต่อชนชาติอ่ืน 

ความหลากหลายทางเพศ เราสามารถเห็นความหลากหลายทางเพศได้จากสื่อและจากประสบการณ์การพบ

เจอผู้คนที่หลากหลาย ถึงแม้เราจะอยู่ในศตวรรษท่ี 21 ประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเพศและการยอมรับความ

เท่าเทียมกันทางเพศ ยังคงเป็นประเด็นที่อ่อนไหว ทั้งยังมีกฎหมายที่ออกกฎการห้ามมีพฤติกรรมรักร่วมเพศ จำกัด

สิทธิและเสรีภาพในการเลือกเพศของพลเมือง  

คำถามท้ายบท 

1. พหุวัฒนธรรมหมายความว่าอะไร? 

2. อธิบาย Consequentialist Moral Reasoning และ Categorical Moral Reasoning 

3. ปัจจัยใดที่สามารถทำให้วัฒนธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงได้? 
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4. วิธีการเรียนการสอนในประเด็นเรื่องศาสนาในโรงเรียนของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันอย่างไร? 

5. ทำไมรัฐถึงต้องมีการออกกฎห้ามการแต่งกายบางอย่างในที่สาธารณะ? นักศึกษาคิดว่ากฎหมายเหล่านี้ขัด

ต่อหลักสิทธิมนุษยชนหรือไม่?  

6. อธิบายถึงวิธีการจัดการความขัดแย้งทางชาติพันธุ์โดยรัฐ 

7. รัฐในปัจจุบันยอมรับในการมีอยู่ของ LGBT อย่างไรบ้าง 

กิจกรรม  

 กิจกรรมที่ 1  

 นักศึกษาจะถูกถามคำถามในประเด็นทางศีลธรรม โดยเป็นคำถามที่ถูกถามในชั้นเรียนของศาสตราจารย์ 

Sandel, Harvard University ในกิจกรรมนี้ นักศึกษาจะได้ฝึกการตั้งโจทย์คำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ

ตัดสินใจผ่าน Moral Reasoning ในรูปแบบที่แตกต่างกัน 

กิจกรรมที่ 2 

 นักศึกษาชมภาพยนตร์สารคดีที่เก่ียวข้องกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในประเทศอินโดนีเซียเรื่อง The Act of 

Killing (2012) และหลังจากกิจกรรมชมภาพยนตร์ นักศึกษาจะได้มาวิพากษ์กันถึงความเหมาะสมของการจัดการ

ของภาครัฐ การกระทำของพลเมืองต่อพลเมืองอ่ืนด้วยความรุนแรง  
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ปี 2020 แล้ว ทำไมเรายังเหยียดสีผิวกันอยู่?  

จากเหตุการณ์ล่าสุดในสหรัฐอเมริกาท่ีเกิดการจลาจลเนื่องด้วยเหตุผลที่ประชาชนไม่พอใจในกรณีที่ George 
Floyd ชายผิวสีได้เสียชีวติจากการถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมในกรณีของการใช้ธนบัตรปลอมซ้ือสินค้า โดย
เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เข่าของตนเองกดน้ำหนักลงไปที่คอของ Floyd เพ่ือป้องกันการหลบหนี ทั้งท่ี Floyd ไม่ได้มี
แนวโน้มว่าจะหลบหนีการจับกุม และในขณะที่ Floyd ถูกเข่ากดทับไปที่คอของเขานั้น เขาได้พยายามสื่อสารกับ
ตำรวจว่าเขาหายใจไม่ออก อย่างไรก็ตาม ตำรวจผู้ทำการควบคุมตัว Floyd มิได้มีปฏิกิริยาโต้ตอบต่อความต้องการ
ของ Floyd จนเป็นเหตุที่ทำให้เขาเสียชีวิตในที่สุด (The New York Times, 28 May 2020)  

การกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่พอใจเป็นจำนวนมาก ประชาชนส่วนหนึ่ง
ได้เริ่มทำการประท้วงอย่างสงบและในเวลาต่อมาได้ก่อการจลาจลในหลายรัฐส่งผลให้ประธานาธิบดีทรัมป์ต้อง
ออกมาชี้แจงผ่านทวิตเตอร์และสื่อต่าง ๆ ถึงบทบาทของประธานาธิบดีในการมีอำนาจสั่งการเพ่ือควบคุมเหตุการณ์ 
อย่างไรกต็ามหลังจากท่ีทรัมป์มีการส่งออกข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่า “looting will lead to shooting” หรือ 
“การปล้นสะดมจะนำไปสู่การยิง” ส่งผลให้ประชาชนตั้งคำถามกับสภาวะความเป็นประธานาธิบดีที่ควรอยู่เคียง
ข้างประชาชน มากกว่าที่จะมีการข่มขู่ประชาชนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ หลังจากข้อความดังกล่าวมีการเผยแพร่
ออกไป ทางทวิตเตอร์ได้ทำการซ่อนข้อความของประธานาธิบดี โดยเลือกท่ีจะไม่ลบข้อความนั้นทิ้งเพราะเป็นที่
สนใจของสาธารณะ แต่เพราะข้อความนี้ละเมิดกฎของทวิตเตอร์จึงต้องทำการซ่อนข้อความ กฎที่ทรัมป์ละเมิดคือ
การไปสนับสนุนความรุนแรง โดยผู้ที่ต้องการอ่านข้อความจะต้องทำการกดอ่านข้อความท่ีทวิตเตอร์ของทรัมป์
โดยตรง เพ่ือเข้าถึงเนื้อหาที่ถูกซ่อนอยู่ (Stelter and O’Sullivan, 2020) 

 อันที่จริงแล้วปัญหาของความขัดแย้งเพราะสีผิวยังคงมีอยู่ในสหรัฐอเมริกาแม้ว่าปีนี้จะเป็นปี 2020 แล้วก็
ตาม ประเด็นที่น่าสนใจประการหนึ่งเกี่ยวกับปัญหาการเหยียดผิว คือการเลือกใช้คำในการอธิบายบุคคล ข้อ
แตกต่างระหว่างสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา คือในขณะที่คนอเมริกันแบ่งการเรียกคนโดยแยกตามภูมิหลัง
ทางเชื้อชาติออกเป็น Asian American, African American หรือ Black, Hispanic, และ White ซ่ึงคำเหล่านี้คือ
คำธรรมดาสามัญที่ใช้เรียกกันในภาษาพูดและภาษาเขียนในโรงเรียน ที่ทำงาน สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ นั่นคือ
การระบุตัวตนว่าตนเองคือ Black, Asian American, White, Hispanic, หรืออ่ืน ๆ ก่อนที่จะมีคำตามหลังเพ่ิมเติม
ว่า American  

คนอังกฤษในทางตรงกันข้ามเรียกทุกคนรวมกันว่าเป็น British ถึงแม้การกรอกเอกสารในหลายกรณีจะมี
การให้ระบุอย่างละเอียด เช่น การกรอกเอกสารของมหาวิทยาลัยที่ให้ระบุว่าเป็น คนเอเชียที่มีภูมิหลังทางเชื้อชาติ
จากพ้ืนที่ใด เช่น เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออก หรือ อ่ืน ๆ (สำหรับชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่าง
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พวกเรามักจะต้องเช็กในช่องว่าเป็นชาวเอเชียประเภทอื่น ๆ อยู่เสมอ) เหตุผลประการหนึ่งว่าทำไมต้องมีการระบุ
อย่างละเอียดเพราะสหราชอาณาจักรมีพลเมืองที่ย้ายมาจากประเทศบางประเทศเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ
ประเทศในเครือจักรภพ เช่น อินเดียและปากีสถาน แต่การกรอกเอกสารทางการกับการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
กลับมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก คนอังกฤษที่มีพ่อหรือแม่เป็นผู้อพยพมาจากต่างประเทศมักจะระบุอย่าง
ชัดเจนว่า เขาคือคนอังกฤษ แต่พ่อหรือแม่มาจากประเทศ x เช่นเดียวกับคนอังกฤษที่มีพ่อแม่ผู้อพยพมาจาก
ประเทศในทวีปเอเชีย ที่จะแนะนำตัวว่าเป็นคนอังกฤษ แต่พ่อหรือแม่ของเขาอพยพมาจากประเทศอ่ืน โรงเรียนใน
อังกฤษมีการปรับตัวตามลักษณะที่เปลี่ยนไปของจำนวนประชากรและภูมิหลังทางเชื้อชาติ เช่น หลายโรงเรียนในส
หราชอาณาจักรมีห้องสำหรับการสวดมนต์ เพ่ือรองรับในความหลากหลายทางศาสนาโดยเฉพาะ (Muslim 
engagement & development, 2019) 

 จุดที่สร้างความแตกต่างระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรอีกประเด็นหนึ่งคือ ปริมาณของ
จำนวนประชากรในแต่ละภูมิหลังทางเชื้อชาติ โดยในบรรดาประชากรที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร ร้อยละ 87.2 
คือ คนสหราชอาณาจักรผิวขาว, ในขณะทีอั่งกฤษและเวลส์ ร้อยละ 80 คือ คนสหราชอาณาจักรผิวขาว, ร้อยละ 6.8 
คือ บุคคลที่มีภูมิหลังจากประเทศเอเชียใต้ (ปากีสถาน บังคลาเทศ อินเดีย และอ่ืน ๆ), ร้อยละ 3.4 คือคนผิวสี, ร้อย
ละ 0.7 คือชาวจีน, ร้อยละ 0.4 คือชาวอาหรับ, และอ่ืน ๆ  ร้อยละ 0.6 (Institute of Race Relations, n.d.) ในทาง
ตรงกันข้าม ตัวเลขของประชากรและภูมิหลังทางเชื้อชาติของฝั่งสหรัฐอเมริกาพบว่าในเชิงปริมาณ ตัวเลขในฝั่งที่
ไม่ใช่คนผิวขาวมีจำนวนเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยยะสำคัญ ตัวเลขล่าสุดจากการสำรวจสำมะโนประชากรสหรัฐฯ ซึ่งมีการ
จัดทำในทุก 10 ปีพบว่าประชากร Hispanic หรือ Latino มีปริมาณร้อยละ 18.3, ประชากร African American มี
ปริมาณร้อยละ 13.4, และ Asian American มีปริมาณร้อยละ 5.9 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ทำให้ White 
American มีจำนวนทั้งสิ้นร้อยละ 76.5 (United States Census Bureau, 2018) ถึงแม้ตัวเลขประชากรของ 
Hispanic และ Asian American จะมีจำนวนไม่มาก แต่อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรทั้งสองประเภทในช่วงป ี
2010 – 2018 เพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 18.6 และ 27.4 ตามลำดับและถือเป็นสองกลุ่มที่มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นสูงสุด 
(Frey, 2019) ในภาพรวม การเพ่ิมข้ึนของจำนวนประชากรกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่ประชากรผิวขาว ส่งผลอย่างมีนัยยะ
สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมของสหรัฐฯ มีการคาดการณ์ว่าในปี 2045 ประชากรอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ 
White American จะมีจำนวนรวมกันมากกว่า White American ในทีสุ่ด (Frey, 2018)   

 ข้อเท็จจริงของการเพ่ิมจำนวนประชากรในสหรัฐฯที่ไม่ใช่คนผิวขาว ย่อมส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของ
คนผิวขาวในหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแม้กระทั่งภาษาที่ใช้ การรู้สึกถึง
ความไม่มั่นคงเลยส่งผลให้ประชากรจำนวนหนึ่งได้กลายเป็นกลุ่มคนที่สนับสนุนหลักการ White Supremacist 
หรือหลักการที่คนผิวขาวเป็นใหญ่ (ในสังคม) ประธานาธิบดีทรัมป์และหลักการหาเสียง Make America Great 
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Again ถือเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความเป็น White Supremacist ผ่านคอนเทนต์ที่ซ้ำเติมไปมาถึงการทำให้
อเมริกากลับมาเป็นใหญ่อีกครั้ง แต่ความหมายนัยยะของคำว่าอเมริกา ได้แฝงเฉพาะถึงกลุ่มคนประเภทใดประเภท
หนึ่งหรือไม่ (โดยเฉพาะคนผิวขาว) และในที่สุดแล้วแม้กระทั่งสมาชิกพรรคเดโมแครตยังเรียกทรัมป์ว่า “a white 
supremacist” (Montanaro, 2019) 

 โดยสรุป ทั้งกรณีของการใช้ภาษาอังกฤษแบบ American English ส่งผลให้เกิดความแตกต่างในการระบุ
ภูมิหลังของเชื้อชาติ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร ที่ประชากรกลุ่มอื่น ๆ ที่ไม่ใช่กลุ่มคนผิว
ขาวได้มีการเพ่ิมจำนวนประชากรอย่างมีนัยยะสำคัญ ส่งผลให้สภาวะความเป็นคนหมู่มากของคนผิวขาวเริ่มถูกท้า
ทายจากการเปลี่ยนแปลงนี้ และในที่สุดแล้ว เมื่อพวกเขากำลังจะหมดสภาวะที่กุมอำนาจในการชี้ทิศทางอันเป็นไป
ของประเทศ จึงส่งผลให้เกิดแรงต่อต้านที่มีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นไปเรื่อย ๆ   เพราะไม่ว่าใครก็อยากจะรู้สึกถึงความ
มั่นคง ไม่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง และอยากมีที่ยืนเป็นของตัวเองทั้งนั้น  
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โครงการ Host Family สำหรับนักศึกษาต่างชาติในสหราชอาณาจักร 

ในแต่ละปีมีนักศึกษาชาวต่างชาติจำนวนมากเข้ามาศึกษาต่อยังสหราชอาณาจักร ในปีการศึกษา 2017 – 2018 
สหราชอาณาจักรมีนักเรียนต่างชาติจำนวน 458,490 คน โดยในจำนวนนี้ นักศึกษาชาวต่างชาติที่มีจำนวนมากท่ีสุด
เป็นนักศึกษาชาวจีนจำนวน 106,530 คน อันดับที่ 2 นักศึกษาจากประเทศอินเดีย (19,750 คน), อันดับที่ 3 
นักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา (18,885 คน), อันดับที่ 4 นักศึกษาจากฮ่องกง (ถูกนับแยกออกจากจีนในกรณี
นี้ มีนักศึกษาจำนวน 16,350 คน), และ อันดับที่ 5 นักศึกษาจากประเทศมาเลเซีย (14,970 คน) ในส่วนของ
ประเทศไทยติดลำดับที่ 18 (6,270 คน) สาขาที่มีคนนิยมเข้าเรียนต่อมากท่ีสุดสามลำดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 ด้าน
บริหารธุรกิจ มีนักศึกษาต่างชาติเรียนต่อในสาขานี้มากถึง 126,955 คน หรือร้อยละ 27.69 อันดับที่ 2 ด้าน
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (52,635 คน – ร้อยละ 11.48), และอันดับที่ 3 ด้านสังคมศาสตร์ (42,785 คน – 
ร้อยละ 9.33) (UK Council for International Student Affairs, 2019) 

 การศึกษาต่อยังต่างประเทศส่งผลต่อการเปลี่ยนผ่านในพฤติกรรมและความคิดเห็นที่มีต่อวัฒนธรรมดั้งเดิม 
นักศึกษาหลายคนต้องปรับตัวด้านภาษา เจอประสบการณ์ด้านลบที่เก่ียวข้องกับข้อห้ามทางศาสนาและวัฒนธรรม
ของประเทศท่ีตนเองเคยอาศัยอยู่ เช่น ข้อห้ามทางศาสนาในการดื่มของมึนเมา แต่เมื่อมาเรียนต่อยังสหราช
อาณาจักรกลับพบว่าภายในรั้วมหาวิทยาลัยมีการขายสุรา หรือการเปิดเผยเรื่องเพศและความสัมพันธ์ของนักศึกษา 
ในส่วนของข้อดี คือนักศึกษาผู้พานพบกับวัฒนธรรมต่างชาติอาจมีการยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้
มากยิ่งขึ้น (Newsome & Cooper, 2016, p. 196 – 197) 

 สำหรับการเรียนในระดับมัธยมศึกษา นักเรียนอาจได้มีโอกาสพักอาศัยกับครอบครัวชาวต่างชาติ หรือ 
อาศัยอยู่กับนักเรียนด้วยกันภายในหอพักของโรงเรียน ช่วงเวลาในการอาศัยอยู่กับบุคคลอื่นที่มิใช่คนในครอบครัว
จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนและถ้าหากในชั้นเรียนมีความหลากหลาย นักเรียนจะได้เรียนรู้
ถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม ในทางตรงกันข้าม นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาถึงแม้ว่าจะมีโอกาสในการเข้าพักท่ี
หอพักของนักศึกษา แต่ไม่ใช่ทุกมหาวิทยาลัยจะมีหอพักท่ีกำกับดูแลโดยมหาวิทยาลัยรองรับนักศึกษาทุกคน ทำให้
นักศึกษาหลายคนต้องพักอาศัยอยู่หอนอกกำกับของมหาวิทยาลัย และอาจมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาด้วยกันเอง
น้อยกว่าเมื่อเทียบกับกรณีของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 

 เพ่ือให้นักศึกษาชาวต่างชาติได้มีโอกาสในการสัมผัสการใช้ชีวิตแบบสหราชอาณาจักร โครงการ HOST UK 
จึงได้ถือกำเนิดขึ้นในปี 1987 HOST UK ดำเนินงานผ่านระบบอาสาสมัครและถือเป็นองค์กรการกุศล จุดประสงค์
หลักของโครงการคือการให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของพลเมืองสหราชอาณาจักร (HOST UK Official, n.d.) 
หลักการของ HOST UK คือนักศึกษาจะได้เข้าพักอาศัยกับครอบครัวอาสาสมัครในช่วงสุดสัปดาห์โดยเป็นการพัก
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ค้างคืน กิจกรรมที่ทำร่วมกับครอบครัวอาสาสมัคร ขึ้นอยู่กับการกำหนดของครอบครัวอาสาสมัคร ในบางครั้งอาจมี
กิจกรรมแนวธรรมชาติ เช่น การเดินป่า ปีนเขา หรืออาจเป็นการท่องเที่ยว ร่วมกันทำอาหาร หรือแม้แต่การไปร่วม
กิจกรรมทางศาสนาในช่วงเทศกาลคริสต์มาส สำหรับค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นค่าดำเนินการที่
ผู้เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบราว 50 ปอนด์ ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร บางมหาวิทยาลัย
มีการจ่ายค่าโครงการให้กับนักศึกษา ทำให้นักศึกษาไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายใด ๆ ในขณะที่บางมหาวิทยาลัย นักศึกษา
จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเข้าร่วมโครงการเอง ทั้งนี้นักศึกษาไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะได้เข้าพักยังเมืองไหน แต่
สามารถระบุงบประมาณค่าเดินทางที่มีได้ เช่น ในกรณีที่ระบุว่าสามารถรับผิดชอบค่าเดินทางได้มากกว่า 150 
ปอนด์ อาจจะได้เดินทางไปพักอาศัยกับครอบครัวในประเทศไอร์แลนด์เหนือ  

 ประสบการณ์ในการเข้าพักอาศัยกับชาวอังกฤษถือเป็นโอกาสที่หาไม่ได้โดยง่าย การได้เรียนรู้ในวัฒนธรรม
ที่แตกต่างจะทำให้นักศึกษาเข้าใจในวิถีชีวิตของชาวอังกฤษมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การเข้าร่วมโครงการ HOST UK จำกัด
สิทธิ์เฉพาะนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักรเท่านั้น โดยจะต้องมีการรับรองว่าเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรจริง 

ในส่วนของประเทศไทย ครอบครัวชาวไทยสามารถเข้าร่วมโครงการในลักษณะนี้ได้ผ่านองค์กร เช่น 
องค์กร AFS Thailand โดยสามารถเข้าร่วมเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ ผ่านโครงการ 4 โครงการได้แก่ School – 
based programs, Community Service Programs, Teaching Assistant Program, และ โปรแกรมอ่ืน ๆ (AFS 
Thailand, n.d.) 

ในอนาคต ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะมีนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะนักศึกษาจากประเทศจีนและประเทศ
เพ่ือนบ้านเข้ามาศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมากขึ้น โครงการที่มีลักษณะคล้ายกับ HOST UK 
อาจช่วยให้นักศึกษาชาวต่างชาติ เข้าใจในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบไทยในยุคศตวรรษท่ี 21 ได้มากยิ่งขึ้น  

*หมายเหต ุผู้เขียนเคยเข้าร่วมโครงการ HOST UK ในช่วงปี ค.ศ. 2010 – 2012 ค่าเข้าร่วมโครงการในปัจจุบันอาจ
มีการปรับราคาสูงมากข้ึน และผู้เขียนเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการเอเอฟเอส ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประจำปีการศึกษา 2002 – 2003 และใช้เวลา 11 เดือนพักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวอเมริกัน 1 ครอบครัวตลอด
ช่วงระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ  
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Dignity Kitchen ครัวสร้างศักดิ์ศรีของคนสิงคโปร์ 

ในประเทศสิงคโปร์ มีห้องครัวขนาดใหญ่ที่ชุบชีวิตคนจำนวนไม่น้อยให้กลับมามีพ้ืนที่ของตนเองอีกครั้ง ถือเป็น
ธุรกิจเพ่ือสังคมที่ประสบความสำเร็จจนคนจากหลายประเทศต้องเดินทางมาดูงาน  

 ในปี 2010 Seng Choon ผู้ประกอบการชาวสิงคโปร์ได้ทำโครงการ Dignity Kitchen ขึ้นมาเพ่ือให้ผู้พิการ
ทางสมอง ผู้พิการทางร่างกาย ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และ ผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิต ได้มีโอกาสในการฝึกการ
ทำงาน ณ โรงอาหารแห่งศักดิ์ศรี เพ่ือที่หลังจากการฝึกงานแล้ว เขาและเธอสามารถไปประกอบอาชีพในสถาน
ประกอบการอ่ืนได้ (Project Dignity, n.d.) 

 โมเดลธุรกิจของ Dignity Kitchen ตั้งแต่ระยะแรกคือ การให้บริการอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุจาก
บ้านพักคนชรา โดยมีกิจกรรมให้ร่วมทำในระหว่างการทานอาหาร เช่น การร้องเพลง ทั้งนี้อาหารและเครื่องดื่ม จะ
ถูกทำการผลิตโดยกลุ่มผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มื้ออาหารกลางวันที่มอบให้แก่ผู้สูงอายุได้รับการ
สนับสนุนโดยบุคคลหรือองค์กร ลักษณะของ Dignity Kitchen จะเป็นเหมือนกับฟู้ดคอร์ทในประเทศไทย คือมี
ร้านอาหารจำนวนหลายร้านและมีร้านเครื่องดื่มอยู่ในบริเวณเดียวกัน (Project Dignity, n.d.) 

 เนื่องจาก Dignity Kitchen เป็นธุรกิจเพ่ือสังคมไม่ใช่องค์กรการกุศล องค์กรนี้จึงมีกระบวนการคัดเลือกผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาสเข้ามาฝึกงานที่ห้องครัว นั่นหมายความว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ 
ผู้ผ่านการฝึกงานจะได้ปฏิบัติงานจริง ณ ร้านอาหาร หรือร้านขายเครื่องดื่มของโครงการ และเม่ือระยะเวลาการ
ฝึกงานจบลง จะมีการอบรมผู้ได้รับคัดเลือกรุ่นใหม่ ผู้ที่ผ่านการฝึกงานแล้วบางส่วนจะได้รับโอกาสให้เข้าไปทำงาน
ยังองค์กรอ่ืน ๆ ต่อไป 

 Seng Choon มีพ้ืนฐานในการทำธุรกิจมาก่อนที่จะมาทำโครงการ Dignity Kitchen ความถนัดของเขาคือ
การวางระบบ เพราะเขาเรียนจบด้านวิศวกรรมศาสตร์ นอกจากนี้ความถนัดอีกประการของเขาคือการฟ้ืนฟูกิจการ
ธุรกิจ เมื่อคุณแม่ของเขาได้เสียชีวิตลงและได้ทิ้งเงินมรดกให้เขาจำนวนหนึ่ง เขาได้นำเงินมรดกมาทำโครงการ 
Dignity Kitchen โดยได้ทำการวางระบบการทำงานของพนักงานฝึกงาน มีการประดิษฐ์อุปกรณ์เพ่ืออำนวยความ
สะดวกใหแ้ก่ผู้พิการ เช่น สร้างระบบที่สามารถหุงข้าวได้ทีละหลายหม้อผ่านการกดด้วยนิ้วเดียว ฝึกผู้พิการทาง
สายตาให้เป็นพนักงานคิดเงินโดยการฝึกใช้ประสาทสัมผัสทางมือ ฝึกผู้พิการทางการได้ยินให้สามารถรับรายการ
อาหารจากลูกค้าได้ และหน้าร้านจะมีการแปะโค้ดภาษามืออย่างง่าย เพ่ือให้ลูกค้าสามารถสั่งเครื่องดื่มจากผู้พิการ
ทางการได้ยินได้เอง  
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 นับถึงเดือนกรกฎาคม 2019 ธุรกิจเพ่ือสังคมที่ก่อตั้งโดย Seng Choon ได้ฝึกอบรมผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสไปแล้วกว่า 796 คน ส่งมอบอาหารกลางวันให้แก่ผู้สูงอายุแล้วกว่า 80,000 มื้ออาหาร และราว 3 ใน 4 
ของผู้ผ่านการอบรมจากโครงการได้งานทำกับพาร์ทเนอร์ของโครงการ (Project Dignity, n.d.) ในเดือนมกราคม ปี 
2020 Dignity Kitchen ได้ทำการขยายสาขาไปยังฮ่องกง โดยยังคงวัตถุประสงค์เดิมทุกประการตามต้นฉบับที่
ประเทศสิงคโปร์ คือการให้โอกาสแด่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (Chan, 2020) 

 อาหารที่ถูกผลิตโดยผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสแห่งร้าน Dignity Kitchen อาจมีความแตกต่างอยู่บ้างเมื่อ
เปรียบเทียบกับมื้ออาหารตามปกติ เช่น กระบวนการผลิตบางขั้นตอนอาจเป็นไปอย่างเชื่องช้า แต่ผู้เขียนสังเกตได้
ว่าทุกคนต่างตั้งใจทำงาน ถึงแม้ว่าแป้งแต่ละก้อนจะถูกปั้นใหม่หลายครั้งเพราะไม่ถูกใจผู้ปั้น แต่นั่นเป็นเพราะผู้ปั้น
อยากเห็นแป้งที่มีมาตรฐานที่ทำด้วยฝีมือของตนเอง  

 *หมายเหตุ ในปี 2018 ผู้เขียนได้ไปศึกษาดูงาน Dignity Kitchen ณ ประเทศสิงคโปร์ และได้ฟังการ
บรรยายจากคุณ Seng Choon จึงขอทำการสรุปรายละเอียดของการฟังการบรรยายไว้ในบทความนี้  
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Her เรารักกันแบบไม่มีตัวตนได้ไหม? 

ภาพยนตร์เรื่อง Her (2013) กำกับโดย Spike Jonze นำเสนอเรื่องราวของชายโสดคนหนึ่งที่ตัดสินใจทดลองมี
ความรักกับปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถพกพาไปด้วยได้ทุกที่ผ่านอุปกรณ์ที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่ไปกว่าเครื่องไอพอด 
(iPod) หลายคนที่คิดว่าเรื่องราวความรักระหว่างมนุษย์ผู้ชายในภาพยนตร์ที่มีต่อปัญญาประดิษฐ์เพศหญิงไม่มีทาง
เป็นไปได้ อาจจะต้องคิดใหม่ เพราะในปัจจุบันความรักในรูปแบบดังกล่าวมีอยู่จริง ทว่าไม่ได้เป็นความรักระหว่าง
มนุษย์กับปัญญาประดิษฐ์ หากแต่เป็นความรักอันหลอกลวงระหว่างมนุษย์กับมนุษย์บนโลกออนไลน์ 

 Romance Scam ถือเป็นคำท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับความรักอันหลอกลวง โดยลักษณะของ romance 
scam คือความสัมพันธ์ที่ไม่มีอยู่จริงผ่านทางเว็บไซต์หาคู่, แพลตฟอร์มโซเชียล, และอีเมล (Budd & Anderson, 
2009; Stabek, 2009 as cited in Kopp et al., 2015, p. 207) วิธีการหลอกลวงเหยื่อเกิดขึ้นได้โดยการหาเหยื่อ
ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเป้าหมายของผู้หลอกลวงประสงค์จะให้เหยื่อตกหลุมรัก โดยในเบื้องต้นผู้หลอกลวงจะทำ
การสร้างตัวตนปลอมขึ้นมา มีการสร้างเรื่องราวของผู้หลอกลวงให้สมจริง หลังจากนั้นจะทำการส่งข้อความหาเหยื่อ
โดยตรงเป็นประจำ ในบางครั้งยังมีการขอให้เหยื่อซื้อของขวัญให้ เช่น โทรศัพท์มือถือ ในระยะที่สอง หลังจากท่ี
เหยื่อเริ่มชอบพอกับผู้หลอกลวงแล้ว ระยะนี้จะมีการสร้างเรื่องราวเสมือนกับสร้างความก้าวหน้าของความสัมพันธ์ 
โดยการหลอกว่าจะเดินทางมาพบกับเหยื่อ และแน่นอนว่าการเดินทางจะต้องติดปัญหาอุปสรรค ทำให้ไม่สามารถ
เดินทางมาหาได้ วิธีแก้ไขมีอยู่หนทางเดียวนั่นคือขอให้เหยื่อทำการโอนเงินมาให้ และเมื่อเหยื่อโอนเงินมาให้ ผู้
หลอกลวงจะยังคงใช้วิธีการเช่นนี้ในการรีดทรัพย์จากเหยื่อ จนกว่าเหยื่อจะรู้ตัวและเลิกติดต่อกันไปในที่สุด (Sorell 
& Whitty, 2019; Buchanan & Whitty, 2014, p. 262) ทั้งนี้ นอกเหนือไปจากการหลอกลวงเหยื่อตามกลวิธี
ข้างต้น ผู้หลอกลวงยังเพ่ิมความน่าเชื่อถือเพ่ือขอให้เหยื่อทำการโอนเงินเพ่ิมเติม เช่น ในบางครั้งมีการให้แพทย์ตัว
ปลอมโทรศัพท์ไปหาเหยื่อเพ่ือให้เหยื่อช่วยเหลือคนรักของตัวเองให้หายขาดจากโรคภัยด้วยการโอนเงินค่า
รักษาพยาบาล นอกจากนี้ยังมีกรณีท่ีเหยื่ออาจตกไปอยู่ในอันตรายได้ เช่น การขอให้เหยื่อเดินทางมาหาผู้หลอกลวง 
ณ ประเทศในทวีปแอฟริกา โดยหากเหยื่อเดินทางมาจริงอาจประสบกับความเสี่ยงในการถูกลักพาตัวเพ่ือเรียกค่าไถ่ 
(SOCA, 2010; Whitty & Buchanan, 2012c as cited in Buchanan & Whitty, 2014, p. 262) 

 Romance scam เริ่มกลายเป็นที่รู้จักในเกาะอังกฤษราวปี 2007 โดยสามปีให้หลังจากการเกิดข้ึนของ 
romance scam ช่วงปี 2010 – 2011 พบว่าพลเมืองสหราชอาณาจักรถูกหลอกลวงด้วยวิธีการนี้ไปถึง 592 คน 
โดยในจำนวนนี้กว่าร้อยละ 34 สูญเสียเงินมากกว่า 5,000 ปอนด์ หรือราว 245,000 บาท ข้อสังเกตประการหนึ่งที่
มีต่อกรณีการหลอกลวงแบบ romance scam คือยังมีเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจริงแต่ไม่ได้ถูกรายงานอย่างเป็นทางการ
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เป็นจำนวนมาก โดยตัวเลขอาจมีมากถึง 230,000 คนที่ตกเป็นเหยื่อของ romance scam (Buchanan & Whitty, 
2014, p. 262)  

 โดยสรุป เรามีสิทธิที่จะตกเป็นเหยื่อของความรักแบบที่ไม่เคยพบเจอกันมาก่อน ไม่ต่างจากตัวเอกของ
ภาพยนตร์เรื่อง Her ดังนั้นสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ มันได้เป็นไปแล้วในปัจจุบันและการหลอกลวงเช่นนี้ยังคง
จะเกิดขึ้นต่อไป เราได้แต่หวังว่าเหยื่อคนนั้นคงไม่ใช่คุณท่ีกำลังอ่านบทความของเราอยู่ ณ ขณะนี้  
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Mumbai Dabbawalas: อาหารกลางวันจากบ้าน ส่งตรงถึงมือคุณ 

ในห้วงเวลาที่ประเทศไทยมีทั้ง Grab Food, Line Man, Foodpanda และอ่ืน ๆ อีกมากมายเป็นตัวเลือกในการสั่ง

อาหารมาทานยังที่พักอาศัยหรือท่ีทำงานแทนการทำอาหารทานเอง ทำให้คนเมืองจำนวนหนึ่งให้ความสำคัญกับ

การทำอาหารที่บ้านทานเองลดลง เพราะในที่สุดแล้ว ความสะดวกสบายของการให้บริการขนส่งอาหารในราคาที่

พร้อมจ่าย ถูกนับเป็นเหตุผลในการตัดสินใจสั่งอาหารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 

ในเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย มีการให้บริการรับส่งอาหาร ไม่ต่างจากประเทศไทย แต่ความพิเศษของการ

ส่งอาหารในมุมไบ ถูกจัดวางผ่านระบบออฟไลน์ อาหารที่รับส่งเป็นอาหารที่ทำเองที่บ้าน ส่งผ่านมาในรูปแบบของ

ปิ่นโตอาหาร ด้วยฝีมือของ Dabbawalas เหล่ามนุษย์นักเดินทางขนส่งอาหารที่เดินทางไปส่งอาหารด้วยการขึ้น

รถไฟและเดินเท้า คำว่า dabba แปลว่ากล่อง ในที่นี้หมายถึงกล่องอาหาร และ wala หมายถึงคนที่เก่ียวข้องกับการ

แลกเปลี่ยน เมื่อรวมคำว่า dabbawala เข้าไว้ด้วยกันจึงหมายความว่า คนที่ทำหน้าที่ในการขนส่งอาหารให้แก่

ผู้บริโภค (Pathak, 2010, p. 236) 

ประวัติศาสตร์การขนส่งอาหาร dabbawalas สามารถย้อนไปได้ถึงปี ค.ศ. 1890 โดยผู้คิดค้นธุรกิจแบบ 

dabbawala คนแรกคือ Mahadu Havji Bache ชาวเมืองปูเน ผู้เข้ามาทำงานยังเมืองมุมไบ Bache เล็งเห็นว่า มี

ความต้องการของคนอินเดียที่ทำงานตามหน่วยงานรัฐภายใต้การกำกับของสหราชอาณาจักรในการทานอาหารที่

ทางบ้านเป็นผู้ทำให้ Bache จึงสรรหาคนจากเมืองปูเนมาทำหน้าที่ในการขนส่งอาหาร โดยในระยะแรกใช้คนเพียง 

20 คน ก่อนที่จะขยายขนาดของการให้บริการ โดยระบบการรับคนเข้าทำงานเป็นการคัดคนเข้าทำงานจาก

ความสัมพันธ์ทางพ้ืนถิ่น กล่าวคือ บุคคลเหล่านี้มาจากพ้ืนที่เดียวกัน (Pathak, 2010, p. 236 – 237)  

ระบบการขนส่งอาหารของ dabbawalas ถือว่ามีประสิทธิภาพมาก เพราะมีการผิดพลาดแค่เพียง 1 ครั้ง

จาก 6 ล้านครั้งของการขนส่ง ด้วยการเดินทางโดยรถไฟและการเดินเท้าเพ่ือทำการขนส่งปิ่นโตอาหาร ทำให้ 

dabbawalas ถือเป็นหนึ่งในธุรกิจสายกรีน ในทุก ๆ วัน จะมี dabbawalas ทำงานราว 5,000 คน โดยสายงาน

การทำงานของ dabbawalas จะถูกแบ่งออกไปตามเขตของเมืองมุมไบ การเดินทางของ dabbawalas จะอยู่ใน

เขตพ้ืนที่ 25 กิโลเมตรของเส้นทางเดินรถไฟและอาศัยการเดินเท้าโดยเฉลี่ย 10 กิโลเมตร เริ่มต้นจากการรับอาหาร

ปิ่นโต แล้วนำไปรวม ณ จุดรวมอาหารและจากจุดรวมอาหาร ปิ่นโตจะถูกคัดแยกเพ่ือเตรียมเดินทางไปยังเส้นทาง

เดินรถไฟสายต่าง ๆ เมื่อปิ่นโตเดินทางมาถึงแต่ละสถานีรถไฟ เหล่า dabbawalas จะมารับปิ่นโตเพ่ือนำไปส่งต่อ

ยังลูกค้า โดยการขนส่งนี้จะเป็นการขนส่งอาหารกลางวัน (Ganapathy, Mahadevan, & Ravikeerthi, 2016)  
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ระบบการขนส่งอาหารกลางวันไปยังท่ัวเมืองมุมไบโดยเหล่า dabbawalas เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก จากการตีพิมพ์ของ

นิตยสาร Forbes ในปี 1998 (Pathak, 2010, p. 240) นอกจากนี้ยังมีภาพยนตร์เรื่อง The Lunchbox (2013) นำ

แสดงโดยนักแสดงชื่อดังอย่าง Irrfan Khan The Lunchbox นำเสนอเรื่องราวของการส่งอาหารที่ผิดพลาดโดย 

dabbawala ภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้ผู้ชมจากต่างประเทศได้รู้จักกับคำว่า dabbawala และประสิทธิภาพของการ

ขนส่งอาหารที่มีการผิดพลาดน้อยมาก ภายในภาพยนตร์ตัวละครที่แสดงเป็น dabbawala มีการอ้างถึงงานวิจัย

จากมหาวิทยาลัยชื่อดังในต่างประเทศเพ่ือยืนยันกับตัวเอกของเรื่องว่าแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะส่งปิ่นโตอาหาร

ผิด ในข้อเท็จจริงแล้วมีงานวิชาการท่ีตีพิมพ์โดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเรื่อง “The Dabbawala 

System: On-Time Delivery, Every Time” อยู่จริง 

 Dabbawala ไม่ได้เป็นเพียงแค่ธุรกิจการขนส่งอาหาร หรือชื่อเรียกคนขนส่งอาหาร แต่เป็นเรื่องราวของ

ประสิทธิภาพในด้านการขนส่งที่ไม่ต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก และเป็นการเดินทางโดยสิ้นเปลืองพลังงานน้อยเพราะ

ใช้การขนส่งสาธารณะ นอกจากนี้ dabbawala ยังนำเสนอในประเด็นของท้องถิ่นศึกษา เช่น กระบวนการคัดเลือก

คนที่มีที่มาจากความสัมพันธ์ในพื้นถ่ินเดียวกัน ถึงแม้การเลียนแบบวิธีการ dabbawala เพ่ือนำมาปรับใช้จะทำได้

ยาก เพราะเหตุปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จมีหลายประการ รวมไปถึงวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของคน

ท้องถิ่น แต่ dabbawala ก็แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จโดยการสร้างอัต

ลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร  
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หัวเราะทั้งน้ำตาไปกับวันจมูกแดง 

วันจมูกแดง (Red Nose Day) ถือกำเนิดขึ้นในปี ค.ศ. 1988 โดยองค์กร Comic Relief ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลในส

หราชอาณาจักร ในทุกปีเว้นปีจะมี 1 วันในสหราชอาณาจักรที่เป็นวันจมูกแดง หลักการของวันจมูกแดงคือการให้

ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ประเทศในทวีปแอฟริกาและสหราชอาณาจักรโดยผ่านการบริจาค สิ่งที่ทำให้องค์กร 

Comic Relief มีความแตกต่างจากองค์กรการกุศลอ่ืน คือการใช้ความตลกในการระดมทุน ดังนั้นยอดการบริจาค

ของวันจมูกแดงจะมาจากการที่นักแสดงตลกรวมไปถึงนักแสดงคนอื่น ๆ ทำการแสดงละครหรือกิจกรรมที่สร้าง

ความตลกขบขันให้แก่ผู้ชมในสหราชอาณาจักรผ่านการออกอากาศทางช่อง BBC (Comic Relief, 2013)  

 ประชาชนทั่วประเทศสามารถมีส่วนร่วมกับวันจมูกแดงด้วยการซื้อจมูกสีแดงที่วางขายตามร้านค้าท่ัวไป

ในสหราชอาณาจักร จมูกสีแดงมีรูปทรงกลมเหมือนจมูกที่ตัวตลกใส่แต่จะมีลวดลายที่แตกต่างกันออกไป นอกจาก

การซื้อจมูกสีแดงแล้ว ยังสามารถบริจาคเงินโดยตรงผ่านทางโครงการ หรือทำกิจกรรมระดมทุนของตนเองในนาม

วันจมูกแดงและนำรายได้มอบให้กับองค์กร Comic Relief เพ่ือดำเนินการสาธารณประโยชน์ต่อไป ผู้เขียนเคยเป็น

ทั้งผู้ซื้อจมูกแดงและผู้บริจาคเงินให้กับองค์กร Comic Relief ข้อสังเกตท่ีมีต่อวันจมูกแดงคือชาวอังกฤษจำนวน

มากต่างมีส่วนร่วมทั้งก่อนและหลังวันจมูกแดง ในบางครั้งเห็นรถแท็กซี่ใส่จมูกสีแดงไว้หน้ารถยนต์เพื่อแสดงออกว่า

สนับสนุนโครงการวันจมูกแดง ในเบื้องต้น สิ่งที่จะต้องทราบเกี่ยวกับคนอังกฤษคือ เขาเป็นคนที่สนับสนุนด้านการ

กุศลจนเป็นวัฒนธรรม คือนอกจากวันจมูกแดงแล้ว ในช่วงใกล้วันทหารผ่านศึก จะเห็นชาวอังกฤษจำนวนไม่น้อยที่

ขึ้นรถไฟใต้ดินโดยมีการติดดอกป๊อปปี้บนเสื้อเพ่ือเป็นการรำลึกถึงวันทหารผ่านศึก จากรายงานโดย GoFundMe 

พบว่าสหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่มีอัตราร้อยละของผู้บริจาคเพื่อการกุศลต่อจำนวนประชากรมากท่ีสุดเป็น

ลำดับที่ 5 ของโลกรองลงมาจาก ประเทศไอร์แลนด์, สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, และแคนาดา (GoFundMe, n.d. 

as cited in Whitehead, 2019)  

 การแสดงตลกเพ่ือทำการระดมทุนสู่องค์กร Comic Relief ถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จมากใน

การรวมนักแสดงและบุคคลผู้มีชื่อเสียงจากทั่วทั้งประเทศมาร่วมกิจกรรม ตัวอย่างเช่น ในปี 2011 Andy Murray 

นักกีฬาเทนนิสชาวอังกฤษได้ให้เกียรติมาร่วมทำการแสดงตลกร่วมกับนักแสดงคนอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตาม ในกรณีของ

การสร้างคอนเทนต์ผ่านช่อง BBC จะมีการแนะนำโครงการ Red Nose Day คั่นรายการแสดงละครตลก เพ่ือ

อธิบายว่าทำไมผู้ชมทางบ้านถึงควรบริจาคเงินเข้าสู่โครงการ ในหลายครั้งเรื่องราวที่ถ่ายทอดนำเสนอบทสัมภาษณ์

และภาพท่ีน่าสะเทือนใจ เช่น ฉายภาพเด็กหญิงจากทวีปแอฟริกาที่อายุไม่ถึงสิบปีนั่งร้องไห้เพราะเธอหิวข้าวและ
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เธอได้แต่พูดซ้ำ ๆ ผ่านกล้องว่า “ฉันหิวข้าวเหลือเกิน” ที่น่าสงสารไปกว่านั้นคือเธอเป็นเด็กกำพร้าที่ไม่มีผู้ปกครอง

คอยดูแล หรือการฉายภาพเด็กชายอายุไม่เกินสามขวบที่กำลังถูกแมลงวันรุมตอมตามใบหน้าและลำตัว โดยมี

นักแสดงชาวอังกฤษกล่าวผ่านกล้องว่าเด็กคนนี้น่าสงสารอย่างไร41 กระบวนการสร้างคอนเทนต์เหล่านี้ทำให้

สามารถมองได้อย่างน้อยสองมุมมองคือ 1.) สร้างเรื่องราวให้น่าเห็นใจเพราะจะทำให้ผู้ชมรายการรู้สึกว่าต้อง

บริจาคเงินช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน หรือ 2.) เรื่องราวความน่าสงสารเหล่านี้เป็นการฉายภาพซ้ำของความรู้สึกที่ว่า

พลเมืองสหราชอาณาจักรคือพลเมืองจากประเทศโลกท่ี 1 ควรทำหน้าที่ในการช่วยเหลือประเทศโลกท่ี 3 

นอกจากนี้ยังสามารถมองไปถึงว่าคอนเทนต์ได้สร้างภาพว่าแอฟริกาเป็นดินแดนที่มีแต่ผู้คนยากไร้ น่าสงสารเห็นใจ 

ซึ่งอันที่จริงแล้วการสื่อสารในลักษณะเช่นนี้ ไม่ได้ฉายภาพทั้งหมดของทวีปแอฟริกาและเป็นการนำเสนอในมุมมอง

เพียงด้านเดียว 

    ในภาพรวมของโครงการ Red Nose Day ถือว่าประสบความสำเร็จในการระดมทุนเป็นอย่างมาก โดย

ในปี 2019 มีคนบริจาคเงินให้กับโครงการเป็นจำนวนถึง 63.9 ล้านปอนด์ (Comic Relief, n.d.) วัน Red Nose 

Day ในสหราชอาณาจักร จะกลับมาอีกครั้งในปี 2021 และเม่ือถึงเวลานั้น ผู้เขียนหวังว่าการแสดงตลกในครั้งหน้า 

จะไม่ทำให้ผู้ชมทางบ้านต้องเสียน้ำตาอีก   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
41 ผู้เขียนได้รับชมรายการของโครงการ Red Nose Day ผ่านทางช่อง BBC ในขณะที่ศึกษาต่อในสหราชอาณาจกัร ปี ค.ศ. 2011 
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เที่ยวฟรี นอนฟรี ชีวิตดีดีในยุคดิจิทัล  

จะเป็นอย่างไรเมื่อคุณเดินทางไปถึงยังประเทศยุโรป ก็มีคนมาชวนคุณไปเที่ยวฟรี โดยมีไกด์ผู้รอบรู้เส้นทางและ
ประวัติศาสตร์พาคุณเดินชมรอบเมือง นอกจากนี้ยังมีที่พักฟรีให้แก่คุณได้นอนตามเมืองต่าง ๆ โดยที่คุณไม่ต้องไป
จองโรงแรมหรือที่พักแบบ Airbnb ให้เสียเวลา แน่นอนว่าข้อเสนอนี้ หลายคนอาจคิดว่าไม่น่าเป็นจริงได้ เพราะของ
ฟรีไม่น่าจะมีในโลก อย่างไรก็ตามบทความนี้จะมานำเสนอการท่องเที่ยวแบบทางเลือกท่ีจะมอบทั้งท่ีพักและไกด์นำ
เที่ยวให้กับคุณโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 SANDEMANs New Europe ก่อตั้งในปี ค.ศ. 2003 โดย Chris Sandeman บัณฑิตจากมหาวิทยาลัย Yale 
(SANDEMANs New Europe, n.d.) เมื่อ Sandeman เรียนจบ เขาได้ทำงานเป็นไกด์ในเบอร์ลิน แต่การเป็นไกด์
อาชีพของเขาไม่ประสบความสำเร็จจนต้องถูกให้ออกจากงาน เขาเลยคิดไอเดีย “ทัวร์ฟรี” ขึ้นมา เพ่ือให้เขายังคงได้
ทำหน้าที่ในการเป็นไกด์และหาลูกค้าตามโฮสเทลต่าง ๆ (Aim to Travel, 2013) หลักการทัวร์ฟรีของ Sandeman 
คือการพาไปเดินเที่ยวบริเวณรอบเมืองในเบอร์ลิน ซึ่งเป็นเมืองที่มีสถานที่สำคัญท่ีอยู่ใกล้กันในระยะที่เดินได้ ทัวร์นี้
ไม่มีการตั้งราคา แต่จะอยู่ได้ด้วยเงินค่าทิปจากลูกค้าที่เห็นสมควรว่าควรให้ทิปแก่ผู้นำทัวร์เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ 
Chris Sandeman ได้กล่าวถึงหลักการของบริษัทว่า หากลูกค้าผู้มาเดินทัวร์ฟรีไม่พึงพอใจในการให้บริการ ก็
สามารถที่จะเดินออกจากทัวร์โดยไม่ต้องให้เงินค่าทิปแต่อย่างใด หลังจากการเปิดให้บริการในเบอร์ลินเพียง 6 
เดือน บริษัทของ Sanderman สามารถครองมูลค่าการตลาดของบริษัทนำเที่ยวแบบเดินทัวร์ได้ถึงร้อยละ 50 ใน
เบอร์ลิน (Aim to Travel, 2013) ปัจจุบันบริษัทมีบริการทัวร์ฟรีใน 20 เมืองทั้งในยุโรป สหรฐัอเมริกา และ
ตะวันออกกลาง (SANDEMANs New Europe, n.d.) 

 นอกจากเรื่องการเที่ยวฟรีแล้ว ในปัจจุบันเราสามารถค้นหาที่พักอาศัยฟรี ผ่านการใช้บริการจากเว็บไซต์ 
Couchsurfing.com ไอเดียของเว็บไซต์มีที่มาจากผู้ก่อตั้ง Casey Fenton ในปี 1999 Fenton ได้เดินทางจากเมือง
บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกาไปยังประเทศไอซ์แลนด์โดยไม่ได้มีการวางแผนในการจองที่พัก เขาตัดสินใจทำการ
แฮ็กระบบข้อมูลของมหาวิทยาลัยไอซ์แลนด์ (University of Iceland) และทำการส่งอีเมลไปหานักศึกษาราว 
1,500 คนเพ่ือขอความช่วยเหลือในการให้ที่พักอาศัยแก่เขา ปรากฎว่ามีคนตอบรับให้เขาเข้าพักอาศัยเป็นจำนวน
มาก เมื่อ Fenton กลับมายังสหรัฐอเมริกา เขาเลยนำเอาไอเดียที่ได้จากการขอเข้าพักอาศัยฟรีในไอซ์แลนด์มา
เปิดตัวเว็บไซต์ Couchsurfing.com โดยองค์กรนี้ถือเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร (Wikipedia, n.d.) หลักการ
ของการใช้บริการ Couchsurfing สามารถทำได้โดยกรอกข้อมูลเบื้องต้นของผู้ใช้บริการ โดยสามารถเลือกได้ว่าจะ
เป็นโฮสต์ผู้ให้บริการเปิดที่พักต้อนรับผู้มาพักอาศัยหรือจะเป็นผู้ขอเข้าพักอาศัยเอง ผู้ขอเข้าพักอาศัยจะทำการส่ง
ข้อความแนะนำตัวและเหตุผลในการขอเข้าพักไปยังโฮสต์โดยตรง หรือบางครั้งสามารถทิ้งข้อมูลไว้ในระบบเพ่ีอให้
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โฮสต์ได้เสนอให้เข้าพักอาศัย ทั้งผู้เข้าพักอาศัยและโฮสต์ต้องทำการตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่ายผ่านระบบ โดยทั้งสอง
ฝ่ายสามารถเห็นข้อแนะนำติชมจากข้อมูลการเข้าพักหรือการเป็นโฮสต์ของผู้ใช้บริการคนก่อน ๆ ปัจจุบัน
ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ Couchsurfing มีอยู่ทั่วโลก โดยหลักการเบื้องต้นของ Couchsurfing คือโฮสต์ให้บริการ
เข้าพักอาศัยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่อาจมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละโฮสต์ เช่น ห้ามสวมใส่รองเท้าภายใน
บ้าน ห้ามนำเด็กเข้ามาพักอาศัยภายในบ้าน หรือ ห้ามสูบบุหรี่ภายในบ้าน ฯลฯ  

 ทั้ง SANDERMANs New Europe และ Couchsurfing ถือเป็นองค์กรที่สนับสนุนเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน 
หรือ sharing economy โดยนิยามของเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน คือ การแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลในระยะสั้น โดย
การแลกเปลี่ยนนี้อาจเป็นสินค้าหรือการบริการ และมักกระทำผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (Chappelow, 2020) 
ตัวอย่างของเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน ได้แก่ Airbnb ที่ผู้ให้บริการคือเจ้าของสถานที่ที่ให้ผู้เข้ามาพักอาศัยในช่วง
ระยะเวลาตามที่ได้ตกลงกัน โดยผู้เข้าพักทำการจองที่พักผ่านระบบออนไลน์ (Chappelow, 2020)  

 ปัจจุบันอาชีพไกด์ที่อาจถูกจำกัดด้วยการสอบใบอนุญาต ซึ่งหมายความว่าคนต่างชาติไม่มีสิทธิในการทำ
อาชีพนี้ได้ในประเทศที่มีกฎหมายดังกล่าว และโรงแรมที่จะต้องทำการขออนุญาตเปิดโรงแรมตามกฎหมาย กำลัง
ถูกท้าทายโดยองค์กรข้ามชาติที่มาทั้งในรูปแบบขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและสตาร์ทอัพ คำถามคือ ประเทศ
ไทยที่พ่ึงพิงรายได้จากการท่องเที่ยวจะเสียดุลการค้าและสามารถจัดเก็บภาษีได้น้อยลงจากการเข้ามาขององค์กร
เหล่านี้นับเป็นปริมาณเงินมากเท่าไหร่ และตัวเลขนี้มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างไรในอนาคต   
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เดินทางไปดาวอังคารด้วยตั๋วเที่ยวเดียว 

จะเป็นอย่างไรถ้าหากว่าเราได้ไปอาศัยอยู่บนดาวอังคารจริง ๆ  ในปี 2011 โครงการ Mars One ได้ถือกำเนิดขึ้น โดย 
มีเป้าประสงค์ท่ีจะพามนุษย์เดินทางไปยังดาวอังคาร การเดินทางในครั้งนี้เป็นการเดินทางไปโดยมีตั๋วยานอวกาศ
เพียงเที่ยวเดียว และจะไม่มีการกลับมาอีก (Mars One, n.d.; Chu, 2014) นั่นแปลว่ามนุษย์ที่ตัดสินใจเดินทางไป
ยังดาวอังคารกับโครงการ Mars One อาจไม่มีโอกาสได้พบเจอกับครอบครัว ญาติ และเพ่ือนของตนเองอีกเลย
ตลอดชีวิต  

 หลังจากการเปิดตัวของโครงการ ในปี 2013 Mars One ได้ทำการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเดินทาง
ไปยังดาวอังคารภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า the Astronaut Selection Program (ASP) โครงการนี้เปิดโอกาสให้คน
จากทั่วโลกส่งใบสมัครเข้ามายังโครงการ และหากได้รับคัดเลือก เขาและเธอเหล่านั้นจะได้เดินทางไปยังดาวอังคาร
ในปี 2031 (Mars One, n.d.)  

 ถึงแม้ว่าโครงการ Mars One จะได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากทั่วทุกมุมโลก แต่ก็เกิดคำถามอยู่ไม่
น้อยว่าโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนโดยใคร เพราะจากเว็บไซต์ของโครงการ ชี้แจงเอาไว้ว่า Mars One ได้รับการ
สนับสนุนทางการเงินราว 1 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการบริจาค การขายสินค้า การลงทุน รายได้จากสปอนเซอร์ ฯลฯ 
แต่ไม่ได้มีรัฐบาลหรือองค์กรขนาดใหญ่ให้การสนับสนุน  

 ในปี 2014 นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology (MIT) ได้ทำการวิจัยถึง
ความเป็นไปได้โครงการ Mars One ผลปรากฏว่า โครงการนี้มีช่องโหว่มากมายในเชิงวิทยาศาสตร์ เช่น การปลูกพืช
บนดาวอังคารจะส่งผลให้เกิดการสร้างออกซิเจนในระดับที่ไม่ปลอดภัยและจะทำให้มนุษย์ขาดอากาศหายใจใน
ที่สุด ในส่วนของน้ำ มีการค้นพบน้ำแข็งบนพื้นผิวของดาวอังคาร และทางโครงการ Mars One ได้ระบุว่าผู้เข้าร่วม
โครงการอาจทำการละลายน้ำแข็งบนพ้ืนผิวดาวอังคารเพ่ือนำมาบริโภค อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีในปัจจุบันยังไม่
สามารถทำการละลายน้ำแข็งจากดินและนำมาบริโภคได้  (Chu, 2014) 

 ทั้งนี้ นอกเหนือจากประเด็นปัญหาในเชิงวิทยาศาสตร์ของการไปอยู่บนดาวอังคารอย่างไรให้มีชีวิตรอด
แล้ว ยังมีประเด็นทางด้านสังคมวิทยาและจิตวิทยาที่จะต้องนำมาพิจารณาด้วย โครงการ Hawai’i Space 
Exploration Analog and Simulation (HI-SEAS) ถือเป็นโครงการทดลองที่ให้มนุษย์มาอาศัยอยู่ด้วยกันใน
สภาวการณ์ที่จำลองว่ามนุษย์กำลังอาศัยอยู่บนดาวอังคาร โดยกลุ่มที่ทำการทดลองเป็นระยะเวลาที่ยาวนานที่สุด 
ใช้เวลา 1 ปีในการอาศัยอยู่ร่วมกัน (Hersher, 2016) โดยทั้ง 6 ผู้ทำการทดลองต้องอาศัยอยู่ร่วมกันในพ้ืนที่แคบ ใช้
ห้องน้ำร่วมกัน สามารถอาบน้ำได้เพียง 30 วินาทีเพ่ือประหยัดน้ำ ทานอาหารอวกาศ รับส่งข้อมูลข่าวสารช้ากว่า
เวลาทั่วไปราว 20 นาที และเมื่อออกจากพ้ืนที่อาศัยจะต้องทำการสวมชุดอวกาศ (Koren, 2018) ผลปรากฏวา่ 
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มนุษย์ผู้เข้ารับการทดลองอยู่ร่วมกัน เกิดการทะเลาะกัน แบ่งพรรคแบ่งพวก ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการบางส่วนอยู่
อย่างไม่มีความสุข (The Habitat, 2018) 

 ก่อนที่เราจะหาวิธีเดินทางไปยังดาวอังคาร ซึ่งคาดว่าไม่วันใดก็วันหนึ่งที่มนุษย์จะสามารถหาหนทางไปยัง
ดาวอังคารได้ เราควรหันมาให้ความสำคัญกับสภาวะของความเป็นมนุษย์ ทั้งในสภาพจิตใจ สภาพสังคม ซึ่งล้วนมี
ผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งในวันนี้และในอนาคตอันไกล  
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บทที่ 4 

การสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 

หัวข้อ 

• ทัศนคติเชิงบวก 

• ความรุนแรง 

• การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 

วัตถุประสงค์ 

• นักศึกษาสามารถเรียนรู้ถึงวิธีการสร้างทัศนคติเชิงบวก 

• นักศึกษาเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างตนเองและผู้อื่นด้วยสันติวิธี 

• นักศึกษาสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการลดปัญหาความขัดแย้งทางสังคม ที่เกิดขึ้นจริงในสถานการณ์

ปัจจุบัน 

เกริ่นนำ 

 ในชีวิตประจำวันของเรา ต้องประสบกับเหตุแห่งความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจด้วยเหตุผลต่างๆ ใน

บทที่ 4 เราจะได้เรียนรู้กันถึง “ความสุข” ถึงแม้ทุกคนจะเข้าใจว่า ความสุขแปลว่าอะไร แต่รู้หรือไม่ว่า ในปัจจุบัน 

เริ่มมีการเรียนการสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับความสุขในหลายมหาวิทยาลัย หรือนั่นแสดงว่า คนเราไม่รู้ว่าทำอย่างไร

ถึงจะมีความสุข?  

 นอกจากการเรียนรู้ถึงความสุข เราจะได้เรียนรู้ถึงความรุนแรง ซึ่งเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความทุกข์ แต่ใน

ความเป็นจริงแล้ว ชีวิตของพวกเราจะต้องเจอกับความทุกข์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเรียนรู้เรื่องความรุนแรง จะทำ

ให้เราเข้าใจว่าสิ่งใดที่เราควรกระทำและไม่ควรกระทำต่อผู้อ่ืน เพราะสิ่งนั้นอาจเป็นสิ่งที่เรียกว่าความรุนแรง โดยที่

เราได้กระทำไปอย่างไม่รู้ตัว และนอกจากการเรียนรู้เรื่องความรุนแรงแล้ว เรายังจะได้เรียนรู้ถึงการแก้ไขปัญหา

ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ซึ่งเป็นการคงไว้ซึ่งสันติภาพโดยรวมของสังคม  
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ทัศนคติเชิงบวก 

 การเรียนการสอนในรายวิชาที่เก่ียวกับศาสตร์แห่งความสุข ถือว่าได้รับความนิยมมากในประเทศ

สหรัฐอเมริกา ดังจะเห็นได้จากการเปิดการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ที่เรียกว่า Massive Open 

Online Course (MOOC) เช่น Coursera.org และ edX.org โดยมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกท่ีมีการสอนศาสตร์

ความสุข ได้แก่ University of California, Berkley มีการสอนวิชา The Science of Happiness42 Yale 

University มีการสอนวิชา The Science of Well-Being43 ซึ่งเนื้อหาของการเรียนการสอนเกี่ยวข้องกับความสุข

โดยตรง  

วิชาความสุขไม่ได้มีการเรียนการสอนผ่านคณะด้านวิทยาศาสตร์สายสุขภาพแต่เพียงเท่านั้น คณะทางด้าน

สายสังคมศาสตร์ เช่น บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ต่างมีวิชาการเรียนการสอนและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ความสุขด้วยเช่นกัน เช่น Professor Raj Raghunathan จาก McCombs School of Business, The University 

of Texas at Austin ทำการสอนรายวิชา A Life of Happiness and Fulfillment ซึ่งมีนักเรียนลงทะเบียนเรียน

วิชานี้ผ่าน Coursera มากเกิน 100,000 รายในต้นปี 2016 และรายวิชานี้กลายเป็นวิชาที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของ 

Coursera (Raghunathan, 2016: 4-5) สำหรับวิชาทางด้านเศรษฐศาสตร์ Professor Nattavudh Powdthavee 

(ณัฐวุฒิ เผ่าทวี) ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ความสุขและเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม เป็นผู้สอนรายวิชา The 

Economics of Wellbeing ณ The University of Warwick44 ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าศาสตร์แห่งความสุข สามารถ

นำไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายสาขาวิชา   

ทัศนคติเชิงบวก เกี่ยวข้องอย่างไรกับความสุข? คำว่า ทัศนคติ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ. 2554 แปลว่า “แนวความคิด” ดังนั้นทัศนคติเชิงบวก จึงหมายถึง แนวความคิดเชิงบวก ทั้งนี้ การมีความสุข

ถือเป็นพ้ืนฐานทัศนคติเชิงบวก จากผลการจัดอันดับของ World Happiness Report, 2018 พบว่า ประเทศที่คน

มีความสุขมากท่ีสุด 5 อันดับแรก คือ ฟินแลนด์, นอร์เวย์, เดนมาร์ก, ไอซ์แลนด์, และ สวิสเซอร์แลนด์ ในส่วนของ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สิงคโปร์ ติดอันดับที่ 34, มาเลเซีย อันดับที่ 35, ไทย อันดับที่ 46, ฟิลิปปินส์ อันดับที่ 71, 

เวียดนาม อันดับที่ 95, อินโดนีเซีย อันดับที่ 96, ลาว อันดับที่ 110, กัมพูชา อันดับที่ 120, และ เมียนมา อันดับที่ 

 
42 ดูรายละเอยีดของรายวิชาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.edx.org/course/the-science-of-happiness  
43 ดูรายละเอยีดของรายวิชาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.coursera.org/learn/the-science-of-well-being  
44 ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.wbs.ac.uk/about/person/nattavudh-powdthavee  

https://www.edx.org/course/the-science-of-happiness
https://www.coursera.org/learn/the-science-of-well-being
https://www.wbs.ac.uk/about/person/nattavudh-powdthavee
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130 สำหรับประเทศที่มีความสุขน้อยที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ บูรูนดี, เซ็นทรัลแอฟริกันรีพับลิก, เซาท์ซูดาน, 

แทนซาเนีย, และ เยเมน (Helliwell, Layard & Sachs, 2018: 20-23)  

เหตุผลว่าทำไมบุคคลในประเทศหนึ่งถึงมีความสุขมากกว่าประเทศอ่ืน ประการหนึ่งคือ การมีคุณภาพชีวิต

โดยรวมที่ดี จากการวัดผลโดย Social Progress Index โดย Social Progress หมายความถึง “ความสามารถของ

สังคมในการทำให้พลเมืองได้รับความต้องการขั้นพื้นฐาน สร้างพ้ืนที่ให้กับพลเมืองและสังคมในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังต้องสร้างปัจจัยที่ส่งเสริมให้พลเมืองสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่” 

(Porter, Stern, & Green, 2017: 2-3) 

เกณฑ์การวัดคุณภาพของชีวิตของ Social Progress Index แบ่งออกเป็น 3 ข้อหลัก ได้แก ่ 

• ความต้องการข้ันพ้ืนฐานของมนุษย์ แบ่งออกเป็น โภชนาการและการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน 

น้ำดื่มและสุขอนามัย ที่อยู่อาศัย และ ความปลอดภัย 

• สุขภาวะขั้นพ้ืนฐาน แบ่งออกเป็น การเข้าถึงความรู้ขั้นพ้ืนฐาน การเข้าถึงข้อมูลและการสื่อสาร 

สุขภาพ และคุณภาพของสิ่งแวดล้อม 

• โอกาส แบ่งออกเป็น สิทธิส่วนบุคคล เสรีภาพส่วนบุคคล เสรีภาพในการเลือก การยอมรับความ

คิดเห็น การรู้สึกเป็นส่วนร่วม การเข้าถึงการศึกษาขั้นสูง  

ผลของประเทศที่มีคะแนน Social Progress Index สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เดนมาร์ก (90.57), 

ฟินแลนด์ (90.53), ไอซ์แลนด์ (90.27), นอร์เวย์ (90.27), และ สวิสเซอร์แลนด์ (90.10) (Porter, Stern, & Green, 

2017: 2-3) ถือว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกับระดับความสุขของประชากรในประเทศนั้นๆ เราสามารถอนุมานจากผล

คะแนนของ Social Progress Index และ World Happiness Report ได้ว่า ความสุขของมนุษย์ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่

กับสภาพแวดล้อมและสังคม ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดการผ่านนโยบายของภาครัฐ การจัดสรรสวัสดิการ

และการเมืองการปกครองที่เปิดกว้างให้ประชาชนได้มีสิทธิเสรีภาพและมีโอกาสในการใช้ศักยภาพที่ตนเองมีอยู่

อย่างเต็มที ่ 

หลังจากท่ีได้เห็นผลรวมของความสุขและความก้าวหน้าทางสังคมของประชากรในระดับรัฐแล้ว ในระดับ

หน่วยศึกษาท่ีเล็กท่ีสุด คือ การศึกษาความสุขในระดับบุคคล จากผลการศึกษาของวิทยาศาสตร์ความสุข พบว่า 

อัตราความสุขของมนุษย์ข้ึนอยู่กับยีนถึงร้อยละ 50 ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ เพราะเป็นสิ่งที่เรามีมา

ตั้งแต่กำเนิด ร้อยละ 40 ของความสุขข้ึนอยู่กับกิจกรรมที่เราทำซึ่งเป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ และร้อยละ 10 
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ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เราเผชิญ เช่น เหตุการณ์สำคัญในครอบครัว การสูญเสียเงิน ชีวิตคู่ ดังนั้นถึงแม้จะมีปัจจัยที่

ควบคุมความสุขไม่ได้ถึงก่ึงหนึ่ง แต่เรายังสามารถควบคุมได้ในอีกครึ่งที่เหลือ (Lyubomirsky, 2008 as cited in 

Mendelsohn, 2008) ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเราสามารถควบคุมเหตุการณ์ไม่ให้เกิดข้ึน เช่น เราไม่สามารถ

ควบคุมให้คนในครอบครัวเราไม่เจ็บป่วย คนรักไม่จากไป หรือ การลงทุนในตลาดหุ้นไม่ขาดทุน แตส่ิ่งที่เราสามารถ

ควบคุมได้ คือ วิธีการคิดและการปฏิบัติตนต่อเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน  

คนมีความสุขมักมีพฤติกรรมอย่างไร? คนมีความสุขมักจะมีองค์ประกอบร่วมดังต่อไปนี้ “มีความสุขใน

ความสัมพันธ์ทางสังคม สามารถแสดงออกถึงความรู้สึกสำนึกบุญคุณได้โดยง่าย มักจะเป็นคนแรกๆที่เสนอตัว

ช่วยเหลือผู้อื่น มีการฝึกฝนการมองโลกในแง่ดี อยู่กับปัจจุบัน มีความสุขกับปัจจุบัน ออกกำลังกายหรือมีกิจกรรมที่

มีการใช้ร่างกายเคลื่อนไหวเป็นนิสัย มักเป็นคนที่มีความเชื่อในศาสนา มีเป้าหมายที่มีความหมายและปฏิบัติตาม

เป้าหมายนั้นอย่างจริงจัง” (Argyle, 1999; Diener et al. 1999; Diener & Lucas, 1999; Lyubomirsky, 2001; 

and Myers, 2000 as cited in Lyubomirsky, 2008) 

จะเห็นได้ว่าการมีความสุขในความสัมพันธ์ทางสังคมถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของคนมีความสุข การมี

ความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีส่งผลดีต่อการลดระดับความขัดแย้งในสังคม รวมไปถึงการรู้สึกสำนึกบุญคุณและการ

ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอเมื่อมีโอกาส ทั้งนี้ เมื่อถามว่าทำอย่างไรเราถึงจะเป็นผู้มีความสุข คำตอบคือ ความสุข

นั้นสามารถสร้างและฝึกฝนได้ เราสามารถค้นหากิจกรรมที่ใช้การเคลื่อนไหวทางร่างกายท่ีเราชอบและฝึกฝนในการ

ทำกิจกรรมนั้นๆอย่างสม่ำเสมอ ฝึกพูดคำว่าขอบคุณทุกครั้งเมื่อมีใครทำอะไรให้กับเราและชื่นชมผู้อ่ืนอย่างจริงใจ 

การเขียนจดหมายขอบคุณถือเป็นอีกการฝึกฝนการสร้างความสุข ทั้งสร้างความสุขให้กับตัวเองและสร้างความสุข

ให้กับผู้อื่น 

ความสุขเป็นสิ่งที่บุคคลสามารถสร้างด้วยตนเองได้ เพ่ือส่งเสริมให้เรามีทัศนคติท่ีดีต่อโลก สังคม ผู้คนรอบ

ข้าง และตนเอง เราสามารถฝึกฝนการสร้างความสุขให้แก่ตัวเราเองและบุคคลรอบข้าง ในส่วนของภาครัฐ หน้าที่

ของรัฐคือการส่งเสริมสวัสดิการรัฐ สนับสนุนให้ประชากรในประเทศได้รับสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานอย่างเพียงพอ รัฐ

ต้องเป็นตัวแสดงหลักในการลดความเหลื่อมล้ำทางสร้างคม เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงออกซ่ึงเสรีภาพ

ส่วนบุคคล รัฐควรหลีกเลี่ยงการสร้างความขัดแย้งภายในสังคมและในระดับระหว่างรัฐ  

ทั้งนี้ เมื่อถามถึงความต้องการของนักศึกษาว่าในชีวิตนี้ต้องการอะไร หลายคนจะมีความต้องการที่แตกต่าง

กันแกไป ไม่ว่าจะเป็นความต้องการทางทรัพย์สิน สุขภาพ ครอบครัว สติปัญญา ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน แต่
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เมื่อขอให้นักศึกษาคิดทบทวนในคำตอบอีกครั้ง เช่น ทำไมถึงอยากมีทรัพย์สมบัติมากๆ สุดท้ายคำตอบอาจจะ

เป็นไปได้ว่า ที่สุดแล้วความต้องการสูงสุดของมนุษย์ คือ ความสุข ไม่ว่าจะเป็นความสุขในการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ

ครอบครัวและคนรอบข้าง หรือความสุขภายในจิตใจของตนเอง 

ความรุนแรง 

ความรุนแรง (Violence) สามารถแบ่งประเภทเป็น ความรุนแรงทางกาย ความรุนแรงทางเพศ ความรุนแรง

ทางจิตใจ และ การทอดทิ้ง – เพิกเฉย โดยความรุนแรงแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ตามคำจำกัดความของ Violence 

Prevention Alliance (n.d.) ได้แก่  

• Self-directed Violence – ความรุนแรงต่อตนเองโดยตรง หมายถึงความรุนแรงที่ผู้กระทำและเหยื่อเป็น

คนคนเดียวกัน ความรุนแรงในลักษณะนี้ ได้แก่ การทำร้ายร่างกายตนเอง การฆ่าตัวตาย (Violence 

Prevention Alliance, n.d.; Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi & Lozano, 2002: 6) 

•  Interpersonal Violence – ความรุนแรงระหว่างบุคคล ในกรณีนี้แบ่งออกเป็นการกระทำความรุนแรง

ต่อเครือญาติ เช่น ญาติพ่ีน้อง คนรัก บุตร โดยความรุนแรงเช่นนี้ มักเกิดข้ึนภายในบ้าน และกระทำความ

รุนแรงต่อบุคคลภายนอก ซึ่งจะแบ่งออกเป็น การกระทำความรุนแรงต่อคนรู้จัก เช่น เพ่ือน และการ

กระทำความรุนแรงต่อคนที่ไม่รู้จัก (Violence Prevention Alliance, n.d.; Krug, Dahlberg, Mercy, 

Zwi & Lozano, 2002: 6)  

• Collective Violence – ความรุนแรงกลุ่ม ความรุนแรงในรูปแบบนี้ประกอบไปด้วยผู้กระทำระดับกลุ่ม 

โดยผู้กระทำความรุนแรงจะถือว่าตนเองนั้นเป็นสมาชิกของกลุ่ม ไม่ว่ากลุ่มนั้นจะเป็นกลุ่มที่มีการจัดตั้งใน

ลักษณะชั่วคราวหรือถาวร ความรุนแรงกลุ่มแบ่งออกเป็นหลายระดับ ได้แก่ ระหว่างกลุ่มกับบุคคล, 

ระหว่างกลุ่ม กับ กลุ่ม, ระหว่างรัฐ กับ กลุ่ม, ระหว่างรัฐ กับ กลุ่มผู้ก่อการร้าย โดยเป้าประสงค์ของการใช้

ความรุนแรงนี้เป็นไปเพื่อเป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจ, สังคม, หรือ การเมือง รูปแบบของความรุนแรง

ระดับกลุ่ม ประกอบไปด้วย การทำสงคราม การก่อการร้าย ความขัดแย้งทางการเมืองที่มีมาตรการการใช้

ความรุนแรงระหว่างรัฐ, การใช้ความรุนแรงโดยรัฐต่อประชาชน เช่น การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การทรมาน การ

ข่มขืนทางจิตใจ และการกระทำอ่ืนที่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน, อาชญากรรมองค์กร  (Krug, Dahlberg, 

Mercy, Zwi & Lozano, 2002: 215)  
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ปัญหาการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเยาวชนในสหรัฐอเมริกา จากสถิติพบว่า กว่าร้อยละ 74 ของเยาวชนอายุ

ระหว่าง 10 -24 ปีในสหรัฐอเมริกา เสียชีวิตด้วย 4 สาเหตุหลัก ได้แก่ อุบัติเหตุรถยนต์ ร้อยละ 22, การบาดเจ็บจาก

สาเหตุอ่ืน ร้อยละ 20, การฆ่าตัวตาย ร้อยละ 17, และการถูกฆาตกรรม ร้อยละ 15 (Kann et al., 2018: 2) ใน

สหรัฐอเมริกานักเรียนกว่า ร้อยละ 15.7 พกอาวุธติดตัว ซึ่งส่งผลให้นักเรียนร้อยละ 6 เคยถูกข่มขู่หรือทำร้ายด้วย

อาวุธ, ร้อยละ 23.6 เคยทำร้ายร่างกาย หรือถูกทำร้ายร่างกาย, ร้อยละ 7.4 เคยถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ ซึ่งเปน็ตัว

เลขที่เท่ากันกับจำนวนนักเรียนที่พยายามฆ่าตัวตาย (Kann et al., 2018: 13; 15; 20)  

ในปัจจุบัน การเข้าถึง internet และ social media ทำให้ผู้คนสามารถสื่อสารถึงกันได้ง่ายขึ้น จากสถิติเมื่อสิ้น

ปี 2017 พบว่ามีประชากรจำนวนถึง 4.1 พันล้านคนที่เป็นผู้ใช้งาน internet นั่นแสดงวา่อัตราการเข้าถึง internet 

ของประชากรโลกสูงถึงร้อยละ 54 (Internet World Stats, 2018) นอกจากนี้ Facebook ยังมีผู้ใช้งานมากกว่า 

2.2 พันล้านคนในปี 2018 และในทุกๆวัน มีคนใช้งาน social network มากกว่า 1.45 พันล้านคน (Aljazeera, 26 

April, 2018 [b])  

ปัญหาด้านความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการใช้ social media คือ cyberbullying ซึ่งหมายถึง การรังแกที่เกิดขึ้น

ผ่านการใช้อุปกรณ์ดิจิทัล เช่น มือถือ, คอมพิวเตอร์, และแท็บเล็ต โดยการรังแกนี้จะออกมาในรูปแบบข้อความ, 

รูปภาพ, คลิป ที่ส่งออกมาทาง SMS, โซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Twitter, Instagram, แอพพลิเคชัน, เกม

ออนไลน์ โดย ข้อความ, รูปภาพ, และคลิป นั้นสามารถส่งต่อให้แก่บุคคลอ่ืน และบุคคลอื่นสามารถเขียนวิจารณ์บน

แพลตฟอร์ม โดยเนื้อหาที่โพสต์เป็นการทำให้ผู้ถูกกล่าวถึงเกิดความอับอาย ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง 

(Stopbullying.gov, 2018) สำหรับตัวเลขที่นักเรียนอเมริกันเคยถูก cyberbullying พบว่ามีสูงถึงเกือบร้อยละ 15 

ของนักเรียนทั่วประเทศ โดยจากสถิติ นักเรียนหญิงจะประสบปัญหาการถูก cyberbullying มากกว่านักเรียนชาย 

(Kann et al., 2018: 17)45 

ความรุนแรงถือเป็นทางออกสุดท้ายในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ผลของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วย

ความรุนแรงไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อทั้งตนเองและผู้อ่ืน การใช้ความรุนแรงก่อให้เกิดผลตั้งแต่ผลกระทบทางด้านจิตใจ

ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ผลกระทบทางด้านร่างกาย และสุดท้ายผลกระทบถึงชีวิต 

 
45 ในบทความท้ายบทที่ 4 เร่ือง Terrace House: เมื่อเรียลลิต้ีโชว์สามารถฆา่คนได้? ถือเป็นกรณีตัวอย่างของผลกระทบจาก Cyberbullying ที่เกิดขึ้น
หลังจากการไปออกรายการ Reality Show ในประเทศญี่ปุ่น  
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การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 

การแก้ไขปญัหาด้วยสันติวิธี เป็นการแก้ไขปัญหาที่อยู่ขั้วตรงกันข้ามกับการแก้ไขปัญหาผ่านการใช้ความ

รุนแรง ข้อดีของการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี คือ การลดความเสี่ยงในการสูญเสีย ไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียทาง

จิตใจ ร่างกาย หรือชีวิต  

บทความทางวิชาการท่ีกล่าวถึงวิธีการยุติความขัดแย้ง มีความหลากหลายตั้งแต่การใช้วิธีการยุติความขัดแย้ง

ในระดับองค์กร วิธีการยุติความขัดแย้งในโรงเรียน ไปจนถึงยุติความขัดแย้งในระดับสากล เช่น การที่ United 

Nations ใช้ความพยายามเข้าไปยุติความขัดแย้งในประเทศท่ีกำลังอยู่ใน War Zone หรือพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตสงคราม 

- ความไม่สงบ จะเห็นได้ว่าความขัดแย้งถือเป็นเรื่องสากล แต่ระดับของปัญหาความขัดแย้งมีความแตกต่างกัน เช่น 

การแก้ไขปัญหาระหว่างการทะเลาะกันของนักเรียน 2 คน ย่อมมีวิธีในการแก้ปัญหาที่รวดเร็วกว่าการแก้ไขปัญหา

ความขัดแย้งระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ซึ่งเป็นปัญหาระดับระหว่างรัฐ  นอกจากนี้ จำนวนผู้ไกล่เกลี่ย หรือ 

ผู้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการแก้ปัญหามีจำนวนไม่เท่ากัน ในกรณีของนักเรียนทะเลาะกัน ครูฝ่ายปกครองผู้มีความ

รู้จักนักเรียนดีในระดับหนึ่งจะสามารถเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาและรู้วิธียุติปัญหา นั่นหมายความว่า ไม่จำเป็นต้อง

ใช้คนกลางเป็นจำนวนมากในการไกล่เกลี่ยปัญหา ในกรณีของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้นั้น ผู้ที่เข้าไปช่วยแก้ปัญหา

มีทั้งภาครัฐ อาจารย์มหาวิทยาลัยและองค์การระหว่างประเทศ แต่ละฝ่ายที่ช่วยกันแก้ปัญหาต่างมีความเข้าใจใน

บริบทของปัญหาไม่เท่ากัน  

จากการนิยามของฮัสสัน ดูมาลี (2558: 33) การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีมี 4 ประการหลัก ได้แก่ 

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผ่านบุคคลกลาง (Mediation), การใช้วิธีการทางกฎหมายในการไกล่เกลี่ย (Litigation) เช่น 

การฟ้องร้อง, การประท้วง – และเผชิญหน้ากันอย่างสันติ (Non-violence Confrontation), และ การจัดการความ

ขัดแย้งแบบมีส่วนร่วม (Consensus Building Conflict Management) หมายถึง การให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

โดยตรงของความขัดแย้งนั้น มาหารือเพ่ือหาข้อแก้ไขหาทางออกร่วมกัน (สรวิศ ลิมปรังษี, 2555: 17-20 อ้างถึงใน 

ฮัสสัน ดูมาลี, 2558: 33) 
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รูปภาพที ่11: ชาวเยอรมันยืนประทว้งหน้าสถานทูตเกาหลีเหนือด้วยความสงบ ตัวอยา่งของการประทว้งอย่างสันติ  

ผู้เขียนถ่ายภาพนี้ที่หน้าสถานทูตเกาหลเีหนือ, เบอร์ลิน, เยอรมนี พ.ศ. 2561 

นิตยสาร Time (n.d.) ได้ทำการจัดอันดับ 10 ภาพการประท้วงอย่างสันติในประวัติศาสตร์ ดังต่อไปนี้  

1.  John Lennon และ Yoko Ono ได้ทำการประท้วงเพ่ือต่อต้านสงครามเวียดนามด้วยการติดป้ายไว้ตรง

หน้าต่างของโรงแรมท่ีพัก เป็นข้อความว่า “Hair Peace” และ “Bed Peace” โดยใชว้ิธีการสะกดคำว่า 

Please เป็น Peace (สันติภาพ)  

2. Henry David Thoreau ได้ทำการประท้วงรัฐบาล ด้วยวธิีการเพิกเฉยผ่านการปฏิเสธจ่ายภาษี เพราะคิด

ว่าทำไมเราต้องจ่ายเงินภาษีให้กับรัฐบาลภายใต้กฎหมายที่ไม่ยุติธรรม 

3. Inez Milholland Boissevain และคณะได้ข่ีม้าพร้อมแต่งชุดสีขาวเดินทางมายังวอชิงตัน ดีซี เพ่ือทำการ

เรียกร้องให้รัฐบาลออกกฎหมายให้ผู้หญิงสามารถไปเลือกตั้งได้  

4. Mohandas Gandhi และคณะ เดินทางไปผลิตเกลือ ก่อนหน้าที่จะเดินทางไปทำนาเกลือ รัฐบาลอังกฤษท่ี

ควบคุมอินเดีย ห้ามคนอินเดียทำการผลิตเกลือเอง คานธีใช้เวลาเดินทางด้วยเท้า 24 วัน และลงมือผลิต

เกลือ ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวตามคานธีอย่างมากมาย 
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5. United Auto Workers ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำของสหรัฐอเมริกา General Motors (GE) ได้โยกย้ายงาน

ไปให้กลุ่มคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพ สมาชิกเลยประท้วงนัดหยุดทำงาน ส่งผลให้ภายใน 2 อาทิตย์ คน

ร่วมกันนัดหยุดงานถึง 135,000 คน 

6. Rosa Parks สตรีผูส้ร้างสญัลักษณ์แห่งความเท่าเทียมกัน เหตุการณเ์กิดขึ้นเมื่อเธอปฏิเสธที่จะลุกขึ้น

เพ่ือให้ชายผิวขาวนั่ง จนกลายเป็นเหตุการณ์ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคน African American ทั่วประเทศ 

7. Martin Luther King Jr. และผู้ติดตามอีกราว 200,000 คน เดินทางมาฟังประโยค “I have a dream…” 

อันโด่งดัง ที่วอชิงตัน ดีซี 

8. Tommie Smith และ John Carlos สองนักกีฬาเหรียญรางวัลโอลิมปิก (1968) กำหมัดชูมือขึ้น เพ่ือเป็น

การแสดงออกถึงการประท้วงเชิงสัญลักษณ์สำหรับความไม่เท่าเทียมกันผ่านการแบ่งแยกสีผิวใน

สหรัฐอเมริกา 

9. National Mobilization Committee ในปี 1967 หญิงสาวจากกลุ่มดังกล่าว ยืนถือดอกไม้ท่ามกลาง

ทหารที่ถืออาวุธ โดยเธอมาแสดงจุดยืนในการต่อต้านสงครามเวียดนาม 

10. ไม่มีใครทราบว่าชายผู้นั้นเป็นใคร เหตุการณ์เกิดข้ึนที่กรุงปักก่ิง มีผู้คนเสียชีวิตกว่า 200 คน ชายผู้นี้ไปยืน

ขวางรถถังของทหาร  

จากตวัอย่างของเหตุการณ์การประท้วงอย่างสันติในประวัติศาสตร์ พบว่าวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วย

สันติวิธีมีความหลากหลาย แต่ละวิธีมีการใช้เวลาและจำนวนคนในการเข้าแก้ปัญหาในระดับที่แตกต่างกัน ทั้งนี้จะ

เห็นว่า ผู้ใช้วธิีการแก้ปัญหาอย่างสันติ เช่น คานธี สามารถดึงกลุ่มคนให้มาเข้าร่วมการประท้วงอย่างสันติได้เป็น

จำนวนมาก คานธีใช้หลักการทำให้ดูเป็นตัวอย่างในการฝ่าฝืนคำสั่งของรัฐบาลอังกฤษ ในขณะที่มาร์ติน ลูเธอร์คิง 

จูเนียร์ ใช้วิธีการที่เขาถนัด คือ การพูด เพราะแต่เดิมเป็นนักเทศน์อยู่แล้ว ภาษาในการพูดของเขาสามารถตรึงความ

ประทับใจให้กับคนจำนวนมากได้ นอกจากนี้ในกรณีอ่ืนๆ มีการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ เช่น ดอกไม้ แทน

สันติภาพ ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ตรงกันข้ามกับฝ่ายรัฐบาลที่กำลังถือปืน    

ในบทความท้ายบทที่ 4 ถือเป็นสองกรณีของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งผ่านการใช้วิธีการทางกฎหมายในการ

ไกล่เกลี่ย (Litigation) ประเด็นที่น่าสนใจสำหรับในสองกรณีดังกล่าว คือ ก่อนที่จะมีการจัดการความขัดแย้งผ่าน

กระบวนการทางศาล ในกรณีแรก มีการระดมทุนผ่านทางโลกออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า GoFundMe เพ่ือ

นำไปสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ อีกกรณีคือการนำเสนอเรื่องราวของผู้ถูกกล่าวหาในคดี
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ฆาตกรรม ซึ่งนักข่าวนำเรื่องราวของผู้ถูกกล่าวหามานำเสนอผ่านพอดแคสต์ ทำให้เกิดการเรียกร้องความยุติธรรม

ให้กับผู้ถูกกล่าวหา46 

สรุป 

 ในบทนี้ เราได้เริ่มต้นเรียนรู้กันเรื่องความสุข ปัจจุบัน การเรียนการสอนด้านศาสตร์แห่งความสุขกลายเป็น

วิชาที่มีผู้สนใจในการเรียนรู้เป็นจำนวนมาก ศาสตร์แห่งความสุขมีการเรียนการสอนทั้งในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

และสายสังคมศาสตร์ พบว่า ในเชิงวิทยาศาสตร์ ความสุขมาจากยีนของมนุษย์ถึงกึ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่

สามารถควบคุมได้ เพราะถือเป็นลักษณะโดยธรรมชาติกำเนิด อย่างไรก็ตามความสุขอีกครึ่งที่เหลือ เป็นสิ่งที่มนุษย์

สามารถเลือกท่ีจะเรียนรู้และรับมือกับสถานการณ์ท่ีกำลังเผชิญด้วยทัศนคติเชิงบวก ความสุขสามารถสร้างได้จาก

การฝึกฝน และความสุขสามารถสร้างได้จากกิจกรรมธรรมดาสามัญ 

 เหตุผลที่เราศึกษาเรื่องความสุขและทัศนคติเชิงบวก ก็เพ่ือเราจะได้หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการ

แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ความรุนแรง (Violence) มีทั้งความรุนแรงทางร่างกาย ความรุนแรงทางจิตใจ ความ

รุนแรงทางเพศ และการทอดทิ้ง ซ่ึงถือเป็นความรุนแรงอย่างหนึ่งที่ผู้มีอำนาจเหนือกว่ากระทำกับผู้ไม่มีอำนาจ เช่น 

การที่พ่อแม่ทิ้งบุตร รัฐบาลทอดท้ิงประชาชน องค์การระหว่างประเทศทอดทิ้งรัฐที่กำลังประสบปัญหา

ภายในประเทศ การใช้ความรุนแรงแบ่งออกเป็น การใช้ความรุนแรงต่อตนเอง การใช้ความรุนแรงต่อบุคคลอ่ืน และ

การใช้ความรุนแรงโดยกลุ่ม ทั้งนี้ความรุนแรงที่ส่งผลต่อจิตใจ เช่น cyberbullying ถือเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ

เยาวชนในยุคปัจจุบัน 

 การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ถือเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาโดยหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง 

วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ตามนิยามของฮัสสัน ดูมาลี (2558: 33)  ได้แก่ การใช้คนกลางเป็นผู้ให้

การช่วยเหลือแก้ไขความขัดแย้งระหว่างคู่กรณี การใช้วิธีการทางกฎหมายโดยตรง การประท้วง และการสรรหา

ความร่วมมือผ่านการการประชุมหารือ   

คำถามท้ายบท 

1. ความสุขเกิดขึ้นได้จากปัจจัยใดบ้าง?  

2. อธิบายถึง Collective Violence 

 
46 อ่านบทความเร่ือง GoFundMe / เมื่อ Podcast ทวงความยุติธรรม / เพราะเขาอาจไม่ใช่ฆาตกร? เพิ่มเติมในท้ายบทที่ 4  
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3. อธิบายถึง Cyberbullying  

4. การแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี มีวิธีการอย่างไรบ้าง 

กิจกรรม 

กิจกรรมที่ 1  

นักศึกษาเขียนถึงเรื่องราวที่อยากจะขอบคุณบุคคลอื่น อธิบายเหตุผลว่าทำไมต้องขอบคุณบุคคลคนนั้น 

หลังจากการเขียนขอบคุณ ให้นักศึกษาเขียนขอบคุณตัวเองและเขียนความภูมิใจในชีวิตของตนเองที่อยากจะเล่าให้

ผู้อื่นฟัง นักศึกษาทุกคนจะได้เล่าเรื่องราวของตนเองให้เพ่ือนในชั้นเรียนฟัง 

กิจกรรมที่ 2 

นักศึกษาทำแบบทดสอบวัดระดับความสุขเป็นภาษาอังกฤษของ Professor Raj Raghunathan ที่

เว็บไซต์https://www.happysmarts.com/scale/current-happiness-levels/  

กิจกรรมที่ 3 

นักศึกษาฝึกกิจกรรมการจัดการความขัดแย้ง ทั้งนี้มีการใช้กรณีตัวอย่างของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจริง 3 

กรณี ได้แก่ Cyberbullying, ความขัดแย้งภายในระหว่าง Hutu และ Tutsi ในประเทศรวันดา, และ ห้องเชียร์ 

นักศึกษาร่วมทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม โดยสามารถเลือกท่ีจะหยิบเอา 1 ปัญหาที่เกิดข้ึนจาก 3 ประเด็นมานำเสนอในชั้น

เรียน โดยต้องเสนอถึงทางออกของการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี 
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GoFundMe  

โลกใบนี้ยังมีคนที่ต้องการความช่วยเหลือมากมาย และในหลายครั้งการช่วยเหลือสามารถทำได้โดยการอาศัยธาร

น้ำใจจากผู้คนจำนวนมาก แพลตฟอร์ม GoFundMe ได้ถือกำเนิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี ค.ศ. 2010 โดย

จุดประสงค์ของ GoFundMe คือการเป็นแพลตฟอร์มระดมทุนเพ่ือทำประโยชน์ให้แก่บุคคลและชุมชน ที่ผ่านมา 

GoFundMe สามารถระดมทุนไปได้ถึง 9 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีการบริจาคเงินไปแล้วกว่า 120 ล้านครั้ง 

(Radu & McManus, 2018, p. 134; GoFundMe, n.d. [a])  

 GoFundMe มีการแบ่งรูปแบบการระดมทุนออกเป็นหลากหลายประเภท อาทิเช่น การระดมทุนด้าน

การแพทย์, การศึกษา, การระดมทุนในกรณีฉุกเฉิน, การระดมทุนเพ่ือช่วยเหลือสัตว์, การระดมทุนเพ่ือองค์กรไม่

แสวงหากำไร, และการระดมทุนเพ่ือความทรงจำ เช่น การระดมทุนเพ่ืองานศพ และ การระดมทุนเพ่ือทวงคืนความ

ยุติธรรมต่อผู้ที่จากไปแล้ว (GoFundMe, n.d. [b]) 

 วิธีการขอระดมทุนสามารถทำได้โดยการโพสต์ข้อความอธิบายหลักการและเหตุผลในการขอระดมทุน ผู้

โพสต์สามารถใส่รูปภาพหรือคลิปวิดีโอลงไปในแพลตฟอร์มได้ ผู้ขอระดมทุนจะต้องทำการกำหนดเพดานจำนวน

เงินในการขอระดมทุน โดยแพลตฟอร์มจะมีการแสดงจำนวนผู้แชร์ ผู้กดติดตาม จำนวนผู้บริจาค รายชื่อผู้บริจาค

จำนวนเงินบริจาคล่าสุดเรียงตามลำดับ และยอดรวมของเงินบริจาค ทั้งนี้ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มสามารถเขียน

ข้อคิดเห็นที่มีต่อการขอรับบริจาคได้ 

 องค์กร GoFundMe สามารถอยู่ได้ด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้บริจาค โดยค่าธรรมเนียมการบริจาคใน

แต่ละประเทศจะมีจำนวนไม่เท่ากัน ยกตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกา สำหรับการบริจาค 1 ครั้งจะมีค่าธุรกรรมทาง

การเงินร้อยละ 2.9 และ GoFundMe จะเก็บเงินจากการบริจาคอยู่ที่ 0.3 เหรียญสหรัฐต่อครั้ง ในกรณีของ

โปรตุเกส จะมีค่าธรรมเนียมเฉพาะของ GoFundMe ร้อยละ 5  ค่าธุรกรรมทางการเงินร้อยละ 2.55 และเก็บเงิน

จากค่าบริจาคครั้งละ 2.5 ยูโร (GoFundMe, n.d. [c])  

 ที่ผ่านมา โครงการที่สามารถระดมทุนได้สูงสุดจากแพลตฟอร์ม GoFundMe คือโครงการ TIME’S UP 

Legal Defense Fund โดยสามารถระดมทุนไปได้ถึง 24.2 ล้านเหรียญสหรัฐ การระดมทุนนี้เป็นไปเพ่ือช่วยเหลือ

สตรีที่ตกเป็นเหยื่อของการถูกล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน สาเหตุที่โครงการนี้ประสบความสำเร็จในด้านการ

ระดมทุนเป็นอย่างมาก เพราะการเคลื่อนไหวในประเด็นนี้มีที่มาหลังจากการเปิดโปงกรณีการล่วงละเมิดทางเพศ

นักแสดงหญิง โดยผู้ล่วงละเมิดคือ Harvey Weinstein ผูร้่วมก่อตั้งบริษัท Miramax ที่ผลิตภาพยนตร์เรื่อง The 
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King’s Speech, Pulp Fiction, Shakespeare in Love ฯลฯ (GoFundMe, n.d. [d]; Glusac, 2018; Farrow, 

2017)  

 ในกรณีของประเทศไทย มีแพลตฟอร์มการบริจาคเงินชื่อว่า “เทใจ” ผู้ต้องการบริจาคเงินหรือส่งโครงการ

เพ่ือขอพิจารณาการรับบริจาคเงิน สามารถเข้าไปยังเว็บไซต์ www.taejai.com โดยที่ผา่นมา เทใจสามารถทำการ

ระดมทุนเงินไปได้ถึง 142.8 ล้านบาท จากผู้บริจาคทั้งหมด 72,475 ราย และมีโครงการที่ขอระดมทุนและสามารถ

ได้รับเงินระดมทุนตามเป้าไปแล้วกว่า 355 โครงการ (เทใจ, ม.ป.ป.) 
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Terrace House: เมื่อเรียลลิตี้โชว์สามารถฆ่าคนได้? 

บทความนี้มิได้เป็นการชี้นำว่าการเข้าร่วมรายการประเภทเรียลลิตี้โชว์จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการมีชีวิตที่สั้น
ลง อย่างไรก็ตามปฏิเสธไม่ได้ว่ากรณีการก่ออัตวินิบาตกรรมของ ฮานะ คิมูระ (Hana Kimura) มีจุดเริ่มต้นจากการ
ที่เธอเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรายการเรียลลิตี้โชว์ “Terrace House”   

 รายการ Terrace House เริ่มออกอากาศตอนแรกในปี ค.ศ. 2012 โดยบริษัทผู้ผลิตคือ Fuji Television 
นับจนถึงปัจจุบันรายการนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 5 ซีรีส์ด้วยกัน ความแตกต่างของ Terrace House กับรายการเรียลลิตี้
โชว์อ่ืน ๆ คือรายการนี้ไม่มีการคัดคนออก แต่เป็นการสมัครใจออกจากบ้านด้วยตนเอง ในแต่ละซีรีส์จะใช้
ระยะเวลาไม่เท่ากัน เช่นซีรีส์แรก Boys × Girls Next Door (2012–2014) มีความยาวถึง 97 ตอน ในขณะที่ซีรีส์ 
Aloha State (2016 – 2017) มีความยาวเพียง 36 ตอน โดยในแต่ละตอนจะนับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลา 1 สัปดาห์ (Wikipedia, n.d.) 

 Terrace House ในแต่ละซีรีส์จะมีการเปลี่ยนสถานที่ถ่ายทำให้แตกต่างกันออกไป เช่น โตเกียว ฮาวาย นะ
งะโนะ ผู้เข้าร่วมรายการจะได้อาศัยอยู่ภายในบ้านโดยตัวบ้านแบ่งออกเป็นพ้ืนที่ส่วนรวม ได้แก่ ห้องดูโทรทัศน์ (ซึ่ง
บางครั้งพวกเขาก็มารวมตัวกันดูรายการเรียลลิตี้โชว์ของตัวเอง) ห้องทานข้าว ห้องนั่งเล่น และจะแบ่งห้องนอน
ออกเป็นห้องนอนผู้ชาย – ผู้หญิง โดยแต่ละห้องนอนสามารถรองรับผู้พักอาศัยได้ 3 คน ดังนั้นบ้านในซีรีส์จะรับ
พลเมืองประจำบ้านได้คราวละ 6 คน และเม่ือใดก็ตามที่มีคนสมัครใจออกจากบ้านโดยไม่หวนกลับมาอีก ก็จะมีคน
เข้ามาแทนที่คน ๆ นั้นในรายการตอนถัดไป 

 ผู้ที่อาศัยอยู่ภายในบ้านจะถูกทำการบันทึกภาพเคลื่อนไหว และเม่ือเดินทางออกไปข้างนอกบ้าน ใน
บางครั้งจะมีตากล้องตามไปถ่ายทำนอกสถานที่ด้วย รายการ Terrace House เป็นรายการที่ไม่มีบทการแสดง 
ดังนั้นผู้เข้าร่วมรายการจึงสามารถแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของตนเอง หรือเลือกแสร้งทำให้ตัวเองดูดีในสายตา
ผู้ชมรายการก็สามารถทำได้ ในขณะที่รายการออกอากาศจะมีการคอมเมนต์พฤติกรรมของผู้อาศัยอยู่ในบ้านโดย
พิธีกรชายหญิงจำนวน 6 ราย เทียบเท่ากับจำนวนสมาชิกภายในบ้าน  

 เหตุผลที่ทำให้รายการนี้เป็นรายการยอดนิยมของคนญี่ปุ่นและคนทั่วโลก คือการแสดงออกถึงความเป็น
ธรรมชาติที่แท้จริงของมนุษย์ และรายการนี้กำลังทำให้ผู้ชมเห็นธรรมชาติของคนญี่ปุ่นในยุคมิลเลนเนียลที่แตกต่าง
จากความเป็นญี่ปุ่นแบบที่คนทั่วไปคิด เช่น เราอาจนึกภาพคนญี่ปุ่นทั่วไปในวัยทำงานใส่สูท เดินทางข้ึนรถไฟเพ่ือไป
ยังที่ทำงาน ทำงานจนถึงกลางดึก ในบางครั้งต้องร่วมพบปะสังสรรค์กับเพ่ือนร่วมงานหลังงานเลิก เดินทางขึ้นรถไฟ
กลับบ้าน และใช้ชีวิตวนเวียนไม่ต่างจากนี้ แต่ผู้เข้าร่วมรายการ Terrace House เป็นคนญี่ปุ่นที่มีวัฒนธรรมในการ
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ทำงานที่แตกต่างออกไป เช่น เป็นฟรีแลนซ์, นักกีฬาทีมชาติ, นักดนตรี, นักร้อง, นางแบบ - นายแบบ, ช่างไม,้ 
นักศึกษาท่ีทำงานพิเศษ ฯลฯ    

 จากงานวิจัยของ Lewis (2005, p. 68) พบว่าลักษณะสำคัญของชาวเอเชียในกระบวนการสื่อสาร ได้แก่  

1. มีลักษณะเก็บเนื้อเก็บตัว 
2. มีความสุภาพ 
3. เงียบขรึม 
4. คิดแบบเงียบ ๆ 
5. ไม่แทรกแซงการสื่อสารของผู้อ่ืน 
6. ไม่เชื่อใจคนที่พูดมาก 
7. ใช้ความเงียบเป็นการแสดงออก 
8. ใช้วิธีการทางการทูตก่อนที่จะเปิดเผยความจริง 
9. มีการแสดงสัญลักษณ์ท่าทางทางร่างกายน้อย (Lewis, 2005, p. 68 as cited in Nishimura, Nevgi, & 

Tella, 2008, p. 790 – 791) 
ทั้งนี้การแสดงออกในแบบญี่ปุ่น แม้ไม่ได้มีการสื่อสารโดยตรง แต่ผู้รับสารสามารถเข้าใจความหมายโดยนัย 

จากคำพูดและพฤติกรรมของผู้ส่งสาร เช่น เมื่อเราอยากชวนเพื่อนชาวญี่ปุ่นไปเที่ยว และได้ชวนเพื่อนชาวญี่ปุ่นไป
เที่ยวทางวาจา หากเขาตอบกลับมาว่า “ขอคิดดูก่อน” นั่นแปลว่า เขาไม่ตกลงใจที่จะไป ลักษณะการแสดงออก
เช่นนี้ ผู้รับสารจะต้องเข้าใจในบริบทของชาวญี่ปุ่น ในทัศนะของ Lewis (1999, p. 400) มองว่าวัฒนธรรมของชาว
ญี่ปุ่นมีความเป็นเฉพาะตัวที่ทำให้แตกต่างจากชาติอ่ืนอยู่สามประการ ได้แก่ ประวัติศาสตร์อันยาวนานในการอยู่
อย่างโดดเดี่ยวของประเทศญี่ปุ่น, ภาษาญี่ปุ่น, และลักษณะทางภูมิศาสตร์ของญี่ปุ่น (Lewis, 1999, p. 400 as 
cited in Nishimura, Nevgi, & Tella, 2008, p. 790) ในส่วนของภาษาญี่ปุ่นนั้นมีลักษณะในการสนับสนุน
วัฒนธรรมการแสดงออกแบบไม่เป็นทางตรง ดังกรณีตัวอย่างการหลีกเลี่ยงการตอบปฏิเสธที่จะไม่ไปเที่ยว 
หลีกเลี่ยงการเรียกชื่อด้วยชื่อส่วนบุคคล ให้ความเคารพในความเงียบที่ยาวนาน และรอให้ฝ่ายหนึ่งพูดให้จบ
เสียก่อนที่จะเป็นฝ่ายพูด (Hall & Hall, 1990 as cited in Nishimura, Nevgi, & Tella, 2008, p. 790) 

 จะเห็นได้ว่าการเกิดขึ้นของซีรีส์ Terrace House ในประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้ผู้ชมได้เห็นถึงการสื่อสาร
ระหว่างกันของผู้ที่อยู่ในบ้านโดยละเอียด ข้อมูลจาก Dooley & Hida (2020) พบว่าคิมูระถูกวิพากษ์วิจารณ์โดย
ผู้คนบนโลกออนไลน์ซึ่งนับว่าเป็นการ cyberbullying โดยเหตุผลของที่เธอโดน cyberbullying เป็นเพราะ
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พฤติกรรมการพูดจาอย่างเปิดเผยของเธอ และแน่นอนว่าชาวญี่ปุ่นจำนวนมากได้เห็นพฤติกรรมของเธอผ่านทาง
รายการ Terrace House  

 เป็นที่คาดการณ์ว่าผลจากการโดน cyberbullying ซ้ำ ๆ  ทำให้คิมูระตัดสินใจจบชีวิตลงด้วยวัยแค่เพียง 22 
ปี ผลจากเรื่องราวอันน่าเศร้าของคิมูระทำให้ผู้คนเรียกร้องให้มีการหยุดการกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์ รัฐบาล
ญี่ปุ่นเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและพยายามที่จะจัดการบรรดามือคีย์บอร์ด อย่างไรก็ตามประเด็นการจัดการกับบรรดาผู้
กลั่นแกล้งเหยื่อบนโลกออนไลน์ยังคงเป็นที่ถกเถียงกัน ว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและเป็นรัฐบาลในประเทศ
ประชาธิปไตยสามารถควบคุม - จำกัดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกของพลเมืองของตนเองได้ขนาดไหน เพราะ
หากมีการเข้าควบคุมมากไปอาจเข้าข่ายการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนได้    

 ท้ายที่สุดนี้ เราได้แต่หวังว่าคิมูระจะเป็นเหยื่อรายสุดท้ายที่โดน cyberbullying อย่างไรก็ตามการคาดหวัง
เช่นนี้จะเป็นจริงได้หากทุกคนร่วมมือร่วมใจกันมีจิตสำนึกที่ดีในการไม่กลั่นแกล้งคนอ่ืนไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้ง
กันบนโลกออนไลน์หรือในชีวิตจริง #RIP #Kimura  
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เมื่อ Podcast ทวงความยุติธรรม / เพราะเขาอาจไม่ใช่ฆาตกร? 

จะเป็นอย่างไรถ้าหากมีรายการพอดแคสต์แนวสืบสวน ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็น
ฆาตกรที่ถูกจับและถูกลงโทษจองจำอยู่ในคุก ว่าในท้ายที่สุดแล้วทางการอาจทำการจับแพะ! จนนำมาสู่การ
เรียกร้องทวงคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาในที่สุด 

 พอดแคสต์รายการ Serial ถอืกำเนิดมาจากทีมผู้สร้างรายการพอดแคสต์ This American Life รายการ 
Serial มีผู้ดำเนินรายการคือ Sarah Koenig นักข่าวและผู้จัดรายการพอดแคสต์ ในปี 2014 รายการ Serial ได้ถือ
กำเนิดข้ึน และผลจากการเกิดข้ึนของรายการนี้ ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้ฟังรายการพอด
แคสต์ในสหรัฐอเมริกา กล่าวคือ จากเดิมที่ผู้ฟังรายการพอดแคสต์ในสหรัฐฯถือเป็นกลุ่มเฉพาะ Serial ได้ส่งผลให้
เกิดการเพ่ิมปริมาณของผู้ฟังพอดแคสต์ในสหรัฐอเมริกาเพ่ิมข้ึน ประมาณการว่าใน 7 สัปดาห์ มียอดดาวน์โหลด
รายการ Serial สูงถึง 10 ล้านครั้ง (Serial, n.d.; Edison Research, 2019 as cited in Klein, 2020, p. 29)  

 ความแตกต่างระหว่างพอดแคสต์รายการ Serial เมื่อเปรียบเทียบกับพอดแคสต์รายการอ่ืน ๆ คือ ลักษณะ
ในการดำเนินเนื้อเรื่อง พอดแคสต์ทั่วไปจะเป็นการดำเนินรายการแบบพูดคุยผ่านการสัมภาษณ์ เป็นรายการที่มี
พิธีกรดำเนินรายการหลัก หรือรายการที่มีพิธีกรมากกว่า 1 คน แต่พอดแคสต์รายการ Serial พิธีกรทำหน้าที่ในการ
เป็นผู้บรรยายเนื้อหา ตัดสลับการนำเสียงของผู้ถูกสัมภาษณ์หลายรายเข้ามายังรายการ พอดแคสต์ในลักษณะเช่นนี้
มีกระบวนการทำรายการไม่ต่างไปจากรายการสารคดีแต่เป็นสารคดีประเภทเสียง ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลยาวนานกว่ารายการพอดแคสต์ทั่วไป 

 Serial ซีรีส์แรก เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมในเมือง Baltimore รัฐ Maryland โดยผู้ถูกดำเนินคดี
ในข้อหาฆาตกรรมคือ Adnan Syed ส่วนผู้ถูกฆาตกรรมคือ Hae Min Lee อดีตแฟนสาวของเขา เหตุการณ์นี้
เกิดข้ึนในปี 1999 และ Syed ได้ถูกจองจำในคุกตั้งแต่หลังการถูกตัดสินว่ามีความผิดจวบจนถึงปัจจุบันเป็น
ระยะเวลากว่า 2 ทศวรรษ 

 ทีมงานผู้จัดทำ Serial ได้ทำการลงพ้ืนที่เพ่ือนำเสนอเรื่องราวที่เกิดข้ึนผ่านรูปแบบสื่อเชิงสืบสวน 
(investigative journalism) ทั้งนี้ข่าวเชิงสืบสวนหมายถึง “...การมุ่งเปิดโปงเรื่องราวต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
ประโยชน์สาธารณะซึ่งอาจถูกปกปิดอย่างตั้งใจโดยผู้มีอำนาจหรืออาจเป็นเรื่องที่ถูกมองข้ามอย่างไม่ตั้งใจจากความ
คลุมเครือของเหตุการณ์ความวุ่นวายต่าง ๆ ที่ต้องใช้วิธีการวิเคราะห์ และ สืบหาหลักฐานทั้งจากข้อมูล/ เอกสารที่มี
ลักษณะเปิดเผยอยู่แล้ว และข้อมูล/ เอกสารที่มีลักษณะปิดเป็น ความลับ...” (Hunter, 2011 อ้างถึงใน มูลนิธิ
สื่อมวลชนศึกษา, 2557, น. 6) 
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 จากการทำข่าวเชิงสืบสวนและถ่ายทอดเรื่องราวลงไปในพอดแคสต์ ส่งผลให้ประชาชนสหรัฐฯ และผู้ฟัง
รายการในต่างประเทศจำนวนหนึ่งตั้งคำถามหลังจากการได้รับข้อมูลผ่านรายการ Serial ว่า ตกลงแล้วใครกันที่เป็น
ผู้ฆ่า Hae Min Lee เพราะรายการได้ทำการถ่ายทอดเรื่องราวที่เป็นคุณให้แก่ Syed ผู้ถูกกล่าวหา ทั้งนี้ ตลอด
ระยะเวลาในการถูกจองจำของ Syed เขายืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองมาโดยตลอด ว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในการ
ฆาตกรรม Hae Min Lee โดยสาเหตุที่เขาถูกตัดสินว่ามีความผิด ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ Syed ไม่สามารถอธิบายได้ว่า
ในระยะเวลาที่เกิดเหตุฆาตกรรม เขาได้ทำอะไรอยู่ นอกจากนี้ เขายังถูกกล่าวหาโดยเพื่อนของเขา Jay Wilds ว่า 
Syed เป็นผู้ฆาตกรรม Lee โดย Wilds ได้เล่าเหตุการณ์การฆาตกรรมที่เกิดขึ้น ถึงแม้จะมีหลักฐานว่าเขาเองมีความ
สับสนในการเล่าเหตุการณ์แต่ผลจากการให้การต่อศาล ส่งผลให้ Syed ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานก่อเหตุฆาตกรรม
ในที่สุด (Serial, 2014; Wikipedia, n.d.)  

ผลของพอดแคสต์รายการ Serial ทำให้มีการสร้างรายการสารคดีจัดทำโดยช่อง Home Box Office 
(HBO) ชื่อ The Case Against Adnan Syed ออกอากาศในปี 2019 (Bernstein, 2019) มีการออกหนังสือที่
เกี่ยวข้องกบั Adnan Syed เช่น Adnan's Story: The Search for Truth and Justice After Serial,  ADNAN 
SYED: The Truth Behind The Serial Case and the Murder of Hae Min Lee,  American Crime Stories 
Volume 1: Adnan Syed and Making a Murderer ฯลฯ นอกจากนี้ความเป็นที่นิยมของ Serial ยังส่งผลให้พอด
แคสเตอร์ประจำรายการ Sarah Koenig ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 ผู้ทรงอิทธิพลในปี 2014 จากการจัดลำดับ
โดย Time Magazine (Gorelick, 2015) 

ถึงแม้การสร้างพอดแคสต์รายการ Serial จะส่งผลให้ชวีติของ Adnan Syed ได้รับความสนใจจาก
สื่อมวลชนและประชาชนเป็นจำนวนมาก แต่ท้ายที่สุดแล้วเขายังคงถูกจองจำต่อไปโดยไม่มีโอกาสในการได้รับการ
เปิดการพิจารณาคดีของเขาอีกครั้ง (Fortin, 2019) สุดท้ายแล้ว สื่อสามารถทำหน้าที่ในการเป็นกระบอกเสียง
มวลชนได้ในระดับหนึ่งแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนผลการตัดสินใจของฝ่ายตุลาการในระดับรัฐอยู่ดี  
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บทที่ 5 

การแสดงออกทางการเมืองภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และค่านิยมของชุมชนและสังคม 

หัวข้อ 

• พลเมือง 1.0 และ พลเมือง 2.0 

• ความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

• การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบออฟไลน์ 

• การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบออนไลน์ 

• การมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ 

• ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

วัตถุประสงค์ 

• นักศึกษาสามารถแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับสถานศึกษา 

• นักศึกษาสามารถแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่น 

• นักศึกษาสามารถแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับประเทศ 

• นักศึกษาสามารถแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับนานาชาติ 

เกริ่นนำ 

การแสดงออกทางการเมืองถือเป็นสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลที่พึงกระทำได้ภายใต้ระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตย ในบทนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึงความหมายของพลเมืองแบบ 1.0 และ 2.0 ประเด็นหลักของบทนี้ที่

เราจะศึกษากัน คือ การมีส่วนร่วมทางการเมือง สังคมที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ถือว่าเป็นสังคมที่

ประชาชนสามารถตรวจสอบรัฐบาลได้ในระดับหนึ่ง รัฐต่างๆบนโลกใบนี้ได้เลือกที่จะมีรูปแบบการปกครองที่

หลากหลาย ได้แก่ รัฐที่มีการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตย สังคมนิยม ฟาสซิสต์ และคอมมิวนิสต์ อย่างไรก็ตาม 

ประชาธิปไตยถือเป็นรูปแบบการปกครองที่นิยมใช้มากท่ีสุดในโลก แต่เมื่อเราพิจารณาความเป็นประชาธิปไตย จะ

พบว่าแต่ละรัฐมีการปกครองแบบประชาธิปไตยในระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน ในบทนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึง
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กรณีศึกษาจากต่างประเทศและจะทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ว่า ประเทศไทยเราอยู่ตรงไหนบนโลกใบนี้ใน

ประเด็นที่รัฐเปิดโอกาสให้พลเมืองมีส่วนร่วมทางการเมือง 

พลเมือง 1.0 และ พลเมือง 2.0 

 ในยุคดิจิทัล มีคำศัพท์ใหม่ๆท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเกิดข้ึนมามากมาย เช่น นักวิชาการเลือกที่จะอธิบาย

พัฒนาการของเว็บไซต์ด้วยการแบ่งการเกิดข้ึนของเว็บไซต์ออกเป็นยุค ได้แก่ Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0, และ 

Web 4.0 (Aghaei, Nematbakhsh, & Farsani, 2012: 1) นอกจากการอธิบายในประเด็นของเทคโนโลยีด้วยกัน

เองแล้ว ในแต่ละประเทศยังอธิบายถึงการเปลี่ยนผ่านการพัฒนาประเทศด้วยตัวเลข ดังจะเห็นได้จากกรณีของ

ประเทศไทยที่มีการออกนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ประเทศญี่ปุ่นมีการพูดถึงสังคม 5.0 หรือ Society 5.0 

(Granrath, 2017)  

 สำหรับการให้นิยามคำว่าพลเมืองในปัจจุบัน นอกเหนือไปจากนิยามตามกฎหมาย ชนินทร เพ็ญสูตร 

(2561) ได้แบ่งการนิยามคำว่าพลเมืองออกเป็น พลเมือง 1.0 และ พลเมือง 2.0; 

“นิยามของพลเมือง 1.0 คือ พลเมืองที่ไม่ไดม้ีความกระตือรือร้น หรือ มีความกระตือรือร้น

ในระดับน้อยในการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง พลเมืองในรูปแบบนี้ ไมม่ีการต่อต้าน

ภาครัฐ เป็นเพียงผูร้ับเสนอข้อนโยบายของภาครัฐ ข้อดีคือเปน็พลเมืองที่ไมม่ีการต้านการ

กระทำของรัฐ เชื่อฟังในคำสั่งของรัฐ และมีการเสนอข้อคิดเห็นต่อรฐัในระดับที่น้อยมาก ถึงไม่มี

เลย ข้อเสียคือ พลเมืองแบบ 1.0 สามารถจะยอมรบัหรือหวาดกลัวเกินกว่าท่ีจะต่อต้านรัฐใน

กรณีที่รัฐได้ทำการละเมดิสิทธิมนษุยชนข้ันพ้ืนฐานของตนเองและพลเมืองในรัฐ” (ชนินทร เพ็ญ

สูตร, 2561: 3) 

 “นิยามของพลเมืองแบบ 2.0 คือ พลเมืองที่มีความกระตือตือร้นในการมสี่วนร่วมกับ

ภาครัฐในการเป็นผู้ช่วยผลติ คิดค้นนโยบายสาธารณะ มีความรู้สกึของการเป็นเจ้าของรัฐ มี

สภาวะของความเป็นผูส้ร้าง สภาวะผู้นำสูง รูส้ึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและเมื่อมีเหตุการณ์ใดก็

ตามที่พลเมือง 2.0 เห็นว่าขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน หรือ ภาครัฐสมควรจะต้องทำการปรับปรุง

หรือสรา้งนโยบายใดใด พลเมือง 2.0 จะทำการเปลี่ยนแปลงผ่านการเรียกร้อง ผ่านการรวมพลัง

ของพลเมือง 2.0 ในรูปแบบของสังคมชุมชน ไปจนถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง ข้อดี

ของพลเมือง 2.0 คือ เป็นพลเมืองที่สามารถสร้างความเปลีย่นแปลงโดยไมต่้องรอรับการ

ช่วยเหลือจากภาครัฐเป็นหลัก ถือเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระงานของภาครัฐ ชุมชนที่มี

พลเมือง 2.0 อาศัยอยู่ร่วมกัน ถือเป็นชุมชนเข้มแข็ง ข้อเสียคือ ภาครัฐอาจควบคุมพลเมือง 2.0 

ได้ยาก พลเมืองแบบ 2.0 อาจมีข้อเรียกร้องต่อภาครัฐเสมือนว่าภาครัฐจะต้องเตรยีมพร้อมต่อ
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การเปลีย่นแปลงทางนโยบายอยู่ตลอดเวลา นโยบายที่ภาครัฐคิดค้นขึ้นอาจถูกพลเมืองเรียกร้อง

ให้เปลี่ยนแปลงก่อนท่ีจะมีการนำนโยบายออกไปใช้ ทำให้เสียเวลาในการพัฒนาประเทศ เพราะ

สภาวะการตดัสินใจประกอบไปด้วยบุคคลหลายส่วนกว่าท่ีจะออกมา 1 นโยบาย” (ชนินทร เพ็ญ

สูตร, 2561: 4) 

      
รูปภาพที ่12: ภาพชายชาวเยอรมันผู้ต่อต้านฮิตเลอร์47, 

ผู้เขียนถ่ายภาพนี้ที่พิพธิภัณฑ์ Topography of Terror, เบอร์ลิน, เยอรมนี พ.ศ. 2561 

 จากรูปภาพที่ 12 จะเห็นได้ว่า ชายชาวเยอรมันคนหนึ่ง (คาดการณ์ว่าน่าจะชื่อ August Landmesser)48 

เลือกที่จะไม่ทำท่าทางเคารพฮิตเลอร์ อันที่จริงแล้ว การไม่เคารพและศรัทธาในผู้นำในสมัยที่นาซีเรืองอำนาจ ถือว่า

มีความผิด เราไม่สามารถเข้าใจเหตุผลที่แท้จริงของการต่อต้านรัฐบาลของชายผู้นี้ได้ เพราะไม่มีบทสัมภาษณ์ใดที่

เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้บันทึกไว้เป็นหลักฐาน ชายคนดังกล่าว ถือว่าเป็นพลเมืองแบบ 2.0 คือ ในกรณีท่ีภาครัฐมี

การกระทำท่ีขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน พลเมืองไม่จำเป็นต้องทำตามคำสั่งของรัฐ อย่างไรก็ตาม คำอธิบายพลเมือง

แบบ 1.0 และ 2.0 เหมาะสมที่จะใช้อธิบายพลเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย 

 
47 แปลมาจากคำบรรยายใต้ภาพทีพ่บใน Topography of Terror, เบอร์ลิน, เยอรมนี 
48 แปลมาจากคำบรรยายใต้ภาพทีพ่บใน Topography of Terror, เบอร์ลิน, เยอรมนี 
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รูปภาพที ่13: ภาพครูชาวเยอรมันถกู Sturmabteilumg (SA) และ Schutzstaffel (SS) ทำการลงโทษ

ด้วยการแขวนป้ายประจานต่อหน้าธารกำนัล เหตุผลเพราะคุณครูห้ามให้เด็กนกัเรียนทำท่าทางเคารพต่อ 

ฮิตเลอร์ด้วยการพูดคำว่า Heil Hitler!49, 

ผู้เขียนถ่ายภาพนี้ที่พิพธิภัณฑ์ Topography of Terror, เบอร์ลิน, เยอรมนี พ.ศ. 2561 

 จากรูปภาพที่ 13 จะเห็นได้ว่า ทางการเยอรมนีได้ทำการลงโทษคุณครูโดยวิธีการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่ง

ถือเป็นการใช้ความรุนแรงทางจิตใจ โดยการทำให้เกิดความอับอาย เป็นที่ถูกดูหมิ่น เกลียดชังต่อบุคคลอ่ืน คำถาม

คือ คุณครูชาวเยอรมันในรูปภาพ ถือเป็นพลเมืองแบบ 1.0 หรือ 2.0? คำตอบคือ เป็นพลเมืองแบบ 2.0 เพราะ

คุณครูคงจะเล็งเห็นว่า รัฐกำลังใช้อำนาจไปในทางที่ไม่ถูกต้อง จึงไม่ต้องการให้เด็กนักเรียนที่อยู่ในความดูแลถูก

หล่อหลอมให้เกิดความศรัทธาต่อผู้นำที่นำเอาระบบอำนาจที่ไม่ถูกต้องมาใช้ 

พลเมืองในอุดมคติของรัฐประชาธิปไตย คือ พลเมืองแบบ 2.0 เพราะการเป็นพลเมืองแบบ 2.0 นั้น ถือเป็น

พลเมืองที่ช่วยทำหน้าที่ในการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจรัฐอีกทาง กระบวนการตรวจสอบภาครัฐจะส่งผลให้

ปัญหาการคอร์รัปชันและการออกนโยบายเพื่อเอ้ือแก่ผลประโยชน์ของตนเองลดลง สังคมพลเมืองแบบ 2.0 คือ

สังคมท่ีภาคประชาชนเข้มแข็ง ในขณะที่สังคมพลเมืองแบบ 1.0 คือสังคมที่ภาคประชาชนอ่อนแอและต้องเป็นผู้

รองรับนโยบายจากภาครัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยปราศจากข้อโต้แย้ง   

 
49 แปลมาจากคำบรรยายใต้ภาพทีพ่บใน Topography of Terror, เบอร์ลิน, เยอรมนี 
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ความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

 ความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมือง หรือ Political Participation คือ กิจกรรมที่บุคคลทำโดย

คาดหวังว่าจะมีอิทธิพลต่อองค์ประกอบ หรือ นโยบายของรัฐบาลของเขา (Hague & Harrop, 2013: 130) สำหรับ

คำนิยามการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างกว้างๆ คือ “กิจกรรมที่พลเมืองได้กระทำที่กระทบต่อการเมือง”  (Deth, 

2016: 2) ทั้งนี้ การที่พลเมืองติดต่อโดยตรงกับนักการเมืองหรือหัวคะแนนของนักการเมืองถือเป็นการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองในรูปแบบที่เป็นทางการ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่ใช่ว่าพลเมืองทุกคนที่จะสามารถเข้าถึง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่บ้านได้ เราสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองที่เป็นทางการน้อยกว่าใน

รูปแบบแรกได้แก ่ ลงชื่อคัดค้าน เป็นส่วนหนึ่งของการประท้วง หรือแม้กระทั่งทำตัวเป็นผู้ก่อการร้ายต่อต้านรัฐ

(Hague & Harrop, 2013: 130)   

นอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาแล้ว กิจกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ได้แก่ การเลือกตั้ง, การติดต่อ

เจ้าหน้าที่รัฐและแจ้งถึงประเด็นที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลง, Boycott (คว่ำบาตร) ไม่ยอมซื้อสินค้า – ไม่เข้าใช้

บริการ, การชุมนุม, ไปเป็นอาสาสมัคร, เขียนเว็บบล็อก, ซื้อสินค้าแฟร์เทรด, ประท้วงด้วยการอดอาหาร, ประท้วงขู่

ฆ่าตัวตาย, ฆ่าตัวตายเพื่อประท้วง, กองโจรทำสวน (Guerrilla Gardening), มีส่วนร่วมใน Flash Mob  หรือการมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แล้วสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว (Deth, 2016: 2) 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองสามารถถูกแบ่งออกเป็นหลากหลายประเภท ได้แก่ การมีส่วนร่วมทางการ

เมืองในแบบที่เป็นทางการและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ (Hague & Harrop, 2013) 

เส้นการแบ่งระหว่างความเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ได้แก่ การมีส่วนร่วมทางการเมืองที่เป็นกิจกรรมที่ทาง

ภาครัฐได้จัดขึ้น เช่น การเลือกตั้งในทุกระดับตั้งแต่ ผู้ใหญ่บ้าน ไปจนถึงการเลือกตั้งระดับประเทศ การลงประชามติ 

กับ การมีส่วนร่วมทางการเมืองที่เป็นกิจกรรมที่รัฐไม่ได้เป็นผู้จัด เช่น การเข้าร่วมรณรงค์ด้วยการประท้วงอดอาหาร 

ทั้งนี้ ถ้าเราใช้ตัวชี้วัดจากความเป็นทางการและความไม่เป็นทางการของการมีส่วนร่วมทางการเมือง พลเมืองแบบ 

1.0 จะเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบที่เป็นทางการเท่านั้น ส่วนพลเมืองแบบ 2.0 คือพลเมืองที่มี

ส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ หรือมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งแบบที่ไม่เป็นทางการและเป็น

ทางการ 
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นอกจากการแบ่งการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่ทางการแล้ว การมีส่วนร่วม

ทางการเมืองยังสามารถถูกแบ่งออกได้เป็น การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบออฟไลน์ การมีส่วนร่วมทางการเมือง

แบบออนไลน์ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์  

การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบออฟไลน์ 

 การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบออฟไลน์ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบที่เก่าแก่ท่ีสุด 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบออฟไลน์ คือ การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยปราศจากการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่

สามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต 

 บุคคลที่ต้องการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบออฟไลน์ สามารถกระทำได้ทั้งการมีส่วนร่วมในรูปแบบ

ปัจเจกบุคคล และรูปแบบหมู่คณะ การมีส่วนร่วมในระดับปัจเจกบุคคล ได้แก ่การไปเลือกตั้ง การไปลงประชามติ 

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่โดยปกติแล้วสามารถทำคนเดียวได้ ส่วนกิจกรรมในรูปแบบคณะ อาทิเช่น การรวมตัวกันประท้วง

เรียกร้องในประเด็นที่ต้องการให้ภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลง หากเป็นการเรียกร้องในนามปัจเจกบุคคล อาจไม่ส่งผล

ให้ภาครัฐต้องหันมาให้ความสนใจได้เท่ากับการประท้วงในระดับหมู่คณะ อย่างไรก็ตาม ปฏิเสธไม่ได้ว่า การ

เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์สามารถเริ่มต้นเกิดขึ้นได้ด้วยบุคคลเพียงคนเดียว เช่น กรณีของ โรซา 

พาร์คส์, คานธี, แม่ชีเทเรซ่า ฯลฯ  

 ตัวอย่างของการมีส่วนร่วมในรูปแบบออฟไลน์ในอดีตที่ผ่านมาได้แก่ การประท้วงรัฐบาลต่อต้านการทำ

สงครามเวียดนามของคนอเมริกัน ในช่วงเดือนตุลาคมปี ค.ศ. 1969 มีคนเข้าร่วมการประท้วงรัฐบาลอเมริกันทั่ว

ประเทศเป็นจำนวนกว่า 2 ล้านคน นอกจากนี้ในปี 1970 นักศึกษาอเมริกันรวมตัวกันประท้วงรัฐบาลและทำการปิด

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ (Wells, 1999)  

ในกรณีของประเทศไทย กลุ่มนิสิตนักศึกษาเคยมีการรวมตัวกันประท้วงครั้งใหญ่เพ่ือต่อต้านรัฐบาลเผด็จ

การจนนำไปสู่การใช้ความรุนแรงต่อประชาชน ในวันที่ 14 ตุลาคม 2516 จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง 77 คน

(ศิลปวัฒนธรรม, 14 ตุลาคม, 2560) ในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬปี 2535 บุคคลทั่วไปเคยรวมตัวกันต่อต้านพลเอกสุ

จินดา คราประยูรที่ข้ึนมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังจากท่ีทำการรัฐประหารรัฐบาลเลือกตั้ง มีคนมาร่วมกัน

ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลพลเอกสุจินดามากถึง 500,000 คน (คมชัดลึก, 17 พฤษภาคม, 2560) การต่อต้านรัฐบาล
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ทักษิณ ชินวัตร ก่อนการรัฐประหารปี 2549 การชุมนุมคนเสื้อแดงปี 2553 และ ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชิน

วัตร ก่อนการรัฐประหารปี 2557 เหตุการณ์ท้ังหมดนี้ถือเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบออฟไลน์50   

อีกกรณีตัวอย่างของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในประเทศไทย คือ กรณีการประท้วงการถูกเลิกจ้างของ

พนักงานที่ทำงานในโรงงานชุดชั้นใน ในระยะแรกพนักงานเหล่านี้ประท้วงอยู่หน้าโรงงานเป็นเวลาถึง 4 เดือน และ

เมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลง พนักงานเหล่านี้จึงไปประท้วงต่อรัฐบาล จนในที่สุดได้คิดวิธีการประท้วงที่มาจากความ

ถนัดของพวกเธอ นั่นคือการนำเอาจักรเย็บผ้าไปวางไว้ที่กระทรวงการคลัง และใช้พื้นที่บริเวณกระทรวงการคลังใน

การเย็บชุดชั้นใน เพ่ือที่จะบอกกับรัฐบาลว่าพวกเธอเป็นแรงงานฝีมือ ปัจจุบันอดีตพนักงานที่ถูกเลิกจ้างเหล่านี้ ได้

รวมตัวกนัเปิดกิจการชุดชั้นในเล็กๆภายใต้ยี่ห้อ “Try Arm” สิ่งที่เปลี่ยนไปคือ พวกเธอทุกคนเป็นเจ้าของกิจการ

ร่วมกัน มีรายได้เพ่ิมข้ึน และได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงไทยที่กำลังประสบกับสภาวะการถูกเลิกจ้างเช่นพวก

เธอ (สามัญชนคนไทย, 4 กรกฎาคม, 2558)  

การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบออฟไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วง 1960s ซึ่งเป็นช่วงที่ Social 

Movement มีการเจริญเติบโตอย่างมาก (Escobar, 1992) นิยามของ Social Movement หรือ การเคลื่อนไหว

ทางสังคม หมายถึง “ปฏิบัติการของกลุ่มคนที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่

ในประเด็นต่างๆ เช่น การเมือง สิ่งแวดล้อม เชื้อชาติ สิทธิผู้หญิง LGBT โรคเอดส์ คนพิการ ฯลฯ” (แอมเนสตี้ 

อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย, 2560) โดยการเคลื่อนไหวทางสังคมนั้นเติบโตไปพร้อมกับ “อุดมการณ์เสรีนิยม

ประชาธิปไตย” (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร อ้างถึงใน แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย, 2560) ตัวอย่าง

ของการเคลื่อนไหวทางสังคมในปัจจุบัน ได้แก่ กิจกรรม Pride ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนในสิทธิของ 

LGBT ทั่วโลก โดยกิจกรรม Pride จะไม่ได้มีการจัดกิจกรรมแต่เพียงในเมืองใดเมืองหนึ่ง แต่เป็นการจัดกิจกรรมใน

หลากหลายสถานที่ท่ัวโลก ดังนั้น กิจกรรม Pride ถือเป็นกิจกรรมในระดับนานาชาติที่ชาว LGBT และผู้สนับสนุน

ให้การตอบรับต่อกิจกรรมและเข้าไปมีส่วนร่วมภายในงาน เช่น การแสดง การร้องเพลง การเดินขบวนพาเหรด ฯลฯ 

 การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบออฟไลน์ยังคงมีความสำคัญในปัจจุบัน และมีความหมายที่กว้างออกไป

ไกลกว่าแค่การเลือกตั้ง หรือการลงประชามติ จะเห็นได้ว่าในประเทศไทย การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบออฟไลน์

สามารถส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในระดับชาติ โดยเฉพาะการชุมนุมประท้วงเพื่อขับไล่ผู้นำ

 
50 การต่อต้านรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ก่อนการรัฐประหารปี 2549 การชุมนุมคนเส้ือแดงปี 2553 และ ชุมนุมต่อตา้นรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก่อนการ
รัฐประหารปี 2557 ประกอบไปด้วยกิจกรรมทางการเมืองทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ อย่างไรก็ตาม ในประเด็นของการประท้วงแบบออฟไลน์ใน
ทีน่ี้คือ การทำกิจกรรมประทว้ง – ชุมนนุมต่อต้านตามสถานที่ตา่งๆ 
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ประเทศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีความหลากหลายในประเด็นการประท้วงที่นอกเหนือไปจากประเด็นทาง

การเมืองแบบเดิม เช่น การขับไล่ผู้นำ การเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลืออันเนื่องมาจากปัญหาเศรษฐกิจ หรือไม?่ 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบออนไลน์ 

 วิธีการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบออนไลน์ได้รับความนิยมจากบุคคลทั่วไปเป็นจำนวนมาก ข้อดี

ของการมีส่วนร่วมแบบออนไลน์ คือ การประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลา เมื่อเปรียบเทียบกับยุคก่อนการ

เกิดข้ึนของ World Wide Web บุคคลที่ต้องการมีส่วนร่วมทางการเมืองสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมโดยต้องเดินทาง

ไปยังสถานที่จัดกิจกรรม ณ วันและเวลาตามท่ีกำหนด ข้อจำกัดคือ หากบุคคลใดที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมแต่สถานที่

จัดกิจกรรมทางการเมืองนั้นอยู่ไกล อาจทำได้เพียงการสนับสนุนด้านอื่น เช่น การบริจาคเงิน การร่วมลงชื่อคัดค้าน

โดยการส่งเอกสารยืนยันการมีตัวตนทางไปรษณีย์ ผู้จัดกิจกรรมทางการเมืองเองต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์ให้คน

มาเข้าร่วมผ่านวิธีการ offline เช่น นิตยสาร การส่งจดหมายเชิญ การโทรศัพท์ การตั้งซุ้มประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายของผู้จัดงาน 

 การมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบออนไลน์ มีความสำคัญและสามารถส่งผลกระทบต่อระบบการเมือง

ได้ไม่น้อยไปกว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบออฟไลน์ โดยคำว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบออนไลน์นั้น

หมายถึง การที่บุคคลมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านทางอินเตอร์เน็ต เช่น การโพสต์ข้อความออนไลน์แสดงความ

คิดเห็นทางการเมืองผ่านเว็บไซต์, หน้าเว็บของตนเอง, ไดอารีออนไลน์, การลงชื่อคัดค้านผ่านเว็บไซต์, การสร้าง

เว็บไซต์เพ่ือระดมความคิดเห็นบุคคลอ่ืน, การโพสต์ความคิดเห็นลงบนโซเชียลมีเดีย เช่น Twitter, Facebook, 

Instagram, การ live สดแสดงความเห็นทางการเมือง, การทำ poll ออนไลน์เพ่ือเก็บข้อมูลทางการเมือง ฯลฯ 

 ตัวอย่างของการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบออนไลน์ ได้แก่  

• การเข้าไปลงชื่อเพ่ือสนับสนุนรณรงค์ประเด็นที่เราสนใจผ่านทาง Change.org ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม

ออนไลน์ที่ให้บุคคลทั่วไปมาสร้างประเด็นในการรณรงค์ และลงชื่อสนับสนุนในประเด็นดังกล่าว โดย ณ 

วันที่ 3 กันยายน 2561 มีคนเข้ามาใช้งานเว็บไซต์นี้แล้วกว่า 248 ล้านคนทั่วโลก มีประเด็นในการรณรงค์ท่ี

ประสบความสำเร็จแล้วกว่า 29,526 ประเด็น ใน 196 ประเทศ ในกรณีของประเทศไทยที่มีการรณรงค์

ผ่าน Change.org แล้วประสบความสำเร็จได้แก่ การรณรงค์ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถเข้า

รับพระราชทานปริญญาบัตรโดยการแต่งกายตามเพศสภาพ ในประเด็นนี้ผู้ทำการสร้างประเด็นในการ

รณรงค์คือ กลุ่มความหลากหลายมช. มีผู้ร่วมลงชื่อสนับสนนุกว่า 2,498 คน ข้อสังเกตท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับ 
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Change.org คือ ผู้ริเริ่มการรณรงค์มีทั้งในรูปแบบของกลุ่ม องค์กร และรายบุคคล ในบางกรณีมีบุคคลที่มี

ชื่อเสียงเข้ามาริเริ่มการรณรงค์ เช่น คุณสง่า ดามาพงษ์ เป็นผู้ริเริ่มรณรงค์ให้มีนักโภชนาการในโรงเรียน 

นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีประเด็นการรณรงค์ที่น่าสนใจอีกหลายกรณี ได้แก่ การรณรงค์ยกเลิกการแบ่ง

เปอร์เซ็นต์ค่าปรับจราจรให้ตำรวจ, รณรงค์ให้ห้างร้านคิดเงินค่าถุงพลาสติกเพ่ือลดปริมาณขยะ, ขอคืน

พ้ืนที่ป่าดอยสุเทพจากศาลอุทธรณ์ ภาค 5, รณรงค์สนับสนุนการการุณยฆาต (การตายโดยความสมัครใจ), 

รณรงค์สนับสนุนการทำแท้งเมื่อท้องโดยไม่พร้อม (Change.org)  

• การติดแฮชแท็กบนทวิตเตอร์ หรือ social media อ่ืนๆ เชน่ #MeToo มีที่มาจาก Tarana Burke ผู้จัดตั้ง

กลุ่มการเคลื่อนไหวในปี 2006 เพ่ือช่วยเหลือผู้ที่เคยประสบกับการล่วงละเมิดทางเพศ โดยเฉพาะหญิงผิวสี

ที่ยากจน ในเวลาต่อมา #MeToo กลายเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก กลุ่ม #MeToo Movement เลยขยาย

วงกว้างจากท่ีแต่เดิมเน้นไปที่การให้ความช่วยเหลือแก่เหยื่อผิวสี เป็นการช่วยเหลือบุคคลที่ถูกล่วงละเมิด

ทางเพศทั่วโลก หลักการของ #MeToo คือ “You are not alone” ซึ่งในปัจจุบัน #MeToo ได้หลายเป็น

แรงบันดาลใจของสตรีทั่วโลกในการเปิดโปง/ฟ้องร้องผู้ที่คุกคามทางเพศตนเอง (me too., n.d.) ที่ผ่านมา 

#MeToo ถือว่าประสบความสำเร็จในประเทศญี่ปุ่น ดังเช่นกรณีของข้าราชการชั้นสูงของประเทศ ต้อง

ลาออกเพราะไปใช้ภาษาคุกคามทางเพศกับนักข่าวหญิงและถูกเปิดโปง (BBC News, April 19, 2018) 

• Revolution 2.0 ในประเทศอียิปต์ ในปี 2009 มีผู้ใช้งาน Facebook ในอียิปต์ราว 800,000 คน (Attiaa, 

Aziza, Friedmana, and Elhusseiny, 2011: 370) การให้สิทธิเสรีภาพประชาชนอย่างจำกัดของรัฐบาล

เผด็จการ Mubarak ส่งผลให้คนรุ่นใหม่ส่วนหนึ่งต้องพ่ึง social media ในการจัดตั้งกลุ่มต่อต้านรัฐบาล

ผ่านโลกออนไลน์ (Shapiro, 2009 as cited in Attiaa, Aziza, Friedmana, and Elhusseiny, 2011: 

370) นักกิจกรรมทางการเมืองใช้ Facebook เป็นที่ระบายเพื่อให้บุคคลอ่ืนได้รับรู้ถึงสภาวะในประเทศ

อียิปต์ และใช้เป็นที่นัดหมายรวมพลกันประท้วงรัฐบาลจนในที่สุดสามารถกดดันให้รัฐบาล Mubarak ต้อง

ลงจากอำนาจ (Ghonim, 2012) 

จากตัวอย่างที่ยกมาอธิบายถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองออนไลน์ พบว่า ผลของการมีส่วนร่วมทางการเมือง

แบบออนไลน์นั้น สามารถส่งผลกระทบในระดับโลก เช่น #MeToo ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดย

ยุติเผด็จการที่มีมาอย่างยาวนาน ผ่านเหตุการณ์ Revolution 2.0 และ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเด็น

รอบตัวของเรา เช่น การรณรงค์สิทธิเท่าเทียมกันทางเพศ ข้อดีของการใช้วิธีการออนไลน์ คือ การประหยัด

งบประมาณ และ ความสามารถในการกระจายข่าวได้อย่างรวดเร็วด้วยประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มออนไลน์ ใน
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ส่วนของข้อเสียของการใช้วิธีการออนไลน์ คือ การพิจารณาถึงเส้นแบ่งระหว่างความเป็นส่วนตัว/ส่วนรวม การใช้

วิธีการเรียกร้องทางการเมืองด้วยการ cyberbullying   

การมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ 

 ในปัจจุบัน เส้นแบ่งระหว่างการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบออฟไลน์และแบบออนไลน์มีความแคบลง 

ส่งผลให้กิจกรรมที่มีจุดประสงค์ทางการเมืองต้องใช้วิธีการระดมคนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในรูปแบบออนไลน์และ

ออฟไลน์ เช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนขององค์กร XX มีการรับสมัครสมาชิกใน

รูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ คือ การลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ และการรับสมัครสมาชิกตามที่สาธารณะ มีการ

ประกาศจัดกิจกรรมบนหน้า Facebook และมีกิจกรรมที่ต้องการให้สมาชิกเข้าร่วมตามจริง 

 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคคลในหลายกรณี เกิดขึ้นทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ และอันที่จริง

แล้ว เหตุการณ์ Revolution 2.0 จะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้หากขาดกิจกรรมทั้งในรูปแบบออนไลน์ คือ 

การโพสต์บนหน้า Facebook และกิจกรรมออฟไลน์ คือ การรวมตัวกันชุมนุมประท้วงรัฐบาลเผด็จการ อีกกิจกรรม

การมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ผสมรวมทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ คือ การเข้าร่วมกิจกรรม flash mob ซึ่งเป็น

การเข้าร่วมกิจกรรมและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็วเมื่อกิจกรรมนั้นจบไป ทั้งนี้ กิจกรรม flash mob มักจะมีการ

นัดแนะให้ผู้ที่สนใจ สมาชิกกลุ่มเข้าร่วมตอบรับการร่วมทำกิจกรรมผ่าน Facebook และไปร่วมกิจกรรม ณ สถานที่ 

วันและเวลาตามท่ีมีการนัดหมายผ่านทางโซเชียลมีเดีย  

 ข้อดีของกิจกรรมทางการเมืองทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ คือ การสามารถระดมปัจเจกบุคคลจำนวน

มากที่อาจไม่จำเป็นต้องสมาชิกของกลุ่มให้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการชักชวนทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ 

กิจกรรมทางการเมืองแบบออฟไลน์และออนไลน์ ถือเป็นทางเลือกให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง

แบบเข้าถึงได้มากขึ้น เช่น การรับรู้ถึงกิจกรรมของพรรคการเมือง XX และรับชมกิจกรรมของพรรคการเมืองผ่าน 

live สด แต่เมื่อพรรคการเมืองเดินทางมายังถิ่นที่ตนเองอยู่ ก็สามารถเข้าไปร่วมทำกิจกรรมด้วยได้ ข้อเสียของ

กิจกรรมทางการเมืองแบบออฟไลน์และออนไลน์คือ อาจก่อให้เกิดความเหนื่อยล้าทางการเมือง หมายความถึงการ

ที่บุคคลได้รับข้อมูลเป็นจำนวนมากผ่านรูปแบบออนไลน์และการชักชวนให้เข้าทำกิจกรรมจริงที่อาจมีมากเกินไป 

ส่งผลให้บุคคลเกิดสภาวะการเบื่อการเมือง และเลือกที่จะไม่ใส่ใจในการมีส่วนร่วมทางการเมืองไปในระยะสั้น 

ระยะยาว หรือ ไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองแบบถาวร 
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ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

 ภายใต้โลกประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการเมืองสามารถทำได้ตั้งแต่ในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด 

ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ไปจนถึงระดับโลก บุคคลที่ดำรงอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยสามารถเข้าไปมีส่วน

ร่วมทางการเมืองได้ตามความสมัครใจ ในทางตรงกันข้าม การมีส่วนร่วมทางการเมืองในประเทศท่ีมีนโยบายการ

ปกครองประเทศในรูปแบบของเผด็จการ มักเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบของการถูกจัดตั้ง 

(Mobilized Participation) ไม่ใช่การมีส่วนร่วมแบบสมัครใจ นอกเหนือไปจากนี้แล้ว การมีส่วนร่วมทางการเมือง

ภายใต้เผด็จการสามารถทำได้อย่างจำกัด หรือไม่สามารถทำได้เลย ในกรณีที่สามารถทำได้อย่างจำกัด รัฐบาลอาจ

เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่น แต่ไม่สามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองใน

ระดับท่ีเหนือไปกว่านั้นเพ่ือไม่ให้เป็นอันตรายต่อการต่อต้านการปกครองจากส่วนกลาง การมีส่วนร่วมทางการเมือง

ภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์นั้น ประกอบไปด้วยบุคคลจำนวนมาก แต่ถือเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่มีคุณภาพ

ในระดับต่ำ เพราะไม่ได้เกิดจากความต้องการจากประชาชนโดยตรง  (Hague & Harrop, 2013: 143-144)   

 ในประเด็นของการวัดระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง เช่นใน Great Britain (อังกฤษ 

สกอตแลนด์ และ เวลส์) ปี 2011 มีการตั้งคำถามว่า พลเมืองเคยแสดงออกทางการเมืองในทางใดบ้าง (Hansard 

Society, 2012; Kavanagh & Cowley, 2010 as cited in Hague & Harrop, 2013: 133)  

 ผลปรากฏว่า;  

• มีการใช้สิทธิไปเลือกตั้ง (ร้อยละ 65)   

• มีการพูดคุยเกี่ยวกับการเมือง (ร้อยละ 35)  

• ลงชื่อคัดค้านทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ (ร้อยละ 27) 

• เสนอความคิดเห็นต่อผู้แทน (ร้อยละ 13)  

• Boycott การซื้อสินค้า (ร้อยละ 10)  

• เสนอแนะความคิดเห็นทางการเมืองออนไลน์ (ร้อยละ 6)  

• เข้าร่วมประชุมทางการเมือง (ร้อยละ 4)  

• เดินขบวนประท้วง (ร้อยละ 4)  

• เป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือบริจาคเงิน (ร้อยละ 3)  
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• เป็นส่วนหนึ่งของการหาเสียงการเลือกตั้ง (ร้อยละ 2)  

จะเห็นได้ว่า คนส่วนมากของสังคมมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านการเลือกตั้ง ในขณะที่กิจกรรมที่ต้องใช้เวลา

ในการลงมือปฏิบัติ เช่น การช่วยหาเสียงเลือกตั้งกลับมีผู้มีส่วนร่วมน้อยที่สุด รวมไปถึงการบริจาคเงินและการเป็น

สมาชิกพรรค นั่นอาจแสดงให้เห็นว่า คนส่วนใหญ่ของสังคม มีระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองน้อย และอาจมีภาพ

ลบต่อการเมืองโดยรวม ถึงเลือกที่จะมีส่วนร่วมกับพรรคการเมืองโดยตรงน้อยมาก  

 เราสามารถรับรู้ได้ว่า เราเป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมทางการเมืองในแบบใดจากการจำแนกบุคคลออกเป็น 4 

ประเภทของ Verba et al. (1978) ได้แก่ Voters, Campaigners, Communal Activists, และ Contactors  โดย 

voters คือ ผู้ที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป, voter campaigners คือ ผู้ที่ช่วยลงมือหาเสียงเลือกตั้ง, communal 

activists คือ ผู้ที่มีส่วนร่วมในกลุ่มหรือสมาคมในประเด็นที่ตนเองสนใจ, และ contactors คือ ผู้ที่มีปัญหาส่วนตัว

อะไรก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ (Verba et al., 1978 as cited in Hague & Harrop, 2013: 132 - 133) ปัญหาการแบ่ง

บุคคลออกเป็น 4 ประเภทของ Verba et al. คือ ในหลายกรณี บุคคลอาจมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้ง 4 รูปแบบ 

หรือ มากกว่า 1 รูปแบบขึ้นไป ทำให้การจำแนกการมีส่วนร่วมทางการเมืองในลักษณะนี้ ไม่สามารถบ่งบอกอะไรไป

ได้มากกว่าการอธิบายว่า เราได้มีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างไร 

 การวัดระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคคลเป็นเรื่องที่ซับซ้อน ทำให้การวัดผลนิยมวัดผลแยกกันไป

ในแต่ละด้าน เช่น การวัดผลการมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านการเลือกตั้งในประเทศ X เปรียบเทียบกับประเทศ Y 

การวัดผลการตื่นตัวของ Social Movement ในประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านการวัดจำนวนสมาชิกและจำนวนครั้งใน

การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกรายปี ฯลฯ อนึ่ง เราสามารถรับรู้ได้ในเบื้องต้นว่าเรามีส่วนร่วมทางการเมืองมาก

หรือน้อย จากการใช้นิยามของพลเมือง 1.0 และ 2.0 เข้ามาช่วยในการวัดระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเรา 

ในกรณีที่เรามีส่วนร่วมทางการเมืองสูงกว่าระดับปกติ เช่น นอกเหนือไปจากการไปเลือกตั้ง เรายังเป็นสมาชิกของ

กลุ่มการเมืองที่ไม่เป็นทางการอ่ืนๆ ในกรณีนี้ถือว่าเรามีระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่สูงกว่าปกติ เพราะได้เข้า

ร่วมในกิจกรรมที่นอกเหนือไปจากการกำหนดให้โดยรัฐ หากเราเพียงแต่ไปเลือกตั้งทุก 4 ปี ไปใช้สิทธิลงทะเบียน

เพ่ือขอสวัสดิการรัฐตามเวลา และไปลงประชามติตามท่ีรัฐกำหนดให้ไปโหวต นั่นถือว่าเราเป็นผู้มีส่วนร่วมทางการ

เมืองในระดับปกติ และประการสุดท้าย ในกรณีท่ีเราไม่ได้ไปเลือกตั้งในทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง คือ ไปบ้างไม่ไปบ้าง 

หรือไม่ไปใช้สิทธิเลย นั่นหมายความว่า เรามีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับที่ต่ำกว่าปกติ 
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สรุป 

 พลเมืองในยุคดิจิทัลสามารถถูกแบ่งออกได้เป็นรหัสเลข คือ พลเมืองแบบ 1.0 ที่หมายถึงพลเมืองที่ไร้ความ

กระตือรือร้น เป็นพลเมืองที่อยู่ในสภาพของการเป็นผู้รับ ไม่มีการขัดขืนหรือตั้งคำถามกับภาครัฐ ถ้าเปรียบเทียบให้

เห็นภาพ พลเมืองแบบ 1.0 คือ พลเมืองที่ยินยอมให้รัฐทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนของตนเอง ของผู้อื่น และของ

สังคม ในขณะที่พลเมืองแบบ 2.0 คือพลเมืองที่อยู่ในข้อตรงกันข้ามกับพลเมือง 1.0 อย่างสิ้นเชิง คือเป็นพลเมืองที่

มีความกระตือรือร้นต่อสิทธิและเสรีภาพของตนเอง เป็นพลเมืองผู้มีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแข่งขัน ซึ่งจะทำ

หนา้ที่ในการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐได้เป็นอย่างดี 

 ประเด็นหลักของบทนี้เป็นการพูดถึงการมีส่วนร่วมทางการเมือง ที่หลายคนอาจเข้าใจว่า การมีส่วนร่วม

ทางการเมือง คือ การไปเลือกตั้ง การไปลงประชามติ อย่างไรก็ตาม ความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมืองมี

ความหมายที่กว้างมาก คือ กิจกรรมที่เราทำโดยมีเป้าประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงผลทางการเมือง ทั้งนี้ เราแบ่งการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองออกเป็น การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบออฟไลน์ การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบออนไลน์ 

และลูกครึ่ง คือ การมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งในปัจจุบัน กิจกรรมที่พลเมืองเข้าไปมี

ส่วนร่วมมีแนวทางเป็นไปในกิจกรรมที่มีทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ 

 ในประเด็นสุดท้าย เราได้เรียนรู้ถึงการวัดระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง การวัดระดับทางการเมืองเป็น

เรื่องท่ีซับซ้อน แต่ถ้าเอาหลักการพลเมือง 1.0 และ พลเมือง 2.0 มาใช้เป็นตัวชี้วัด จะพบว่าการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองของเราอยู่ในระดับสูงกว่าปกติ ต่ำกว่าปกติ คือ การไม่มีส่วนร่วมทางการเมือง ไม่แม้กระทั่งไปเลือกตั้ง หรืออยู่

ในระดับปกติ  

 บทความท้ายบทที่ 5 จำนวน 2 บทความ เป็นการนำเสนอการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมือง และ 

การแก้ไขปัญหาเมืองผ่านการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่แปลกใหม่ บทความเรื่อง Democracy Voucher Program: 

คูปองประชาธิปไตยจากซีแอตเทิล เล่าถึงการเปิดโอกาสให้ผู้สมัครทางการเมืองได้มีโอกาสรับเงินบริจาคเพ่ือใช้ใน

การหาเสียงโดยตรงจากประชาชนผ่านระบบคูปอง บทความเรื่อง ศาสตราจารย์สติเฟ่ืองแห่งเมืองโบโกตา เล่าถึง

เรื่องราวการเปลี่ยนเมืองจากการใช้นโยบายที่เกิดจากการทดลองทางสังคม  

คำถามท้ายบท 

1. อธิบายถึงนิยามของพลเมือง 1.0 และ พลเมือง 2.0 พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. อธิบายถึงความหมายและความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
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3. เราสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบออนไลน์ได้อย่างไรบ้าง 

กิจกรรม 

 กิจกรรมที่ 1 

 นักศึกษาหาภาพข่าวที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในอดีตของทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

อธิบายว่าจากรูปภาพ ถือเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

150 
 
 

Democracy Voucher Program: คูปองประชาธิปไตยจากซีแอตเทิล 

ปฏิเสธไม่ได้ว่าราคาของการหาเสียงเลือกตั้งนั้นมีมูลค่าสูงมาก และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นไปอย่างต่อเนื่องในทุกปี 
ปัจจัยที่ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะอัตราเงินเฟ้อที่เพ่ิมข้ึน ทำให้
แม้กระทั่งราคาของการซื้อเสียงก็มีมูลค่าสูงขึ้น ในปี พ.ศ. 2533 ราคาของการซื้อเสียงการเลือกตั้งท้องถิ่นใน
ประเทศไทย อยู่ที่ราคาหัวละ 100 – 300 บาท ในขณะที่ราคาการซื้อเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นปี พ.ศ. 2555 ราคาข้ึนไป
สูงถึงหัวละ 1,000 บาท (Arghiros, 1993, p. 139-140; Manager Online, 1 June 2012 as cited in 
Chanintorn, 2015, p. 51, 179) 

 ในสหรัฐอเมริกาค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯอยู่ที่ 1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐในป ี
2000, 1.9 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2004, และ 2.3 พันล้านเหรียญในปี 2016 (OpenSecrets.org, n.d.) จะเห็น
ได้ว่าด้วยมูลค่าอันมหาศาลของค่าใช้จ่ายในการหาเสียง ทำให้บุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ผ่านการรับรองจากพรรคการเมือง
ขนาดใหญ่อย่าง Democrats หรือ Republican แทบจะไม่มีโอกาสในการชนะเลือกตั้ง เพราะคงไม่สามารถทำการ
ระดมทุนและทรัพยากรในการหาเสียงได้ทัดเทียมกับตัวแทนของพรรคการเมืองขนาดใหญ่ ทั้งนี้ผู้สนับสนุนทุนราย
ใหญ่มักเป็นผู้สนับสนุนในนามขององค์กร ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มผลประโยชน์ที่หวังผลจากการเลือกตั้ง เช่น กลุ่ม
อุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่งคาดหวังว่าเมื่อบุคคลหรือพรรคการเมืองที่องค์กรสนับสนุนชนะการเลือกตั้ง เขาหรือเธอจะ
ตอบแทนการได้รับการสนับสนุนผ่านการผลักดันนโยบายสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มผู้สนับสนุนทุน 

 การเลือกตั้งท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกาเองก็ไม่ต่างจากการเลือกตั้งระดับชาติ ที่มีการระดมทุนจากผู้สนับสนุน
มาเพ่ือใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง ถ้าเช่นนั้น เราอาจอนุมานได้ว่า ผู้สมัครที่มีความสามารถในการระดมทุน ย่อมมี
โอกาสมากกว่าในการชนะการเลือกตั้ง ปัญหาที่เกิดข้ึนจากกระบวนการระดมทุนผ่านองค์กรและกลุ่มผลประโยชน์
คือสุดท้ายแล้ว ผู้ชนะการเลือกตั้งจะฟังเสียงของประชาชนมากแค่ไหนในเมื่อประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้ให้การ
สนับสนุนทางการเงินแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

 รัฐบาลเมืองซีแอตเทิลได้คิดหาวิธีในการแก้ไขปัญหาของการระดมทุนสำหรับการลงแข่งขันเลือกตั้งใน
ระดับท้องถิ่น โดยตั้งโครงการที่มีชื่อว่า “Democracy Voucher Program” ซึ่งเป้าหมายของโครงการนี้จะส่งเสริม
ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งมากข้ึนหรือแม้กระทั่งลงสมัครเลือกตั้งเสียเอง โดยมีการ
ผ่านร่างกฎหมายในปี 2015 ซึ่งร่างกฎหมายนี้มีที่มาจากการที่ประชาชนชาวซีแอตเทิลได้สนับสนุนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของกระบวนการเลือกตั้ง เพราะต้องการเห็นความโปร่งใส - ซื่อสัตย์ ปราศจากการคอร์รัปชัน โดย
จำกัดวงเงินในการบริจาค พร้อมทั้งห้ามผู้รับเหมาก่อสร้างบางรายจากการสนับสนุนการเงินให้กับผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง (Seattle.gov, n.d.) 
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 Democracy Voucher Program เปิดโอกาสให้พลเมืองซีแอตเทิลได้ใช้คูปองในการสนับสนุนผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง โดยเงินที่รัฐสนับสนุนโครงการนี้มาจากภาษีที่ดินมูลค่า 3 ล้านเหรียญสหรัฐ และผู้จัดการโครงการคือ 
Seattle Ethics and Election Commission (SEEC) จะเป็นผู้ทำการแจกคูปองให้แก่พลเมืองซีแอตเทิลที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ (มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เป็นผู้อาศัยอยู่ในซีแอตเทิล เป็นพลเมืองสหรัฐฯ หรือ ถือกรีนการ์ด) คูปอง
ที่ได้รับมีมลูค่าแทนเงินสดในการสนับสนุนการเลือกตั้ง โดยสามารถมอบคูปองให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยตรงหรือ
ส่งไปที่ SEEC เจ้าของคูปองจะต้องเขียนชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ต้องการมอบเงินสนับสนุนและลงชื่อกำกับ หลังจาก
นั้น SEEC จะเป็นผู้ทำการมอบเงินสนับสนุนให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง จากข้อมูลล่าสุดในปี 2019 ผู้ลงสมัครรับ
เลือกตั้งที่ได้รับคูปองสนับสนุนสูงสุด ได้รับคูปองจำนวน 4,189 ใบ คิดเป็นจำนวนเงินสนับสนุนถึง 104,725 เหรียญ
สหรัฐ (ประมาณ 3.3 ล้านบาท) (Seattle.gov, 2019) 

 ในอนาคตเราอาจได้เห็นโมเดลของเมืองซีแอตเทิล ไปอยู่ในเมืองอ่ืน ๆ  ของสหรัฐอเมริกา และหากโครงการ
นี้ประสบความสำเร็จในระยะยาว คือมีคนที่ได้รับการเลือกตั้งเพราะทุนสนับสนุนจากคูปองที่ประชาชนมอบให้เป็น
จำนวนมาก เราอาจได้เห็นประชาธิปไตยท่ีปราศจากผลประโยชน์ของกลุ่มนายทุน ถือเป็นประชาธิปไตยของ
ประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง  
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ศาสตราจารย์และนายกเทศมนตรีสติเฟื่องแห่งเมืองโบโกตา 

กลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเมื่อศาสตราจารย์คนหนึ่งเลือกท่ีจะหันหลังให้กับวงการวิชาการแล้วมุ่งหน้าเข้าสู่การ
เป็นนักการเมืองและใช้วิธีการทดลองวิจัยในแบบที่ตนเองถนัดมาทำการทดลองทางสังคมกับเมืองที่ตนเองเป็น
นายกเทศมนตรี  

ศาสตราจารย์ Antanas Mockus เคยเป็นศาสตราจารย์ประจำ ณ Columbian National University 
โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านคณิตศาสตร์และด้านปรัชญา ก่อนหน้าที่เขาจะลาออกจากมหาวิทยาลัย เขาดำรง
ตำแหน่งสุดท้ายเป็นอธิการบดี Mockus ไม่เคยมีประสบการณ์ทางการเมืองมาก่อน อย่างไรก็ตาม เมื่อเขาตัดสินใจ
ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองโบโกตา (Bogotá) ประเทศโคลอมเบีย เขากลับได้รับคะแนนเสียง
อย่างท่วมท้นจากประชาชน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะประชาชนเห็นว่าเขาเป็นคนท่ีจริงใจ และถ้าหากนับจากสถิติแล้ว 
ชาวโบโกตาเลือกท่ีจะให้ความไว้วางใจกับนักวิชาการมากกว่านักการเมือง โดยประชาชนไว้ใจนักวิชาการถึงร้อยละ 
60 ในขณะที่นักการเมืองกลับได้รับการไว้วางใจเพียงร้อยละ 6 (The Harvard Gazette, 11 March 2004; 
Mockus as cited in The Guardian, 28 October 2013)   

Mockus เลือกที่จะทำการทดลองทางสังคมเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในเมืองโบโกตา โบโกตาถือเป็นเมือง
หนึ่งในประเทศโคลอมเบียที่มีปัญหาด้านความรุนแรง คอร์รัปชัน ปัญหาการจราจรอันเนื่องมาจากผู้คนไม่เคารพ
กฎหมาย และยังมีกลุ่มเยาวชนที่ทำการปล้นชิงทรัพย์และขโมยของ (The Harvard Gazette, 11 March 2004) 
วิธีการทดลองของ Mockus กระทำโดยปราศจากการใช้ความรุนแรง ในการแก้ไขปัญหาการไม่เคารพกฎจราจร 
Mockus ในฐานะนายกเทศมนตรีได้ทำการว่าจ้างตัวตลกละครใบ้จำนวน 420 รายในการเข้าควบคุมการจราจร 
โดยเหล่าตัวละครใบ้จะเดินไปตามถนนเพ่ือสอดส่องผู้กระทำผิดกฎจราจร และหากพบผู้กระทำผิดกฎจะทำการ
แสดงในทันที เช่น แสร้งทำว่าได้รับบาดเจ็บ เมื่อผู้ขับขี่ยานพาหนะละเมิดการให้ทางกับผู้เดินข้ามทางม้าลาย ตัว
ละครใบ้เหล่านี้ได้ทำหน้าที่ทดแทนตำรวจจราจรผู้รับสินบน การทดลองทางสังคมอีกประการที่ Mockus ได้คิดค้น 
คือการพิมพ์บัตรที่เรียกว่าบัตรพลเมืองจำนวน 350,000 ใบแจกให้กับประชาชน โดยบัตรพลเมืองจะมีรูปประกอบ
ด้านหนึ่งเป็นการยกนิ้วโป้งขึ้น และอีกด้านเป็นรูปมือคว่ำนิ้วโป้ง รูปยกนิ้วโป้งขึ้นมีไว้สำหรับการสนับสนุนการ
ปฏิบัติตามกฎจราจรของรถยนต์ ในขณะที่รูปนิ้วโป้งชี้ลงเป็นการตอบสนองในทิศทางตรงกันข้าม ผลจากการ
ทดลองของ Mockus ปรากฏว่าภายในระยะเวลาราว 10 ปี อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนลดลงมากกว่า
ร้อยละ 50 และ Mockus สามารถย้ายตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบออกไปจากการปฏิบัติหน้าที่ถึง 1,800 นาย 
(The Guardian, 28 October 2013; The Harvard Gazette, 11 March 2004; & Mockus, 2015) 
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สำหรับประเด็นอื่น ๆ ทางสังคม Mockus ได้ริเริ่มกิจกรรม “คืนสำหรับสุภาพสตรี” โดยร้องขอความ
ร่วมมือจากผู้ชายเมืองโบโกตาให้อยู่บ้านเพ่ือเลี้ยงดูลูก และให้โอกาสผู้หญิงในการเที่ยวราตรี ปรากฎว่าในสามคืน
แรกของโครงการมีผู้หญิงที่ได้ออกจากบ้านเพ่ือท่องเที่ยวสังสรรค์ในยามค่ำคืนมากถึง 700,000 ราย (The Harvard 
Gazette, 11 March 2004)  

การก้าวเข้ามาดำรงตำแหน่งของ Mockus ผ่านการเลือกตั้ง ได้พิสูจน์ว่า ในสายตาของประชาชน เขาคือ
บุคคลที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาเมืองโบโกตา เขาได้รับการเลือกตั้งถึงสองสมัย และเมื่อการดำรงตำแหน่งของ
เขาเป็นปัญหาต่อกลุ่มก่อความไม่สงบฝ่ายซ้าย Mockus เลือกท่ีจะใส่เสื้อกันกระสุนในการป้องกันตัว แต่เป็นเสื้อกัน
กระสุนที่มีรูตรงหน้าอกเป็นรูปหัวใจ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่เขาทำไว้เพ่ือแสดงความมั่นใจ และสุดท้ายก็ไม่มีใครทำร้าย
เขาได้ (Mockus, 2015) 

เรื่องราวของ Mockus และการทดลองเมืองถือเป็นกรณีศึกษาท่ีนำส่งต่อผ่านสื่อทั้งในและต่างประเทศ 
ถึงแม้ว่าในปัจจุบันเขาจะไม่ได้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีของเมืองโบโกตาแล้ว แต่เขายังถูกรับเชิญไปบรรยาย
เรื่องราวการทดลองทางสังคม แลกเปลี่ยนความรู้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  Mockus เป็นตัวอย่างที่ทำให้
เราเห็นว่า ไม่จำเป็นต้องแก้ปัญหาความรุนแรงด้วยความรุนแรง การแก้ไขปัญหาที่เห็นผลสามารถเกิดมาจาก
ความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก และสามารถส่งผลกระทบเชิงบวกในระยะยาว 
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บทสรุป 

 การได้สิทธิในการเป็นพลเมืองในรัฐใดรัฐหนึ่งตั้งแต่กำเนิด ถือเป็นสิทธิพิเศษ เพราะมีบุคคลจำนวนหนึ่งที่

ยังไม่มีสิทธิในการเป็นพลเมืองของรัฐใดทั้งสิ้น กลายเป็นบุคคลไร้สัญชาติทั้งๆที่อาจจะถือกำเนิดและอาศัยอยู่ในรัฐ

นั้นมาโดยตลอด นอกเหนือจากบุคคลไร้สัญชาติ ยังมีผู้ขอลี้ภัย ผู้ลี้ภัย ผู้อพยพเพราะเหตุผลทางเศรษฐกิจ ที่ต้องการ

แสวงหาโอกาสที่ดีขึ้นให้แก่ชีวิต และบุคคลเหล่านี้ทั้งหมด ยังไม่ได้รับการรับรองให้เป็นพลเมืองในรัฐที่ตนเองไป

อาศัยอยู่ หรือ ต้องการร้องขอไปอาศัยอยู่ ความพิเศษของการเป็นพลเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย คือ การได้

รับประกันจากรัฐบาลในการรับรองสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล ตราบใดที่สิทธิเสรีภาพนั้นไม่ไปกระทบสิทธิ

เสรีภาพของผู้อ่ืน ประการถัดมาคือการได้รับสิทธิทางการเมือง ทั้งสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมือง การประท้วง

รัฐบาลในประเด็นที่ตนเองไม่เห็นด้วย ไปจนถึงการเข้าไปเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองโดยตรง และ

ประการสุดท้าย สิทธิทางสังคม ได้แก่ สิทธิในการได้รับสวัสดิการจากภาครัฐ เช่น เงินเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุ การได้รับ

การรักษาทางการแพทย์ ฯลฯ  

 สิทธิ และ หน้าที่ มีความหมายที่แตกต่างกัน เมื่อมีการพูดถึงสิทธิ สิ่งที่ผู้คนจะนึกถึงคือ เราจะได้รับสิทธิ

อะไร ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการรับมรดก สิทธิในการได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การยืนยันสิทธิในการเข้า

หอพักนักศึกษา อย่างไรก็ตาม หลังจากท่ีเรารับทราบในสิทธิของเราแล้ว เราควรเรียนรู้ถึงหน้าที่ของเราด้วยเช่นกัน 

ความรับผิดชอบต่อตนเองไม่ให้ไปเบียดเบียนผู้อ่ืน ถือเป็นหน้าที่ที่พลเมืองพึงกระทำ ความรับผิดชอบในที่นี้ มีตั้งแต่

ความรับผิดชอบต่อตนเอง เช่น การจัดการเรื่องการเงินส่วนบุคคล ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมาย การ

เคารพกฎจราจร แม้กระทั่งการบริโภคแอลกอฮอล์ ถึงแม้จะเป็นสิทธิของเราที่จะบริโภคแอลกอฮอล์ แต่เมื่อมองไป

ในระยะยาวแล้ว หากเรามีเงินเพียงพอในการรักษาตัวจากโรคที่เกิดจากการบริโภคแอลกอฮอล์ ถือเป็นโชคอันดี

ของเรา แต่ถ้าหากเรากลายเป็นหนี้เพราะแอลกอฮอล์ เป็นภาระแก่สังคม เพราะมีโรคท่ีต้องดูแลรักษาและอาจ

ส่งผลกระทบต่อการทำงาน ยังจะถือว่าเรามีสิทธิในการเป็นภาระของสังคมหรือไม่? นอกจากนี้ยังมีประเด็นอีก

มากมายที่เราจะต้องใส่ใจ เพราะสิ่งเหล่านี้คือปัญหาที่เกิดจากการกระทำของเราส่วนหนึ่ง เช่น ปัญหาขยะ และการ

จัดการขยะที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหาในระดับประเทศ เช่น สังคมผู้สูงอายุ การทุจริต คอร์รัปชัน เรา

ในฐานะพลเมืองไทย จะมีส่วนช่วยเหลือรัฐได้อย่างไร นอกจากปัญหาภายในประเทศ เรายังจะต้องสวมแว่นตาอีก

กรอบหนึ่ง คือ การเป็นพลเมืองของโลก ซึ่งเราจะพบว่า โลกใบนี้ยังคงมีปัญหามากมายที่จำเป็นจะต้องได้รับการ

แก้ไข การเรียนรู้ถึงความเหลื่อมล้ำในสังคม จะทำให้เราขยายการมองจากมุมของเราแต่เพียงผู้เดียวไปเป็นการมอง

ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัญหาสากลที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  
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 ในช่วงการดำรงชีวิตอยู่ของเรานั้น เราอาจพบเห็นกับความหลากหลายบนโลกใบนี้ ประเทศไทยถือเป็น

ประเทศที่มีผู้คนที่มีลักษณะความเหมือนร่วมกันบางอย่าง เช่น พลเมืองไทยส่วนมากนั้น พูดภาษาเดียวกัน คือ 

ภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาราชการของประเทศ พลเมืองไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ แต่ในความเหมือนร่วมนั้นยัง

มีความแตกต่างอยู่ เช่น ความแตกต่างของวัฒนธรรมท้องถิ่น และการย้ายเข้ามาของประชากรต่างถิ่น ส่งผลให้เรา

ได้รับเอาอิทธิพลทางวัฒนธรรมบางอย่างมาจากผู้คนจากพ้ืนที่อ่ืนไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ หรือ การได้รับเอา

วัฒนธรรมที่ก้าวข้ามผ่านมาในรูปแบบของบริษัท ห้างร้าน องค์กร สถานประกอบการ เช่น การเข้ามาของ

ร้านอาหารจากต่างประเทศ สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบให้ชีวิตของเราและบุคคลรอบข้างเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา การเข้ามาของสิ่งแปลกใหม่นั้น ผู้คนจะปฏิบัติต่อการเปลี่ยนแปลงในสองรูปแบบ คือ ยอมรับ และ 

ต่อต้าน อย่างไรก็ตาม เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เราควรเรียนรู้ที่จะปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความยุติธรรมผ่านการ

ตัดสินใจทางจริยธรรมที่เราคิดว่าส่งผลดีต่อสถานการณ์นั้นๆ การยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความ

หลากหลายทางศาสนา ความหลากหลายทางชนชาติ และการยอมรับความหลากหลายทางเพศ จะส่งผลให้

พลเมืองโลกสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  

จากข้อเท็จจริง เรายังคงพบเห็นข้อขัดแย้งอันเกิดจากการกีดกันทางเพศ ข้อขัดแย้งทางชนชั้นและการเข้า

ยึดทรัพยากรธรรมชาติ ข้อขัดแย้งทางศาสนาส่งผลให้เกิดสภาวะของการยอมรับ/ไม่ยอมรับในความเชื่อของศาสนา

ผู้อื่น คำถามคือ เราจะมีวิธีการในการจัดการกับความขัดแย้งอย่างไร การจัดการกับความขัดแย้ง มีทั้งวิธีการใช้

ความรุนแรง ซึ่งแบ่งออกเป็นความรุนแรงทางกาย ความรุนแรงทางเพศ ความรุนแรงทางจิตใจ และการทอดทิ้ง จะ

เห็นได้ว่า การแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งด้วยวิธีการรุนแรง ย่อมไม่ส่งผลดีในระยะยาว จะเห็นได้จากตัวอย่างใน

ประวัติศาสตร์ การทำสงครามโลกของเยอรมัน ส่งผลให้เศรษฐกิจประเทศเยอรมนีตกต่ำเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน 

การกีดกันการพบปะกันระหว่างประชากรเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ถือเป็นการพรากสถาบันครอบครัวออกจาก

กัน วิธีการแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติวิธี ถือเป็นการแก้ไขความขัดแย้งที่จะส่งผลให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด โดย

วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีนั้นมีหลากหลายรูปแบบ อยู่ที่การเลือกใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์และ

ขนาดของความขัดแย้ง 

ในสังคมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง ถือเป็นการสนับสนุนทางตรงให้ระบอบ

ประชาธิปไตยยังคงเจริญเติบโตได้ในรัฐ พลเมืองของรัฐสามารถถูกแบ่งออกเป็น พลเมืองที่มีความกระตือรือร้นใน

การมีส่วนร่วมทางการเมือง และพลเมืองที่ไม่ได้มีความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในรัฐ

ประชาธิปไตยท่ีแท้จริง จะไม่มีการบีบบังคับให้พลเมืองต้องมีส่วนร่วมทางการเมือง เพราะการบังคับถือเป็นการ
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ละเมิดสิทธิประการหนึ่ง อย่างไรก็ตาม รัฐที่มีพลเมืองที่ตื่นตัวทางการมีส่วนร่วมทางการเมือง จะส่งผลดีต่อการ

ตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ  

การมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นมีความหมายครอบคลุมที่กว้างมาก และไม่ได้จำกัดแค่การไปเลือกตั้ง 

อย่างไรก็ตาม บุคคลส่วนใหญ่ยังคงมีส่วนร่วมทางการเมืองเพียงการไปเลือกตั้งในทุกการครอบรอบวาระการคงอยู่

ของนักการเมือง ทั้งนี้ เทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งผลให้การมีส่วนร่วมทางการเมืองสะดวกสบายมากขึ้น เช่น การ

คัดค้านในประเด็นที่เราไม่เห็นด้วยผ่านการลงชื่อออนไลน์ การสร้างกระแสเพ่ือให้พลเมืองเกิดการตื่นตัวในประเด็น

ต่างๆผ่านการใช้แฮชแท็กทางโซเชียลมีเดีย ถึงแม้การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบออนไลน์จะสร้างความ

สะดวกสบายแก่ผู้ที่ต้องการมีส่วนร่วม วิธีการแบบออฟไลน์ก็มีความสำคัญไม่ต่างกัน ดังจะเห็นจากกรณี 

Revolution 2.0 ในประเทศอียิปต์ที่ผู้นำเผด็จการยุติอำนาจของตนเองเป็นเพราะการมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้ง

แบบออนไลน์และออฟไลน์  

โดยสรุปแล้ว การเป็นพลเมือง มีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าการได้รับสิทธิในการเป็นพลเมือง การใช้สิทธิของ

ความเป็นพลเมือง  คำว่าพลเมืองทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการได้สิทธิเป็นพลเมืองและการถูกกีดกัน

สิทธิไม่ให้เป็นพลเมือง นอกจากการรับรู้ถึงความแตกต่างในประเด็นที่ธรรมดาสามัญที่สุดแล้ว เราควรเรียนรู้ที่จะ

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อตนเองและสังคม และก่อนที่เราจะตัดสินผู้อ่ืน เราต้องแยกแยะให้ออกว่าเรา

ตัดสินด้วยพื้นฐานของอคติ หรือ พื้นฐานของความจริง 
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แนวคำตอบท้ายบท 

แนวคำตอบท้ายบท : คำถามท้ายบทที่ 1  

1. สิทธิ และ เสรีภาพมีความแตกต่างกันอย่างไร 

- สิทธิตามท่ีใช้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย คือ สิ่งที่พึงมีเป็นลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล เช่น 

ชื่อเสียงส่วนบุคคล เกียรติยศส่วนบุคคล ไม่มีบุคคลอื่นใดสามารถขอโอนใช้ชื่อเสียงของเราไปเป็นของเขา

ได้ เช่นเดียวกันกับการมีสิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดก ไม่มีบุคคลอื่นใดสามารถมีสิทธิในทรัพย์สินของ

เราได้ และไม่มีบุคคลใดสามารถรับมรดกแทนเราได้ หากเราไม่ยินยอม  

- ในส่วนของความหมายของคำว่าเสรีภาพนั้น ไม่ได้เป็นไปในลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล กล่าวคือ ไม่ว่าใครก็

สามารถมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาได้ และภายใต้รัฐธรรมนูญเดียวกันนี้ ไม่ว่าใครก็สามารถเปลี่ยนการ

นับถือจากศาสนาพุทธไปยังศาสนาอ่ืนได้ หรือ แม้กระทั่งเปลี่ยนจากศาสนาพุทธ ไปเป็นศาสนาคริสต์ และ

กลับมานับถือศาสนาพุทธอีกครั้ง ก็ย่อมสามารถทำได้ และไม่ว่าใครก็สามารถมีเสรีภาพในการแสดงความ

คิดเห็นในที่สาธารณะได้ 

   

2. การได้มาซึ่งความเป็นพลเมืองในปัจจุบัน มีวิธีการใดบ้าง 

- การได้มาซึ่งความเป็นพลเมือง สามารถถูกแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบหลัก คือ การได้มาซึ่งความเป็น

พลเมืองโดยกำเนิด แบ่งออกเป็น การใช้หลัก jus sanguinis และ jus soli (อธิบายความหมายเพิ่มเติมใน

ข้อที่ 3) และ การได้มาซึ่งความเป็นพลเมืองในภายหลังจากการกำเนิด ได้แก่ การแปลงสัญชาติ หรือ การ

โอนสัญชาติ (Naturalization) คือ กระบวนการที่ภาครัฐได้มอบสัญชาติให้แก่พลเมืองต่างชาติ หรือ มอบ

สัญชาติให้กับบุคคลที่แต่เดิมไม่ได้รับสัญชาติของรัฐนั้น ๆ มาตั้งแต่กำเนิด, การแต่งงาน  (Marriage), และ

การลงทุนซื้อความเป็นพลเมือง (Citizenship by Investment) 

 

3. จงบอกข้อแตกต่างระหว่าง jus sanguinis และ jus soli  

- Jus soli หมายถึง การเกิดภายในดินแดนของประเทศหนึ่งๆ ในรูปแบบ jus soli บุคคลย่อมได้สัญชาติโดย

ยึดหลักดินแดนที่เกิดเป็นสำคัญ (Scott, 1930: 58) 

- Jus sanguinis หมายถึง การสืบสันดานโลหิต ในรูปแบบ jus sanguinis บุคคลย่อมได้สัญชาติผ่านการ

สืบสายโลหิต (Scott, 1930: 58) 
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4. ความเป็นพลเมืองถูกแบ่งออกเป็น 3 บริบท ได้แก่ บริบททางความเป็นพลเมือง บริบททางการเมือง และ

บริบททางสังคม อธิบายถึงความเป็นพลเมืองในแต่ละบริบท 

- บริบทของความเป็นพลเมืองที่เกี่ยวกับพลเมือง นิยามความหมายของความเป็นพลเมืองกอปรด้วย 

เสรีภาพส่วนบุคคลและสิทธิขั้นพื้นฐานส่วนบุคคล กล่าวคือ พลเมืองย่อมได้รับเสรีภาพและสิทธิขั้นพ้ืนฐาน

ส่วนบุคคล 

- บริบทของความเป็นพลเมืองที่เกี่ยวกับการเมือง นิยามความหมายของความเป็นพลเมืองกอปรด้วย สิทธิ

ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง กล่าวคือ พลเมืองจะมีสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

- บริบทของความเป็นพลเมืองที่เกี่ยวกับสังคม นิยามความหมายของความเป็นพลเมืองกอปรด้วย สิทธิใน

การได้รับสวัสดิการจากภาครัฐ ทั้งสวัสดิการทางด้าน เศรษฐกิจ การรักษาความปลอดภัย การศึกษา และ 

สังคม 

 

5. การให้สิทธิในการลงทุนซื้อความเป็นพลเมือง ถูกต้องหรือไม่ เพราะอะไร? 

- การให้สิทธิในการลงทุนซื้อความเป็นพลเมือง ขึ้นอยู่กับการกำหนดโดยรัฐ หากมองในมุมมองของกฎหมาย 

หากรัฐให้สิทธิการเป็นพลเมืองผ่านการลงทุนซื้อความเป็นพลเมือง เมื่อผู้ซื้อสิทธิกระทำอย่างถูกต้องตาม

ขัน้ตอนของกฎหมาย บุคคลผู้นั้นย่อมมีสิทธิตามกฎหมายในการได้มาซึ่งความเป็นพลเมือง อย่างไรก็ตาม 

หากมองผ่านมุมมองของพลเมือง กฎหมายในกรณีนี้อาจไม่ได้ผ่านจากการเห็นชอบของพลเมือง แต่เป็น

การผ่านการเห็นชอบจากผู้แทนพลเมือง อาทิเช่น สภาผู้แทนราษฎร / ฝ่ายนิติบัญญัติ  
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แนวคำตอบท้ายบท : คำถามท้ายบทที่ 2 

1. อธิบายถึงความสำคัญของการเรียนรู้เรื่องการเงินส่วนบุคคล 

- การเรียนรู้เรื่องการเงินส่วนบุคคลจะช่วยให้เราเรียนรู้ถึงวิธีการจัดการเงิน การออม การลงทุน การกระจาย

ความเสี่ยง การที่บุคคลกลายเป็นหนี้ หากว่าหนี้นั้นเป็นหนี้เสีย ย่อมจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อ

ประเทศชาติ เช่น เมื่อครอบครัวเป็นหนี้ อาจก่อให้เกิดความเครียด บั่นทอนสุขภาพจิต ส่งผลลบต่อ

ประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้ผลงานของบริษัทหรือองค์กรถูกผลิตออกมาได้คุณภาพที่ตกต่ำลง ปัญหา

ที่เกิดจากความเครียดยังส่งผลเสียต่อสุขภาพกาย เป็นการเพิ่มภาระในการใช้จ่ายไปกับค่ารักษาพยาบาล 

จะเห็นได้ว่าปัญหาหนึ่งอาจส่งผลกระทบนำไปสู่ปัญหาอ่ืน ซึ่งจะส่งผลกระทบในแง่ลบโดยรวมทั้งในระยะ

สั้น และ ระยะยาวได้   

 

2. เส้นแบ่งความยากจน คือ อะไร? เส้นแบ่งความยากจน ณ ปัจจุบัน สอดคล้องกับความเป็นจริงหรือไม่ 

เพราะอะไร? 

- เส้นแบ่งความยากจน หรือ Poverty Line ถูกกำหนดโดย World Bank (ธนาคารโลก) เพ่ือเป็นการวัดว่า

ประชากรบนโลกยังอยู่ในสภาวะของความยากจนเป็นจำนวนประมาณเท่าไหร่ เส้นแบ่งความยากจนในปี 

ค.ศ. 2015 มีมูลค่าเท่ากับ $1.90 (ต่อวัน) หากบุคคลใดมีรายได้น้อยกว่าวันละ  $1.90 ถือว่าเป็นบุคคล

ยากจน เส้นแบ่งความยากจนมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น ตั้งแต่ค่าอาหาร ค่าท่ีพักอาศัย 

ไปจนถึงค่าเสื้อผ้า ในปี 2008 เส้นแบ่งความยากจนจะอยู่ที่ $1.25 พบว่าหากใช้หลักเกณฑ์เส้นแบ่งความ

ยากจนที่ $1.90 จะมีคนยากจนอยู่บนโลกใบนี้ประมาณ 900 ล้านคนในปี 2012 (The World Bank, 

2015)  

- ในประเด็นของการสะท้อนความเป็นจริงของเส้นแบ่งความยากจน จะเห็นได้ว่า การกำหนดเส้นแบ่งความ

ยากจน ถูกกำหนดในปี ค.ศ. 2015 และไม่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในรายปี กล่าวคือ เส้นแบ่งความ

ยากจนก่อนหน้าปี ค.ศ. 2015 ถูกกำหนดขึ้นในปี ค.ศ. 2008 ระยะห่างในช่วงเวลา 7 ปี ที่ไม่มีการปรับปรุง

เกณฑ์ส่งผลให้เส้นแบ่งความยากจนไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงตามค่าเงินเฟ้อรายปี 

 

3. สังคมผู้สูงอายุ คือ อะไร? รัฐไทยควรจัดการกับการเกิดข้ึนของสังคมผู้สูงอายุอย่างไร? 

- สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) คือ สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 หรือ ประชากร

ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 7 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged 
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Society) คือ สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 หรือ ประชากรที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

มากกว่าร้อยละ 14 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ และ สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด Super-Aged 

Society คือสังคมที่มีประชากรผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนประชากรทั้ง

ประเทศ (ชมพูนุท พรหมภักดิ์, 2556: 1, 3)  

- ในส่วนของประเทศไทย ความพร้อมของภาครัฐในการจัดการเพ่ือผู้สูงอายุ ยังจะต้องมีการปรับปรุงใน

หลายด้าน ทั้งด้านสวัสดิการที่ผู้สูงอายุควรได้รับตามความเหมาะสมแก่การดำรงชีวิตหลังการเกษียณ การ

เพ่ิมการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ การกระจายบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทยเพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ดังนั้นโจทย์หนึ่งที่รัฐไทยอาจจะต้องศึกษาจากในกรณีของ

ต่างประเทศ ได้แก่ การจัดการแบบรัฐสวัสดิการ ซึ่งจะประกอบไปด้วยการเก็บภาษีในอัตราที่สูงขึ้น และนำ

ภาษีเหล่านั้นไปกระจายออกเป็นสวัสดิการให้แก่ประชาชน  

 

4. SDGs คือ อะไร? และมีความสำคัญอย่างไรต่อสังคมโลก? นักศึกษาคิดว่าปัญหาใดควรได้รับการแก้ไขก่อน? 

เพราะอะไร? 

- Sustainable Development Goals (SDGs) หรือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ เป้าหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืน ถือเป็นเป้าหมายที่องค์การสหประชาชาติตั้งไว้จนถึง ค.ศ. 2030 โดยเป็นเป้าหมายที่มีอายุ 15 ปี

นับตั้งแต่ ค.ศ. 2015 เป็นต้นมา ทั้งนี้องค์การสหประชาชาติได้สนับสนุนให้รัฐได้พัฒนาใน 17 ประเด็น 

ได้แก่ 

1. No Poverty – ไม่มีความยากจน 

2. Zero Hunger – ไม่มีความหิวโหย 

3. Good Health and Well-being – การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 

4. Quality Education – คุณภาพการศึกษา 

5. Gender Equality – ความเท่าเทียมกันทางเพศ 

6. Clean Water and Sanitation – น้ำดื่มสะอาดและสุขอนามัย 

7. Affordable and Clean Energy – พลังงานสะอาดในราคาท่ีเอ้ือมถึงได้ 

8. Decent Work and Economic Growth – งานที่เหมาะสมและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

9. Industry, Innovation, and Infrastructure – อุตสาหกรรม, นวัตกรรม, และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10. Reduced Inequalities – ลดความไม่เท่าเทียมกัน 
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11. Sustainable Cities and Communities – เมืองและสังคมยั่งยืน 

12. Responsible Consumption and Production – การบริโภคและการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ 

13. Climate Action – การเคลื่อนไหวในประเด็นที่เก่ียวกับภูมิอากาศ 

14. Life Below Water – ชีวิตใต้ผืนน้ำ 

15. Life On Land – ชีวิตบนผืนดิน 

16. Peace, Justice and Strong Institutions – ความสงบสุข และความยุติธรรม รวมไปถึงองค์กร

เข้มแข็ง 

17. Partnerships for the Goals – สร้างความร่วมเมื่อเพ่ือบรรลุเป้าหมาย (UN ประเทศไทย, ม.ป.ป.[ก]) 

สำหรับปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขก่อน ในขั้นพ้ืนฐานที่สุด คือ การขจัดความยากจน ซึ่งถือเป็นประเด็น

แรกท่ี United Nations ได้เล็งเห็นในความสำคัญในการแก้ปัญหา อย่างไรก็ตามหลังจากเกิดเหตุการณ์ 

COVID – 19 พบว่าปัญหาความยากจนได้ทวีความรุนแรงขึ้น ทำให้เป้าหมายในการขจัดความยากจนถูก

เคลื่อนออกไปจากเป้าหมายที่วางไว้แต่เดิม ทั้งนี้ผลจาก COVID – 19 ในปี ค.ศ. 2020 ทำให้ประชากร

จำนวน 71 ล้านคนตกอยู่ในขอบข่ายของการเป็นผู้ที่มีความยากขนขั้นรุนแรง (United Nations, 

Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development, n.d.) 

 

5. คิดว่าปัญหาการคอร์รัปชัน ต้องใช้วิธีการใดจึงจะสามารถลดอัตราการคอร์รัปชันได้ดีที่สุด อธิบายเหตุผล

ประกอบ 

- หากเปรียบเทียบในกรณีที่ได้เรียนรู้จากบทเรียนประจำบทที่ 2 พบว่า ในกรณีของประเทศอาณานิคมของ 

สหราชอาณาจักร ใช้ความเข้มแข็งของวัฒนธรรมการใช้กฎหมายซึ่งส่งผลให้บุคคลไม่กระทำการคอร์รัปชัน 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีกระบวนการใช้วิธีการทางกฎหมาย ยังคงมีปัจจัยอื่น ๆ ที่จะช่วยลดการคอร์รัปชัน 

จาก Transparency International (2016) พบว่า มี 5 กระบวนการในการลดอัตราการคอร์รัปชัน ได้แก่ 

o การหยุดการไม่ต้องรับโทษ (End impunity) ในกรณีนี้หมายถึงการบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือมิให้

ผู้กระทำผิดไม่ต้องรับโทษ 

o ปฏิรูประบบราชการและการจัดการด้านการเงิน (Reform public administration and 

finance management) ความหมายในกรณีนี้หมายถึงการพัฒนาการจัดการด้านการเงินและ

พัฒนาความเข้มแข็งของฝ่ายตรวจสอบภายใน   
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o สนับสนุนความโปร่งใสและการเข้าถึงข้อมูล (Promote transparency and access 

information) รัฐที่ประสบความสำเร็จในการลดอัตราการคอร์รัปชัน มักมีการสนับสนุนการ

เปิดเผยการทำงานของภาครัฐ เปิดเสรีภาพให้แก่สื่อและการเข้าถึงข้อมูล 

o ให้อำนาจแก่ประชาชน (Empower citizens)  การให้อำนาจแก่ประชาชนในการตรวจสอบการ

ทำงานของภาครัฐจะก่อให้เกิดผลเชิงบวกอย่างยั่งยืนต่อการสร้างความไว้วางใจร่วมกันระหว่าง

ภาครัฐและประชาชน ตัวอย่างของการตรวจสอบโดยภาคประชาชนได้มีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระ

ของภาครัฐในกระบวนการทำงาน เช่น การตรวจสอบการกระทำความผิดในช่วงการเลือกตั้งโดย

ประชาชน 

o ปิดช่องโหว่ในระดับนานาชาติ (Close international loopholes) การอุดช่องโหว่ในระดับ

นานาชาติ จะส่งผลให้ผู้กระทำการคอร์รัปชันไม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือทำการฟอกเงินยัง

ต่างประเทศ อันจะเป็นช่องโหว่ในการติดตามการเคลื่อนไหวทางการเงิน 
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แนวคำตอบท้ายบท : คำถามท้ายบทที่ 3 

1. พหุวัฒนธรรมหมายความว่าอะไร? 

- พหุวัฒนธรรม เกิดมาจากคำ 2 คำ คือ พหุ และ วัฒนธรรม ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 

2554 พหุ หมายความว่า “มาก” ส่วนคำว่าวัฒนธรรม หมายความว่า “สิ่งที่ทำความเจริญงอกงามให้แก่หมู่

คณะ เช่น วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมในการแต่งกาย, วิถีชีวิตของหมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมพื้นบ้าน 

วัฒนธรรมชาวเขา” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตฯ ไม่ปรากฏของความหมายคำว่า พหุวัฒนธรรม แต่

เมื่อรวมความหมายจากคำสองคำเข้าด้วยกัน พหุวัฒนธรรม คือ สิ่งที่ทำความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ

ในลักษณะที่หลากหลาย หรือ วัฒนธรรมอันหลากหลาย 

อย่างไรก็ตาม คำว่า วัฒนธรรม หรือ Culture ในภาษาอังกฤษ ไม่ได้มีความหมายเป็นไปในเชิงบวกท้ังหมด 

เช่น ในสหรัฐอเมริกา มีวัฒนธรรมที่เรียกว่า Rape Culture ซึ่งเป็นคำท่ีเริ่มมีการถูกพูดถึงตั้งแต่ช่วง 1970s 

เป็นต้นมา Rape Culture คือ วัฒนธรรมที่มีความเชื่อว่าการใช้ความรุนแรงที่กระทำโดยผู้ชายต่อผู้หญิง 

ถือเป็นความเป็นจริงในชีวิตอย่างหนึ่ง และการใช้ความรุนแรงนี้เชื่อมโยงกับเรื่องทางเพศ โดยถือว่าเป็น

สิทธิของผู้ชายที่จะมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิง (Phipps, Ringrose, Renold, & Jackson, 2018) ดังจะเห็นได้

จากตัวอย่างในความหมายของ Rape Culture การแปลคำว่าวัฒนธรรม จึงหลีกเลี่ยงการแปลว่า “สิ่งที่ทำ

ความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ” แต่เป็น “สิ่งที่นิยมประพฤติ – ความเชื่อในหมู่คณะ” แทน ดังนั้น 

ความหมายของคำว่าพหุวัฒนธรรม คือ “สิ่งที่นิยมประพฤติ – ความเชื่อในหมู่คณะในลักษณะที่

หลากหลาย” หรือ “วัฒนธรรมอันหลากหลาย” 

 

2. อธิบาย Consequentialist Moral Reasoning และ Categorical Moral Reasoning 

- Consequentialist Moral Reasoning (เหตุผลทางศีลธรรมเชิงผลลัพธ์) คือ เรานำพาศีลธรรมไปผูกเอาไว้

กับผลที่จะเกิดข้ึนจากการกระทำ และ Categorical Moral Reasoning (เหตุผลทางศีลธรรมเชิงเด็ดขาด) 

คือ เราวางเส้นศีลธรรมไว้ที่หน้าที่และสิทธิ โดยไม่ได้คำนึงถึงผลลัพธ์ของการกระทำ (Sandel, 2009) 

 

3. ปัจจัยใดที่สามารถทำให้วัฒนธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงได้? 

- วัฒนธรรมสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในประเทศและปัจจัยภายนอกประเทศ ตัวอย่างเช่น 

วัฒนธรรมของคนอเมริกันในระยะแรก ได้รับอิทธิพลมาจากคนอังกฤษ นั่นเป็นเพราะคนอังกฤษได้ย้ายถิ่น
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ที่อยู่มายังสหรัฐอเมริกาและนำเอาวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเองเข้ามาด้วย ในกาลต่อมา คนอเมริกันเริ่มมี

การสร้างวัฒนธรรมของตนเองขึ้นมา ทั้งอาหาร การแต่งกาย ฯลฯ และวัฒนธรรมแบบอเมริกันได้ส่งผ่านไป

ยังประเทศต่างๆ จะเห็นได้ว่า อาหารประเภท Junk Food ของคนอเมริกันได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของ

วัฒนธรรมการกินของคนในหลายชาติ   

 

4. วิธีการเรียนการสอนในประเด็นเรื่องศาสนาในโรงเรียนของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันอย่างไร? 

- ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการระบุไว้ชัดเจนภายใต้ Bill of Rights ในประเด็นของสิทธิส่วนบุคคลในการ

นับถือศาสนา ระบบการศึกษาของสหรัฐฯ ไม่มีการเรียนการสอนศาสนาในโรงเรียนรัฐบาล ยกเว้นแต่กรณี

การสอนในเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และข้อเท็จจริง (Franken, 2016) ดังนั้นผู้ที่ต้องการเรียนรู้เรื่อง

ศาสนาในเชิงลึกกว่าแง่มุมทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สามารถเข้าเรียนได้ในโรงเรียนเอกชน หรือ

โรงเรียนสอนศาสนาโดยตรง  

ในขณะที่ประเทศไทยมีการเรียนการสอนที่เน้นไปที่พระพุทธศาสนา ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่มีการสอน

ศาสนาในโรงเรียนรัฐบาล รัฐบาลเบลเยียมเลือกที่จะรับรู้ถึงการมีอยู่ของศาสนาบางศาสนาและรัฐบาลให้

การอุปถัมภ์แก่ศาสนา แต่มีเพียง 6 ศาสนาที่รัฐบาลสนับสนุนอย่างเป็นทางการ ได้แก่  คาทอลิก, โปรแตส

แตนต,์          ยูดาห์, แองกลิคัน, อิสลาม, คริสต์ออโธด็อกซ์, และ สนับสนุนความเชื่อที่ไม่นับอยู่ในศาสนา 

คือ  Non Confessional Freethinkers โดยการสนับสนนุของรัฐมาในรูปแบบเงินเดือนและบำนาญ และ

เมื่อศาสนาและความเชื่อ ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐอย่างเป็นทางการ นักเรียนโรงเรียนรัฐบาล

สามารถเลือกท่ีจะเรียนรู้เรื่องศาสนาด้วยตนเอง เช่น นาย Andrew เลือกศกึษาเฉพาะศาสนาอิสลาม ผู้ทำ

การสอนศาสนาอิสลามให้แก่นาย Andrew จะไม่ใช่ครูอาจารย์ของภาครัฐ แต่เป็นผู้สอนศาสนาเป็น

ผู้รับผิดชอบทั้งในการสอนและการวางแผนการสอน (Franken, 2016) 

 

5. ทำไมรัฐถึงต้องมีการออกกฎห้ามการแต่งกายบางอย่างในที่สาธารณะ? นักศึกษาคิดว่ากฎหมายเหล่านี้ขัด

ต่อหลักสิทธิมนุษยชนหรือไม่?  

- ในปี ค.ศ. 2004 ฝรั่งเศสออกกฎหมายห้ามเยาวชนที่เข้าเรียนโรงเรียนรัฐบาลสวม Hijab (ฮิญาบ) ใน

โรงเรียน (Hamdan, 2007) ในเวลาต่อมากฎหมายได้ครอบคลุมถึงการห้ามสวมใส่ Burka51 (บูร์กา) ในที่

 
51 สามารถสะกดแทนด้วย Burqa 
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สาธารณะตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมาและผู้ที่ไม่ทำตามกฎหมายจะต้องถูกปรับเป็นจำนวนเงินสูงถึง 150 ยูโร 

(Leane, 2011: 1033)  

ไม่เฉพาะแต่ในประเทศฝรั่งเศสเท่านั้นที่มีการห้ามสวมใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดร่างกายแบบมิดชิดตามหลัก

ศาสนา ประเทศ บัลแกเรีย52 (2016) เบลเยียม (2011) เยอรมนี53 (2017) แคนาดาเฉพาะ Quebec54 

(2017) และออสเตรีย (2017) ต่างก็ออกกฎหมายในการห้ามสวมใส่ Burka ในพ้ืนที่สาธารณะเช่นกัน โดย

เหตุผลที่ภาครัฐชี้แจ้งว่าทำไมถึงต้องออกนโยบายห้ามการสวมใส่เสื้อผ้าลักษณะดังกล่าวนั้น มีความ

แตกต่างกันออกไป เช่น เหตุผลทางความปลอดภัย (บัลแกเรีย) การดำรงอยู่ร่วมกันและการปกป้องสิทธิ

และเสรีภาพ (เบลเยียม) ฯลฯ (Stack, 2017) การออกกฎหมายห้ามการแต่งกายซึ่งไปกระทบกับหลัก

ความเชื่อของศาสนา ส่งผลให้เกิดการถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง ทั้งประเด็นการละเมิดสิทธิในด้านการ

ละเมิดความเชื่อทางศาสนา ละเมิดสิทธิเสรีภาพอันพึงมีของบุคคลภายใต้สังคมประชาธิปไตย  

 

6. อธิบายถึงวิธีการจัดการความขัดแย้งทางชาติพันธุ์โดยรัฐ 

วิธีการจัดการความขัดแย้งของชาติพันธุ์โดยรัฐ ตามนิยามของ สมศักดิ์ สามัคคีธรรม (2559) มีด้วยกัน 6 

ประการ เรียงลำดับตามความรุนแรงของวิธีการจากมากไปน้อย ได้แก่ 

- การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Genocide) ถือเป็นวิธีการที่รุนแรงที่สุด ความหมายของ Genocide ไม่เคยปรากฏมา

ก่อนจนกระทั่งปี ค.ศ. 1944 โดย Raphael Lemkin โดยที่มาของคำว่า Geno ในภาษากรีก หมายถึงเชื้อ

ชาติ หรือ เผ่า ส่วนคำว่า Cide มีที่มาจากภาษาละติน หมายความถึง การฆ่า ความหมายโดยรวมของ 

Genocide คือ อาชญากรรมความรุนแรงที่กระทำเพ่ือเป้าประสงค์ในการกำจัดกลุ่มคน (เผ่าพันธุ์, เชื้อ

ชาติ) ให้หมดไป (United States Holocaust Memorial Museum, n.d.) ที่ผ่านมาเราจะใช้คำว่า 

Genocide กับเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว, การฆ่าล้างชาว Tutsi ในประเทศรวันดา, ฯลฯ (Uvin, 

1996)  

- การกวาดล้างชาติพันธุ์ (Ethnic Cleansing) เป็นวิธีการที่มีความรุนแรงรองลงมา ถึงแม้จะมีการฆาตกรรม

กลุ่มคน แต่การฆ่าล้างให้หมดไปไม่ใช้เป้าประสงค์หลัก วิธีการนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการกวาดล้าง ไล่ต้อนให้
 

52 ห้ามเฉพาะสถานที่ราชการ โรงเรียน และองค์กรทางวัฒนธรรม 
53 กรณีของประเทศเยอรมนี ห้ามสวมใส่ ณ ขณะเวลาขับรถเท่านั้น 
54 กรณีของแคนาดา ผู้ฝา่ฝืนข้อหา้มจะไมไ่ด้รับการบริการสาธารณะจากภาครัฐ 
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กลุ่มคนที่รัฐไม่ต้องการออกจากรัฐไป การใช้ความรุนแรงถือเป็นการสร้างความหวาดกลัวที่ส่งผลให้ ชน

กลุ่มน้อยมีความหวาดระแวงในการใช้พื้นที่ของรัฐ ตัวอย่างวิธีการ Ethnic Cleansing ทีก่ำลังเกิดขึ้นได้แก่ 

กรณีของชาวโรฮิงญาในประเทศเมียนมา (Aljazeera, March 6, 2018 [a]) 

- การกลืนกลายทางวัฒนธรรม (Assimilation) คือ การที่รัฐบาลใช้นโยบายเป็นไปเพื่อให้ชนกลุ่มน้อย กลุ่ม

ชาติพันธุ์ ได้ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมหลักของชาติ และกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมหลัก เช่น ในกรณี

ของประเทศออสเตรเลีย รัฐสนับสนุนให้เยาวชนชาว Aborigine มาเข้าเรียนในโรงเรียนที่รัฐบาลจัดให้ 

ส่วนผู้ใหญ่จะมีการสอนสร้างให้สามารถมีความรู้เชิงวิชาชีพ (The Policy of Assimilation, 1961: 1-3) 

- การบูรณาการทางวัฒนธรรม (Integration) คือ การยอมรับว่าวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยนั้นดำรงอยู่ตามจริง 

รัฐไม่ได้พยายามจะบีบบังคับให้ชนกลุ่มน้อย กลุ่มชาติพันธุ์ต้องปรับตัวตามชนชาติหมู่มาก แต่ชนกลุ่มน้อย

ต้องยอมรับว่า วัฒนธรรมหลกัท่ีดำรงอยู่ในรัฐยังคงเป็นวัฒนธรรมของชนหมู่มาก  ซึ่งชนกลุ่มน้อยจะยังมี

ข้อเสียเปรียบบางประการ เช่น ภาษาหลักของทางราชการ ยังคงเป็นภาษาที่คนส่วนใหญ่ใช้ และการเรียน

การสอนในโรงเรียนก็จะใช้ภาษาทางราชการ ตัวอย่างที่เห็นได้จากการที่รัฐใช้วิธีการ Integration คือ 

ประเทศมาเลเซีย ที่มี ชนชาติจีน ชนชาติมาเลย์ ชนชาติอินเดีย อาศัยอยู่ร่วมกัน รัฐบาลให้การยอมรับใน

การดำรงอยู่ของวัฒนธรรมตามชนชาติ แต่วัฒนธรรมหลักยังคงเป็นวัฒนธรรมมาเลย์  

- การให้สถานะพิเศษแก่คนพ้ืนเมือง (Accommodation) คือ การที่รัฐให้การยอมรับในวัฒนธรรมของคน

กลุ่มน้อย สนับสนุนให้มีการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม และยังให้สิทธิพิเศษบางประการแก่ชนกลุ่มน้อย วิธีการ 

Accommodation ปรากฏอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีให้สิทธิชนกลุ่มน้อย เช่น บุคคลที่ไม่ใช่คนผิวขาว 

ในการรับได้รับพิจารณาให้เข้าทำงานเพ่ือสนับสนุนความหลากหลายในสังคม 

- สหพันธรัฐทางชาติพันธุ์ (Ethno – federalism) รัฐยอมรับในการดำรงวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อย และรัฐ

ได้กำหนดให้ชนกลุ่มน้อยมีดินแดนและเขตพ้ืนที่การปกครองเป็นของตนเอง แต่ยังอยู่ภายใต้รัฐบาลกลาง 

ทั้งนี้ตัวอย่างของรัฐที่มีการอนุญาตให้ชนกลุ่มน้อยได้มีพ้ืนที่การปกครองเป็นของตนเองได้แก่ แคนาดา 

รัสเซีย 

 

7. รัฐในปัจจุบันยอมรับในการมีอยู่ของ LGBT อย่างไรบ้าง 

ในปัจจุบัน ระดับในการยอมรับการมีตัวตนของเพศที่สามในระดับรัฐ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่55  

 
55 อ้างอิงจาก  Duncan, 2017   
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- ยอมรับการแต่งงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายของคู่สมรสเพศเดียวกัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วประเทศที่

ยอมรับการสมรสจะอยู่ในยุโรปและทวีปอเมริกาเหนือ   

- ยอมรับการอยู่ร่วมกันเป็นคู่ชีวิต (Civil Union)  

- ไม่มีโทษในทางกฎหมายสำหรับเพศที่ 3  

- การเป็นบุคคลเพศที่ 3 ถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย ส่วนใหญ่กฎหมายนี้จะอยู่ในประเทศแถบตะวันออก

กลางและแอฟริกา ข้อแตกต่างระหว่างการสมรส และ Civil Union ในอังกฤษคือ การทำพิธีสมรสของคู่รัก

เพศเดียวกันไม่สามารถกระทำได้ในสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา (Travis, 2011)  
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แนวคำตอบท้ายบท : คำถามท้ายบทที่ 4 

1. ความสุขเกิดขึ้นได้จากปัจจัยใดบ้าง?  

- ความสุขนั้นสามารถสร้างและฝึกฝนได้ เราสามารถค้นหากิจกรรมที่ใช้การเคลื่อนไหวทางร่างกายที่เรา

ชอบและฝึกฝนในการทำกิจกรรมนั้น ๆ อย่างสม่ำเสมอ ฝึกพูดคำว่าขอบคุณทุกครั้งเมื่อมีใครทำอะไรให้กับ

เราและชื่นชมผู้อื่นอย่างจริงใจ การเขียนจดหมายขอบคุณถือเป็นอีกการฝึกฝนการสร้างความสุข ทั้งสร้าง

ความสุขให้กับตัวเองและสร้างความสุขให้กับผู้อ่ืน 

- ความสุขเป็นสิ่งที่บุคคลสามารถสร้างด้วยตนเองได้ เพ่ือส่งเสริมให้เรามีทัศนคติท่ีดีต่อโลก สังคม ผู้คนรอบ

ข้าง และตนเอง เราสามารถฝึกฝนการสร้างความสุขให้แก่ตัวเราเองและบุคคลรอบข้าง ในส่วนของภาครัฐ 

หน้าที่ของรัฐคือการส่งเสริมสวัสดิการรัฐ สนับสนุนให้ประชากรในประเทศได้รับสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานอย่าง

เพียงพอ รัฐต้องเป็นตัวแสดงหลักในการลดความเหลื่อมล้ำทางสร้างคม เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ

แสดงออกซ่ึงเสรีภาพส่วนบุคคล รัฐควรหลีกเลี่ยงการสร้างความขัดแย้งภายในสังคมและในระดับระหว่าง

รัฐ  

สรุปคือ ความสุขสามารถเกิดขึ้นได้จากหลากหลายปัจจัย และบุคคลทั่วไป สามารถที่จะสร้างความสุขได้

ด้วยตนเอง  

 

2. อธิบายถึง Collective Violence 

- Collective Violence – ความรุนแรงกลุ่ม ความรุนแรงในรูปแบบนี้ประกอบไปด้วยผู้กระทำระดับกลุ่ม 

โดยผู้กระทำความรุนแรงจะถือว่าตนเองนั้นเป็นสมาชิกของกลุ่ม ไม่ว่ากลุ่มนั้นจะเป็นกลุ่มที่มีการจัดตั้งใน

ลักษณะชั่วคราวหรือถาวร ความรุนแรงกลุ่มแบ่งออกเป็นหลายระดับ ได้แก่ ระหว่างกลุ่มกับบุคคล, 

ระหว่างกลุ่ม กับ กลุ่ม, ระหว่างรัฐ กับ กลุ่ม, ระหว่างรัฐ กับ กลุ่มผู้ก่อการร้าย โดยเป้าประสงค์ของการใช้

ความรุนแรงนี้เป็นไปเพื่อเป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจ, สังคม, หรือ การเมือง รูปแบบของความรุนแรง

ระดับกลุ่ม ประกอบไปด้วย การทำสงคราม การก่อการร้าย ความขัดแย้งทางการเมืองที่มีมาตรการการใช้

ความรุนแรงระหว่างรัฐ, การใช้ความรุนแรงโดยรัฐต่อประชาชน เช่น การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การทรมาน การ

ข่มขืนทางจิตใจ และการกระทำอ่ืนที่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน, อาชญากรรมองค์กร  (Krug, Dahlberg, 

Mercy, Zwi & Lozano, 2002: 215)  
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3. อธิบายถึง Cyberbullying  

- Cyberbullying หมายถึง การรังแกท่ีเกิดข้ึนผ่านการใช้อุปกรณ์ดิจิทัล เช่น มือถือ, คอมพิวเตอร์, และแท็บ

เล็ต โดยการรังแกนี้จะออกมาในรูปแบบข้อความ, รูปภาพ, คลิป ที่ส่งออกมาทาง SMS, โซเชียลมีเดีย เช่น 

Facebook, Twitter, Instagram, แอพพลิเคชัน, เกมออนไลน์ โดย ข้อความ, รูปภาพ, และคลิป นั้น

สามารถส่งต่อให้แก่บุคคลอ่ืน และบุคคลอ่ืนสามารถเขียนวิจารณ์บนแพลตฟอร์ม โดยเนื้อหาที่โพสต์เป็น

การทำให้ผู้ถูกกล่าวถึงเกิดความอับอาย ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง (Stopbullying.gov, 2018) 

 

4. การแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี มีวิธีการอย่างไรบ้าง 

- จากการนิยามของฮัสสัน ดูมาลี (2558: 33) การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีมี 4 ประการหลัก 

ได้แก่ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผ่านบุคคลกลาง (Mediation), การใช้วิธีการทางกฎหมายในการไกล่เกลี่ย 

(Litigation) เช่น การฟ้องร้อง, การประท้วง – และเผชิญหน้ากันอย่างสันติ (Non-violence 

Confrontation), และ การจัดการความขัดแย้งแบบมีส่วนร่วม (Consensus Building Conflict 

Management) หมายถึง การให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงของความขัดแย้งนั้น มาหารือเพ่ือหาข้อแก้ไข

หาทางออกร่วมกัน (สรวิศ ลิมปรังษี, 2555: 17-20 อ้างถึงใน ฮัสสัน ดูมาลี, 2558: 33) 
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แนวคำตอบท้ายบท : คำถามท้ายบทที่ 5 

1. อธิบายถึงนิยามของพลเมือง 1.0 และ พลเมือง 2.0 พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

สำหรับการให้นิยามคำว่าพลเมืองในปัจจุบัน นอกเหนือไปจากนิยามตามกฎหมาย  

ชนินทร เพ็ญสูตร (2561) ได้แบ่งการนิยามคำว่าพลเมืองออกเป็น พลเมือง 1.0 และ พลเมือง 2.0; 

“นิยามของพลเมือง 1.0 คือ พลเมืองที่ไม่ไดม้ีความกระตือรือร้น หรือ มีความกระตือรือร้นในระดับ

น้อยในการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง พลเมืองในรูปแบบนี้ ไม่มีการต่อต้านภาครัฐ เป็นเพียง

ผู้รับเสนอข้อนโยบายของภาครัฐ ข้อดีคือเป็นพลเมืองที่ไม่มีการต้านการกระทำของรัฐ เชื่อฟังในคำสั่ง

ของรัฐ และมีการเสนอข้อคิดเห็นต่อรัฐในระดับที่น้อยมาก ถึงไมม่ีเลย ข้อเสยีคือ พลเมืองแบบ 1.0 

สามารถจะยอมรับหรือหวาดกลัวเกินกว่าท่ีจะต่อต้านรัฐในกรณีทีร่ัฐได้ทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ัน

พื้นฐานของตนเองและพลเมืองในรัฐ” (ชนินทร เพ็ญสูตร, 2561: 3) 

 

“นิยามของพลเมืองแบบ 2.0 คือ พลเมืองที่มีความกระตือตือร้นในการมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการ

เป็นผู้ช่วยผลิต คดิค้นนโยบายสาธารณะ มีความรู้สึกของการเป็นเจ้าของรัฐ มีสภาวะของความเป็น

ผู้สร้าง สภาวะผู้นำสูง รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและเมื่อมีเหตุการณ์ใดก็ตามที่พลเมือง 2.0 เห็นว่า

ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน หรือ ภาครัฐสมควรจะต้องทำการปรับปรงุหรือสร้างนโยบายใดใด พลเมือง 

2.0 จะทำการเปลี่ยนแปลงผ่านการเรียกร้อง ผ่านการรวมพลังของพลเมือง 2.0 ในรูปแบบของสังคม

ชุมชน ไปจนถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง ข้อดีของพลเมือง 2.0 คือ เป็นพลเมืองที่สามารถ

สร้างความเปลีย่นแปลงโดยไม่ต้องรอรับการช่วยเหลือจากภาครัฐเปน็หลัก ถือเป็นการช่วยเหลือแบ่ง

เบาภาระงานของภาครัฐ ชุมชนทีม่ีพลเมือง 2.0 อาศัยอยูร่่วมกัน ถือเป็นชุมชนเข้มแข็ง ข้อเสียคอื 

ภาครัฐอาจควบคุมพลเมือง 2.0 ได้ยาก พลเมืองแบบ 2.0 อาจมีข้อเรียกร้องต่อภาครัฐเสมือนว่า

ภาครัฐจะต้องเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายอยูต่ลอดเวลา นโยบายที่ภาครัฐคดิค้นขึ้น

อาจถูกพลเมืองเรยีกร้องให้เปลีย่นแปลงก่อนท่ีจะมีการนำนโยบายออกไปใช้ ทำให้เสียเวลาในการ

พัฒนาประเทศ เพราะสภาวะการตัดสินใจประกอบไปด้วยบุคคลหลายส่วนกว่าที่จะออกมา 1 

นโยบาย” (ชนินทร เพ็ญสตูร, 2561: 4) 

 

2. อธิบายถึงความหมายและความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

- ความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมือง หรือ Political Participation คือ กิจกรรมที่บุคคลทำโดย

คาดหวังว่าจะมีอิทธิพลต่อองค์ประกอบ หรือ นโยบายของรัฐบาลของเขา (Hague & Harrop, 2013: 130) 
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สำหรับคำนิยามการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างกว้างๆ คือ “กิจกรรมที่พลเมืองได้กระทำที่กระทบต่อ

การเมือง”  (Deth, 2016: 2) 

ความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบมิได้ถูกบังคับจากทางภาครัฐ คือ การแสดงออกซ่ึงสิทธิ

ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการเมืองก่อให้เกิดการตรวจสอบภาครัฐผ่านการส่งสารที่

แสดงออกถึงการสนับสนุนหรือการคัดค้านการบริหารงานโดยภาครัฐ  

 

3. เราสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบออนไลน์ได้อย่างไรบ้าง 

- การโพสต์ข้อความออนไลน์แสดงความคิดเห็นทางการเมืองผ่านเว็บไซต์, หน้าเว็บของตนเอง, ไดอารี

ออนไลน์, การลงชื่อคัดค้านผ่านเว็บไซต์, การสร้างเว็บไซต์เพ่ือระดมความคิดเห็นบุคคลอ่ืน, การโพสต์

ความคิดเห็นลงบนโซเชียลมีเดีย เช่น Twitter, Facebook, Instagram, การ live สดแสดงความเห็นทาง

การเมือง, การทำ poll ออนไลน์เพ่ือเก็บข้อมูลทางการเมือง ฯลฯ 
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