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3ปที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2553) 

คำนำ 
 
วารสารฉบับนี้ไดกำหนดใหเนื้อหามีความเก่ียวเน่ืองกับความรับผิดชอบตอสังคม

ของอุตสาหกรรมพลังงาน การเกิดขึ้นของโรงไฟฟาประเภทตางๆ มักนำมาซ่ึงความ
ขัดแยงกับชุมชนและทองถิ่นรอบขางเสมอๆ ดังนั้นการหาแนวทางที่จะทำใหการอยู
รวมระหวางอุตสาหกรรมพลังงานและชุมชนเปนไปในทางสรางสรรคยังคงเปนเรื่องท่ี
มคีวามจำเปนอยางยิ่ง พอๆ กับแนวทางการรับมือของชุมชนทองถิ่นเพื่อตั้งคำถามวา 
ทำไมโรงงานตองมาอยูที่ชุมชนของฉัน 

โดยบทความแรกน้ัน จิตติ มงคลชัยอรัญญา ไดถอดบทเรียนเร่ืองการผลักดัน
งานพลังงานทางเลือกในพื้นที่ภาคใต ซึ่งเปนโครงการที่ดำเนินการมาตั้งแตป 
พ.ศ. 2552–2554 โดยหัวใจหลักของความสำเร็จที่เกิดข้ึน เทาท่ีผมจับใจความได 
ก็คือ การเปดพื้นที่ใหชุมชนแสดงบทบาทและแสดงความเปนเจาของอยางเต็มท่ี 
เพราะชุมชนหากเขาไดรูสึกเปนเจาของแลว เขาก็พรอมท่ีจะลงทุนและลงแรงเพ่ือ
สรางการเปล่ียนแปลงอยางเต็มที่ ถัดมาเปนบทความของ เนาวรัตน พลายนอย 
ที่สังเคราะหงานประเมินผลโครงการลูกโลกสีเขียวของ ปตท. โดยมีประเด็นของ 
ขอเสนอที่มุงเนนไปที่การขับเคลื่อนขบวนการทางสังคมในดานการอนุรักษทรัพยากร
ปาไมใหกวางขวางออกไปมากกวาจะเปนเพียงการใหรางวัลการอนุรักษปาเปนปๆ ไป 
เทาน้ัน 

ในขณะท่ีงาน 2 ชิ้นถัดมาเปนงานริเร่ิมที่จะจัดระบบการบริหารใหแก กองทุน
รอบโรงไฟฟา โดยงานของ ยุทธดนัย สีดาหลา ซึ่งไดทำงานวิจัยเชิงปฏิบัติการรวมกับ 
สัญชัย สูติพันธวิหาร เพื่อคนหากรอบแนวทางการบริหารแผนที่เปาหมาย (targeting 
map) โดยมีความคิดเบ้ืองหลังที่วา การบริหารจัดการงบประมาณของกองทุนพัฒนา
ไฟฟาใดๆ (หรือรูจักกันในช่ือกองทุนรอบโรงไฟฟา) ที่เก็บไดจากการคาธรรมเนียม
การผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาแตละโรง ควรใชไปอยางมีความสัมพันธกับขอมูล 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่รอบๆ โรงไฟฟา ใน 4 มิติ (SHEE) ไดแก มิติทางสังคม 
มิติดานสุขภาพ มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดลอม (นิเวศวิทยา) ทั้งเพื่อลด
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กระทบในดานตางๆ ที่เกิดขึ้นและเพ่ือสรางความม่ันคงใหกับชุมชนทองถ่ินนั้นๆ 
ขณะที่งานของ วีรบูรณ วิสารทสกุล สมศรี ศิริขวัญชัยและ พรธิดา วิเศษศิลปานนท 
ก็ไดพัฒนา ระบบติดตามประเมินผลกองทุนพัฒนาไฟฟา ที่จะใชเปนเครื่องมือเชิง
สถาบันในการกำกับกิจการพลังงานใหมีผลตอการเก้ือกลูชุมชน 

และในสวนที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบของอุตสาหกรรมพลังงานตอชุมชน
และสังคมน้ัน ก็ไดบทสัมภาษณ เอนก นาคะบุตร นักพัฒนาสังคมท่ีเขาไปมีสวนรวม
ในงาน CSR ของอุตสาหกรรมพลังงานท่ีหลากหลายโดยมีความเช่ือพื้นฐานงายๆ ก็คือ 
เราจำเปนที่จะตองหาทางอยูรวมกับความขัดแยงใหได 

ปดทายดวยบทความวิทยานพินธของ วาที ่ร.ต.เจษฎา จริะพรพฒัน และ ธรีพงษ 
บัวหลา ในเรื่องการจางงานกลุมคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัด
สมุทรปราการ งานชิ้นน้ีก็ยังยืนยันถึงการเขาไมถึงงานและการไดรับบริการของ 
คนพิการทางกายและการเคล่ือนไหว และยังชวยสะทอนภาพของสังคมใหญที่ยัง
ละเลย ไมสนใจตอสมาชิกกลุมนี้อีกมาก 

 
 พบกันใหมฉบับหนาครับ 
 วีรบูรณ วิสารทสกุล 
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คำนำ  3 

 
บทความประจำฉบับ 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรพลังงานทางเลือก : กรณีศึกษา 
โครงการจัดการความรูดานพลังงานไฟฟาในพื้นที่ภาคใต พ.ศ. 2552–2554 7 
 จิตติ มงคลชัยอรัญญา 

การประเมินเพ่ือสนับสนุนปฏิบัติการทางสังคมของบุคคลและชุมชนที่ปฏิบัติการ
อนุรักษธรรมชาติและทรัพยากรปา: กรณีโครงการรางวัลลูกโลกสีเขียว 24 
 เนาวรัตน พลายนอย 

 

คอลัมนงานวิจัย 

การศึกษาแนวทางการบริหารแผนท่ีเปาหมาย (Targeting map) 
ในการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟา ตามความในมาตรา 97 (3) 44 
 ยุทธดนัย สีดาหลา 

ระบบติดตามประเมินผลกองทุนพัฒนาไฟฟา: 
กลไกเชิงสถาบันเพ่ือการกำกับกิจการพลังงานที่มีผลกระทบตอชุมชน 65 
 วีรบูรณ วิสารทสกุล 
 สมศรี ศิริขวัญชัย 
 พรธิดา วิเศษศิลปานนท 

 

สารบัญ 
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คอลัมนสัมภาษณ 

แนวคิดและประสบการณการพัฒนา CSR 
ของอุตสาหกรรมพลังงานกับชุมชน ของ เอนก นะบุตร 86 

 

คอลัมนงานวิทยานิพนธ 

การจางงานกลุมคนพิการทางกายและการเคล่ือนไหว 
ในจังหวัดสมุทรปราการ 106 
 วาที่ ร.ต.เจษฎา จิระพรพัฒน 
 ธีรพงษ บัวหลา 

 

คอลัมนแนะนำหนังสือ 

พฤติกรรมพยากรณ 
 Dan Ariely เขียน พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ แปล 131 

ความเหล่ือมล้ำทางเศรษฐกิจกับประชาธิปไตย 
 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย 134 
 
เกี่ยวกับผูเขียน 137 



ขับเคลื่อนยุทธศาสตรพลังงานทางเลือก : 

กรณีศึกษาโครงการจัดการความรู 

บทความประจำฉบับ 

 จิตติ มงคลชัยอรัญญา 

ดานพลังงานไฟฟาในพื้นที่ภาคใต 

พ.ศ. 2552–2554 
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บทคัดยอ 
บทความน้ีเขียนจากการสังเคราะหประสบการณในการทำงานวิจัยรูปแบบใหม 

คือ ทั้งสรางความรู สงเสริมการนำความรูไปสูการพัฒนาท่ีเปนรูปธรรม และสราง
เครือขายขบวนการเพื่อใหเกิดพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวของ ประเด็น 
ที่ใชเปนแกนกลางการขับเคล่ือน คือ การจัดการพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมกับ
ความตองการและเง่ือนไขตางๆ ในพ้ืนที่ ทั้งทีมวิจัย ภาคีสนับสนุนการทำงานในพ้ืนที่ 
และกลุมเปาหมายในการทำงานลวนแตอยูบนฐานของความหลากหลาย มีความ 
เปนสหวิชาชีพ และมีวัฒนธรรมองคกรที่แตกตางกัน ทุกฝายจึงตองพยายามเรียนรู
จากกันและกัน ประสบการณจากโครงการนี้ชี้ใหเห็นวา การจัดการเรื่องพลังงาน 
เปนเร่ืองไมยาก หากใชเทคโนโลยีเปนฐาน แตเมื่อใดก็ตามท่ีคำนึงถึงมิติอื่นๆ เชน 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม กฎหมาย การเมือง เขาไปดวย งานนั้นจะยากขึ้น 
เปนทวีคูณ แตหากทำไดก็จะสรางการพัฒนาอยางย่ังยืนเชนกัน 

 
บทนำ 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรวมมือกับคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำโครงการจัดการความรูดานพลังงานทางเลือกใน 
8 จังหวัดภาคใต สนับสนุนโดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เพื่อหาคำตอบวา 
สังคมไทยจะมีทางออกดานพลังงานอยางไร โดยใชกระบวนการท่ีไมสรางความ 
ขัดแยงหรืออคติ หากแตใชความรู ความเขาใจซึ่งกันและกัน ตลอดจน การบูรณาการ
พลังจากภาคสวนตางๆ ในการผลักดันแนวทางแกไขปญหาพลังงานและส่ิงแวดลอม
แบบองครวมและยั่งยืน โครงการนี้มีระยะเวลา 3 ป เริ่มตั้งแต มกราคม พ.ศ. 2552 
และจะไปสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2554 

โครงการฯไดจัดประชุมรวมกับกลุมผูใชไฟฟาขนาดใหญและขนาดเล็ก ตลอดจน
ผูแทนของชุมชนที่มีศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟาดวยวิธีการตางๆ จนในท่ีสุด 
ไดคัดเลือก 2 กลุมเปาหมายหลัก คือ สหกรณกองทุนสงเคราะหการทำสวนยาง 

(สกย.) ซึ่งมีอยูหลายรอยกลุมกระจายไปท่ัวภาคใต และประสบปญหาน้ำเสียที่ 
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เกิดจากกระบวนการผลิตยางแผนรมควัน ตลอดจนไมฟนท่ีมีราคาแพงข้ึนและเร่ิม 
หาไดยากขึ้น และกลุมที่สอง คือ ชุมชนตนน้ำตามเทือกเขาตางๆ ในภาคใตที่มีอยู
จำนวนมากเชนกัน ซึ่งชุมชนเหลาน้ีมีศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังน้ำตก 
กลุมเปาหมายท่ีรวมเปนภาคีดำเนินงานกลุมแรก ไดเลือก สหกรณ สกย.นำรอง 
จากจังหวัดสงขลา และกระบี่ และชุมชนนำรองในจังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช 
สุราษฎรธานี พัทลุง ตรัง สงขลา และสตูล 

กิจกรรมท่ีทำกับสหกรณ สกย. มีตั้งแต การทดลองผลิตเช้ือเพลิงอัดแทงโดยใช
วัสดุในทองถ่ินเพ่ือนำมาใชแทนไมฟน การวิเคราะหผลการเผาเช้ือเพลิงประเภทตางๆ 
วาสงผลกระทบตอสุขภาพและส่ิงแวดลอมหรือไม เพียงใด รวมทั้งคาใชจายในการ
ผลิต การปรับปรุงสูตร/สวนผสมของเช้ือเพลิงอัดแทง การปรับปรุงเตาเพ่ือใหสามารถ
ใชเชื้อเพลิงอัดแทงแบบใหมได รวมทั้งการปรับปรุงหองรมยางใหรักษาความรอนไดดี
ขึ้นเพื่อลดการใชพลังงาน นอกจากนี้ ยังไดออกแบบและทำโครงการนำรองสราง
ระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงรมยางเพ่ือผลิตเปนกาซ และนำกาซท่ีไดไปใชเปนเช้ือเพลิง
ในเตาตอไป  

ในสวนของการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังน้ำตกนั้น โครงการไดทำการสำรวจ
แหลงน้ำตกหลายสิบแหงใน 7 จังหวัดที่มีศักยภาพ และไดจัดหาแผนที่ภาพถายทาง
อากาศที่มีความละเอียดสูง ควบคูกับการปรึกษาหารือกับผูนำชุมชนในแตละพื้นท่ี
ทำใหพบวามีน้ำตกท่ีสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดกวา 400 แหงทั่วภาคใต1 แต
โครงการไดทำการสำรวจสภาพภูมิประเทศอยางละเอียด ตลอดจนประเมินความ
พรอมของชุมชนในการรวมมือสรางโรงไฟฟาพลังน้ำตกชุมชน เพื่อออกแบบพิมพเขียว
สำหรับการกอสรางโรงไฟฟาใน 7 จังหวัด รวม 12 พื้นที่เทานั้น 

1 รายงานผลการศึกษาของ ผศ.พยอม รัตนมณี คณะวิศวกรรมศาสตรศาสตร มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร เรื่อง ศักยภาพในการผลิตไฟฟาน้ำตกภาคใต พ.ศ. 2553 
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สิ่งสำคัญอยางหนึ่ง คือ โครงการไดใชองคความรูจากหลากหลายสาขา พิจารณา
ศักยภาพและความพรอมของชุมชนในหลากหลายมิติ มิไดมองในเชิงเทคนิคหรือ
เทคโนโลยีเพียงอยางเดียว หากแตครอบคลุมทั้งเรื่อง เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง 
มิติทางสังคม วัฒนธรรม การเรียนรู การเมืองทองถ่ิน กฎหมาย ขอบังคับของ 
สวนราชการตางๆ ที่เกี่ยวของ และเนนการมีสวนรวมของชุมชนหรือกลุมในการ
ตัดสินใจในการดำเนินการทุกข้ันตอนดวย ซึ่งกอนท่ีจะเปดโอกาสใหชุมชนตัดสินใจ 
ก็ตองสรางการเรียนรู การมีขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ และความเขาใจในผลที่จะ 
ตามมาจากการตัดสินใจอยางหนึ่งอยางใด เปนขั้นเปนตอนไป 

ตัวอยางเชน กอนจะตัดสินใจผลิตสูตรถานอัดแทงเพ่ือนำมาใชแทนไมฟน 
โครงการไดประชุมกับตัวแทนสหกรณ สกย. หลายแหงท่ีรวมกันเปนคณะกรรมการ
กำกับการวิจัยหาคำตอบวาจะผลิตเช้ือเพลิงทดแทนฟนไดอยางไร และแตละกลุม 
นำวัตถุดิบในทองถิ่นมาผลิตถานอัดแทงสูตรตางๆ การตรวจสอบผลกระทบจาก 
การเผาถานอัดแทงสูตรตางๆ จนกรรมการวิจัยชุดนี้สามารถอธิบายใหคนอื่นเขาใจ
เรื่องเหตุผลของการใชสูตรผลิตถานอัดแทงสูตรตางๆ ตนทุน กระบวนการผลิต 
ผลกระทบ และการปองกันปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ัง กระตุนสหกรณตนแบบ 
สองแหงตัดสินใจลงทุนสรางระบบบอบำบัดน้ำเสีย ปรับปรุงเตาเผาเพ่ือใหความรอน
แกโรงรมยาง โดยใชเงินของสหกรณเองจายสมทบมากกวาครึ่งหนึ่ง หรือในกรณีของ
โรงไฟฟาพลังน้ำชุมชน (ออกแบบพิมพเขียวสำหรับการกอสราง) เริ่มจากการสำรวจ
ภูมิประเทศ การตัดสินใจวาตองการสรางโรงไฟฟาพลังน้ำหรือไมโดยพิจารณาผล 
ที่จะตามมาอยางรอบดาน การตัดสินใจเลือกพ้ืนที่สำหรับการกอสราง ทั้งตัวอาคาร
โรงไฟฟา จุดที่ตั้งฝายยกระดับน้ำใหสูงขึ้น เสนทางการวางทอสงน้ำ เสาไฟฟาจาก 
โรงไฟฟาพลังน้ำมายังชุมชน การปรับแบบพิมพเขียวใหเหมาะสมกับเง่ือนไขของ 
พื้นท่ีจริง หรือแมแตการแกไขรายละเอียดการกอสรางเพื่อใหสอดคลองกับความ
สามารถของคนในชุมชน ฯลฯ ลวนผานกระบวนการมีสวนรวมจากคนในชุมชนอยาง
สม่ำเสมอ ไมใชปรึกษาหารือกับเฉพาะผูนำเทาน้ัน และหลังจากท่ีประสบความสำเร็จ
ระดับหนึ่งก็จะขยายผลสำเร็จไปสูวงกวาง ทั้งในระหวางกลุมเปาหมายเดียวกัน 
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และระหวางหนวยงานที่มีหนาที่สนับสนุนกิจกรรมนั้นๆ เปนการสรางเครือขาย 
ทั้งในระดับแนวนอนและแนวต้ัง 

งานวิจัยหรือจัดการความรูชิ้นนี้ จึงมีผูมีสวนเก่ียวของหลายภาคสวน อาทิ 
ชุมชนเปาหมาย ฝายปกครอง (ผูวาราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ) 

ฝายพัฒนา (องคการปกครองสวนทองถิ่น ทั้งในพื้นที่และระดับจังหวัด สำนักงาน
กองทุนสงเคราะหการทำสวนยาง สหกรณ พัฒนาชุมชน โรงเรียนในชุมชน ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร) ฝายดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(เขตรักษพันธุสัตวปา หนวยจัดการตนน้ำ สำนักงานทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 
จังหวัด และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช) ฝายดูแลพลังงาน (พลังงาน
จังหวัด กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน) หนวยงานดูแลเร่ืองไฟฟา 
(การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยและการไฟฟาสวนภูมิภาค) รวมทั้ง การประสาน
ความรวมมือระหวาง 3 สถาบันที่มารวมกันดำเนินโครงการน้ี 

อาจกลาวไดวา งานวิจัยน้ีถือเปนนวัตกรรมของงานวิจัยอีกอยางหน่ึง กลาวคือ 
ไมเพียงแตจะทำวิจัยที่เรียกวา participatory action research2 เทานั้น หากแต 
ยังขยายขอบเขตการทำงานออกไปครอบคลุมการวิจัยสรางความรู/สรุปบทเรียน 
(research) งานพฒันาคน ชมุชน และองคกรทีเ่กีย่วของในมติติางๆ (development) 
และงานขับเคลื่อนขบวนการหรือจะเรียกวาเครือขายก็ได (movement) เรียกวา 
ใช RD & M approach ซึ่งงานท้ัง 3 องคประกอบตางมีสวนสงเสริม สนับสนุน 
งานขององคประกอบอ่ืนๆ โดยตรง 

 

2 การวิจยัเชงิปฏิบตักิารอยางมสีวนรวม เปนการทำงานกับกลุมเปาหมายเพ่ือใหบรรลุวตัถปุระสงค

ที่รวมกันกำหนดควบคูไปกับการสังเคราะหความรู แลวเอาความรูมาใชวางแผนทำงานตอไป 

เปนการสราง action เพ่ือไดงานและความรู เมื่อไดความรู รวมท้ังปญหาก็วางแผนกำหนด 

action ตอไป หมุนเวียนไปเร่ือยๆ จนกวาจะไดผลลัพธที่ตองการหรือไมสามารถทำตอได

เนื่องจากหมดเวลาหรือขาดทรัพยากร 



วารสารพัฒนาสังคมและชุมชน 12

อัตลักษณของโครงการน้ี 
ในการดำเนินงานของโครงการ แมจะมีความปรารถนาจะเห็นผลผลิตของงาน 

(output oriented) เพื่อนำไปใชในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดานนี้ แตก็มิได
ละเลยกระบวนการทำงาน (process oriented) โครงการออกจะใหความสำคัญสูง
ดวยซ้ำไป เพราะตองการสรางใหเกิดผลกระทบอยางยั่งยืน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดตองเนน
การสรางการเรียนรูและพลังของชุมชนเปนสำคัญ ขั้นตอนและกระบวนการทำงาน
ของโครงการประกอบดวย (ก) กระตุน/สรางความสนใจในประเด็นท่ีจะดำเนินงาน 
และยอมแนนอนวาเปนประเด็นที่เก่ียวของกับชีวิตของคนในชุมชน โดยเร่ิมตน
วิเคราะหปญหาและศักยภาพของชุมชนรวมกับแกนนำ รวมทั้งกับหนวยงานที่
เกี่ยวของหลังจากท่ีชุมชนไดตัดสินใจจะดำเนินการแกไขปญหาของชุมชน (ข) สราง
การเรียนรูอยางมีสวนรวมอยางตอเนื่อง (แบบองครวมและเปนวิทยาศาสตร) ทั้งการ
จัดประชุม เสวนา การดูงาน (ค) เพิ่มเติมความรูใหแกกลุมเปาหมายโดยผูเชี่ยวชาญ
แตละสาขาตามความเหมาะสม โดยจดัอบรมระยะสัน้ในพืน้ที ่และในสถาบนัการศกึษา 
(ง) สรางความเช่ือมั่นวาตนเองมีความรู ขอมูลมากพอ และสามารถรวมมือกันแกไข
ปญหาได โดยใหขอมูลที่จำเปนเปนระยะๆ และใหกลุมเปาหมายตัดสินใจอยางอิสระ
ทุกขั้นตอน (จ) สรางตนแบบการเรียนรู โดยหลากหลายภาคสวนเขามารวมกัน 
ทั้งนี้ชุมชน/กลุมเปาหมายตองเปนเจาภาพหลักดวย ตองแสดงความเปนเจาของ 
รวมรับผิดชอบ และรวมลงทุนตามกำลังความสามารถที่มี มิไดรอความชวยเหลือจาก
ภายนอกเทานั้น (ฉ) ติดตามผลความกาวหนาทุกข้ันตอนและขยายผล ทั้งในแนวด่ิง
และแนวราบ (ช) สรางระบบความสัมพันธใหมและกลไกการทำงานถาวร (เครือขาย
และระบบงานของราชการ รวมทั้งหนวยงานภายนอกที่เขาไปเกี่ยวของ) (ซ) พัฒนา
ชุดความรูสำหรับเผยแพรแกกลุมเปาหมายตางๆ และ (ฌ) สรางพลังขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะ เพื่อใหเกิดผลกระทบตอพื้นที่อื่นๆ และประเทศไทยโดยรวม 

การดำเนินงานของทีมวิจัย ไดยึดปรัชญา แนวคิดหลัก ดังนี้ 
• การบูรณาการพลังปญญา ความสามารถจากทุกภาคสวน (Integration) 

โดยการสรางเปาหมายรวม การประสานงาน รวมมือกันทำงานเชิงบวก 
อยางสรางสรรค 
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• การพัฒนากลไกการทำงาน (Mechanism Development) ใหม เปนการ
เพ่ิมโอกาสความสำเร็จ อาทิ การเสนอใหมีการแตงตั้งคณะทำงานจาก 
หลายฝาย หลายชุดจากผูวาราชการจังหวัด (อำนวยการ, วิชาการ และ
ปฏิบัติการ) ซึ่งคณะทำงานท่ีประกอบดวยภาคสวนท่ีเกี่ยวของแตละชุด 
ทำหนาที่แตกตางกัน แตหนุนเสริมซึ่งกันและกัน 

• การทำงานครอบคลุมหลากหลายมิติแบบองครวม (Holistic approach) 
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม การเมือง การปกครอง การเรียนรู 
วัฒนธรรม ไมทำงานเพื่อตองการบรรลุวัตถุประสงคดานใดดานหนึ่งโดย
ละเลยมุมมองดานอื่นๆ  

• การสรางกิจกรรมที่เปนประโยชนตอทุกภาคสวน (Win-win Solution) 
เพื่อเปดพื้นที่ทางสังคมใหแตละภาคีและผูมีสวนรวม ไดประโยชนจากการ 
มาทำงานรวมกัน ไมแยงชิงผลงาน แตพยายามเก้ือหนุนกัน 

เปาหมายที่โครงการตองการบรรลุในอนาคตอันใกล คือ 
• เกิดนโยบายพลังงานระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับทองถิ่น ที่มั่นคง 

ยั่งยืน และเกิดจากการมีสวนรวมอยางแทจริง ดวยความเขาใจของหลายฝาย 
• เกิดโครงการผลิตกระแสไฟฟาที่มีหลากหลายทางเลือก และขนาดการผลิต 

ที่เหมาะสมในแตละพื้นที่ 
• มีความเช่ือมโยงระหวางประเด็นพลังงานกับประเด็นความม่ันคงดานอาหาร 

เชน อาหาร สิ่งแวดลอม ภูมินิเวศ เศรษฐกิจ ความปรองดอง ความเปน
ชุมชนทองถิ่น และโครงสรางสังคม 

• พัฒนาองคความรูดานการทำวิจัย/จัดการความรูรูปแบบใหมที่มีประสิทธิผล
สงู (research, development & movement) 

อน่ึง ในบทความนี้จะเนนบทเรียนจากการผลักดันโรงไฟฟาพลังน้ำ (ตก) ชุมชน
เทาน้ัน  
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รูปธรรมที่เกิดข้ึน 
เมื่อเดือนธันวาคม 2554 โครงการไดดำเนินงานตามแผน และสรางผลผลิตดังนี้ 
• ไดแบบพิมพเขียวท่ีพรอมสำหรับการกอสรางโรงไฟฟาพลังน้ำชุมชน 1 แหง 

คือที่ บานคลองเรือ ต.ปากทรง อ.พะโตะ จ.ชุมพร และ กฟผ. ยินดี
สนับสนุนงบประมาณ 10 ลานบาท สำหรับการจัดหาเครื่องเทอรไบ และ
เครื่องกำเนิดไฟฟา อุปกรณสำหรับโรงไฟฟา ตลอดจนสายสงไฟฟาจาก 
โรงไฟฟามาท่ีชุมชน สวนคาใชจายอื่นๆ เชน การกอสรางอาคารโรงไฟฟา 
ฝายยกระดับน้ำ ฝายดักตะกอน เสาไฟฟา และแรงงานในการกอสราง 
ทุกประเภท ชุมชนคลองเรือเปนผูรับผิดชอบ (รวมมูลคากวาลานบาท) 
ขณะน้ีอยูในระหวางการเจรจากับหนวยงานอ่ืน ทั้ง จังหวัดชุมพร, อบจ. 
ชุมพร และแหลงทุนจากภายนอก เพื่อหาทุนประมาณ 2 ลานบาทเพื่อซ้ือ
และวางทอสงน้ำจากฝายมายังโรงไฟฟา อยางไรก็ตาม ชุมชนคลองเรือพรอม
จะกูเงินจากแหลงทุนมาดำเนินการกอน และจะผอนชำระไปจนกวาจะหมด
หนี้ หากไมมีงบประมาณสนับสนุนจากแหลงอื่นๆ 

• ไดแบบพิมพเขียวโรงไฟฟาพลังน้ำชุมชนท่ีสามารถใชสำหรับการประมูล
กอสราง 7 แหง ใน 5 จังหวัด (ทั้งนี้ ไมนับรวมการชวยออกแบบพิมพเขียว
สำหรับโรงไฟฟาพลังน้ำอีกหนึ่งแหง ที่ อบต. ปากทรง และที่ อบจ. และ
พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอใหชวยออกแบบใหอีกหน่ึงแหง เพื่อ 
นำไปเสนอของบประมาณทำการกอสรางดวยตนเอง) 

• ไดขอมูลเบื้องตน สำหรับใชในการออกแบบพิมพเขียว (ผานการสำรวจ 
เก็บขอมูลรายละเอียดเร่ืองปริมาณน้ำในฤดูตางๆ และในรอบกวาสิบป 
ที่ผานมา ระดับความสูง พื้นที่ที่เหมาะสมตอการสรางฝายและอาคาร 
โรงไฟฟา แนวทอสงน้ำที่ไมทำลายสภาพภูมิประเทศ ฯลฯ) อีก 15 ชุมชน 
ที่มีการสำรวจมากกวาเปาหมายโครงการ เพราะเมื่อไปถึงพื้นท่ีนั้นๆ ไดพบ
แหลงน้ำตกใหมที่ไมปรากฏในแผนท่ีภาพถายทางอากาศ และมีศักยภาพ 
ในการผลิตกระแสไฟฟาสูง หรือในบางกรณี ผูนำชุมชนทองถิ่นก็ขอใหสำรวจ
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เพิ่มเติม เผื่อ อบต. จะมีโอกาสประสานของบประมาณสนับสนุนจาก อบจ. 
หรือจากจังหวัด หรือ สส. ในภายหลัง 

• เกิดเครือขายแนวราบระหวางชุมชนแหลงตนน้ำที่มีศักยภาพในการผลิต
กระแสไฟฟา มีการเย่ียมเยียน แลกเปล่ียนประสบการณในการดูแลปา 
การเจรจากับหนวยงานท่ีดูแลแหลงตนน้ำ การประสานงานกับหนวยงาน 
ในระดับจังหวัด รวมทั้งการประกอบอาชีพ นอกจากน้ี ยังมีการประชุม
ประจำปรวมกันเพื่อรับทราบความกาวหนาของงานน้ีดวย 

• สำหรับชุมชนคลองเรือ ซึ่งจะเปนชุมชนแรกท่ีมีการกอสรางโรงไฟฟาพลังน้ำ
ชุมชน ไดมีการดำเนินงานไปแลวหลายอยาง ตั้งแตการขออนุมัติใชพื้นที่ 
เพ่ือสรางโรงไฟฟาพลังน้ำตก (โดยตองขอในนามหนวยงานในพ้ืนท่ีและ 
ระบุวัตถุประสงควาเพื่อประโยชนตอการทำงานของหนวยงาน มิฉะนั้นจะ 
ไมสามารถทำอะไรในพ้ืนที่สงวนเหลานั้นไดเลย ทั้งในเขตอุทยาน เขตรักษา
พันธุปา) การสรางอาคารในบริเวณท่ีเปนท่ีตั้งเดิมหนวยเฝาระวังการบุกรุก
ของอุทยาน ทำฝายยกระดับน้ำ (ที่กลมกลืนกับธรรมชาติ ไมสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงทางน้ำและปริมาณน้ำ เพราะออกแบบใชน้ำมาผลิตไฟฟาเพียง 
1 ใน 3 ของน้ำที่มี) บอดักตะกอน และวางแนวปกเสาไฟฟา ที่ยึดแนวถนน
ชั่วคราวท่ีมีอยูแลว หลีกเล่ียงการตัดตนไม นอกจากน้ี โครงการยังไดสราง
กระบวนการเรียนรูเตรียมรับกับภารกิจใหม คือ เตรียมระบบบริหาร การเงิน 
การดูแลเคร่ืองกำเนิดไฟฟา การทำธุรกรรมกับภายนอกท่ีตองใชนิติบุคคล
เปนเคร่ืองมือ การจัดตั้งกองทุนเพ่ือดูแลปาและสนับสนุนชุมชนอ่ืนๆ ที่จะ
สรางโรงไฟฟาพลังน้ำชุมชนลักษณะนี้ในอนาคต 

• โครงการไดทำงานรวมกับ อบจ. นครศรีธรรมราชมากกวา อบจ. แหงอื่น 
ทั้งนี้ เพราะจากการสำรวจและประมาณการของโครงการ จังหวัดนี้มีน้ำตก 
ที่สามารถนำมาใชผลิตกระแสไฟฟาไดมากถึง 46 แหง นอกจากน้ียังมี
ขบวนการภาคประชาสังคมที่เขมแข็ง อบจ. สนใจนโยบายดานพลังงาน 
อีกทั้ง พลังงานจังหวัดมีความกระตือรือรน โครงการก็มีภาคีเครือขาย 
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รวมทำโครงการอยูในพ้ืนที่ดวย จากการทำงานใกลชิด ทำให อบจ. สราง
แผนยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและการพลังงาน 
พ.ศ. 2554–6 กอสรางโรงไฟฟาชุมชน 41 แหง งบประมาณปละ 552 
ลานบาท3 โดยจะขอเงินอุดหนุนจากรัฐบาล แตหากไมไดตามเปา อบจ. เอง
ก็พรอมจะกูเงินมาลงทุน เพราะตระหนักแลววา สามารถผลิตไฟฟาขายให
กับการไฟฟาสวนภูมิภาคนำเงินมาใชหนี้ได 

• โครงการไดตระหนักถึงความตองการงบประมาณจำนวนมากสำหรับการ
ลงทุนกอสรางโรงไฟฟาพลังน้ำชุมชน ซึ่งหากไมมีทุนดำเนินการ ก็ไมสามารถ
ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูได และการลงทุนนี้ก็มีความ 
คุมคา สามารถสรางรายไดมาชำระหน้ีไดภายในเวลาประมาณ 10 ป ขึ้นกับ
ศักยภาพของน้ำและตนทุนการกอสรางท่ีไมเทากันในแตละพ้ืนท่ี นอกเหนือ
จากการประสานความรวมมือจาก กฟผ. อบจ, และแหลงทุนอื่นๆ แลว 
โครงการยังไดนำแนวคิดและผลการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนสราง
โรงไฟฟา 8 แหง (ที่มีแบบพิมพเขียว พรอมการประเมินงบประมาณแลว) 
ไปเสนอตอผูบริหารธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) 
ซึ่งก็ไดรับการตอบรับที่ดี โดย ธกส. ยินดีใหการสนับสนุนโครงการ คิด 
ดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ เพราะถือวาเปนสวนหนึ่งท่ี ธกส. จะรวมรับผิดชอบ
ตอสังคม โดยสนับสนุนพลังงานสีเขียว พลังงานสะอาด เพื่อรวมลดสภาวะ
โลกรอน4 

3 เอกสารแผนพฒันา 3 ป พ.ศ. 2554–2556 องคการบรหิารสวนจงัหวดันครศรธีรรมราช จดัทำ 

โดยกองแผนและงบประมาณ 
4 การประชุมจัดขึ้นท่ี ธกส. โดยหัวหนาโครงการฯไดรับเชิญไปเปนวิทยากรบรรยายใหผูบริหาร

ระดบักลางทีเ่กีย่วของกบัสินเช่ือ งาน CSR และงานโครงการพิเศษ วนัที ่27 กนัยายน 2553 
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• ในสวนของ กฟผ. ซึ่งไดเขามามีบทบาทมาก โดยจัดทำโครงการ CSR 
เพิ่มเติมสำหรับชุมชนคลองเรือ (ชุมชนคลองเรือยังไมมีไฟฟาใช และมีผลงาน
ในการดูแลรักษาปาเปนอยางดี ไดรับรางวัลดานอนุรักษสิ่งแวดลอม การ
ดำเนินวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และลาสุดไดรางวัลชนะเลิศเร่ืองการจัดการน้ำ
ประจำป 2553 รับถวยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว) 
โดยจัดหางบประมาณและวิชาการสนับสนุนการกอสรางโรงไฟฟาพลังน้ำ
ชุมชน ทั้งนี้โครงการไดเสนอหลักคิดในการสนับสนุนตอผูบริหาร กฟผ. วา 
กฟผ. ควรสนับสนุนเฉพาะเรื่องที่เปนวิชาชีพของตน หรือเกี่ยวของกับ 
พันธกิจหลักของตน ไมควรบริจาคเงินชวยเหลือแบบท่ัวๆ ไป ดังนั้น ใน
โครงการน้ี กฟผ. จึงเนนชวยเหลือดานวิชาการ และวัสดุ อุปกรณที่เก่ียวของ
กับการผลิตกระแสไฟฟาเทาน้ัน เมื่อ กฟผ. สนับสนุนในเร่ืองท่ีชุมชน 
มีความตองการมากท่ีสุด ชุมชนจึงใหการตอนรับเปนอยางดีแตกตาง 
จากปรากฏการณที่เกิดขึ้นในชุมชนอื่นๆ คาดวาโรงไฟฟาชุมชนนี้จะเปด 
ดำเนินการไดกลางป พ.ศ. 2554 

• โครงการไดผลิตสื่อเพื่อเผยแพรแกสาธารณะหลายเรื่อง (VTR และ VCD) 
ทั้งที่เปนการประชาสัมพันธโครงการแบบกวางๆ และเน้ือหาเฉพาะ เชน 
กระบวนการทำงาน การอบรมชางชุมชน ฯลฯ และไดนำเสนอตอเวที
ประชุมตางๆ ทั้งในระดับชุมชน และระดับเครือขายขามจังหวัด รวมท้ัง 
ผลิตรายการสำหรับกลุมผูฟงรายการวิทยุชุมชนในหลายจังหวัดเปน 
ครั้งคราวดวย 

กลาวโดยสรุป โครงการไดกำหนดยุทธศาสตรการขับเคลื่อนงาน โดยเลือกพื้นที่
และประเด็นเปาหมาย 2 แหง คือ การสรางตนแบบระดับชุมชน (ชุมชนคลองเรือ) 
และตนแบบระดับจังหวัด (อบจ. นครศรีธรรมราช) โดยหวังวาตนแบบท้ังสองจะ
ประสบความสำเร็จ และสามารถเปน “ตัวจุดประกาย” ใหกับสมาชิกเครือขายได 
ในป 2554 โครงการจะจัดกิจกรรมระดมพลังของเครือขายทั้งสอง คือ ชุมชนตนน้ำ 
ที่รักษาปาทั่วภาคใต และเครือขาย อบจ. พลังงานจังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติ 
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และสิ่งแวดลอมจังหวัด ทั้งภาคใต มาสรุปบทเรียน และกำหนดขอเสนอนโยบาย 
มาตรการตอตนเอง และรัฐบาลตอไป 

กรอบแนวคิดและข้ันตอนการดำเนินงานของโครงการผลักดันนโยบายพลังงาน
ทดแทนโดยใชพลังน้ำตก 

บทเรียนท่ีไดรับ 
1. ขอทาทายเรื่องตนทุนคาใชจายโครงการโรงไฟฟาพลังน้ำชุมชน ดวยโครงการ

เชนนี้มีขนาดเล็กกำลังการผลิตไมเกิน 1 เมกกะวัตต (สวนใหญจะอยูในระดับ 50–
200 กิโลวัตต) ใชงบประมาณมาก (ไมต่ำกวา 10 ลานบาท) ซึ่งเม่ือเทียบกับโรงไฟฟา
ขนาดใหญๆ แลว จะมีตนทุนการผลิตตอหนวยสูงกวา แตโครงการนี้สงผลกระทบ 
ตอคุณภาพชีวิตของคน ชุมชน ในหลากหลายมิติสูง ไมทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม ชวยสงเสริมการอนุรักษปาไมใหอุดมสมบูรณมากยิ่งข้ึน และเปนการ
สรางชุมชนใหเขมแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเอง ซึ่งหากคำนวนคาใชจายของภาครัฐที่
ทำงานแบบแยกสวน แยกเปนรายโครงการ เพื่อใหเกิดสิ่งเหลานี้ (อาทิ จัดหาพลงังาน 

วิจัยและพัฒนา 
อยางมีสวนรวม 

เรื่อง 
ความเปนไปได 
ของโรงไฟฟา 

พลังน้ำขนาดเล็ก 

 
พัฒนารูปแบบ 

การบริหารจัดการ 
โรงไฟฟาชุมชน 

 
โครงการกอสราง 
โรงไฟฟาพลังน้ำ 

ชุมชน 
 

เครือขาย 
โรงไฟฟาชุมชน 

ภาคใต 

“สรางโรงไฟฟา สรางปา สรางชุมชน” 
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ปลูกปา แกปญหาสิ่งแวดลอม สรางชุมชนเขมแข็ง ฯลฯ) จะตองใชงบประมาณสูงกวา
โครงการสรางโรงไฟฟาพลังน้ำชุมชน เชน ชุมชนคลองเรือ อยางแนนอน แตคนท่ี 
คิดแนวนี้ไดก็ไมมีอำนาจในการตัดสินใจเร่ืองการจัดสรรงบประมาณ ทำใหโครงการนี้
ดำเนินไปอยางลาชา 

2. เทคโนโลยีเรื่องการสรางโรงไฟฟาพลังน้ำเปนเร่ืองท่ีไมสลับซับซอนสำหรับ
วิศวกร และคนที่มีความรูเชิงชางที่สนใจเรื่องน้ี แตการเลือกใชเทคโนโลยี่โรงไฟฟา
พลังน้ำที่เหมาะสม คำนึงถึงมิติอื่นๆ อยางรอบดานเปนเรื่องที่ยากกวามาก โดยเฉพาะ
อยางย่ิง เม่ือตองระวังเร่ืองการไปทำลายส่ิงแวดลอม ภูมิทัศน งบประมาณ และ 
ขีดความสามารถของคนท่ีจะดูแลระบบอยางตอเนื่อง ดังนั้น ทุกวิชาชีพที่เก่ียวของจึง
ควรมารวมกันพิจารณาออกแบบรายละเอียดของทุกระบบของโรงไฟฟาพลังน้ำชุมชน 
รวมทั้ง ผูแทนจากชุมชน ทุกฝายตองพยายามรับฟงความเห็นของผูอื่น และนำ 
มาประยุกตใช ดังนั้นกวาท่ีจะออกแบบที่สมบูรณไดจึงตองใชเวลาคอนขางมาก 
(หลายเดือน) แตไมมากเกินไปเมื่อมองวานี่คือ กระบวนการสรางการเรียนรูของ 
ชุมชน 

3. การทำงานทุกเรื่องตองอาศัยความรูที่ชัดเจน ถูกตอง เหมาะสม และ 
รอบดาน ซึ่งการจะตัดสินใจวาความรูใดเปนเรื่องที่ถูกตองเหมาะสมไมใชเรื่องงาย 
แมแตเร่ืองที่คอนขางจะเปนวิทยาศาสตรตายตัว แตถาจะตองเลือกใชใหเหมาะสม 
กับกาละ เทศะแลว ตองใชเวลา ความเขาใจในมุมมองของผูอื่น และวิจารณญาณ 
ตลอดจนศิลปะในการประนีประนอมกันสูง เพ่ือมิใหหักหาญน้ำใจตอกัน ตัวอยางเชน 
การเลือกวิธีการเดินสายไฟ ขนาดและประเภทของสายไฟท่ีเชื่อมจากเคร่ืองกำเนิด
ไฟฟาพลังน้ำมายังศูนยกลางในชุมชน นักวิชาการ/นักวิชาชีพที่มีประสบการณไมมาก
อาจเสนอแนะแนวทางท่ีไมเหมาะสมท่ีสุดก็ได เชน การเลือกใชสายไฟแบบเปลือย
หรือมีเปลือกหุม การเลือกสายไฟแบบรับกระแสไฟฟาแรงสูง (สงจากตนทางเปน 
แรงสูง) หรือแบบแรงต่ำ (แตมากระตุนใหมีแรงสูงข้ึนที่ปลายทาง) การกำหนด 
ความสูงของเสาไฟฟาที่ตองพิจารณาถึงการปกเสา การตัดตนไมที่ขวางทาง และ 
การเติบโตของตนไมในอนาคต ฯลฯ การเลือกแตละแบบสงผลตองบประมาณ 

ระดับความสามารถในการดำเนินการ ความคงทนในการใชงาน รวมทั้งมีจุดเดนและ 
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จุดดอยที่แตกตางกัน นอกจากตัวอยางน้ีแลว ยังมีรายละเอียดอื่นๆ อีกมากท่ีตองการ
การมีสวนรวมในการตัดสินใจ เชน การกำหนดจุดกอสราง การออกแบบขนาด 
เครื่องกำเนิดไฟฟา ซึ่งขึ้นกับปริมาณน้ำและแบบแผนการใชน้ำของพ้ืนท่ี ขอมูลน้ำท่ี
แตละหนวยมีอยู เทคโนโลยี่ที่ตองการเอามาใช แบบและคุณสมบัติของทอสงน้ำ ฯลฯ 
การตัดสินใจท่ีไมรอบคอบ และขาดความรูรอบดานก็จะมีโอกาสสงผลกระทบเชิงลบ
ตอคนทั้งชุมชน รวมทั้งระบบนิเวศของพ้ืนที่ดวย 

4. การสรางความเขาใจระหวางบุคลากรที่มีความรู ความชำนาญในศาสตร
ตางๆ รวมทั้งการสรางความเขาใจในการทำงานรวมกันเปนเรื่องที่ยากและตองใชเวลา 
ความอดทน ความเคารพและไววางใจซ่ึงกันและกัน (แตมิไดปลอยใหแตละฝาย
ดำเนินการไปตามลำพังโดยไมปรึกษาหารือกันกอน) เพราะตางคนตางก็มีสไตล 
และวัฒนธรรมองคกรท่ีแตกตางกัน ความสัมพันธสวนบุคคลจึงเปนสิ่งจำเปนเพ่ือ
ใหการทำงานรวมกันเปนไปอยางราบร่ืน จากนั้นจึงตองใชความพยายามในการสราง
ความสัมพันธเชิงวิชาชีพ และความสัมพันธเชิงสถาบันตอไป 

5. โครงการไฟฟาพลังน้ำชุมชน แมวา “ดูดี” ไปหมดทุกดาน ผูวาราชการ
จังหวัดสุราษฎรธานีขนานนามพลังงานชนิดน้ีวา เปน “พลังงานปรองดอง” เพราะ 
ทุกฝายลวนไดประโยชนทั้งสิ้น ทั้งดานปาไม สิ่งแวดลอม พลังงาน ไฟฟา เศรษฐกิจ 
สังคม และวิถีชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชน แตอยางไรก็ตาม พื้นท่ีที่มีศักยภาพ 
แทบทั้งหมดจะเปนพ้ืนท่ีสงวนไวเพื่อเปนอุทยานแหงชาติ เปนเขตอนุรักษพันธุสัตวปา 
คนภายนอกไมสามารถเขาไปดำเนินการใดๆ ได ไมวาสิ่งนั้นจะดีหรือไมก็ตาม (ยกเวน
กรณีที่พนักงานผูดูแลพื้นที่จัดทำขึ้นเพื่อประโยชนตอการปฏิบัติงานของทางราชการ) 
อาจตองมีการพิจารณาทบทวนกฎหมาย หรือขอบังคับบางประการ ที่เปดโอกาส 
ใหชุมชนท่ีอยูอาศัยในพ้ืนที่ดังกลาวอยูแลว และสรางผลงานเปนที่ประจักษวา 
ไดชวยอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่นั้นมาเปนเวลานาน สามารถทำประโยชน
บางอยางตราบท่ีไมสงผลกระทบเสียหายตอระบบนิเวศในพ้ืนท่ีนั้นๆ หรือทำให 
ระบบนิเวศนั้นสมบูรณขึ้นกวาเดิม โครงการลักษณะที่เปนอยูนี้ เปนการสรางชุมชนให
เขมแข็ง สามารถชวยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติไดดียิ่งขึ้น เพราะหากปาหมด น้ำก็

ไมมี ผลิตไฟฟาไมไดตามไปดวย แตหากปาสมบูรณ ชาวบานก็ไดทั้ง ซูเปอรมารเกต 
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(ทั้งจากปาและจากน้ำ) และมีไฟฟาใช หากมีเหลือก็ขายไดดวย ปาที่สมบูรณยังเปน
ประโยชนในดานการปองกัน แกไข ปญหาฝนแลง น้ำทวมไดในเวลาเดียวกัน 

6. การสรางความเขาใจในอุดมการณ หลักการโครงการ ทำไดไมยาก ภาคสวน
ตางๆ สนใจ แตการจะสรางความผูกพันถึงขั้นเปนพันธะสัญญาใหมาดำเนินการอยาง
จริงจังทำยากกวา เพราะในสายตาของวิศวกรสวนใหญของ กฟผ. และหนวยงานอื่นๆ 
โครงการน้ีแมจะดีแตเล็กเกินไป ผลิตไฟฟาไดนอยมาก เมื่อเทียบกับโรงไฟฟาอื่นๆ 
ที่มีอยู นอกจากนี้หนวยงานของรัฐแทบทุกหนวยไมยอมเสียเวลา (อางวาไมมีเวลา) 
ในการเตรียมคน เตรียมชุมชนมาก หากจะทำใหไดดี ตองไปประสานงานและอดทน
รวมงานกับหนวยงานอ่ืนๆ อีกมาก มีเจาภาพ (มาแบงหรือแยงผลงาน) มากเกินไป 
หาคนและหนวยงานที่คิดนอกกรอบ คิดงานแบบองครวม เนนความยั่งยืนของงาน 
ไดนอยมาก ทำใหประสบการณในการทำโครงการพัฒนาใดๆ รวมท้ังการสราง 
โรงฟาพลังน้ำที่หนวยราชการไปสรางแบบใหเปลา ใชแบบพิมพเขียวกลาง ไมนำ
เงื่อนไขของชุมชนท้ังดานเศรษฐกิจ การเงินการคลังของชุมชน สังคม การเมือง 
วัฒนธรรม ภูมิปญญา ความสามารถในการบริหารจัดการ การมีสวนรวมในการ 
ตัดสินใจทุกขั้นตอน มาพิจารณามากนัก (เอาเฉพาะเรื่องขอมูลทางภูมิศาสตร และ
สถิติน้ำฝน ความเร็วน้ำ) เมื่อไดงบประมาณมาแลว ก็ใชวิธีการจางเหมาดำเนินการ 
ดงันัน้จึงไมแปลกใจทีโ่รงไฟฟาพลงันำ้ขนาดเลก็เกอืบทัง้หมดไมบรรลตุามวตัถปุระสงค 
ที่เขียนในเอกสารโครงการ 

7. การ “รับปาก” ของชุมชนที่เขมแข็ง และมีวิสัยทัศน ความตองการท่ีชัดเจน 
มักเปนการรับปากท่ีทำไดจริง ไมวาชุมชนคลองเรือจะมีขอตกลงในที่ประชุมเก่ียวกับ
โครงการสรางโรงไฟฟาชุมชนรวมกับภาคสวนอื่นๆ จะทำตามนั้นเสมอ แมวาการ
รับปากนั้นจะตองลงทุนใชเงินหลายแสนบาทก็ตาม โดยชุมชนไปรับจางทำฝายแมว 
ใหแกสวนราชการจำนวน 70 แหงในบริเวณใกลเคียง แลวนำเงินคาจางมากอสราง
ฝายยกระดับน้ำและอาคารโรงไฟฟาของตน และเมื่อไดรับเงินรางวัลชนะเลิศประกวด
ชุมชนจัดการน้ำดีเดนประจำป 2553 ก็นำเงินรางวัล 500,000 บาท มาสมทบกับ 
เงินของชุมชนซื้อเสาไฟฟามาใชในโครงการ นอกจากนี้ยังรวมออกแรงงานในการ
กอสรางทุกประเภทอยางแข็งขัน 
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8. ภาคชุมชนมีมุมมองแบบองครวมไดดีกวาภาคสวนอื่นๆ และยังใหความ
สำคัญกับการสรางการพัฒนาภูมินิเวศแบบยั่งยืนมากกวาผูอื่นดวย เพราะเปน 
ผูประสบกับผลกระทบตางๆ โดยตรง กอนผูอื่น 

9. การทำงานในโครงการนี้ แมจะมีแรงกดดัน ความยากลำบาก และความ 
สลับซับซอนของโครงสรางปญหา โครงสรางราชการ และโครงสรางสังคม แตไดรับ
ความรวมมือจาก กฟผ. เปนอยางดี (แมจะไมไดจากทุกองคาพยพของ กฟผ. แต 
อยางนอยท่ีสุดก็ไดจากคณะกรรมการกำกับโครงการ) บทบาท กฟผ. ในโครงการน้ี 
สามารถแบงได ออกเปน 2 สวนใหญๆ คือ (ก) ในฐานะท่ีเปนนายจางและผูติดตาม
กำกับความกาวหนาของงาน และ (ข) ในฐานะที่เปนผูสนับสนุนการพัฒนาชุมชน
อยางแทจริง โดยสนับสนุนโครงการสรางโรงไฟฟาชุมชนที่คลองเรือ (สอดคลองกับ
การทำงาน CSR ที่ถูกตอง) ในสวนแรก บุคลากรของ กฟผ. ไดใหเกียรติทีมวิจัยและ
ยอมรับในกระบวนการทำงาน (แมวาเจาหนาที่บางคนอาจไมเห็นดวยท้ังหมดก็ตาม 
แตก็มิไดมาแยงหรือครอบงำความคิดของนักวิจัย) มีการแลกเปล่ียนขอมูลที่เปน
ประโยชนระหวางกัน หรือใหการสนับสนุนเพ่ิมเติม หากมีโอกาสทำได ไมเกี่ยงวา 
เปนงานหรือความรับผิดชอบของทีมวิจัยเทานั้น ทำใหนักวิชาการท่ีดำเนินโครงการฯ 
มีความสบายใจ และประทับใจในบทบาทนี้ และสงผลตอความกาวหนาของงานมาก 
ทำนองเดียวกับการแสดงในบทบาทท่ีสอง ที่ผูบริหาร กฟผ. บางทานและบุคลากรที่มี
สวนเก่ียวของโดยตรง ไดใชความพยายามชวยเหลือใหโครงการโรงไฟฟาพลังน้ำ
ชุมชนคลองเรือประสบความสำเร็จ อาทิ การประสานงานกับผูบริหาร กฟผ. และ
หนวยอื่นๆ เพื่อใหอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโรงไฟฟาชุมชน การเช่ือมประสานกับ
หนวยงานและชุมชนใหขับเคลื่อนงานตามแผน ฯลฯ สิ่งเหลานี้ชุมชนและภาคสวน
ที่มารวมกันทำงานตระหนักและใหการยอมรับในบทบาทนี้สูงมาก หากคนสวนใหญ
ใน กฟผ. เขาใจแนวทางการทำงานลักษณะนี้ นำบทเรียนนี้ไปประยุกตใชในพื้นที่อื่นๆ 
โครงการอ่ืนๆ กฟผ. ก็นาจะสรางการยอมรับ และระดมการมีสวนรวมจากชุมชน
อยางสรางสรรคไดดีขึ้น 
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งานที่ทำในขณะน้ี เปนเพียงกาวแรกๆ ของขบวนการปฏิรูปครั้งใหญในประเทศ
ไทย ทั้งการปฏิรูประบบวิจัยที่ไมเอาผลวิจัยไปวางบนหิ้ง ปฏิรูประบบความคิดในการ
พัฒนาดานพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รูปแบบการพัฒนาแบบ 
ยั่งยืน ปฏิรูประบบความสัมพันธและการสรางเครือขายท้ังในระดับแนวด่ิงและ 
แนวราบ รวมทั้ง การปรับเปลี่ยนบทบาทของสถาบันวิชาการและวิชาชีพใหเหมาะสม 
สอดคลองกับการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ หนทางขางหนายังอยูอีกยาวไกล 
และตองฝาฟนกับอุปสรรคอีกมาก แตหากทุกฝาย ทุกคนท่ีเห็นดวยกับแนวทางนี้ 
มารวมมือแลกเปลี่ยนประสบการณ ถอดบทเรียน สกัดความรู และใหกำลังใจซึ่งกัน
และกัน ก็เชื่อวา เรามีโอกาสบรรลุความสำเร็จที่ตั้งไวได 

 
เอกสารอางอิง 
ผูสนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการจากรายงานประจำป 2552 และ 2553 ของ

โครงการจัดการความรูดานพลังงานไฟฟาในพ้ืนที่ภาคใต พ.ศ. 2552–2554 จัดทำโดย

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เสนอตอ การไฟฟาฝายผลิต 

แหงประเทศไทย ได 



การประเมินเพ่ือสนับสนุนปฏิบัติการทางสังคม

บทความประจำฉบับ 

 เนาวรัตน พลายนอย 

ของบุคคลและชุมชนที่ปฏิบัติการ

อนุรักษธรรมชาติและทรัพยากรปา: 

กรณีโครงการรางวัลลูกโลกสีเขียว 
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บทคัดยอ 
ทามกลางการเปลี่ยนแปลงในกระแสทุนนิยมโลกาภิวัตนที่ไดกอใหเกิดความ

เสื่อมโทรมทางระบบนิเวศและทรัพยากรไปท่ัวประเทศไทยน้ัน ยังมีบุคคลและชุมชน
สวนหน่ึงที่มีปฏิบัติการอนุรักษทรัพยากรปาเพ่ือสวนรวมมาอยางตอเนื่องปฏิบัติการ 
(social action) ของบุคคลและชุมชนเหลานี้สมควรไดรับกำลังใจใหแรงสนับสนุน 
(social support) และการยอมรับ (social recognition) จากสังคม 

บทความน้ีนำเสนอผลการประเมินเพ่ือสนับสนุนปฏิบัติการทางสังคมของ 
บุคคลและชุมชนที่ปฏิบัติการอนุรักษธรรมชาติและทรัพยากรปา: กรณีโครงการ
รางวัลลูกโลกสีเขียว (Green Globe Award) ที่ดำเนินการมาแลว 1 ทศวรรษ 
และไดเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในทศวรรษท่ีสองเพ่ือสงเสริมใหขบวนการ 
(social movement) ดังกลาวไดรับการยอมรับมีผลท้ังดานการพัฒนา ดานอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและปาอยางย่ังยืน และมีผลดานการใหความรู ความตระหนักรู
ทางสังคม (social awareness) และการเรียนรูตอสังคมไทยในวงกวางตอไป 

คำสำคัญ : อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรปา, แรงสนันสนุนจากสังคม 
 

ABSTRACT 
Amidst the rapid changes brought on by the globalization of 

capitalism, including the deterioration of ecosystems and natural 
resources in Thailand, some people and communities remain actively 
committed to the conservation of forest resources for the common 
good. The social action of these groups should be encouraged and 
receive social support and social recognition. 

This paper presents the results of an evaluation of the Green 
Globe Award campaign, which has been in operation for a decade, in 
order to support social action that conserves nature and forest 
resources. The paper also provides recommendations for the Green 



วารสารพัฒนาสังคมและชุมชน 26

Globe Award campaign in its second decade, so that the social 
movement may be recognized for its contributions to development 
and sustainable nature and forest resource conservation, as well as to 
knowledge, social awareness and learning in the broader Thai society. 

Key word: conservation of natural and forest resources, social support 
 

เกริ่นนำ 
ประเทศไทยประสบกับปญหาความไมเปนธรรมเชิงโครงสราง (structural 

injustice) อันนำมาสูภาวะวิกฤตเร้ือรังที่ยากจะแกไขอันไดแก วิกฤตความเหล่ือมล้ำ
ทางเศรษฐกิจ ความเส่ือมถอยทางจริยธรรม ความออนลาของสถาบันครอบครัว 
และชุมชน วิกฤตทางระบบนิเวศและทรัพยากร โดยวิกฤตเหลานี้มีความสัมพันธ 
เช่ือมโยงกัน 

สาเหตุของปญหาขางตนมาจากระบบคิดของผูคนในสังคมท่ีรับเอาแนวคิด 
การพัฒนาที่มุงสูความเติบโตทางเศรษฐกิจมุงแขงขันแสวงหาความมั่งคั่งในชีวิต (life 
prosperity) เปนอยางมากจนนำไปสูการเปลี่ยนแปลงในระบบความสัมพันธระหวาง
มนุษยกับเพ่ือนมนุษย ความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ และความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับสิ่งเหนือธรรมชาติที่มีมาแตเดิมมีการนำเขาภูมิปญญาจากสังคมอ่ืน
ในลักษณะเขามาแทนที่ (replacement) แทนที่จะสรางองคความรูขึ้นจากพื้นฐาน
ทางสังคมและวัฒนธรรมของตนเอง 

นับตั้งแตประเทศไทยนำเขาระบบคิดในการพัฒนาเขามานั้น ทำใหมีการใช
ทรัพยากรสาธารณะและการออกแบบนโยบายสาธารณะที่ใหความสำคัญกับภาค
เมือง ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมากกวาชนบทและภาคเกษตรกรรม ปจจัยท่ี
ใชเปนหลักในการขับเคลื่อนประเทศตามระบบคิด หรืออุดมการณในการพัฒนา 
ดังกลาว คือ การใชทรัพยากรวัตถุดิบ (raw material) และนโยบายคาแรงราคาถูก 
(cheap labor policy) ประกอบกับการใชยุทธศาสตรการพัฒนาแบบรวมศูนย 
ผลจากการดำเนินการดังกลาวเปนที่ประจักษชัดในผลกระทบดังเปนที่รับรูกันผาน
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ปรากฏการณและถอยคำตางๆ เชนสังคมมีปญหาการพัฒนาไมยั่งยืน รวยกระจุก 
จนกระจาย เปนตน คำกลาวขางตนชี้ใหเห็นถึงผลการพัฒนาที่นำสูภาวการณที่ 
ไมพึงปรารถนาและนำสูการขาดความม่ันคงในชีวิต (life security) 

กลาวจำเพาะในเร่ืองความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาตินั้นภายใตการ 
จัดทำโครงการ “พัฒนา” ตางๆ ของรัฐไดมีการกอใหเกิดระบบคิดแบบใหมที่เนน
ความม่ังคั่ง ฟุงเฟอ การพยายามเปนเจาของวัตถุโภคทรัพยที่ตองสะสมใหมากข้ึน
ตลอดเวลาผนวกกับการใชเทคโนโลยีสมัยใหม ทำใหมีการทำลายธรรมชาติ เชน 
ปาไม ภูเขา แมน้ำ และของพ้ืนบาน (พืชผัก พันธุขาว พันธุปลา พันธุผลไม ฯลฯ) 
ไปเปนอันมาก บทความนี้จะเนนกลาวถึงปญหาดานธรรมชาติและทรัพยากรปาท่ี 
ในภาพรวมของประเทศมีความเสื่อมโทรมลงมากตามการพัฒนาในแนวทุนนิยม 
โลกาภิวัตน แตขณะเดียวกันก็ไดมีปฏิบัติการทางสังคมของผูคนบางกลุมที่มอง 
การณไกลมีความพยายามอยางตอเน่ืองในการอนุรักษธรรมชาติและทรัพยากรปาไว
อยางมีพลัง นับไดวาเปนพลังชุมชนทามกลางกระแสโลกาภิวัตนที่สังคมควรมีกลไก
สนับสนุนใหขบวนการดังกลาวไดรับการยอมรับเกิดระบบท่ีดีขยายผลตอไปไดอยาง
ยั่งยืน รวมท้ังเกิดการสานพลังเปนเครือขายสรางการเรียนรูใหกับสังคมในวงกวาง 
ไดตอไป 

 

ปญหาการลดลงของทรัพยากรปา 
กลาวเฉพาะเรื่องทรัพยากรปาไมในประเทศไทยนั้น พบวาในชวงท่ีผานมาถูก

แผวถางทำลายไปมาก เน่ืองจากมีกระแสความคิดหลักในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศตามกระแสการพัฒนาใหประเทศทันสมัย (modernization) นำปาไม 
มากอใหเกิดผลไดทางเศรษฐกิจ อีกทั้งมองวาปาเปนสัญลักษณแหงความลาหลัง 
“เถื่อน” ไมศิวิไลซหรือเจริญแบบ “เมือง” ผูคนมีระบบคิดวามนุษยมีอำนาจเหนือ
และแยกตนออกจากธรรมชาติสามารถควบคุม ครอบครอง จัดการเอาธรรมชาติ 
มาผลิตสนองความตองการและเปล่ียนเปนเงินได (อุทัย ดุลยเกษม, 2538) สมศักด์ิ 
สุขวงศ (2551) ชี้ใหเห็นวาปาไมถูกทำลายจากการตัดถนนเพื่อความมั่นคง เปนเหตุ
ใหมีการบุกรุกจากคนภายนอกเขาไปในปา การบุกรุกปาชายเลนเพ่ือทำนากุง การ
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สรางเขื่อน การใหสัมปทานปาไมโดยเปดปาออกมากเกินไป ขอบเขตของการบุกรุก
พื้นท่ีปาบางคร้ังขยายไปถึงประเทศเพื่อนบานดวยดังกรณีลักลอบตัดและขนไมเถ่ือน
จากปาสาละวินในป พ.ศ. 2541 ขอมูลจากสำนักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม (2553) 
ระบุวาในป พ.ศ. 2516 ประเทศไทยมีพื้นที่ปาไม 211,707 ตารางกิโลเมตร (คิดเปน 
43.20 ของพื้นท่ีประเทศไทย) พื้นที่ปาไมลดลงมาเรื่อยๆ จนป พ.ศ. 2551 ลดลง 
เหลือ 171,585.65 ตารางกิโลเมตร (คิดเปนรอยละ 33.44 ของพื้นที่ประเทศไทย) 
ทั้งนี้ประเทศไทยมีปาสงวนแหงชาติรวม 1,221 แหง มีองคกรภาครัฐที่ใชทรัพยากร
สาธารณะและกำลังคนจำนวนมากในการดูแลรักษาปา 

 
คุณูปการของทรัพยากรปาไม: คุณคาที่มากกวาเพียงมูลคา 

ปาไมมิไดมีคุณประโยชนเพียงมูลคาตนไมเพื่อใชสอยหรืออุตสาหกรรมจากปาไม
เทานั้น กรณีของประเทศไทยปามีลักษณะพิเศษท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ 
เปนปาเขตรอน (rain forest หรือ tropical forest) ซึ่งทั้งโลกมีอยูประมาณ 
รอยละ 7 ภายในปาจึงมีทั้งตนไม เถาวัลย ไมเล็กไมใหญ สัตวปาใหญ-นอย แมลง 
เห็ด ยารักษาโรค ที่ เปนประโยชนตอปจจัยสี่และวิถีชีวิต รวมถึงความม่ันคง 
ทางอาหาร (สมศักดิ์ สุขวงศ, 2551) ปาจะประกอบกันเปนระบบนิเวศและ 
สภาพแวดลอมที่มีความสัมพันธกันเปนวงจรชีวิต มีความสัมพันธกับบรรยากาศ 
กอเกิดเปนอิทธิพลตอภูมิอากาศและตอดิน ในการเก็บสงวนความชุมช้ืนรักษาตนน้ำ
ลำธารชายฝงอีกทั้งชวยชะลออุทกภัย และกอใหเกิดความอุดมสมบูรณที่ไดจาก 
การทับถมของใบไมจนกลายเปนปุยของดิน ในขณะเดียวกันดินก็ตอบสนองดวยการ
เปนที่อยูอาศัยใหแกสัตวและพันธุไมหลายชนิดกลายเปนวงจรชีวิตที่มีความสัมพันธ
เกี่ยวเนื่องกัน ความอุดมสมบูรณของปาในประเทศไทยสัมพันธอยางมากกับศักยภาพ
การเปนแหลงอาหารหรือครัวของโลก 

ปญหาฝนแลง น้ำทวม โรคระบาด พายุหมุน และภัยพิบัติตางๆ ที่เกิดข้ึนใน
ประเทศไทยตลอดจนปญหาที่มีแนวโนมความรุนแรงมากขึ้นในระดับโลก เชน 
เรื่องโลกรอน เร่ืองความขัดแยงในการใชทรัพยากรธรรมชาติ และเรื่องความมั่นคง

ทางอาหารนั้นเก่ียวของอยางมากกับการตัดไมทำลายปา สังคมไทยมีความเสี่ยง 
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ในปญหาขางตนมากขึ้นและตองหาทางแกไขเยียวยาโดยเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การสรางความตระหนักและสำนึกรูทางสังคมในเร่ืองนี้ของสมาชิกสวนใหญในสังคม 

แมวาปริมาณทรัพยากรปาไมในประเทศไทยจะลดลงไปมาก และมีปญหา
หลายๆ ดานตามมาดังที่กลาวมาขางตน แตในชวงเวลาท่ีผานมาพบวายังมีบุคคล 
(ที่มักเปนผูนำในชุมชน, พระสงฆ, ปราชญชาวบาน, นักพัฒนา) และชุมชนจำนวน 
ไมนอยท่ีมิไดมีฐานะและอำนาจตามกฏหมาย หากแตมองการณไกลมีเจตนาดีตอ 
บานเมืองเห็นคุณคาของปาไมไดมีความพยายามปฏิบัติการทางสังคมอยางตอเนื่อง
รักษาอนุรักษฟนฟูปาไมไว แมตองเผชิญกับแนวคิดกระแสหลักการไมเห็นดวย 
การถูกมองวาเปนคนขวางโลกเปนคนบา มีปฏิบัติการที่สวนทางขัดผลประโยชน 
บางรายถึงกับถูกขมขูทำราย ถูกกลาวหาวาเปนคอมมูนิสตบางรายถึงกับเสียชีวิต 
แตบุคคลและชุมชนเหลาน้ีก็มิไดทอแทยอมจำนน1 กลุมบุคคล และชุมชนท่ีมี 
ปฏิบัติการเชนน้ีมีอยูอยางหลากหลายทั้งขนาดความเขมแข็ง ความตอเนื่องในการ
ปฏิบัติการและการเรียนรูรวมกันแลวนับเปนหมื่นแหงในพื้นท่ีรวมกันเกือบ 2 ลานไร
ทั่วประเทศไทย ปฏิบัติการเหลานี้บางสวนมีลักษณะเปนเครือขายมีระบบการเรียนรู
จากปฏิบัติการที่เปนองคความรู อีกชุดหนึ่งซึ่งคอนขางแตกตางไปจากการจัดการ 
ปาไมที่ดำเนินการโดยรัฐ (กฤษฎา บุญชัย, 2543) เชน มีองคความรูเรื่องฝาย 
ชะลอน้ำขนาดเล็กในปา องคความรูเร่ืองการอยูรวมกันไดอยางเกื้อกูลระหวางคน 
กับปา และองคความรูเรื่องการบริโภคอยางยั่งยืน (sustainable consumption) 
รวมไปถึงมีทัศนะนิเวศวิทยาแนวลึกที่นอบนอมตระหนักในความสลับซับซอนยิ่งใหญ
ของธรรมชาติ เปนตน นอกจากนี้หลายพื้นที่ยังเกิดการพัฒนาขอตกลงชุมชนหรือ
นโยบายสาธารณะระดับชุมชน (Community Based-Public Policy) รวมทั้งมี
ขบวนการผลักดันนโยบายสาธารณะระดับชาติ เชน พรบ.ปาชุมชนมาตอเนื่อง

1 ตัวอยางเชน กรณีคุณสืบ นาคะเสถียร ที่ตองสละชีวิตตนเอง หรือหลวงพอประจักษที่ถูกฟอง

หลายคดีตองหนีซอนตัวตามถ้ำ บางครั้ง ส.ศิวรักษ ตองพาไปอยูตามบานมิตรสหาย รวม 

ระยะเวลากวาสบิป (วนัชยั ตนัติวทิยาพทิกัษ, 2553) 
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ยาวนานนับเปน พ.ร.บ.ฉบบัแรกท่ีเครอืขายประชาชนนำเสนอตามบทพระราชบัญญตัิ
ที่กำหนดไวในรัฐธรรมนูญ มุงนำเสนอใหเกิดความสมดุลยทางอำนาจในการบริหาร
จัดการทรัพยากรซ่ึงแมจะถูกเบี่ยงเบนและยังไมบรรลุผลตามเจตนารมยจนบัดนี้ 
ก็ตาม 

ปฏิบัติการดังกลาวนับไดวาเปนพลังที่สำคัญของท้ังพลังปจเจกชนและพลังชุมชน
ทามกลางกระแสโลกาภิวัตที่ไดชวยทำส่ิงที่ถูกตองแกสังคม ชวยอนุรักษตนทุนทาง
ธรรมชาติทรัพยากรและส่ิงแวดลอม แมจะเปนพื้นที่สวนนอย เมื่อเปรียบเทียบกับ
พื้นที่ทั้งประเทศ 

การดำเนินงานดังกลาวของบุคคลและชุมชนเปรียบไดเสมือนกับการปดทอง 
หลังพระมิไดหวังผลตอบแทน ผูดำเนินการตองชนะใจตนเองมีความแนวแนมีพลังใจ
มุงมั่นมองเห็นประโยชนสวนรวมในเรื่องชีวิตและสังคมท่ีมั่นคงและเศรษฐกิจพอเพียง
เปนอยางมาก ตองยอมเผชิญกับแรงเสียดทางดานตางๆ ตลอดเวลาทามกลาง 
ความยากลำบากดังกลาวนั้น หากมีแรงสนับสนุนจากสังคม (social support) 
ที่ใหการยอมรับ ใหเกียรติชวยใหปฏิบัติการไดเปนที่ชื่นชมรับรูของสังคมในวงกวาง 
จะเปนแนวทางหนึ่งที่ชวยใหบุคคลและชุมชนเหลานี้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
มากยิ่งขึ้น ไดรับกำลังใจวามีผูมองเห็นยอมรับดำเนินการในสิ่งที่ดีๆ ตอไปอยาง 
ตอเน่ืองเปนแบบอยางแรงบันดาลใจและพ้ืนที่เรียนรูรูปธรรมใหกับผูอื่นเกิดพลังใจใน
การดำเนินงานขยายผลใหเปนขบวนการทางสังคมท่ีมีความม่ันคงท้ังดานปฏิบัติการ 
และดานกระบวนการเรียนรูซึ่งเปนเรื่องที่มีความสำคัญอยางมากตอไปได 

 

โครงการรางวัลลูกโลกสีเขียว: การสรางการยอมรับทางสังคมแกบุคคล
และชุมชนท่ีอนุรักษดูแลปาไม 

การรักษาตนทุนทางระบบนิเวศโดยเฉพาะปาและลุมน้ำของบุคคลและชุมชนที่มี
การปฏิบัติการเรื่องนี้ดังกลาวมาขางตนน้ัน พบวามีภูมิปญญาและวิธีวิทยาพื้นบาน 
(indigenous methodology) รวมท้ังมีการจัดการความรูและพัฒนาทักษะฝงลึก 
(tacit skill) ตอเนื่องกันมาอีกทั้งมีองคความรูดานบริหารจัดการที่ชวยใหคนอยูกับปา

อยางเอ้ือประโยชนพึ่งพาอาศัยกัน มีการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ เพื่อ 
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ใชประโยชนจากปาอยางยั่งยืน มีการพัฒนาและขยายเครือขายเพื่อชวยดูแลปา 
ผืนใหญ/ลุมน้ำทั้งสายและระบบนิเวศ ในภูมิเวศและภูมิสังคมนั้นๆ มีการสงเสริม 
การทำการเกษตรที่ลดผลกระทบตอทรัพยากรดินและน้ำ รวมทั้งการปลูกฝงใหเกิด
การสืบทอดภารกิจของเยาวชนรุนใหมอีกดวย กลาวอีกนัยหน่ึงไดวาขบวนการ 
ทางสังคมดังกลาวไดดำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับความม่ันคงดาน
ระบบนิเวศ อาหาร และยาเปนการปฏิรูปการเรียนรูเกี่ยวกับระบบทรัพยากรเขตรอน
แบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) โดยดำเนินการมาแลวอยาง 
ตอเนื่องกวา 30 ป เปนการสรางการเรียนรูผานการปฏิบัตินับเปนกลไกหนึ่งที่ชวย
เตือนสติสังคมใหเห็นนัยของหลักคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง อยางไรก็ตามขบวนการ
ดังกลาวจำเปนตองมีการยกระดับกลไกดานการเรียนรู การเสริมพลัง การสรางความ
เขาใจรวมใหเกิดการขยายผลและความยั่งยืนใหความเคลื่อนไหวทางสังคมเชนนี้ 
มีกระบวนการท่ีดี มีระบบ และมีพลังตอนโยบายสาธารณะ รวมท้ังยกระดับใหมี 
ผลกระทบสืบเน่ืองตอชุมชนจากการพัฒนาระบบนิเวศสูการพัฒนาทุนทางสังคม 
ทุนทางวัฒนธรรม ทุนมนุษย ทุนภูมิปญญา และทุนทางเศรษฐกิจอยางมีบูรณาการ
ตอไป 

เพื่อยกระดับขบวนการดังกลาวไดแนวทางที่นับวามีความสำคัญแนวทางหนึ่ง 
คือ การมีความเคลื่อนไหวในสังคมทำใหปฏิบัติการดังกลาวไดรับการยอมรับจาก
สังคม (social recognition) โดยหากบุคคลหรือชุมชนที่มีการปฏิบัติการดังกลาวรับรู
วาสังคมยอมรับชื่นชมสิ่งที่ดำเนินการมา จะทำใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรมท่ีดี 
ตอเน่ือง ซึ่งส่ิงน้ีนับเปนจิตวิทยาสังคมที่สำคัญ Mead (1967) Durkheim (1964) 
และ Honneth (1995) ชี้ใหเห็นวาในสังคมน้ันการยอมรับซึ่งกันและกัน (mutual 
recognition) มีความสำคัญมากทำใหบุคคลรูสึกวาเขามีทักษะ พรสวรรค ใน 
การสรางสรรคสิ่งที่มีคุณคาใหกับสังคมนำไปสูภาวะตางตอบแทน (reciprocity) 
กลาวคือ บุคคลยอมประสงคที่จะทำสิ่งดีๆ มีประโยชนตอสวนรวมตอไปอีก เมื่อ 
สังคมยอมรับในสิ่งที่เขาไดทำไปนั้น และเปนเงื่อนไขตอความรูสึกท่ีดีในการอยูรวมกัน 
(co-existence) 
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ทฤษฎีความตองการของ Maslow (1970) ไดระบุถึงความตองการทางสังคม 
(social needs) วาบุคคลตองการการยอมรับจากบุคคลอ่ืน และตองการเกียรติยศ 
ชื่อเสียง (Esteem Needs) ดวยการชมเชยยกยองจากผูอื่น รวมท้ังตองการที่จะ
บรรลุเปาหมายในชีวิต (Self-actualization Needs) ดวยการใชความสามารถ 
ทักษะและศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ 

Herzberg (1959) กลาวถึงปจจัยจูงใจเกี่ยวกับสัมฤทธิ์ผลวาการทำสิ่งใดแลว
ประสบผลสำเร็จจะทำใหเกิดความรูสึกมั่นใจและภูมิใจวาตนเองสามารถทำได 
อันเปนแรงขับใหบุคคลปฏิบัติสิ่งนั้นตอไป Alderfer (1972) ไดกลาวถึงความตองการ
ของบุคคลในการไดรับการยอมรับยกยองในสังคม ความตองการมีเกียรติยศและ
ความตองการท่ีจะไดรับความสำเร็จตามท่ีคาดหวังไว 

ดวยหลักคิดขางตน ไดมีความเคลื่อนไหวในสังคมไทยพัฒนาโครงการ “รางวัล
ลูกโลกสีเขียว” (Green Globe Award) ขึ้นในป พ.ศ. 2542 จากการริเริ่มของ 
ศ.ดร.สิปปนนท เกตุทัต และคณะท่ีริเร่ิมจัดทำโครงการน้ีเพื่อถวายเปนพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวาระพระชนมายุครบ 72 พรรษา ดวยความรวมมือ
ของผูทรงคุณวุฒิในสาขาตางๆ ทั้งจากภาคประชาสังคม องคกรเอกชน นักอนุรักษ 
นักวิชาการ นักเขียน สื่อมวลชน ฯลฯ โดยโครงการมีเปาหมายเพื่อสนับสนุนให 
กำลังใจ ยกยอง และเผยแพรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของ
บุคคล กลุมบุคคล และชุมชนใหเปนที่รับรูสูสังคมในวงกวางเปนแบบอยางของการ
กระทำส่ิงท่ีดีงามในสังคมไทย เปนแบบอยางของการประยุกตใชและการเปนการ
กระตุนใหเกิดการสรางผลงาน สรางเครือขายแหงการอนุรักษใหยั่งยืนตอไป ทั้งนี้ 
มีนายอานันท ปนยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีเปนประธานคณะกรรมการตัดสิน 
สำหรับทรัพยากรในการดำเนินงานน้ันบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ใหการสนับสนุน
อยางตอเน่ืองและไดกำหนดระยะหางของตนเองกับโครงการน้ีไว (social distance) 
โดยใหบทบาทอำนาจการตัดสินใจความเปนอิสระในการกำหนดนโยบายแนวทาง
กระบวนการในการคัดเลือก/ตัดสินกับคณะกรรมการอยางเต็มรูปแบบ 
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วัตถุประสงคของโครงการรางวัลลูกโลกสีเขียว 
1. เพื่อสนับสนุนและสงเสริมผลงานสรางสรรคที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการอนุรักษ

และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเปนท่ีสนใจและเกิดการเรียนรูอยาง
กวางขวาง 

2. เพื่อเปนเวทีใหโอกาสและกำลังใจแกผูที่ศึกษาหรือปฏิบัติงานดานการ
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3. เพื่อกระตุนสังคมใหความสนใจและความสำคัญตอการอนุรักษ 
4. เพือ่รวบรวมเผยแพรองคความรูในดานการอนุรกัษและฟนฟทูรพัยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น 
5. เพื่อกอใหเกิดความเปล่ียนแปลงในทางสรางสรรคทั้งในดานแนวความคิด 

ทัศนคติ และแนวทางปฏิบัติ นำไปสูการมีสวนรวมของประชาชนในดานการอนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
โครงสรางการบริหาร 

คณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียว ประกอบดวย คณะกรรมการ 3 คณะ คือ 
คณะกรรมการตัดสิน คณะกรรมการคัดเลือก คณะทำงานภูมิภาค (ชุดกล่ันกรอง 
ผลงาน และชุดสรรหาผลงาน) 

 

กระบวนการดำเนินโครงการ 
มีการจัดประกวดอยางตอเนื่องทุกป (ป พ.ศ. 2553 นับเปนคร้ังที่ 12 โดยไดมี

ผูรับรางวัลทุกประเภทไปแลว รวม 352 รางวัลทั่วประเทศ) โดยมีการจำแนกรางวัล
เปน 7 ประเภท คือ ประเภทชุมชน, ประเภทบุคคล, ประเภทกลุมเยาวชน, ประเภท
งานเขียน, ประเภทเรียงความเยาวชน, ประเภทสื่อมวลชน และประเภทรางวัล 
“สิปปานนท เกตุทัต” 5 ป แหงความย่ังยืน อีกทั้งมีการประชาสัมพันธเผยแพร 
ผลงานที่ไดรับรางวัลใหเปนที่รับรูแพรหลายตอสาธารณชน จัดทำเวทีเครือขายรางวัล
ลูกโลกสีเขียวและการสัมมนาทางวิชาการ จัดทำองคความรู รวบรวมความรูจาก 
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ผลงานที่ไดรับรางวัล จากประสบการณคณะทำงานชุดตางๆ มาสังเคราะหจัดทำ 
เปนฐานขอมูลองคความรูเผยแพรตอสาธารณชน 

ทั้งน้ีทรัพยากร การดำเนินงาน มูลคารางวัลที่เหมาะสม เพื่อผูที่ไดรับจะสามารถ
นำไปทำประโยชนในการดำเนินงานใหสงผลในระยะยาวไดนั้นไดรับการสนับสนุน
จาก ปตท. 

เมื่อการใหรางวัลลูกโลกสีเขียวดำเนินมาไดครบ 1 ทศวรรษหรือ 10 ป ในป 
พ.ศ. 2551 ผูเขียนและคณะไดรับมอบหมายใหประเมินโครงการนี้ เพื่อมุงใหได 
ขอเสนอการดำเนินงานในชวงทศวรรษท่ี 2 ตอไป 

ในรอบ 10 ปที่ผานมามีจำนวนผูที่ไดรับรางวัลเฉพาะประเภทชุมชน บุคคล 
และรางวัล สิปปนนท เกตุทัต 5 ป แหงความย่ังยืนดังนี้ 

1) รางวัลประเภทชุมชน 68 รางวัล 
2) รางวัลประเภทบุคคล 65 รางวัล 
3) รางวัลสิปปนนท เกตุทัต 5 ป แหงความยั่งยืน 7 รางวัล 
 

ผลการประเมินหน่ึงทศวรรษโครงการรางวัลลูกโลกสีเขียว 
ผลลัพธที่สำคัญในชวง 10 ปที่ผานมา 
1. ผลดานการใหกำลังใจกับบุคคลและชุมชนท่ีเสียสละทำความดีเพ่ือสวนรวม 

รางวัลเปนสัญลักษณของการใหการยอมรับบุคคล ชุมชน ที่มีความมุนมั่นเพียร
พยายามสรางสรรคประโยชนแกสังคมสวนรวมดวยการรักษาตนทุนดานระบบนิเวศ
และทรัพยากรมาอยางตอเนื่องดังปรากฏพื้นที่รูปธรรมเปนแบบอยางอยูทั่วประเทศ 
ผลลัพธเหลานี้กลาวอีกนัยหนึ่งเปนผลเชิงเพ่ิมพลังอำนาจ (empowerment) ให 
คนกลุมนอยไดเพิ่มอำนาจตอรองทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองเพ่ิมมากข้ึน
เรื่อยๆ ทำใหเขาเหลานั้นมีตำแหนงทางสังคม (social position) เพิ่มขึ้น 

2. ผลดานการยกระดับปฏิบัติการดานการอนุรักษดิน-ปา-น้ำ ดังมีหลักฐาน 
เชิงประจักษจากการตื่นตัวยกระดับคุณภาพปฏิบัติการทางสังคม (social action) 
ดานการอนุรักษดิน-ปา-น้ำ ตลอดจนการมุงสูวิถีพอเพียงมากขึ้นของชุมชน/บุคคลที่
ไดรับไปแลว ที่มีความมุงมั่นแนวแนไมยอมจำนนและดำรงอยูในวิถีทางท่ีเปนหลักคิด
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ของโครงการลูกโลกสีเขียวยิ่งขึ้น มีการเรียนรูที่ใหความสำคัญกับเรื่องคุณคาที่นำสู
ความม่ันคงในชีวิต การรักษาตนทุนดานระบบนิเวศ การบริโภคแบบย่ังยืน และการ
จัดการความสัมพันธเครือขายอันเปนปฏิบัติการทางสังคมท่ีแตกตางไปจากแนวคิด
กระแสหลักที่มักใหความสำคัญเรื่องมูลคาและเรื่องความม่ังคั่งในชีวิต มีการดำรงอยู
หรือพัฒนายกระดับข้ึนดานขอตกลงในทองถ่ิน (social agreement) และนโยบาย
สาธารณะระดับชุมชนเปนจำนวนมาก 

3. ผลตอบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตลอดหน่ึงทศวรรษของการดำเนินงาน
โครงการรางวัลลูกโลกสีเขียวที่ผานมา ปตท. ใหการสนับสนุนดานงบประมาณและ
การจัดการโดยเฉพาะอยางย่ิง ดานธุรการใหอิสระในการดำเนินงานแกคณะกรรมการ
โครงการคอนขางมาก ปตท.วางบทบาทในเชิงการเขามาเก่ียวของ (involvement) 
และการกำหนดระยะหาง (detachment) ไว อีกทั้งระมัดระวังเรื่องการใชผลการ
ดำเนินงานโครงการน้ีประชาสัมพันธองคกรเปนอยางมาก อยางไรก็ตามคุณภาพ 
การจัดการ และคุณภาพผลงานในโครงการน้ีที่ปรากฏข้ึนหลายปติดตอกันมาไดมีสวน
ชวยสรางความไวเนื้อเช่ือใจ (trusting relationship) ของสังคมโดยเฉพาะภาค
ประชาชนที่มีตอ ปตท. เพิ่มขึ้นจากชวงกอนหนาน้ีเปนอยางมาก ภาวะดังกลาว 
เกิดในลักษณะของปรากฏการณที่คอยๆ เกิดขึ้น (incremental change) หาก
สามารถดำรงยกระดับคุณภาพแบบแผนความสัมพันธ และบริหารความสัมพันธ 
ในแนวทางดังกลาวไดอยางตอเน่ืองไมเผลอไผลสูการมุงประชาสัมพันธ หรือเนน
ประโยชนเชิงการตลาด เชื่อไดวาจะมีแบบอยางที่ดีหรือตัวอยางนำรองของการ 
อยูรวมกัน ระหวางภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และภาคประชาชน หรือภาคประชาสังคม 

ผลของโครงการรางวัลลูกโลกสีเขียวท่ีกลาวมาโดยสรุปนั้น เปนสิ่งที่พิสูจนวา
แนวความคิดและยุทธศาสตรของบุคคลและชุมชนท่ีมีปฏิบัติการอนุรักษธรรมชาติ
และทรัพยากรปาเปนสิ่งที่สามารถพัฒนาใหเกิดขึ้นไดจริงในบริบทสังคมไทย พิสูจน
วาขบวนการเชนน้ันเปนไปไดจริงภายใตขอจำกัดของระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ไทยที่มีอยูมากตลอดชวงเวลา 10 ปที่ดำเนินโครงการรางวัลลูกโลกสีเขียวท่ีผานมา 
ซึ่งนับไดวาเปนชวงที่มีปญหามากดานสิทธิและการเขาถึงทรัพยากร เปนการพิสูจนวา

หลักคิดของบุคคลและชุมชนดานการอนุรักษมีความเปนไปไดภายใตสถานการณจริง 
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มิใชเปนไปไดในฐานะของขอยกเวนเมื่อพิจารณาจากขบวนการ กระบวนการ และ
ระบบที่เกิดขึ้นผานโครงการรางวัลลูกโลกสีเขียวในรอบ 10 ปที่ผานมา เฉพาะ
โครงการรางวัลลูกโลกสีเขียวน้ันมีพัฒนามาไกลจนมีศักยภาพในการบรรลุสูภาวะ
ความเปนสถาบันของรางวัลที่มีทุนความเช่ือถือระดับสูงในสังคมไทย 

 

ผลลัพธที่ตองการการยกระดับเพิ่มขึ้น 
1. โครงการรางวัลลูกโลกสีเขียวมีวัตถุประสงคนอกจากดานการยอมรับทาง

สังคม (social recognition) ใหกำลังใจบุคคล/ชุมชนที่ทำดีเพื่อสวนรวมแลวยังมี
วัตถุประสงคที่สำคัญดานการสรางกระบวนการเรียนรูและความสำนึกรูทางสังคม 
ดานการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในชวงทศวรรษท่ีผานมา
โครงการมุงดำเนินการตามวัตถุประสงคดานการใหกำลังใจหรือการเสริมพลังคอนขาง
มาก แตยังบรรลุวัตถุประสงคไมเทาที่ควรในดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูแก
สังคมวงกวางกลาวไดวาโครงการบรรลุวัตถุประสงคดานการพัฒนา (development 
objective) ใหเกิดการขับเคลื่อนจัดการสังคมดานการอนุรักษ แตยังตองยกระดับ
หรือพยายามหรือลงทุนใหมากขึ้นในวัตถุประสงคดานการเรียนรู (learning 
objective) ของเครือขายรางวัลลูกโลกสีเขียวและสังคมไทยในวงกวาง 

2. โครงการน้ีมุงพฒันาการเรียนรูของเครือขายและสังคมในระยะยาว โดยเฉพาะ
ในคุณลักษณะดานความเปนมนุษย (Humanistic) ซึ่งพบวายังมีชองวางดานการ
บริหารจัดการ ดานฐานขอมูล ดานการสนับสนุนทางวิชาการ (technical support) 
ดานหลักเกณฑการประเมินเพ่ือใหรางวัล และดานการจัดการความรูที่ตองการ 
เติมเต็ม รวมทั้งยังขาดกลไกที่มีคุณภาพที่ดีพอที่จะรักษาสิ่งดีๆ ที่เกิดข้ึนแลวใน
โครงการใหคงอยูตอไปไดอยางยั่งยืนและขยายผลไดทามกลางบริบทที่เปลี่ยนแปลง
อยางมีพลวัต มีความซับซอน และมีความทายทายใหมๆ ในสังคมทุนนิยมโลกาภิวัตน 

 
ขอเสนอทิศทางในอนาคตตอโครงการรางวัลลูกโลกสีเขียว 

ดวยขอมูลเชิงประจักษจากการประเมินและการพิจารณาแนวโนมในอนาคต

สำคัญๆ บางประการ เชน แนวโนมเรื่องการพัฒนาไปสูความเปนสังคมเครือขายของ
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ภาคสวนตางๆ ในสังคมไทยและสังคมโลก แนวโนมการเปล่ียนแปลงคานิยมทาง
สังคมของผูคนโดยเฉพาะในภาคเมือง แนวโนมระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมใหม 
(new capitalism) แนวโนมการแยงชิงในการเขาถึงทรัพยากร ความขัดแยงใน
อุดมการณทางการเมือง ความขัดแยงดานเผาพันธุและวัฒนธรรมที่จะมีมากขึ้น ภาว
การณเพิ่มขึ้นของความเปนสังคมเมือง และภาวะวิกฤตเรื้อรังที่จะยังคงดำรงอยูอัน
ไดแก วิกฤตความยากจน ความเสื่อมถอยของระบบนิเวศ คุณธรรม จริยธรรม และ
ความออนลาของระบบครอบครัวและชุมชน นำสูขอเสนอดังนี้ 

ขอเสนอตอการพัฒนาหลักคิด (Program Concept) โครงการ 
1) การดำเนินโครงการในทศวรรษที่ผานมา ชี้วาโครงการต้ังอยูบนหลักคิด 

ที่ถูกตองและมีความสำคัญกับสังคมไทย อยางไรก็ตามในทศวรรษที่ 2 โครงการ
รางวัลลูกโลกสีเขียวควรมีการทบทวนครุนคิดเกี่ยวกับเปาหมายโครงการวาสิ่งใดคือ
เปาหมายระยะของโครงการนี้ และเปาหมายการผลักดันในทศวรรษตอไป ทั้งนี้ควร 
มีการพัฒนาแผนหลัก (Master plan) และเสนเดินทาง (Road map) ในชวงตอไป 
ใหเปนระบบมากยิ่งขึ้น การทบทวนเรื่องดังกลาวควรดำเนินการโดยใชแนวทางการ 
มีสวนรวมจากภาคสวนตางๆ 

ในทศวรรษท่ี 2 ควรเนนเรื่องการพัฒนาเพิ่มพลังอำนาจของกลุมคนท่ีมีพลัง
อำนาจต่ำที่ดำรงบทบาทการอนุรักษธรรมชาติและทรัพยากรปาอยางตอเนื่อง เพื่อ
เพ่ิมความสมดุลทางพลังอำนาจของคนในสังคม อันเปนเง่ือนไขสำคัญตอความ
สันติสุขในสังคมดวยการสงเสริมใหเกิดกระบวนการรวมกลุมใหมั่นคง จัดใหเกิด 
เครือขายเช่ือมโยงกันอยางเปนระบบอันจะทำใหฐานพลังอำนาจท่ีเคยกระจัดกระจาย 
พัฒนาเปนฐานพลังอำนาจที่หนักแนนและมีพลังในการตอรองมากขึ้น โดยโครงการ
ลูกโลกสีเขียวในทศวรรษที่ 2 ควรเนนเสริมพลังเครือขายบุคคล/ชุมชนท่ีปฏิบัติการ
ทางสังคมดานดิน-ปา-น้ำ โดยพัฒนาเง่ือนไขดานกระบวนการเรียนรูของเครือขาย
อยางตอเน่ืองและรูเทาทันความเปล่ียนแปลงของสังคม รวมถึงความทาทายใหมๆ 
รวมท้ังพัฒนาใหตระหนักในความสำคัญและความจำเปนของการอยูรวมกันอยาง 
มีสมดุลในความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย มนุษยกับธรรมชาติ และมนุษย 
กับส่ิงเหนือธรรมชาติ ในสังคมท่ีหลากหลายซับซอนและกาวหนาไปดวยกันอยาง



วารสารพัฒนาสังคมและชุมชน 38

สมานฉันท (progress with harmony) เปนวิถีของการดำเนินชีวิตผานจิตสำนึก 
การให การรูจักพอ การแบงปนความสุขอันประณีต และการคิดออกนอกตัว 
รวมท้ังการมีจิตอาสาในสังคมภาคสวนตางๆ อยางจริงจังเขมขนยิ่งข้ึนจากโครงการ 
ในทศวรรษแรก ขอเสนอเรื่องเครือขายจะกอใหเกิดการยกระดับคุณภาพผลงานและ

คุณภาพการจัดการท่ีพบวาความสำเร็จในอดีตมักพบเปนจุดๆ บางพ้ืนที่ซึ่งเส่ียงตอ
ความยั่งยืนและการขยายผล 

อนึ่งหลักคิดเรื่องความพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืน และการบริโภคอยางยั่งยืน
ควรเปนจุดเนนที่สำคัญเนื่องจากจะชวยใหเกิดการบริโภคที่คำนึงถึงมิติทางวัฒนธรรม
และมิติดานระบบนิเวศมาประกอบดวย 

นอกจากน้ีหลักคิดที่สำคัญอีกประการหนึ่งในทศวรรษที่ 2 นี้คือ การดำรง 
ความนาเชื่อและสำนึกแหงความเปนเลิศ (sense of excellence) ของรางวัลลูกโลก
สีเขียวอันเปนส่ิงท่ีมีความสำคัญยิ่ง เนื่องจากในอนาคตจะมีกระแสความต่ืนตัว 
และเกิดรางวัลในกลุมเปาหมายเดียวกับรางวัลลูกโลกสีเขียวมากขึ้น หากรางวัล
ลูกโลกสีเขียวตอไปนี้สามารถยกระดับขึ้นได สังคมจะตั้งตารออยากรูวาในแตละป
บุคคล/ชุมชนใดจะไดรับการยกยองเชิดชู ดังเชนรางวัลชั้นนำที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ
อยูในระดับภูมิภาคและระดับโลกขณะนี้ 

ขอเสนอตอการบริหารจัดการ (Program management) โครงการ 
ในทศวรรษที่ 2 มีความจำเปนตองยกระดับโครงการใหมีลักษณะนวัตกรรมทาง

สังคมเพิ่มขึ้นจากเดิม ดังนั้นจึงจำเปนตองมีการบริหารจัดการและมีโครงสราง
โครงการท่ีมีความเปนนวัตกรรมรองรับเพิ่มขึ้น ดังนี้ 

1) การตั้งกรรมการที่ทำหนาที่กำหนดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร มาตรการและ
แผนงานของโครงการเปนกรรมการ “steering” มีการประชุมปรึกษาหารือเก่ียวกับ
การขับเคล่ือนโครงการเปนระยะสม่ำเสมอ เชนทุก 3 เดือน มีการปรึกษาพูดคุย 
เร่ืองโครงการลูกโลกสีเขียวอยางเขมขนจริงจัง บางครั้งอาจเชิญหนวยงานหรือบุคคล
ภายนอกมาแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน หรือนำกรณีตัวอยางของผูปฏิบัติการ

จริงในพ้ืนที่มารวมแลกเปล่ียนเรียนรู และท่ีมีความสำคัญเปนอยางมาก คือ การ 
จัดใหคณะกรรมการ “steering” ไดมีโอกาสลงไปศึกษาเย่ียมเยือนพ้ืนที่จริงเพ่ือ 
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แลกเปลี่ยน สรางความเขาใจระบบคิด ระบบคุณคา ชุดภาษา และวัฒนธรรมยอย
ของแตละพื้นที่ 

2) ในทศวรรษท่ี 2 ของโครงการรางวัลลูกโลกสีเขียว มีความจำเปนตองบริหาร
จัดการใหมีมาตรฐานย่ิงขึ้นในเร่ืองเหลาน้ี เชน 

(1) ฐานขอมูลโครงการ 
(2) เกณฑพิจารณาการใหรางวัลแตละประเภท (รวมทั้งการเพ่ิม-ลด

ประเภทรางวัล) ที่มีมาตรฐานโปรงใสและมีความเปนปรนัย (รวมท้ัง
การพัฒนาขั้นตอนการเสนอผลงาน เพื่อรับรางวัลท่ีมีมาตรฐาน เชน 
การเก็บขอมูลอยางเปนระบบจากหลายแหลง เชน การสัมภาษณเชิงลึก 
การศึกษาผลงาน การศึกาผลกระทบท่ีเกิดขึ้น การศึกษาจากส่ือมวลชน 
การพัฒนาขอเสนอชื่อผูสมควรรับรางวัลในขั้นตางๆ เชน ขั้นตอน 
Independent review, Consensus review และ Site visit 
Assessment เปนตน) โดยมีการพัฒนาคูมือขึ้นใช เชนคูมือการสรรหา 
คัดเลือกและคูมือการตัดสินรางวัล เปนตน 

(3) การสรางความรูที่เกิดขึ้นจากโครงการตัวอยาง เชน 
 การสกัดสังเคราะหองคความรูประเด็นตางๆ ในเชิงระบบภาพรวมหรือ

ในลักษณะเครือขาย (ที่ผานมาแมมีการดำเนินการอยูบาง แตก็มักทำ
เปนรายกรณ)ี และองคความรูดานวธิวีทิยาพืน้บาน เชน การถอดความรู
วามีกระบวนการและวิถีการเรียนรูเชนใดที่ทำใหบุคคลหรือชุมชน 
มีความอาทรตอปญหาดิน-ปา-น้ำ รวมทั้งการพัฒนาหนังสือแผนที่คนดี
และชุมชนแบบอยางในโครงการรางวัลลูกโลกสีเขียวที่เปนหนังสือ
ประเภทปลูกฝงระบบคิด ระบบคุณคาใหเกิดการเรียนรูซึมซับสิ่งดีๆ 
มาเปนเเบบอยางเพ่ือกอใหเกิดการเรียนรูกับสังคมวงกวาง เปนตน 

(4) การพัฒนากลไกงานขับเคลื่อน-จัดการทางสังคมที่ประสานสัมพันธกับ
งานดานการพัฒนาศักยภาพ (capacity building) ภาคีเครือขายและ
กลไกดานการติดตามประเมินผลภายใน และประเมินผลภายนอก 

(5) การจัดการความรู 
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(6) การจัดกิจกรรมถอดบทเรียนและประเมินแบบเสริมพลังเปนราย
ภูมิภาคเปนระยะๆ 

(7) การจัดการความรูลึกและการจัดการบริหารความสัมพันธผูมีสวนได
สวนเสียที่แตกตางกัน 

(8) การชวยจัดการหรือพัฒนาชุมชนหรือบุคคลใหเขาเกณฑรางวัลของ
โครงการย่ิงขึ้น (เนื่องจากท่ีผานมาเนนการคนหาผูที่ทำดี แตในอนาคต
การคนหาบุคคลหรือชุมชนที่ เขาเกณฑจะเปนไปไดยากกวาเดิม) 

3) คณะกรรมการโครงการ และบริษทั ปตท. จำกดั (มหาชน) ควรรวมขับเคลือ่น
ผลักดันหลักคิดองคความรูที่เกิดขึ้นแลวจากโครงการข้ึน และองคความรูที่จะพัฒนา
ยกระดับขึ้นในโอกาสตอไป เผยแพรใหเกิดความตระหนักรูและเรียนรูอยางกวางขวาง
ยิ่งขึ้นในสังคมไทย นอกจากน้ีจะตองมีกลไกใหบุคลากรทุกระดับของ ปตท. ไดเขามา
รับรูเขาใจหลักคิดของโครงการอยางจริงจัง มีความศรัทธาและพัฒนาจิตสำนึกจาก
ภายในเก่ียวกับโครงการใหมากข้ึนกวาท่ีเปนอยู และควรถือวาฐานคิด เชน โครงการ
ลูกโลกสีเขียวน้ีเปนคุณคาหลัก (core value) ที่สำคัญขององคกรรวมท้ังควรพิจารณา 
บูรณาการสาระหลักคิดเชนโครงการน้ีเขากับโครงการเพ่ือสังคมอื่นๆ ของ ปตท. ดวย 

ขอเสนอตอเร่ืองบุคลากรในโครงการ (Program personnel) 
ปริมาณและคุณภาพของบุคลากรท่ีสามารถสนองตอหลักคิดและแนวทาง 

การบริหารจัดการโครงการรางวัลลูกโลกสีเขียวเปนสิ่งท่ีสำคัญยิ่งตอการดำเนินงาน
โครงการรางวัลลูกโลกสีเขียวในทศวรรษท่ี 2 มีขอเสนอเพ่ือพิจารณาดังนี้ 

1) พิจารณาใหมีบุคลากรที่มีคุณภาพรับผิดชอบโครงการน้ีแบบเต็มเวลา มีความ
เขมขนจริงจัง ทุมเทเวลาครุนคิดใหเกิดการดำเนินโครงการอยางมีหลักการเพ่ิมขึ้น 

2) ปจจัยความนาเชื่อถือที่สำคัญยิ่งของรางวัลลูกโลกสีเขียวในทศวรรษที่ผานมา
อยูที่ความนาเช่ือถือและตนทุนทางสังคมของคณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการ
คัดเลือกคอนขางมาก อยางไรก็ตามพบวากรรมการชุดดังกลาวสวนใหญมีภาระ 
งานประจำและงานอ่ืนๆ มาก และบางทานเร่ิมมีอาวุโสในวัยวุฒิในอนาคตอาจ 
ไมสะดวกตอการปฏิบัติงานใหดำรงประสิทธิภาพได เชน ที่ผานมาโดยเฉพาะงาน
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ตรวจเยี่ยมระดับพื้นที่ โครงการรางวัลลูกโลกสีเขียวตองมีแผนทดแทนบุคลากร 
เหลา น้ีและใชประโยชนคณะกรรมการผูอาวุ โสดานการสนับสนุนความคิด
ประสบการณขอแนะนำเปนสำคัญ รวมทั้งตองมีกลไกใหบุคลากรที่เขารับหนาที่ตอไป
ไดเรียนรูแลกเปลี่ยนทักษะและความรูฝงลึกจากคณะกรรมการอาวุโสในปจจุบันอยาง
เปนระบบเขมขนจริงจัง 

3) ในทศวรรษที่สอง ควรมีการพิจารณาวาคณะกรรมการระดับพื้นท่ี คณะ
กรรมการคัดเลือก และคณะกรรมการตัดสินนั้น ควรมีระยะเวลาการทำงาน มีวาระ 
สามารถลาออกได และสามารถไดรับการคัดเลือกเขามาทำหนาที่ใหมได 

4) คณะกรรมการระดับพื้นที่และคณะกรรมการสรรหา ควรจัดใหมีสวนผสม
แตละภาคสวน (ภาคประชาชน ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจเอกชน) 
ที่เหมาะสมไมเนนคัดเลือกภาคสวนใดภาคสวนหน่ึงในสัดสวนท่ีแตกตางจากกัน 
มากเกินไป 

ขอเสนอทิศทางในอนาคตโครงการรางวัลลูกโลกสีเขียวดังกลาวมาขางตน โดย
โครงสรางองคกรของโครงการลูกโลกสีเขียวที่เปนอยูอาจไมสามารถดำเนินไดในทันที
หลายๆ เรื่อง คณะผูวิจัยประเมินผลเห็นวาควรเนนดำเนินการดานยกระดับการ
บริหารจัดการ และดานบุคลากรท่ีพิจารณาเห็นวาสำคัญและจำเปนกอน 

 

หมายเหตุ: คณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียวไดพิจารณาผลการประเมินคร้ังนี้และไดนำขอเสนอ 

ไปประกอบการปรับโครงสรางโครงการรางวัลน้ีเปน “สถาบันลูกโลกสีเขียว” ซึ่งมีพันธกิจในเชิง

ยทุธศาสตรทีส่อดคลองกบัการดำเนินงานในทศวรรษท่ี 2 มากขึน้ 
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การศึกษาแนวทางการบริหาร 

แผนที่เปาหมาย (Targeting map) 

ในการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟา 

ตามความในมาตรา 97 (3) 

คอลัมนงานวิจัย 

 ยุทธดนัย สีดาหลา 
 บทความน้ีเปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัย 

เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการบริหาร
แผนที่เปาหมาย ภายใตโครงการการศึกษา
แนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟา 
ตามมาตรา 97 (3) 
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บทคัดยอ 
การศกึษาแนวทางการบรหิารแผนทีเ่ปาหมาย (Targeting map) ในการดำเนนิงาน

ของกองทุนพัฒนาไฟฟา มีวัตถุประสงคเพื่อใหมีแนวทางการจัดทำและแนวทาง 
การบริหารแผนที่เปาหมาย (targeting map) สำหรับใหกองทุนรอบโรงไฟฟา 
นำไปใชในการบริหารจัดการงบประมาณที่สอดคลองกับผลกระทบท่ีรอบดานจากการ
ดำเนินงานของโรงไฟฟา 

การศึกษาคร้ังน้ี ดำเนินการใน 2 พื้นที่ คือ ชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟาแมเมาะ
จังหวัดลำปาง และโรงไฟฟาราชบุรี จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีวัตถุดิบในการผลิตไฟฟา 
แตกตางกัน โดยใชระยะเวลา 8 เดือน และดำเนินการศึกษาโดยใชกรอบการศึกษา 
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงของชุมชนรอบโรงไฟฟา 4 ดาน คือ ดานสังคม 
(Social) ดานสุขภาพ (Health) ดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ 
(Environment resources and ecology) และดานเศรษฐกิจ (Economics) หรือ
เรียกวา SHEE เพ่ือนำขอมูลมาใชในการพัฒนาเคร่ืองมือ และออกแบบวิธีการใชงาน
บริหารแผนที่เปาหมาย 

ขอคนพบสำคัญจากการศึกษา คือ ขอบเขตของผลกระทบไมไดจำกัดอยูตาม
ระยะ 5–10 กิโลเมตร (ตามท่ีระเบียบกำหนด) แตยังสามารถขยายไปตามทิศทางลม 
และพื้นที่แนวลำน้ำที่ประชาชนใชประโยชน สวนใหญเปนผลกระทบสะสมที่ตอง 
ใชเวลาในการสังเกต สำรวจ จงึจะพบการเปล่ียนแปลง ผลกระทบและการเปล่ียนแปลง
ที่เกิดภายใตกรอบ SHEE มีทั้งที่เกิดขึ้นโดยตรงกับสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ
และระบบนิเวศ เชน การเปลี่ยนแปลงสภาพน้ำ ปา ที่ทำใหไมสามารถใชประโยชน 
ไดอยางเดิม การสูญเสียแหลงอาหารของชุมชน เปนตน สวนผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดโดยออม คือ สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และอุณหภูมิ
เปลี่ยนแปลง ทำใหการทำมาหากินลำบาก สุขภาพแยลง ปวยงายหายยาก ซึ่ง 
สาเหตุมีทั้งที่เปนรูปธรรม เชน ฝุน ควัน ขี้เถา และสาเหตุที่ไมอาจระบุไดชัดเจนวา
เกิดจากโรงไฟฟาหรือไม เชน อุณหภูมิในพื้นที่สูงขึ้นสงผลใหตนไมและผลผลิต 
เสียหาย เปนตน 
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ขอคนพบดังกลาว คณะวิจยัไดสรปุผลการศึกษา และพัฒนาชุดตวับงชีผ้ลกระทบ
และการเปล่ียนแปลงของชุมชนรอบโรงไฟฟาภายหลังจากมีโรงไฟฟา โดยมุงให 
แสดงถึง “สภาพ” อันเปน “ผลและการเปล่ียนแปลง” ที่เกิดขึ้นภายหลังจาก 
การเกิดขึ้นของโรงไฟฟา และ “สาเหตุ” ที่นำมาซ่ึงผลและการเปล่ียนแปลง 
ดังกลาวเพื่อใชในการสำรวจความเปล่ียนแปลง และเปนเครื่องมือในการกำหนด
เปาหมายการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ใหไปในทิศทางที่ชุมชนมุงหวังชัดเจน เพื่อ
ใหการวางแผนดำเนินงานและงบประมาณของกองทุนพัฒนาไฟฟา ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ที่อาศัยอยูและทำมาหากินในพื้นที่ชุมชนรอบๆ โรงไฟฟา
ดีขึ้น ซึ่งชุดตัวบงชี้ดังกลาว ประกอบดวยมิติการบงชี้ 4 ดาน 21 ประเด็น 127 
ตัวบงชี้ แบงเปนชุดตัวบงชี้กลาง 10 ประเด็น 11 ตัวบงชี้ และชุดตัวบงชี้ทางเลือก 
21 ประเด็น 116 ตัวบงชี้ 

และจัดทำแนวทางการบริหารแผนที่เปาหมาย ในลักษณะคูมือการใชงาน 
ชุดตัวบงชี้ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงของชุมชนรอบโรงไฟฟาภายหลังจากมี 
โรงไฟฟา เพื่อสำรวจและติดตามการเปล่ียนแปลงของชุมชน และใชเปนขอมูลในการ
วางแผนดำเนินงานและการจัดสรรงบประมาณของกองทุนฯ ตามน้ำหนักตัวบงช้ีของ
ผลกระทบท้ัง 4 ดาน 

  

บทนำ 
กองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟา ถูกตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ

พลังงาน พ.ศ. 2550 ใหเปนกลไกพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีมุงลดผลกระทบ
ทางสังคม – สุขภาพและส่ิงแวดลอมจากโรงไฟฟา เพิ่มคุณภาพชีวิต และ
ประโยชนสุขกับทุกครอบครัวในพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟา 

การมีแนวทางและเครื่องมือในการบริหารจัดการกองทุนใหสามารถจัดสรร 
งบประมาณเพ่ือการดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ และสงประสิทธิผลในการ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรอบโรงไฟฟา จึงเปนเรื่องสำคัญและจำเปน 
ลำดับแรกๆ 
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การศึกษาแนวทางการบริหารแผนที่เปาหมาย (targeting map) สำหรับ 
กองทุนพัฒนาไฟฟาน้ีเปนโครงการยอยภายใตชุดโครงการการศึกษาแนวทางการ
ดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟา ตามความในมาตรา 97 (3) เพื่อสนับสนุน การบริหาร
จัดการกองทุนใหสามารถตอบสนองเปาหมายการใชงบประมาณของกองทุน ตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจกรรมพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 97 (3) (4) และ 
(5) โดยใชเงื่อนไขผลกระทบท่ีรอบดาน (SHEE impact) เปนเงื่อนไขในการ 
ถวงน้ำหนักและกำกับการลงทุน 

การศึกษาแนวทางการบริหารแผนท่ีเปาหมาย มีวัตถุประสงคเพื่อใหมีแนวทาง
การจัดทำและแนวทางการบริหารแผนที่เปาหมาย สำหรับใหกองทุนรอบโรงไฟฟา 
นำไปใชในการบริหารจัดการงบประมาณที่สอดคลองกับผลกระทบท่ีรอบดานจากการ
ดำเนินงานของโรงไฟฟาที่สามารถนำไปใชไดจริง 

 
วิธีการศึกษา  

การศกึษาน้ีมรีะยะเวลาดำเนินงาน 8 เดือน ตัง้แตเดอืนกนัยายน 2552 – เมษายน 
2553 โดยกำหนดขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 

ก) พื้นที่ศึกษา คือ ชุมชนรอบโรงไฟฟาแมเมาะ จ.ลำปาง และชุมชนรอบ 
โรงไฟฟาราชบุรี จ.ราชบุรี 

ข) กลุมเปาหมายในการศึกษา คือ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานรัฐ 
ในพ้ืนท่ี และผูนำชุมชน คือ กำนัน ผูใหญบาน และแกนนำประชาชนในพื้นที่ชุมชน
รอบโรงไฟฟา ในรัศมี 5 กิโลเมตร และไมเกิน 10 กิโลเมตร และกลุมผูไดรับ 
ผลกระทบจากการดำเนินกิจการโรงไฟฟา (กรณีโรงไฟฟาแมเมาะ จ.ลำปาง) 

ค) เน้ือหาในการศึกษา มุงศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับชุมชน ภายหลัง 
จากมีโรงไฟฟาเกิดขึ้น ใน 4 ดาน คือ สังคม สุขภาพ สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ
และระบบนิเวศวิทยา เศรษฐกิจของทองถิ่น 

โดยใชวิธีการศึกษาแบบผสานวิธี (mixed-methodology) จึงมีเครื่องมือและ 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่หลากหลาย เหมาะสมตามวัตถุประสงคและกลุมเปาหมาย 
การทบทวนวรรณกรรมและการวิเคราะหเอกสารขอมูล การสัมภาษณเชิงลึก 
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(Indepth interview) การทำ focus group ผูเก่ียวของ การทำแบบสอบถาม 
(Questionaire) การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ 

มีการวางข้ันตอนการศึกษา 4 ขั้นตอนหลัก ไดแก 
1) การทบทวนวรรณกรรม ไดแก การศึกษารายงานประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดลอม (EIA) ขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ผลการวิจัย สื่อตางๆ และรายงาน
ปฏิบัติงานเพ่ือการลดผลกระทบของโรงไฟฟาที่ใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีแตกตาง 
และเฉพาะเจาะจงในพ้ืนที่ศึกษา ไดแก โรงไฟฟาแมเมาะ จ.ลำปาง และโรงไฟฟา
ราชบุรี จ.ราชบุรี ขอมูล ผลกระทบท่ีรอบดานที่เกิดขึ้นตอชุมชน จาก EIA ขอมูลจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ ผลการวิจัย สื่อตางๆ และแผนที่ชุมชนรอบโรงไฟฟา 

2) การเก็บรวบรวมขอมูลผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง โดยใชแบบสำรวจ
และแนวคำถามที่สรางขึ้น เพื่อสำรวจและสอบถามถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพกับกลุมเปาหมาย รวมถึงเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในโรงไฟฟา และ 
จากหนวยงานที่เกี่ยวของกับเนื้อหาทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานสังคม จากสำนักงาน 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด องคกรพัฒนาเอกชนในระดับพื้นที่ 
ดานสุขภาพ จากสถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลประจำจังหวัด 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ดานสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยา จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอมจังหวัด สำนักงานส่ิงแวดลอมภาค หนวยงานส่ิงแวดลอมของโรงไฟฟา 
และดานเศรษฐกิจทองถิ่น สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด 
สำนักงานพาณิชยจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัด 

3) การยกรางแนวทางการจัดทำและแนวทางการบริหารแผนท่ีเปาหมาย 
(targeting map) โดยคณะวิจัย ไดยกรางเครื่องมือเพื่อบงช้ีผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนรอบโรงไฟฟาขึ้น แลวจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟง 
ขอเสนอจากผูเกี่ยวของ ไดแก คณะกรรมการกองทุนรอบโรงไฟฟา พลังงานจังหวัด 
ผูนำและแกนนำชุมชนรอบโรงไฟฟา และหนวยงานราชการในทองถิ่นท่ีไดรับ 
ผลกระทบ 
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4) การสรุปและจดัทำแนวทางการบริหารแผนท่ีเปาหมาย (targeting map) 
โดยปรับปรุงจากขอเสนอตางๆ ที่ไดรับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟงความเห็น
ของผูเกี่ยวของ รวมกับขอมูลทางวิชาการท่ีคณะวิจัยรวบรวมไว 

 

ผลการศึกษา 
จากการรวบรวมขอมูล ความคิดเห็นจากประชาชนและหนวยงานในพ้ืนที่ 

ตลอดจนการรับฟงขอมูลและความคิดเห็นเพ่ิมเติมผานการประชุมเชิงปฏิบัติการท่ี 
จัดขึ้น และจากแบบสอบถามเพ่ิมเติมหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ พบวา 

1. ผลกระทบและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน มีทั้งที่มองเห็นไดชัดเจน เชน 
ฝุน ควัน คราบสกปรก และการเปล่ียนแปลงท่ีเชื่อวาเกิดจากโรงไฟฟา หรือเปน 
ผลกระทบจากการมีโรงไฟฟา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงบางอยางมีการตรวจสอบแลว 
เชน สัตวเลี้ยงตายจากการกินน้ำ หรือน้ำมีคุณภาพต่ำกวาเกณฑ เปนตน ขณะที่ 
การเปลี่ยนแปลงบางอยางชาวบานยังไมมั่นใจวาเกิดจากการมีโรงไฟฟาหรือไม เชน 
อากาศท่ีรอนขึ้น เปนตน 

ทั้งนี้ ยังมีผลกระทบและการเปล่ียนแปลงที่ เ กิดขึ้นตามมาหลังเกิดการ
เปล่ียนแปลงดานอืน่ๆ เชน การวางงาน หนีส้นิ การประกอบอาชีพ ซึง่เกดิข้ึนภายหลงั
จากการเปล่ียนแปลงดานทรัพยากรธรรมชาติ การทะเลาะเบาะแวง หยารางในชุมชน 
หรืออาหารธรรมชาติลดลงเมื่อมีคนภายนอกยายถิ่นเขามาทำงานในพื้นที่ เปนตน 
ผลการศึกษาดังกลาวแสดงไวในตารางตัวอยางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชน
รอบโรงไฟฟาหลังจากมีโรงไฟฟาเกิดขึ้น ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 ตัวอยางขอมูลการเปลี่ยนแปลงของชุมชนรอบโรงไฟฟาหลังจากมี 
โรงไฟฟาเกิดขึ้น 

ประเด็น ตัวอยางการเปล่ียนแปลง 

สังคม 1. เกิดการอพยพท่ีอยูอาศัยหรือการยายไปทำงานนอกพ้ืนที่ 
ทั้งที่ไมตองการยาย รวมถึงคนที่ยังอยูแตตองยายที่ทำกิน 
หางออกไปจากท่ีทำกินเดิม 

2. ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมลดลง มีคนวางงาน 
มากขึ้น 

3. ปญหาชุมชนเพ่ิมขึ้น ไดแก ยาเสพติด การทะเลาะ หยาราง 
การขัดผลประโยชน เกิดความแตกแยกในชุมชน 

4. เกิดอันตรายจากการเดินทางบนทองถนน เน่ืองจากมี 
รถรับงาน กฟผ. เขามาอยางตอเนื่อง ทำใหพื้นผิวจราจร
สกปรก ถนนแคบ เกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง 

5. เกิดการขาดแคลนน้ำในธรรมชาติ เน่ืองจากตองนำน้ำไปใช 
ในโรงไฟฟา 

6. มีสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ิมขึ้น 
มีหนวยแพทยเคลื่อนที่เขามาตรวจสุขภาพใหชาวบาน 
มีการจางครูอัตราจางชวยสอนเด็กในชุมชน มีการสราง 
สนามเด็กเลน และสนับสนุนใหมีการศึกษาดูงานพื้นที่อื่น 

7. ชุมชนมีงบประมาณในการทำกิจกรรมเพ่ิมขึ้น เชน 
งานประเพณี ธนาคารหมูบาน เปนตน 
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ตารางที่ 1 ตัวอยางขอมูลการเปลี่ยนแปลงของชุมชนรอบโรงไฟฟาหลังจากมี 
โรงไฟฟาเกิดขึ้น (ตอ) 

ประเด็น ตัวอยางการเปล่ียนแปลง 

สุขภาพ 1. ประชาชนเปนโรคเครียด เนื่องจากอากาศท่ีรอน และ 
ความวิตกกังวลวาโรงไฟฟาอาจจะระเบิดเกิดอุบัติเหตุได 

2. ประชาชนเจ็บปวยดวยโรคตางๆ มากขึ้น โรคที่ปรากฏชัดเจน 
คือ โรคผิวหนัง โรคระบบทางเดินหายใจทั้งเด็กและผูใหญ 
มีอาการหายใจขัด ไมสะดวก เนื่องจากไดรับกลิ่นเหม็น 

3. ประชาชนปวยดวยอาการตางๆ มากกวาเดิมมาก อาทิ 
คันตัว แสบตา แสบจมูก คันคอ แนนหนาอก และระยะเวลา 
ที่เจ็บปวยก็ยาวนานกวาเดิม 

4. การเจ็บปวยมีระยะเวลาการปวยนานขึ้น โรคงายๆ ที่เคย 
เปนแลวรักษาหายงาย เชน หวัด ก็รักษาหายยากข้ึน 

5. มีพาหะนำโรค สัตวมีพิษในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น เชน ยุง งูพิษ 
เปนตน 

6. ประชาชนแข็งแรงนอยลง เสียชีวิตโดยไมแนใจเรื่องสาเหตุ 
มากขึ้น 

7. ประชาชนเสียโอกาสในการทำงานจากปญหาสุขภาพ 
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ตารางที่ 1 ตัวอยางขอมูลการเปลี่ยนแปลงของชุมชนรอบโรงไฟฟาหลังจากมี 
โรงไฟฟาเกิดขึ้น (ตอ) 

ประเด็น ตัวอยางการเปล่ียนแปลง 

สิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติ
และระบบนิเวศ 

1. สภาพอากาศรอนขึ้น และมีความรอนในแหลงน้ำสาธารณะ 
2. มลภาวะทางอากาศ ไดแก ฝุนละออง เขมา 
3. เสียงดังจากเคร่ืองจักร และเสียงดังจากการระเบิดหิน แมจะ

อยูในระยะไกลขามภูเขาแตยังไดยิน และไดยินชัดขึ้นเรื่อยๆ 
4. น้ำฝนไมสามารถอุปโภคและบริโภคได แหลงน้ำสาธารณะ 

เกิดการเนาเสียทุกพื้นท่ี แหลงน้ำตื้นเขิน น้ำคลอง 
ใชไมไดเหมือนเดิม (กิน-ใช) สัตวเล้ียงกินน้ำแลวมีอาการ 
ทองอืด เติบโตไมสมบูรณ และผอมตายในท่ีสุด 
เมื่อประชาชนนำน้ำมาอาบจะมีอาการแสบ คัน บางคร้ัง 
คูคลองมีเขมาดำ ทำใหปลาในลำคลองมีจำนวนลดลง 

5. เมื่อกอนฝนตก 2–3 ครั้งก็สามารถรองน้ำฝนมาใชได 
แตหลังมีโรงฟาไมนาน ทำใหเวลาฝนตก จะมีคราบดำ 
ติดมาดวย จะสังเกตไดชัดเจนเมื่อรองน้ำฝนเก็บไว 

6. มีสารลอยเกาะติดและจับคราบเปนฝาบนผิวน้ำ มีตะกอนใส 
ใตน้ำมีตะกอนดำ สัตวเลี้ยงกินน้ำแลวตาย และมีการผาดู
อวัยวะภายในพบวาเปนสีดำ ซึ่งทาง กฟผ. จะชดเชย 
คาเสียหายใหแตยังไมไดดำเนินการ 

7. ดินมีสวนผสมของซัลเฟอร 
8. มีกลิ่นเหม็นไกล หางจากโรงไฟฟาฟามากกวา 10 กิโลเมตร 

โดยเฉพาะชวงความกดอากาศต่ำ (หนาหนาว-หลังฝนตก) 
ประชาชนไดรับผลกระทบหลายสิบปแลว 

9. ตนไมตาย ไมเจริญเติบโต พืชผักสวนครัว เชน ตนหอม 
แมงลัก ใบหงิก ยอดไหมเหลือง ตายเปนหยอมๆ 
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ตารางที่ 1 ตัวอยางขอมูลการเปลี่ยนแปลงของชุมชนรอบโรงไฟฟาหลังจากมี 
โรงไฟฟาเกิดขึ้น (ตอ) 

ประเด็น ตัวอยางการเปล่ียนแปลง 

เศรษฐกิจทองถิ่น 1. ผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิดมีปริมาณผลผลิตลดลง 
ไมเจริญเติบโตและตาย เชน มะละกอ ลิ้นจี่ ซึ่งมีผลผลิต 
แตกตางจากเดิมกอนมีโรงไฟฟา 

2. การจางงานจากคนในชุมชนลดลง ตองหาแหลงทำกินและ
อาชีพนอกพื้นท่ีมากขึ้น คนในชุมชนไมไดรับสิทธิพิเศษจาก
การทำงานในแมเมาะอยางที่โรงไฟฟาใหสัญญาไว 

3. สูญเสียที่ดินทำกินตามธรรมชาติ จากการท่ีเหมือง-โรงไฟฟา
ขอปารอบชุมชนเปนเขตสงวน โดยที่ยังไมไดดำเนินการอะไร 
และหามชาวบานเขาไปทำกิน 

4. เกิดการแยงทรัพยากรอาหารธรรมชาติในชุมชน จากคนงาน
ในเหมือง-โรงไฟฟาที่มาจากพ้ืนที่อื่น 

5. ชาวบานรอบโรงไฟฟาไมมีรายไดเพิ่มจากการมีโรงไฟฟา 
6. คนในชุมชนเพียงบางสวนไดรับประโยชนจากการจางงานของ

โรงไฟฟา 
7. คนในชุมชนไดรับเงินชดเชยคาไฟฟา-ลดรายจายไปไดเพียง

บางสวน 
8. สภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนมีการเปล่ียนแปลง 

ทำใหการเพาะปลูกพืชผลไดนอยลง ไมเปนไปตามฤดูกาล 
สงผลใหเกิดปญหาหนี้สิน และการวางงาน จนนำไปสูการ
รองขอเงินทุนในการประกอบอาชีพจากหนวยงานเพ่ิมขึ้น 
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2. ระยะเวลาและระยะทางการไดรับผลกระทบ 
 ผูไดรับผลกระทบ มีทั้งผูคนที่อาศัยอยูและทำมาหากินในพื้นท่ีรอบๆ ที่ตั้ง 

โรงไฟฟา และไมไดจำกัดไปตามขอบเขต 5–10 กโิลเมตรเทานัน้ แตมผีูไดรบัผลกระทบ
ตามทิศทางลม สภาพอากาศ และการเปล่ียนแปลงของลำน้ำดวย 

 นอกจากนี้ ผลกระทบสวนใหญไมไดเกิดขึ้นอยางทันทีทันใด แตเปนการ 
ไดรับผลกระทบสะสม จนเห็นการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น เชน เสียงดัง ปริมาณสัตวน้ำ 
ในลำคลอง การใชประโยชนจากน้ำในการอุปโภคบริโภค ความเสียหาย และการ 
ลดลงของผลผลิตทางการเกษตร สภาพอากาศ สุขภาพโดยเฉพาะโรคเก่ียวกับ 
ทางเดินหายใจ 

3. เครื่องมือ วิธีการและขอบเขตพ้ืนที่การเยียวยาผลกระทบจากโรงไฟฟา 
 เครื่องมือสำคัญในการเยียวยาผูไดรับผลกระทบ คือ งบประมาณ โดยผาน

กลไกดำเนินการ คือ กองทุนรอบโรงฟา (ปจจุบันเปนกองทุนพัฒนาไฟฟา ตามพระ
ราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550) โดยการจัดสรรใหกับชุมชนตางๆ ใน
รูปแบบของโครงการและอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกำหนด และมีการกำหนด
ขอบเขตพื้นที่การใหงบประมาณกับชุมชนรอบโรงไฟฟา ซึ่งงบประมาณสวนใหญจะ
สนับสนุนชุมชนรอบโรงไฟฟาในระยะไมเกิน 10 กิโลเมตร 

 โดยมีคณะกรรมการกองทุนฯ ซึ่งประกอบดวยตัวแทนจากภาคสวนตางๆ 
และแตงตั้งข้ึนโดยผูวาราชการจังหวัด มีการจัดต้ังสำนักงานบริหารกองทุนฯ มี 
คณะกรรมการบริหาร ผูจัดการและเจาหนาที่ประจำกองทุนฯ เพื่อดำเนินกิจกรรม
สนับสนุนการพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟา ตามระเบียบการสนับสนุนของกองทุนฯ ที่
กำหนดประเภทกิจกรรม วิธีการ และขั้นตอนการพิจารณาโครงการ 

 อยางไรก็ตาม แมวาจะใหความสำคัญกับการประชุมตกลงกันของประชาคม
ตำบลในการดำเนินกิจกรรมตางๆ และเสนอเปนโครงการตอกองทุนฯ แตการ
สนับสนุนงบประมาณยังคงเปนไปตามการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ 
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4. ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอจากแกนนำ ผูนำชุมชน และหนวยงานตางๆ มีทั้งขอเสนอในเชิง 

การปองกันปญหา การแกไขปญหา การเยียวยาผลกระทบ ตลอดจนขอเสนอการ
บริหารจัดการกองทุน เชน 

 ตัวอยางขอเสนอการปองกัน แกไขปญหาและเยียวยาผลกระทบ 
• การตั้งจุดตรวจวัดตางๆ โดยกระจายใหครอบคลุมพื้นที่มากกวาระยะ 10 

กิโลเมตร และมีการตรวจสอบทางวิชาการเร่ืองผลกระทบโดยหนวยงานที่
นาเชื่อถือ 

• จัดทำฐานขอมูลผลกระทบท่ีครอบคลุมประเด็นตางๆ ทั้งสุขภาพ สังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและทรัพยากร โดยมีการจัดเก็บขอมูลใหทันสมัย 
ใชเปนเคร่ืองมือในการติดตามและพัฒนาชุมชนใหเปนระบบท่ีทันสมัย 
และเชื่อมโยงกับหนวยงานตางๆ ได โดยจัดตั้งหนวยงานหรือหาหนวยงาน
ที่นาเช่ือถือเปนผูดำเนินการ ฐานขอมูลดังกลาวควรเปนขอมูลเชิงลึก 
ที่แสดงใหเห็นภาพในอดีตเก่ียวกับวิถีชีวิต พฤติกรรม เรื่อยมาจนถึงภาพ
ปจจุบัน เพื่อใหเห็นความเปลี่ยนแปลง และประเด็นครอบคลุมท่ีสามารถ
วิเคราะหไดวาเปนผลจากตัวเอง หรือจากโรงไฟฟา 

• พัฒนาแหลงน้ำ ใหมีน้ำกิน น้ำใช อยางพอเพียง อาทิ การสรางฝายในจุดที่
เหมาะสม หรือตอทอใหเครื่องสูบน้ำพลังไฟฟาสามารถดึงน้ำจากลำน้ำ
จากมาใชได  

• ตั้งคลินิก/โรงพยาบาลในตำบล ใหมีแพทยเฉพาะทางมาดูแล ไมใชมีแต
แพทยทั่วไป หรือใหมีหนวยแพทยเขามาตรวจรักษาประจำ หรืออยางนอย
ใหมีรถรับสงไปโรงพยาบาล 

• ใหสิทธิพิเศษคนในพ้ืนที่ไดเขาทำงานในโรงไฟฟา เปดพื้นที่ที่สงวนไวให
ชาวบานเขาไปทำกินไดบาง หรือสรางสหกรณรานคาใหชุมชนบริหาร
จัดการเอง จัดหาตลาดเพื่อขายผลผลิต โดยมีที่ปรึกษาดานอาชีพเขามา
ดูแล หรือต้ังกองทุนชวยเหลือดานอาชีพใหกับผูไดรับผลกระทบใหมีงาน

ทำ มีรายไดตอเนื่อง สงเสริมกิจกรรมดานอาชีพใหครบวงจร 
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• พัฒนาพ้ืนที่ที่คนยายไปอยูใหมใหสามารถอยูไดจริง และทำมาหากินได  
• พัฒนาพ้ืนที่เปนปากินไดแทนการปลูกปาที่ไมไดใชประโยชน และใหปา

เพื่อการทองเที่ยว แหลงอาหารธรรมชาติ และแหลงเรียนรูดูงาน 
• พัฒนาระบบประปาใหชุมชนมีน้ำอุปโภคและบริโภคอยางเพียงพอ ติดตั้ง

ไฟฟารายทาง โดยเฉพาะในจุดเส่ียงตางๆ ที่มักเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่ 
ลดคาไฟ/ใหใชไฟฟาฟรีในชุมชนที่ไดรับผลกระทบ หรือทั้งจังหวัด 

ตัวอยางขอเสนอการบริหารจัดการกองทุน 
• มแีนวทางการสนับสนนุทีช่ดัเจน โดยใหนำ้หนกักับการใชขอมลู/ฐานขอมลู 

เปนเคร่ืองมือในการสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และมี
กองทุนสนับสนุนการวิจัยโดยเฉพาะ เพื่อศึกษาผลกระทบและสาเหตุอยาง
ตอเนื่อง รวมถึงการสนับสนุนทุนวิจัยนักศึกษาในสถาบันการศึกษาที่อยูใน
พื้นที่ใกลเคียง 

• มีกลไกและระบบติดตาม ตรวจสอบผลกระทบ ทั้งกลไก/ระบบ ขอมูล/
ฐานขอมูล กลไก-ระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ กลไก-ระบบติดตาม
ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ และการเปล่ียนแปลงของชุมชน 
ระเบียบ/แนวปฏิบัติในการดำเนินการสนับสนุนโครงการ 

• มีชองทางพิเศษสำหรับสนับสนุนงบประมาณหนวยงานในการดำเนิน
กิจกรรมพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟา โดยไมตองขอจากทองถ่ิน และไม
กระทบกับงบประมาณท่ีชุมชนไดรับ 

• มีเปาหมายการพัฒนาใหชุมชนทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบมีความเปนอยู 
ที่ดีกวาทองถ่ินอื่น หรือทองถ่ินที่อยูไกลที่ไมไดรับผลกระทบในทุกๆ ดาน 
ใหเปนชุมชนตำบลทองถิ่นนาอยู 

• มีการชี้แจงการใชจายงบประมาณกองทุนวาใชจายในเรื่องใด เทาไหร ตอ
ชุมชนที่ไดรับผลกระทบและสาธารณะ 
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• มีระเบียบ หลักเกณฑ ในการสนับสนุนโครงการ การบริหารจัดการ การ
เสนอโครงการ ที่มาของคณะกรรมการท่ีสอดคลองกับความตองการของ
ชาวบาน และคณะกรรมการควรมาจากคนในพื้นที่โดยการเลือกกันเอง 
และใหชาวบานมีสวนรวมในการพิจารณาโครงการ  

 

การจัดทำแนวทางการบริหารแผนท่ีเปาหมาย (targeting map) 
จากขอคนพบขางตน คณะวิจัยไดดำเนินการ 2 ขั้นตอนหลัก ในการจัดทำ

แนวทางการบริหารพื้นที่เปาหมาย (targeting map) คือ 
1) สรุปผลการศึกษาและพัฒนาชุดตัวบงชี้ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงของ

ชุมชนรอบโรงไฟฟา ซึ่งไดมีการสรุปผลการศึกษาและยกรางขึ้น กอนนำไปรับฟง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากกลุมเปาหมายท้ัง 2 จังหวัด แลวสรปุเปนชุดตัวบงช้ีฯ 

2) จัดทำแนวทางการบริหารแผนท่ีเปาหมาย โดยใชชุดตัวบงช้ีผลกระทบและ
การเปล่ียนแปลงฯ เปนเคร่ืองมือ โดยจัดทำในลักษณะคูมือการใชงานชุดตัวบงช้ี 
ผลกระทบและการเปล่ียนแปลงของชุมชนรอบโรงไฟฟาภายหลังจากมีโรงไฟฟา ดังนี้ 

1. ชดุตวับงช้ีผลกระทบและการเปล่ียนแปลงของชุมชนรอบโรงไฟฟาภายหลงั
จากมีโรงไฟฟา 
ภายใตขอคนพบขางตน คณะวิจัยไดกำหนดนิยามการบงชี้ผลกระทบและ

การเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ทั้ง 4 ดาน เพ่ือกำหนดขอบเขตของการบงชี้การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ใหสามารถแสดงถึงสภาพและสถานการณของประชาชน 
ผูอยูอาศัย และทำมาหากินอยูในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟา ตลอดจนสภาพแวดลอมตางๆ 
ที่จะมีผลตอการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนี้ 

ดานสังคม (Social) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธและการ
อยูรวมกันของคนในครอบครัว และชุมชน ทองถิ่น เชน การยายถิ่น ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน ความขัดแยงในครอบครัว-ชุมชน รูปแบบและวิถีการดำรงชีวิต 
การทำกิจกรรมทางสังคมของคนในชุมชน เชน การประกอบกิจวัตรประจำวัน การ

ประกอบกิจกรรมตามประเพณี วัฒนธรรมท่ีเปนพื้นฐานของชุมชน การทำกิจกรรม
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การพัฒนาชุมชนรวมกัน เปนตน การรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับชุมชน การเขาถึง
บริการภาครัฐ มีประเด็นการบงชี้จำนวน 6 ประเด็น ไดแก ก) ความสัมพันธภายใน
ชุมชน ข) การเขาถึงบริการของรัฐและโรงไฟฟา ค) การเขาถึงขอมูลและกิจกรรม
กองทุนพัฒนาไฟฟา ง) โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู ฉ) การอยูอาศัย และ 
ช) ประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น 

ดานสุขภาพ (Health) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของภาวะสุขภาพของ
คนในชุมชน เชน ลักษณะโรคและการเจ็บปวย (การเจ็บปวยดวยโรคใหมๆ) ความถี่
และขนาดของการเจ็บปวย (จำนวนผูปวย การปวย ขนาดอาการปวย และการ 
หายปวยไดเอง) ความเดือดรอนรำคาญท่ีกระทบสุขภาพจิต การมีและการเขาถึง
บริการสุขภาพที่จำเปนตอการเจ็บปวย เชน สถานพยาบาล แพทยที่มีความเช่ียวชาญ
เฉพาะโรค เปนตน ตลอดจนการมีหลักประกันความม่ันคงทางดานสุขภาพ มีประเด็น
การบงช้ีจำนวน 4 ประเด็น ไดแก ก) การเจ็บปวย ข) การบริการดานสุขภาพ 
ค) สวัสดิการสุขภาพ และ ง) การสรางเสริมสุขภาพ 

ดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และนิเวศวิทยา (Environmental 
Natural Resource and Ecology) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของสภาพดิน 
น้ำ อากาศ ทรัพยากรปาไม การดำรงชีวิตของสัตว ในพื้นท่ีชุมชนรอบโรงไฟฟา 
ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การเกิดขึ้นทดแทนและการใชประโยชนไดของชุมชน 
ที่เปนผลจากการดำเนินงานของโรงไฟฟา เชน เขมาและฝุนละออง อากาศปนเปอน
ดวยกาซพิษที่เกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิง น้ำเสีย ดินเสื่อม ฝนกรด เปนตน 
ทั้งที่สามารถรับรูไดโดยการสังเกต ความรูสึก การมองเห็น และการตรวจวัดทาง
วิทยาศาสตร มีประเด็นการบงชี้ภายใตกรอบความหมายขางตนจำนวน 8 ประเด็น 
ไดแก ก) คุณภาพน้ำ ข) คุณภาพอากาศ ค) มลภาวะทางเสียง ง) ทรัพยากรน้ำ 
จ) แหลงอาหารธรรมชาติ ฉ) พื้นที่สีเขียว ปาชุมชนและสวนสาธารณะ ช) ขยะ
มูลฝอย ซ) พลังงาน 
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ดานเศรษฐกิจครัวเรือนและชุมชนทองถิ่น (Economics) หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงของการประกอบอาชีพ รายได หนี้สิน อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
ของสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศน นับจากที่โรงไฟฟาเปดดำเนินงาน ที่สงผลใหทำได
หรือไดรับตางไปจากเดิม ทั้งความงาย-ยาก ความถ่ี ความรวดเร็ว ปริมาณของการ

ประกอบอาชีพและการมีงานทำ วิถี/วิธีการผลิต ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 
มีประเด็นการบงชี้จำนวน 3 ประเด็นหลัก ไดแก ก) ผลผลิตทางการเกษตร (การ 
เพาะปลูก การเลี้ยงสัตวและการประมง) ข) การประกอบอาชีพ ง) เศรษฐฐานะ 

และจัดทำชุดตัวบงชี้การเปลี่ยนแปลงภายใตกรอบนิยามขางตน ชุดตัว 
บงชี้นี้จึงประกอบดวย ตัวบงช้ีที่พยายามใหผูใชไดทราบถึง “สภาพ” อันเปน “ผล
และการเปล่ียนแปลง” ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการเกิดข้ึนของโรงไฟฟา และตัวบงชี้ 
ที่พยายามแสดงใหเห็นถึง “สาเหตุ” ที่นำมาซึ่งผลและการเปล่ียนแปลงดังกลาว 

เพื่อใชในการสำรวจสะทอนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับชุมชนรอบๆ 
โรงไฟฟา และเปนเครื่องมือในการกำหนดเปาหมายการเปลี่ยนแปลงของชุมชน 
ใหไปในทิศทางที่ชุมชนมุงหวังชัดเจน เพื่อใหการบริหารงบประมาณของกองทุน 
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่อาศัยอยูและทำมาหากินในพื้นที่ชุมชน
รอบๆ โรงไฟฟาดีขึ้น 

ชดุตวับงชีด้งักลาว ประกอบดวยมติกิารบงชี ้4 ดาน 21 ประเดน็ 127 ตวับงช้ี 
ไดแก 

ก) ชุดตัวบงช้ีมิติดานสังคม ประกอบดวยประเด็นการบงชี้ 6 ประเด็น 
42 ตัวบงชี้ เชน จำนวนเร่ืองรองเรียนภายในชุมชนตอหนวยงานตางๆ ที่มีสาเหตุ 
เกี่ยวกับโรงไฟฟา รอยละของประชาชนท่ีพอใจตอการดำเนินงานและกิจกรรมตางๆ 
ของโรงไฟฟา รอยละงบประมาณของผูไดรับผลกระทบทางตรงที่ไดรับการสนับสนุน
จากกองทุนตองบประมาณทั้งหมดตอป จำนวนแหลงเรียนรูในชุมชนที่ไดรับ 
การยอมรับจากหนวยงานและสาธารณะชนนอกพื้นที่จากการดำเนินงานของกองทุน 
รอยละของครัวเรือนที่อพยพออกจากชุมชนไปอยูที่อื่นท้ังในเขตและนอกเขตพื้นท่ี
ประกาศท่ีมีสาเหตุจากโรงไฟฟา เปนตน 
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ข) ชุดตัวบงชี้มิติดานสุขภาพ ประกอบดวยประเด็นการบงช้ี 4 ประเด็น 
26 ตัวบงชี้ เชน อัตราการปวยดวยโรคทางเดินหายใจ มะเร็ง ภูมิแพ ความเครียด 
จำนวนโรคใหมๆ ที่ประชาชนในชุมชนเปน รอยละของประชาชนท่ีมีความพึงพอใจตอ
คุณภาพสถานบริการสุขภาพในชุมชน รอยละของประชาชนที่เขาถึงบริการสุขภาพ 
รอยละของประชาชนท่ีมีสวัสดิการดานสุขภาพ จำนวนกลุมองคกรดานการสราง
เสริมสุขภาพ รอยละของประชาชนท่ีไดรับการตรวจสุขภาพประจำปตอป เปนตน 

ค) ชุดตัวบงชี้มิติดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยา 
ประกอบดวยประเด็นการบงชี้ 8 ประเด็น 42 ตัวบงช้ี เชน คุณภาพของน้ำฝนท่ี
สามารถใชบริโภคได รอยละของครัวเรือนที่ดื่มน้ำฝนได สัดสวนของจุดตรวจวัด
คุณภาพน้ำสูงกวาเกณฑมาตรฐานตอจำนวนจุดตรวจวัดทั้งหมด ปริมาณของกาซ
ซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศท่ีมีคาเฉล่ียต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน รอยละของ
ประชาชนท่ีไดรับฝุนละอองท่ีเกิดขึ้นกระบวนการผลิตไฟฟาจนเปนเหตุเดือดรอน
รำคาญ รอยละของครัวเรือนที่ไดรับเสียงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตไฟฟาจนเปน
เหตุเดือดรอนรำคาญ รอยละของครัวเรือนที่ใชน้ำจากแหลงน้ำสาธารณะ จำนวน
ประเภท/ชนิดสัตวน้ำท่ีลดลงในแหลงน้ำสาธารณะ (ประเภท/ชนิด) รอยละของ 
ครัวเรือนท่ียังสามารถหาอาหารจากแหลงอาหารธรรมชาติได สัดสวนของพื้นท่ีสีเขียว 
ปาชุมชน และสวนสาธารณะ ตอพื้นที่ทั้งหมด เปนตน 

ง) ชุดตัวบงชี้มิติดานเศรษฐกิจทองถิ่น ประกอบดวยประเด็นการบงช้ี 
3 ประเด็น 17 ตัวบงชี้ เชน รอยละของครัวเรือนที่ไดรับความเสียหายทางการเกษตร
อันเกิดจากโรงไฟฟา อัตราการเพ่ิมข้ึนของประชาชนในชุมชนท่ีมีงานทำในโรงไฟฟา 
รอยละของประชาชนที่วางงาน (ไมรวมผูวางงานตามฤดูกาล) จำนวนกลุมหรือ
กองทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพ รอยละของครัวเรือนท่ีมีรายไดเพิ่มขึ้น รอยละ
ของครัวเรือนที่มีการออมเพ่ิมขึ้น เปนตน 

ชุดตัวชี้วัดทั้งหมดขางตน คณะวิจัยไดจัดทำเปน ชุดตัวบงชี้กลาง จำนวน 
11 ตัวบงชี้ ที่แสดงถึงสภาพคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายหลังจากมีโรงไฟฟาเกิดขึ้น 

เปนดานหลัก อันสะทอนผลการดำเนินกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
โรงไฟฟาตอชุมชน ทั้งการปองกันผลกระทบและการสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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โดยคำนึงถึงความสามารถในการบงชี้ ในพ้ืนที่ที่มีความแตกตางของขนาดกองทุนฯ 
และวัตถุดิบในการผลิตไฟฟา ชุดตัวบงชี้ทางเลือก ที่กองทุนฯ และชุมชน สามารถ
เลือกใชได ตามเปาหมาย และความตองการของแตละพื้นท่ี ประกอบดวยตัวบงชี้ 
ในมิติและประเด็นตางๆ 21 ประเด็น จำนวน 116 ตัวบงช้ี 

2. จดัทำคูมอืการใชงานชดุตวับงชีผ้ลกระทบและการเปลีย่นแปลงของชมุชน
รอบโรงไฟฟา ภายหลังจากมีโรงไฟฟา 
เพื่อใหสามารถใชชุดตัวบงชี้นี้ เปนเครื่องมือในการกำหนดแนวทางการ

บริหารพ้ืนที่เปาหมาย (Targeting map) ของกองทุนพัฒนาไฟฟา ทั้งการวางแผน
และการจัดสรรงบประมาณ คณะวิจัยจึงไดเสนอแนวทางการใชชุดตัวบงชี้ผลกระทบ
และการเปล่ียนแปลงของชุมชนรอบโรงไฟฟา ภายหลังจากมีโรงไฟฟา โดยขอเสนอ 
ดังกลาว ประกอบดวย (ก) ขอเสนอเก่ียวกับเปาหมายและทิศทางการใชชุดตัวบงชี้ 
(ข) แนวทางการใชงานชุดตัวบงชี้ที่ประกอบดวย แนวทางการใชชุดตัวบงช้ีเพ่ือ 
ติดตามผลกระทบและการเปล่ียนแปลงของชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟา และแนวทาง
การใชชุดตัวบงชี้เพ่ือการจัดสรรงบประมาณ และการวางแผนของกองทุนพัฒนา
ไฟฟา ดังน้ี 

ก) เปาหมายและทิศทางการใชชุดตัวบงชี้ คือ มุงแสดงใหเห็นสภาพ “การ
เปล่ียนแปลง” ของประชาชนผูอยูอาศัยและทำมาหากินในพ้ืนที่ชุมชนรอบโรงไฟฟา
ภายหลังจากการมีโรงไฟฟาเกิดขึ้นใน 4 ดาน และ “ปจจัยตนทาง” ที่อาจเปนสาเหตุ 
สงผลกระทบและทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงของคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
และ/หรือผูที่ทำมาหากินในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟา 

และใชชุดตัวบงชี้นี้เปน “เคร่ืองมือ” สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุน
พัฒนาไฟฟาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผูอยูอาศัยในชุมชน และ/หรือ
ทำมาหากินในพื้นที่รอบโรงไฟฟา ที่สามารถ “เลือกใช” เพื่อดำเนินการไดอยาง
เหมาะสม บนฐานขอมูลสภาพและสถานการณของประชาชน และชุมชน และ
สรางการมีสวนรวมของประชาชน ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งสามารถใชเปน
ไดทั้ง 1) เครื่องมือกำหนด “เปาหมายรวมการพัฒนา” จัดทำ “แผนยุทธศาสตร
การพัฒนา” ขอบเขต “พื้นท่ีรับผลกระทบ” รวมถึงใช “ขอมูล” สถานการณ 
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ผลกระทบและการเปล่ียนแปลงของชุมชน ที่ไดเก็บรวบรวมดวยชุดตัวบงช้ีนี้เปน
เครื่องมือ “วางแผนจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา” ในดานตางๆ ตามความ
หนักเบา มากนอย เรงดวน ของสถานการณในพ้ืนที่ และ “ใชเปนเครื่องมือติดตาม 
ผลการดำเนินงานของกองทุน” โดยการใชชุดตัวบงชี้นี้ออกแบบ “เครื่องมือเก็บ
รวบรวมขอมูล” สถานการณผลกระทบและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเม่ือเร่ิมตน 
และ “ติดตามการเปล่ียนแปลง” ของชุมชนในระยะเวลาตอมา 

อยางไรก็ตาม ชุดตัวบงชี้นี้เปนเพียง “ตัวบงช้ีทางเลือก” ที่ผูเกี่ยวของ คือ 
กองทุนฯ และชุมชน สามารถเลือกใชใหเหมาะสมกับเปาหมาย และความตองการ
ของชุมชนที่แตกตางกัน ขณะเดียวกันยังตองการ “เกณฑวัด” สำหรับแตละพ้ืนท่ี 
ซึ่งตองสรางสรรคและกำหนดข้ึนใหเหมาะสมกับความตองการของผูอยูอาศัยใน
ชุมชนรอบโรงไฟฟา ที่ตองตกลงใจกำหนดรวมกัน และตองมีการเก็บรวบรวมขอมูล
พื้นฐานสภาพและสถานการณของชุมชนรอบโรงไฟฟาปจจุบัน (Communities 
Baseline Data) กอนท่ีจะใชชุดตัวบงชี้นี้ในการบงชี้สภาพและสถานการณชุมชน 
ทั้งนี้อาจใชชุดตัวบงชี้นี้เปนแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐาน  

และเพ่ือใหการใชเคร่ืองมือนี้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ผูเกี่ยวของควรรวมกัน 
“กำหนดวิสัยทัศนและเปาหมายรายปของชุมชนรอบโรงไฟฟา” เพื่อใหเปน 
“ปลายทาง” ความสำเร็จ และ “หลักสังเกต” (Milestone) พัฒนาการของชุมชน 
และดำเนินการปรับปรุงชุดตัวบงช้ีใหเหมาะสมกับในการบงช้ีวิสัยทัศนและเปาหมาย 
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผูอยูอาศัย และทำมาหากินในชุมชนรอบ 
โรงไฟฟา 

ข) แนวทางการใชชุดตัวบงช้ี 
1) แนวทางการใชชุดตัวบงชี้ 

เพื่อใหชุดตัวบงชี้ฯ นี้ มีประสิทธิภาพในการเปน “เครื่องมือ” เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผูอยูอาศัย และทำมาหากิน ใน
พื้นที่ชุมชนรอบๆ โรงไฟฟา คณะผูพัฒนาชุดตัวบงช้ีฯ จึงเสนอ
กระบวนการใชชุดตัวบงชี้ฯ นี้ ทั้งในการตั้งตนดำเนินงานและการ

ติดตามการเปล่ียนแปลง ดังนี้  
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1.1 สรางวิสัยทัศนรวมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนท่ีอยูอาศัย
และทำมาหากินรอบโรงไฟฟา  

1.2 พิจารณาชุดตัวบงชี้ที่เหมาะสมและกำหนดเกณฑวัด  
1.3 ตั้งคณะทำงานสำรวจและติดตามการเปล่ียนแปลง 
1.4 เก็บรวมรวมขอมูลพื้นฐาน และนำเสนอ 
1.5 กำหนดเปาหมายรายป (1–3 ป) และชุดตัวช้ีวัดพัฒนาการการ

เปลี่ยนแปลง 
1.6 ติดตามผลการเปล่ียนแปลงและนำเสนอ 
1.7 ทบทวนเปาหมายและปรับปรุงตัวช้ีวัดรายป 
1.8 ดำเนินการตาม (1.5) ถึง (1.7) ซ้ำ ในรอบถัดไป  

2) แนวทางการใชชดุตวับงชีเ้พือ่การจดัสรรงบประมาณ และการวางแผน
ของกองทุนพัฒนาไฟฟา 
เปนการดำเนินการตอเน่ืองหลังจากไดขอมูลจากการสำรวจตาม 
ตัวบงชี้ โดยการวางแผนเพ่ือจัดสรรงบประมาณ มีประเด็นที่ตอง
พิจารณา อยางนอย 2 ประเด็น คือ ขนาดของปญหา และวิธีการ
แกไข และทั้งสองประเด็นนั้น จำเปนตองสรางกระบวนการมี 
สวนรวมของประชาชนในชุมชนดวย เพื่อใหเกิดการยอมรับรวมกัน 
กลาวคือ 
ก) ขนาดของปญหา โดยพิจารณาจากจำนวนผูไดรับผลกระทบ 

และความเรงดวนของปญหาที่ตองไดรับการแกไข เพื่อใหการ
จัดสรรงบประมาณ เปนไปอยางสอดคลองกับสถานการณของ
ประชาชนท่ีอยูอาศัยในชุมชนที่กำลังเผชิญอยู 

  ทั้งนี้ การกำหนดระดับของจำนวนผูไดรับผลกระทบ วา
ตองมีจำนวนเทาใดจึงจะอยูในระดับมาก ปานกลาง นอย และ
ความเรงดวนของปญหา วาปญหาใดตองเรงแกไข/ดำเนินการ 
ในทันที หรือสามารถรอเวลาได ควรใชกระบวนการปรึกษาหารือ
ในชุมชน ใหรวมกันกำหนด เพื่อใหเปนขอตกลงรวมของชุมชน 
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รวมท้ังใหสามารถใช เปนเคร่ืองมือในการพิจารณาจัดสรร 
งบประมาณท่ีเปนที่ยอมรับรวมกันระหวางกองทุนฯ กับชุมชน 

ข) วิธีการแกปญหา เพื่อใหสามารถจัดสรรงบประมาณไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จำเปนตองพิจารณาถึงตนทุนใน
การดำเนินกิจกรรม ตลอดจนเครื่องมือและเทคโนโลยี ที่จะตอง
ใชเพื่อดำเนินการแกไขปญหานั้นๆ และจำนวนผูไดรับประโยชน
จากกิจกรรม เครื่องมือ และเทคโนโลยีนั้นๆ ดวย 

  เพ่ือใหไดขอมูลขางตน กองทุนฯ ควรดำเนินการใหมีการ
ปรึกษาหารือกันระหวางกองทุนฯ และชุมชน เพื่อคิดคนแนวทาง
การแกไขปญหา ตลอดจนรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีตางๆ 
ที่จำเปนตองใช และพิจารณาถึงจำนวนผูไดรับประโยชน และ
ตนทุนที่ตองใช 

 
เอกสารอางอิง 
สัญชัย สูติพันธวิหาร และ ยุทธดนัย สีดาหลา (2553) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือ

พัฒนาแนวทางการบริหารแผนท่ีเปาหมาย. บริษัท แปลนโมทีฟ 



ระบบติดตามประเมินผลกองทุนพัฒนาไฟฟา: 

กลไกเชิงสถาบันเพื่อการกำกับกิจการพลังงาน 

ที่มีผลกระทบตอชุมชน 

คอลัมนงานวิจัย 

 วีรบูรณ วิสารทสกุล 

 สมศรี ศิริขวัญชัย 

 พรธิดา วิเศษศิลปานนท 
บทความน้ีเปนสวนหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

เพื่อพัฒนากรอบตัวชี้วัดการดำเนินงาน (KPI) 
ที่เหมาะสมของกองทุนพัฒนาไฟฟา ภายใตโครงการ 
การศึกษาแนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟา 
ตามมาตรา 97 (3) 
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บทนำ 
ในชวงที่ผานมา การผลิตไฟฟาซึ่งสงผลกระทบกับประชาชน ชุมชน สังคม และ

สิ่งแวดลอมท่ีอยูรอบโรงไฟฟาไดกอใหเกิดปญหาความขัดแยง ขอพิพาท ระหวาง 
โรงไฟฟาและชมุชนทีไ่ดรบัผลกระทบอยางตอเนือ่งเปนระยะๆ ซึง่กอนทีพ่ระราชบัญญตัิ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 จะมีผลบังคับใช คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
ตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ครั้งที่ 4/2550 วันท่ี 
4 มิถุนายน 2550 ใหมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นท่ีรอบโรงไฟฟาหรือ 
เรียกวา “กองทุนรอบโรงไฟฟา” ขึ้น เพื่อจัดหาเงินกองทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและส่ิงแวดลอมของชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟา โดยใหมีการจัดตั้ง
กองทุนขึ้นทุกโรงไฟฟา 

ตลอดระยะเวลา 2–3 ปที่ผานมา การบริหารจัดการกองทุนรอบโรงไฟฟา 
มีแนวทางในการจัดการกองทุนที่แตกตางกัน โดยกระทรวงพลังงานเปดโอกาสให
แตละจังหวัดสามารถกำหนดระเบียบในการบริหารจัดการ ดังนั้น อำนาจในการ
ตัดสินใจใชประโยชนจากเงินกองทุนจึงขึ้นอยูกับคณะกรรมการกองทุนฯ ของแตละ
จังหวัด ซึ่งทำใหมีความแตกตางกันในเรื่องของการบริหารจัดการ ระเบียบ ขอบังคับ 
ขั้นตอน วิธีการ รูปแบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟา 
นอกจากน้ียังไมสามารถติดตามผลการดำเนินงานท่ีเกิดขึ้นโดยภาพรวมระดับ 
ประเทศได และยังมีปญหาที่พบในภาพรวม ไดแก 1) การจัดตั้งกองทุนไมมีกฎหมาย
รองรับ 2) ภาระภาษีของกองทุน 3) บางกองทุนมีเงินไมมากพอท่ีจะนำไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงไฟฟาไดอยางทั่วถึง 4) การใชจายเงินของกองทุน 
ไมตรงตามความตองการของชุมชน 5) การประสานงานเพื่อบริหารกองทุนไมมี
ประสิทธิภาพ 6) การมีสวนรวมของประชาชนอยูในระดับต่ำ 

เพื่อแกไขขอจำกัดดังกลาวขางตนและเพื่อปรับโครงสรางการบริหารกิจการ
พลังงานใหมีความเหมาะสม จึงมีการประกาศใชกฎหมาย พ.ร.บ.การประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2550 เพื่อใชกำกับดูแลกิจการพลังงาน 
ใหเกิดความโปรงใส เปนธรรม และใหมีการบริหารกิจการพลังงานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ พรอมท้ังกำหนดใหมีการจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาไฟฟา” ขึ้น (มาตรา 
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97(3)) ใหอยูภายใตการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 
(สกพ.) วัตถุประสงคเพื่อจัดหาเงินกองทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสิ่งแวดลอมของชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟาที่ไดรับผลกระทบจากการกอสราง 
โรงไฟฟา และเพ่ือสรางสรรคมิติใหมของการอยูรวมกันระหวางชุมชนกับโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ ซึ่งจะเปนแนวทางในการพัฒนาท่ีมั่นคงและย่ังยืน และ 
เปนแบบอยางที่ดีของโรงงานอุตสาหกรรมในอนาคต 

เพื่อใหการจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาไฟฟา” และการกำกับดูแลการดำเนินงาน
กองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟาในชวงเปล่ียนผาน เปนไปดวยความ
เรียบรอย และดำเนินไปอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม ภายใตหลักธรรมาภิบาล 
และเปดรับตอการตรวจสอบในหลายรูปแบบ เพ่ือแสดงใหเห็นถึงคุณภาพผลงานท่ี
เกิดขึ้น สกพ. จึงจัดทำโครงการศึกษาแนวทางการดำเนินงานของกองทุนพัฒนา
ไฟฟาฯ ขึ้น เพื่อใหการดำเนินงานของกองทุนทั้งสอง (กองทุนรอบโรงไฟฟากอน
ประกาศใช พ.ร.บ.ฯ และกองทุนพัฒนาไฟฟาที่จัดต้ังตาม พ.ร.บ.ฯ) เปนไปดวยความ
เรียบรอย 

ภายใตโครงการศึกษาแนวทางการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟาฯ ได 
มีการออกแบบใหมีการจัดทำระบบการติดตามประเมินผลกองทุนฯ ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใชเปนเคร่ืองมือ/กลไกเชิงสถาบันสำหรับผูบริหารหรือผูกำกับ 
ทศิทางการดำเนินงานกองทุนฯ ในการกำกับและขับเคล่ือนการดำเนินงานใหตอบสนอง
ตอพันธกิจและยุทธศาสตรของกองทุนฯ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 

การวิจัยเพื่อออกแบบระบบการติดตามประเมินผลกองทุน มีขั้นตอนการ 
ดำเนินงานเปน 4 ระยะ คือ 1) การทบทวนวรรณกรรมและสังเคราะหองคความรู 
2) การพัฒนากรอบแนวคิดการประเมินผลงานกองทุนพัฒนาไฟฟา 3) การทดสอบ
กรอบแนวคิดการประเมินและตัวชี้วัด และ 4) การทบทวนปรับปรุงตัวช้ีวัด โดย 
คดัเลอืกพืน้ทีป่ฏบิตักิารอยางเจาะจงจากโรงไฟฟา 2 แหง เพือ่เปนตวัแทนคณุลกัษณะ
ที่แตกตางของโรงไฟฟา ซึ่งโดยขอเท็จจริง โรงไฟฟาทั้ง 2 แหงท่ีเลือก ก็มิไดมีความ

ครอบคลุมลักษณะโรงไฟฟาที่มีอยูทั้งหมด ทั้งในดานอายุของโรงงาน เทคโนโลยี 
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และเช้ือเพลิงที่ใช รวมถึงสถานท่ีตั้งโรงงาน แตเน่ืองจากขอจำกัดดานเวลา จึงเลือก
โรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งเปนโรงไฟฟาที่มีอายุการดำเนินงานยาวนานและ 
มีกำลังการผลิตมากที่สุด และโรงไฟฟาราชบุรี ซึ่งเปนโรงไฟฟาพลังความรอนรวม 
เดิมอยูภายใตการดำเนินงานของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และหลังการ
แปรรูปฯ มีผูผลิตภาคเอกชนเขารวมถือหุน เปนโรงไฟฟาขนาดใหญในจังหวัดราชบุรี 
เปนพื้นที่ทดสอบระบบ 

วิธีวิทยาการศึกษา เลือกใชวิธีวิทยาแบบผสานวิธี (mixed - methodology) 
การเก็บรวบรวมขอมูลจึงมีความหลากหลาย เพื่อใหเหมาะสมตามวัตถุประสงคและ
กลุมเปาหมาย เชน การวิเคราะหเอกสาร การสนทนากลุมผูปฏิบัติงาน การสัมภาษณ
เชิงลึก (Indepth interview) และจัดเวทีประชุมปฏิบัติการ ผูมีสวนไดเสีย ไดแก 
ผูบริหาร ผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนฯ จังหวัด องคกร/สถาบันเครือขาย
ระดับพื้นที่ เชน องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น องคกรพัฒนาเอกชน สถาบันวิชาการ และแกนนำ/ตัวแทนประชาชนใน
ชุมชนรอบโรงไฟฟา 

ผลการศึกษา จะนำเสนอโดยจำแนกเปน 4 สวน 
สวนที่ 1 ฐานคิดในการออกแบบระบบการติดตามประเมินผล 
สวนที่ 2 ผลงานหลัก (KRA) และตัวชี้วัดการดำเนินงาน (KPI) 
สวนที่ 3 ขอเสนอโครงสรางกลไกในการติดตามประเมินผลกองทุนฯ 
สวนที่ 4 ขอเสนอในการนำตัวชี้วัดผลงานไปใช 

1. ฐานคิดในการออกแบบระบบการติดตามประเมินผล 
แนวคิดประเมินผลงานกองทุนฯ 
การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลกองทุนฯ ใชฐานคิดเชิงทฤษฎีและ 

หลกัการประเมนิทีไ่มยดึติดรปูแบบใดรปูแบบหนึง่ แตจะผสมผสานตามความเหมาะสม 
โดยใชความคิดรวบยอดดานการประเมินที่สำคัญ อาทิ หลักการประเมินผสมผสาน
ระหวางปรัชญาโครงสรางนิยม (Guba & Lincoln, 1989) ที่เปนยุคการประเมิน 
รุนที่ 4 ซึ่งใชแนวคิดคำนึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย เนนการใชผล 
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การประเมินเพ่ือพัฒนางานท่ีผูประเมินมีบทบาทเพ่ิมข้ึนในฐานะผูรวมงาน ผูรวม 
เรียนรู และผูนำการเปล่ียนแปลง ดงัทีเ่รยีกวาการประเมินในแนวสรางสรรคตอบสนอง 
และผสมผสานกับแนวคิดการประเมินเชิงปฏิบัติการ (action evaluation 
research) ที่ ใชการประเมินเพื่อพัฒนาตนเอง (นงลักษณ วิรัชชัย , 2548) 
ขณะเดียวกนั การที่กองทุนฯ ขับเคลื่อนงานโดยใชทรัพยากรสาธารณะ ดังนั้น จึงตอง
มีความรับผิดชอบตอสังคม (social accountability) ดวย รวมถึงมาตรฐานการ
ประเมินโครงการท่ีคณะกรรมการมาตรฐานเพ่ือการประเมินทางการศึกษา (Joint 
Committee on Standards for Educational Evaluation, 1994) กำหนดไว 
ก็นำมาพิจารณาดวย อันไดแก มาตรฐานดานอัตถประโยชน (Utility) ความเปนไปได 
(Feasibility) ความชอบธรรม (Propriety) และความถูกตอง (Accuracy) ผนวกกับ
แนวคิดการประเมินองคกรตางๆ ที่ดำเนินการอยูในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต 
ผานคำถามเชิงประเมิน 3 คำถามหลักๆ ที่จะไดรับการตอบจากกิจกรรมน้ี คือ 

1) เราทำสิ่งที่ถูกตองหรือไม (Are we doing the right things?) 
2) เราทำสิ่งที่ควรทำอยางถูกตองหรือไม (Are we doing things rights?) 
3) มีวิธีที่ดีกวาที่ทำใหไดผลตามที่ตองการหรือไม (Are there better ways of 

achieving the results?) 

กรอบการประเมินและตัวชี้วัดการประเมินผลกองทุนพัฒนาไฟฟาฯ 
พัฒนาขึ้นภายใตกรอบความคิด ดังนี้ 
1. กรอบการประเมินผลงานกองทุนพัฒนาไฟฟาฯ พิจารณา 3 ระดับ คือ 

ระดับนโยบาย (แผนยุทธศาสตร/แผนแมบท) ระดับกองทุนฯ (แผนงาน) และระดับ
ชุมชน (ชุดโครงการ/โครงการ) ผลสัมฤทธิ์ของงานเปนความรับผิดชอบรวมกันทั้ง 3 
ระดับ การประเมินผลสัมฤทธ์ิของกองทุนพัฒนาไฟฟาฯ พิจารณาท้ังผลข้ันตน 
ผลขั้นกลาง และผลข้ันสุดทาย โดยใชผูประเมินภายนอกประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
และประเมินเม่ือสิ้นสุดโครงการไปแลวระยะหน่ึง/หลังโครงการเพ่ือพิจารณาผล 
ในระยะยาว 

2. ในสวนของระดับกองทุนฯ (แผนงาน) และระดับชุมชน (ชุดโครงการ/
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โครงการ) ใชหลักการของความรวมมือในการประเมิน และหลักการประเมินแบบ
เสริมพลัง โดยระดับกองทุนฯ (แผนงาน) ใหความสำคัญในมิติของการบริหารจัดการ
ที่มุงผลสัมฤทธ์ิ และระดับระดับชุมชน (ชุดโครงการ/โครงการ) ใชหลักการของการ
ประเมินภายใน ในการประเมินตนเอง 

3. การประเมินทุกระดับ อยูบนพื้นฐานของการมุงผลสัมฤทธิ์ การมุงการ 
ใชประโยชนจากผลการประเมิน (Utilization Focused) หลักของการมีสวนรวม 
หลักของพันธมิตร และเครือขาย  

4. ทุกระดับรับผิดชอบตอบสนองผลลัพธขั้นตน ขั้นกลางและข้ันสุดทายรวมกัน 
มีความสอดคลองสัมพันธเชื่อมโยงกันของผลทุกระดับ 

5. ในกรณผีลขัน้ตนจากการดำเนนิโครงการของภาคพีนัธมติรเครอืขายนอกจาก
ผลที่สนองตอบตอกองทุนฯ แลว เปดโอกาสใหเกิดผลลัพธที่สรางคุณคาเพิ่มของ 
โครงการท้ังที่คาดหมายและไมคาดหมาย 

6. กรอบการประเมินที่พัฒนาข้ึนนี้ ไดใหความสำคัญของการประเมินกอน
ดำเนินโครงการเปนพิเศษ เพราะถาการประเมินชวงนี้มีความถูกตองสมบูรณ 
โครงการมีโอกาสและศักยภาพสูความสำเร็จสูง รวมทั้งลดการผิดพลาดเชิงทฤษฎีได 

7. การประเมินกอนดำเนินโครงการ หรือการประเมินตนน้ำ เปนความรวมมือ
กันระหวางผูบริหาร /ผูประเมินระดับกองทุนฯ (แผนงาน) และผูบริหาร/ผูประเมิน
ระดับชุมชน (โครงการ) มีการเสริมพลังภาคีพันธมิตรในการจัดทำชุดโครงการ และใน
ขณะเดียวกันมีความโปรงใสและชัดเจนในการพิจารณาโครงการ 

8. การประเมนิระหวางการดำเนนิโครงการ หรอืการประเมนิกลางนำ้ใชหลกัการ
ติดตามผล และการประเมินระหวางดำเนินการ โดยใชผูประเมินภายใน 

9. การประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ ใชหลักการประเมินผลผลิต/ผลกระทบ 
เพื่อการวางแผนใหการสนับสนุนโครงการในอนาคต 

10. ระบบการประเมินนี้เปนระบบการประเมินภายใน เพื่อการกำกับทิศทาง
การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟาและเพื่อใหมีผลการดำเนินงานรองรับการ
ประเมินภายนอก 
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กรอบแนวคิดระบบการประเมินผลงานของกองทุนพัฒนาไฟฟาฯ 

ระดับกองทุนฯ 1, 2, 3…
(แผนงาน 1, 2, 3…)

การประเมินเมื่อสิ้นสุด
โครงการระยะหนึ่ง
Ex-post Evaluation

การประเมินภายนอก
External Evaluation

ระดับนโยบาย

การประเมิน
ตนน้ำ

การประเมิน
กลางน้ำ

การประเมิน
ปลายน้ำ

ผลขั้นสุดทาย
Long-Term
outcomes

ผลระยะกลาง
Intermediate
outcomes

ผลขั้นตน
Initial outcomes

- ผลที่สนองตอบตอ 
  กองทุนฯ
- คุณคาเพิ่มของ
  โครงการที่คาดหมาย 
  และไมคาดหมาย

Ex-ante เชน
- Feasibility
- Need Assessment
- Opportunity Assessment
  • Desired
  • Baseline

- Summative Evaluation 
- Terminal Evaluation

- Monitoring                  
- Mid-term Evaluation

ระดับชุมชน
(โครงการ)

กอน
ดำเนินการ

ระหวาง
ดำเนินโครงการ

สิ้นสุดการ 
ดำเนินโครงการ

 การประเมินภายใน 
  Internal Evaluation/CIPP •

Self Assessment, Self Participatory Monitoring

การประเมินเสริมพลัง
Empowerment

Evaluation

หลักคิดการประเมิน  Result based Evaluation, Utilization - focused, Participatory Evaluation

การ
ประ
เมิน
รวม
J
O
I
N
T

E
V
A
L
U
A
T
I
O
N
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2. ผลงานหลัก (KRA) และตัวชี้วัดการดำเนินงาน (KPI)1 

ภายใตฐานคิดและกระบวนการดำเนินงานที่กำหนดไว 4 ขั้นตอนดังกลาว 
มาแลวน้ัน ไดขอสรุประบบติดตามประเมินผลกองทุนฯ ประกอบดวย 6 ผลงานหลัก 
17 ตัวชี้วัด รวมถึงชวงระยะเวลาเก็บรวบรวมขอมูลของแตละตัวชี้วัด ตลอดจนระดับ
ขอมูลการประเมิน ดังนี้ 

 

1 ภายใตระบบนี ้คณะผูวจิยัไดจดัทำพจนานกุรมตวัชีว้ดั (ซึง่มรีายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่ผลงานหลกั 

ตวัชีว้ดั ความหมาย แหลงขอมลู เครือ่งมอืจดัเกบ็ และเกณฑการวเิคราะหแปลผล) และจดัทำ

เครือ่งมอืการเก็บรวบรวมขอมลูรายตวัช้ีวดั เพือ่ใหผูปฏบิตัใิชเปนคูมอืประกอบการดำเนินงาน 
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3. ขอเสนอ โครงสรางกลไกในการติดตามประเมินผลกองทุนฯ 
เพื่อใหการขับเคลื่อนระบบการประเมินผลกองทุนสามารถดำเนินการไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดผลงานตามเจตนารมณของการจัดตั้งกองทุน จำเปนตองมีกลไก
การดำเนินงาน ซึ่งคณะผูวิจัยมีขอเสนอใหมีกลไกโครงสรางการประเมินกองทุน 
3 ระดับ (ดังแผนภาพ) คือ 

 

1) ระดบัชมุชน (โครงการ) : ทำหนาทีต่ดิตามประเมินผลภายในโครงการ (internal 
evaluation) โดยกำหนดใหมีการติดตามประเมินผลภายในไวในแผนงาน/
โครงการ 

2) ระดับกองทุนฯ (แผนงาน) : ทำหนาที่ติดตามและประเมินผล 3 ระยะ 
3) ระดบันโยบาย : ทำหนาทีป่ระเมนิผลระยะยาวของโครงการภายแผนยุทธศาสตร 

(ex-post evaluation) โดยผูประเมินภายนอก (external evaluator) 

บุคลากร : 
1) มีคณะกรรมการและคณะทำงานในการประเมินในระดับกองทุนฯ (แผนงาน) 

และชุมชน (โครงการ) 
2) มีคณะกรรมการประเมินผลระดับนโยบาย โดยใชวิธีการมอบหมายให

สถาบันการศึกษาหรือหนวยงานประเมินอิสระดำเนินการ (Subcontract) 

ผลการปฏิบัติการ

ผลการปฏิบัติการ

ภาคี ภาคี ผลงานโครงการ

ระดับนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ระดับกองทุนฯ กองทุน 1
(แผนงาน 1)

กองทุน 2
(แผนงาน 2)

กองทุน 3
(แผนงาน 3)

ระดับชุมชน
(โครงการ)
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บทบาทหนาที่ของกลไกฯ 
1) ติดตามประเมินผลทั้ง 3 ระยะ 
2) สรางความเขาใจ พันธสัญญา และความรับผิดชอบรวมของกองทุนฯ ในภาคี

ที่เกี่ยวของทุกระดับ 
3) สื่อสารความกาวหนาของการดำเนินงานเปนระยะๆ  
4) แลกเปลี่ยนเรียนรูผลงานรวมกัน 
5) สงัเคราะหความรู บทเรียนจากการดำเนินงานเพือ่เผยแพรผลงานตอสาธารณะ 

ระยะเวลาการติดตามประเมินผล 
กำหนดเปน 3 ระยะ 
1) ตนน้ำ : เมื่อเริ่มตนดำเนินการ (2 เดือนกอนปงบประมาณ) ประเมินความ

พรอม (readiness assessment) ของโครงการกอนอนุมัติโครงการ 
2) กลางน้ำ : ระหวางดำเนินการตามกลยุทธ (ระหวางปงบประมาณ) ประเมิน

ระหวางการดำเนินโครงการ/การติดตามผล (monitoring & evaluation) 
3) ปลายน้ำ : เม่ือสิ้นสุดการดำเนินงานตามกลยุทธ (สิ้นสุดปงบประมาณ) 

ประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ (summative evaluation) 

การประเมินใหน้ำหนักความสำคัญในการประเมินเมื่อเริ่มตน คือ การจัดทำ 
แผนงาน/โครงการท่ีมีกลยุทธและตัวชี้วัดความสำเร็จอยางชัดเจน การประเมินระยะ
เริ่มตนจะเปนขอมูลฐาน (baseline) สำหรับติดตามความกาวหนาในการประเมิน 
การดำเนินงานตามกลยุทธและประเมินความสำเร็จตามกลยุทธเมื่อสิ้นปงบประมาณ 

โดยผูที่ทำหนาที่ควรเปนคณะทำงานติดตามประเมินผลระดับแผนงาน ซึ่ง 
ทำหนาที่เสริมพลัง (empower) ชุดโครงการเปนระยะๆ ตั้งแต ตนน้ำ กลางน้ำ 
และปลายน้ำ การเสริมพลังตนน้ำเพ่ือใหไดโครงการท่ีมีคุณภาพ การเสริมพลัง 
กลางน้ำเพื่อใหมีกลยุทธที่มีประสิทธิภาพในการทำโครงการ และการเสริมพลัง 
ปลายน้ำชวยพัฒนาความรูและบทเรียนในการทำโครงการใหดีขึ้นในอนาคต 
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4. ขอเสนอในการนำตัวชี้วัดผลงานไปใช 
การจัดทำขอเสนอทางเลือกในการนำตัวชี้วัดไปใชจำเปนตองมีความเขาใจตอ

สภาพปจจบุนัของกองทนุฯ เนือ่งจากการดำเนินงานของกองทนุฯ ตามพระราชบัญญตัิ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ปจจุบันอยูในระยะเปล่ียนผาน แมสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) จะมีหลักการที่เห็นความสำคัญของการ
วัดผลงาน และไดสนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลขึ้น อยางไร
ก็ตามการดำเนินงานดังกลาวอาจติดขัดที่โครงสรางและคานิยมรวมตางๆ ที่อาจยัง 
ไมเอื้อตอการบริหารจัดการผลงาน (performance management) คณะผูวิจัย 
จึงไดเสนอมาตรการในการพัฒนากองทุนฯ โดยใชตัวชี้วัดผลงานหลักเปนเคร่ืองมือ 
ดังนี้ 

1. มาตรการสรางขอผกูพนัตอตวัชีว้ดัผลงานหลกัใหแกผูเกีย่วของ อาท ิผูบรหิาร 
คณะกรรมการและบคุลากรทัง้ในสวนของสำนกังานคณะกรรมการกำกบักจิการพลงังาน 
(สกพ.) และในสวนของกองทุนฯ 

2. มาตรการสรางวิสัยทัศนรวมกัน เนนใหสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการ
พลังงาน (สกพ.) คณะกรรมการกองทุนฯ ระดับพื้นที่และภาคีเครือขาย มีความเขาใจ
และยอมรับในเปาหมาย พันธกิจ เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปอยางมีทิศทางตาม
เจตนารมณของการจัดต้ังกองทุนฯ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. 2550 

3. จดัใหมโีครงสรางกลไกการติดตามประเมินผล (strategic unit) เพือ่ทำหนาท่ี
ติดตามและตรวจสอบ ตัวอยางเชน ในระดับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการ
พลังงาน (สกพ.) อาจดำเนินการในรูปของสำนักงานบริหารยุทธศาสตร (office 
strategy management : OSM) ที่จัดต้ังขึ้นใหม หรือปรับบทบาทของโครงสราง
เดิมใหสอดคลองกับบทบาทหนาที่ดังกลาว ซึ่งอาจเปนฝายบริหารกองทุนพัฒนา
ไฟฟา หรือฝายอำนวยการและแผนงานตามโครงสรางสำนักงานฯ ที่มีอยู สวนกองทุน
พัฒนาไฟฟาระดับพื้นที่ อาจดำเนินการในรูปการคณะกรรมการหรือดำเนินการ 
ตามขอกำหนดในระเบียบกองทุนฯ เปนตน เพื่อทำหนาท่ีเปนกลไกในรายงานแก 
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ผูบรหิารระดับสงู ใหขอมลูปอนกลบัในการพัฒนาบคุลากร หรอืแจงปญหา (warning) 
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปนกลไกเตรียมความพรอมที่สำคัญในการรองรับ
การประเมินจากภายนอก นอกจากนี้ยังควรใหมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
ทักษะที่จำเปนตอการทำหนาที่ดังกลาว 

4. มาตรการปรับโครงสรางอื่นที่เกี่ยวของกับการติดตามประเมินผล โดยเนนใน
เร่ืองการพัฒนาฐานขอมูลที่จำเปนตามตัวชี้วัด เพื่อใหสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
กิจการพลังงาน (สกพ.) และคณะกรรมการกองทุนฯ ใชกำกับนโยบายได รวมถึง 
การพัฒนาระบบสนับสนุนดานขวัญและกำลังใจกับบุคลากร หรือกองทุนฯ ที่มี 
ผลการประเมินดี 

อนึ่ง คณะผูวิจัยเสนอทางเลือกในการนำตัวชี้วัดผลงานไปใชในหลายแนวทาง 
อยางไรก็ตามการนำตัวช้ีวัดไปใชในระยะแรก คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะวาควร 
ดำเนินการในลักษณะคอยเปนคอยไปโดย เลือกใชตัวชี้วัดในบางตัวกอน มีการติดตาม
ประเมินผลจนม่ันใจในระบบและความพรอมของบุคลากรและเครือขาย แลวจึง 
นำไปใชอยางเต็มรูปแบบตอไป เนื่องจาก ขณะนี้การจัดตั้งกองทุนฯ ยังอยูในระยะ 
เร่ิมตน การดำเนินงานสวนใหญยังไมอาจกลาวไดวาเกิดผลผลิต หรือ ผลลัพธแลว 
หากแตยังอยูในขั้นของการเตรียมการเปนสวนใหญ ดังนั้น การเตรียมความพรอมของ
ผูที่เกี่ยวของกอนการนำระบบไปใชจึงมีความจำเปนมาก 

ในระยะเร่ิมตนนี้ คณะผูวิจัยเสนอทางเลือกดำเนินการเพ่ือพิจารณา เปน 
4 ทางเลือกคือ 

1. เลือกใชครบทุกผลงานหลักทุกตัวชี้วัด 
2. เลือกใชครบทุกผลงานหลักแตเลือกบางตัวชี้วัด 
3. เลือกใชบางผลงานหลักที่เห็นวาสำคัญแตใชทุกตัวชี้วัดในผลงานหลักนั้น 

และ 
4. เลือกใชบางผลงานหลักที่เห็นวาสำคัญและคัดเลือกบางตัวช้ีวัดในผลงาน 

หลกัน้ัน 
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ทั้งนี้ การเลือกในรูปแบบใดข้ึนอยูกับความพรอม ความเหมาะสมและการ 
ตัดสินใจเชิงนโยบายของ สกพ. เปนสำคัญ นอกจากนี้ ควรมีกลไกที่ดำเนินการ 
เพื่อชวยใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตัวชี้วัดผลงานหลัก ดังนี้ 

1. เงื่อนไขสำคัญของประสิทธิภาพระบบติดตามประเมินผลภายในนั้นมี 
หลายเงื่อนไข แตเงื่อนไขสำคัญเบื้องตน คือ การใหความสำคัญกับการทำงานเชิง
ยุทธศาสตรและการมีแผนยุทธศาสตรที่ดี ดังน้ัน การพัฒนาแผนยุทธศาสตรของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) ที่มีคุณภาพสนองตอพันธกิจ
และเจตจำนงแหงการกอต้ังกองทุนฯ และการพิจารณาเช่ือมโยงตัวชี้วัดผลงานหลัก
เขากับแผนยุทธศาสตรองคกรจึงเปนเงื่อนไขสำคัญ 

2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือขายของกองทุนฯ เพื่อใหเกิด
ความรู ความเขาใจและยอมรับ รวมทั้งมองเห็นประโยชนที่จะพัฒนาแนวทางการ
ทำงาน (transform) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพโดยใชตัวชี้วัดผลงานหลัก 

การผลักดันเพื่อใหเกิดผลงานของกองทุนฯ นั้น ตองอาศัยภาคีเครือขายเปนหลัก 
ดังนั้น การจัดการและเสริมพลังใหภาคีมีความรูความเขาใจใจเรื่องนี้นับเปนเงื่อนไขที่
สำคัญยิ่ง และภาคีเหลานั้นจะตองเขามามีบทบาทรวมจัดการ (co-manage) ใหการ
ใชตัวชี้วัดผลงานเกิดขึ้นไดจริง ในลักษณะการเปนเครือขายของความรับผิดชอบ 

3. ในชวงแรกของการใชตัวชี้วัดผลงานนั้น จะตองมีการจัดทำขอมูลพื้นฐาน 
(baseline data) ตัวชี้วัดตางๆ พิจารณาความเหมาะสมและความเปนมาตรฐานของ
เกณฑ นิยาม การเก็บขอมูล การทดสอบขอมูล การแปลความหมาย ฯลฯ ซึ่งควร
ดำเนินการในระยะเร่ิมตน 

4. การพิจารณาสนับสนุนทุน/โครงการแกภาคีเครือขายไปดำเนินการโครงการ
ของแตละกองทุนฯ นั้น ควรใหภาคีเครือขายไดตระหนักถึงตัวช้ีวัดผลงานของ 
กองทุนฯ และมีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในไวในโครงการที่จะขอรับการ
สนับสนุนดวย (built in) พรอมกันนั้นควรสนับสนุน-ผลักดันใหฝายติดตามประเมิน
ผลภายใน (internal evaluation) และฝายติดตามประเมินผลภายนอก (external 
evaluation) พิจารณาใชตัวชี้วัดผลงานในการติดตามประเมินผลดวยเชนกัน 
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5. ธรรมชาติของตัวชี้วัดผลงานเปนเร่ืองของการเรียนรูระยะกลางและระยะยาว
ที่มีกิจกรรมเปนอนุกรมเวลา (time-series) เปนเรื่องของการเรียนรูปรับเปล่ียนอยาง
ตอเนื่อง วัฒนธรรมองคกรที่เนนผลระยะส้ันเกินไปจะไมสอดคลองกับความพยายาม
เรื่องนี้ การพิจารณาแนวโนมทิศทางของตัวชี้วัดผลงานหลักเปนกิจกรรมการเรียนรู 
ที่ควรเกิดขึ้นอยางสม่ำเสมอ มิใชพิจารณากันปละครั้ง หรือเขาลักษณะ one time 
event เพราะจะไมชวยในการปรับพฤติกรรมองคกรได ไมมีตัวช้ีวัดผลงานใดที่ 
ถูกตองสมบูรณที่สุด การทดลองใชเรียนรูปรับเปลี่ยน การขับเคลื่อนที่ปรับตัวไดอยาง
ตอเนื่อง และมีความรวดเร็วในการนำมาทดลองใชจึงเปนสิ่งที่ควรพิจารณา อนึ่ง 
การวางเปาหมายท่ีทาทายตอการไปถึง นับเปนเรื่องสำคัญ การวางเปาหมายเพียง
สามารถดำเนินการใหผานไปไดเทาน้ัน นับวาผิดเจตนารมณในความพยายามเชนนี้ 

6. เหนือส่ิงอื่นใด ผูบริหารหรือฝายนโยบายมีบทบาทและเปนปจจัยช้ีขาด 
ตอความสำเร็จของการขับเคล่ือนตัวชี้วัด เพราะสามารถเอ้ืออำนวยใหเกิดบรรยากาศ
ความจำเปนในการเปลี่ยนแปลง เปนผูบริหารการเปลี่ยนแปลง เปนผูจัดการที่ 
ใหความสำคัญกับความมุงมั่นและวิสัยทัศน เปนผูลดอุปสรรคตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
และทำใหเกิดการดำเนินงานที่รับผิดชอบ (accountability) เปนผูหาชองทางให 
เกิดการจัดการทางยุทธศาสตร (strategic management) เพิ่มขึ้น และเปนผูกระตุน
การเรียนรูในการดำเนินงานท่ีสำคัญมาก การขับเคล่ือนผลงานโดยใชตัวช้ีวัดเปน
เครื่องมือจะไมสามารถดำเนินการได หากผูบริหารไมใหความสำคัญ 
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แนวคิดและประสบการณ 

การพัฒนา CSR ของ 

อุตสาหกรรมพลังงานกับชุมชน 

ของ 

เอนก นาคะบุตร 

ดวยภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 
จดัใหมกีารบรรยายสาธารณะในประเด็น CSR ของอตุสาหกรรม
พลังงานกับชุมชม ซึ่งจะมีวิทยากร คือ คุณเอนก นาคะบุตร 
และ ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา โดยจะจัดตอเน่ืองกัน 
3 ครั้ง ซึ่งเนื้อหาในครั้งแรกนั้น คุณเอนก นาคะบุตร ไดมา 
นำเสนอกรอบคิดที่ควรจะเปนในงาน CSR โดยสังเคราะหจาก
งานท่ีคุณเอนก ไดเขาไปมีสวนเก่ียวของในชวงหลายปที่ผานมา 
กองบรรณาธิการ จึงขอนำเนื้อหาสวนหนึ่งของการบรรยาย 
มาบันทึกไวในวารสารฉบับนี้ดวย 
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แนวคิดเรื่อง CSR (Corporate Social Responsibility) หรือ ความรับผิดชอบ
ตอสังคม เปนกระแสการพัฒนาที่ถูกกลาวถึงในภาคธุรกิจและบริษัทเอกชนในบานเรา
มาพักหน่ึงแลว และภาคเอกชนหลายแหงไดนำแนวคิดนี้ไปใชในรูปแบบท่ีตางกัน 
ซึ่งในแวดวงนักพัฒนาเอกชนของไทยคงไมมีใครไมรูจักชื่อ เอนก นาคะบุตร 
โดยเฉพาะในชวงวิกฤติตมยำกุง เมื่อป พ.ศ. 2540 ช่ือเอนกเปนท่ีรูจักมากย่ิงข้ึน 
เมื่อไดเขามารับผิดชอบบริหารกองทุนเพื่อสังคมของธนาคารโลก หรือที่รูจักในนาม
โครงการซิป (SIF) และเมื่อโครงการซิปสิ้นสุดลง คุณเอนกไดหันไปทำงานพัฒนา
ระดับภูมิภาค และทำงานพัฒนาสิ่งแวดลอมระดับใหญทั้งในประเทศไทยและประเทศ
เพื่อนบาน 

วันน้ี คุณเอนก ผูมากดวยประสบการณการทำงานพัฒนาท่ีเกี่ยวของกับการทำ 
CSR ทั้งที่โครงการเขื่อนน้ำเทิน 2 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กองทุนรอบโรงไฟฟา และงานนิคมอุตสาหกรรมอีก
หลายแหง กำลังแบงปนความรูและถายทอดประสบการณการทำงาน และใหภาพ
แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม ที่อุตสาหกรรมขนาดใหญควรจะตองมี ซึ่งเปน 
การเสนอมุมมองท่ีพยายามจะกาวขามความขัดแยงของนักพัฒนาเอกชนนอกกระแส 
เพราะมีมุมมองและความเช่ือที่แตกตางไปจากพี่นองที่ทำงานในองคกรพัฒนาเอกชน 
แตที่ไมแตกตาง ก็คือ ยังคงยืนทาทายเพื่อแสดงตนเปนปจเจกที่รับผิดชอบตอสังคม 
หรือ ISR (Individual Social Responsibility) มีจิตสำนึกตอสาธารณะ มองเห็น
ความอยูรอดของภาคธุรกิจที่มาจากความอยูรอดของสังคมและสิ่งแวดลอม 

วารสาร : ปจจบุนัพบวากระแสเร่ือง CSR ในประเทศไทยเปนสิง่ทีห่ลายองคกร
พูดถึง และเราก็ไดยิน ไดฟงมาพอสมควร แตอยากใหคุณเอนกชวยอธิบาย
หนอยครับวาแทที่จริงแลว CSR คืออะไร 
คณุเอนก : CSR ยอมาจากคำวา Corporate Social Responsibility ซึง่ corporate 
หมายถึง ภาคธุรกิจ การหากำไรสำหรับองคกร ไมใชองคกรสาธารณะประโยชน 
นะครับ เปนองคกรในภาคธุรกิจ 
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สัก 10 กวาปมาแลวพวกเราคงไดยินเรื่องทอแกส กอนหนานั้นเราเคยไดยินเรื่อง
เขื่อนปากมูลมาบาง เปนการเกิด conflict ครั้งใหญของประเทศไทย เดี๋ยวจะ 
ไลบริบทท้ังโลกใหเห็นนะครับ คำวา conflict resolution จึงเกิดข้ึนมา แตเขื่อน 
ปากมูลเปนโครงการท่ีม ี corporate ทีใ่หญมากในตอนน้ัน วธิคีดิเร่ืองความรับผดิชอบ
ตอสังคมยังไมมี ถามีก็นอยมาก แตมีการคิดเรื่อง win-lost คนหนึ่งไดคนหนึ่งเสีย 
สมัยน้ันความคิดเก่ียวกับเร่ืองคนสวนใหญ คนยากจนก็ไมไดรับการดูแล จนกระท่ัง 
มีการทำเข่ือนแบบใหมที่มี corporate social responsibility 

เรื่องที่สองที่เปนเหตุการณระดับชาติ คือ เรื่องทอแกสที่เกิดขึ้น เปนการขัดแยง
ระหวางภาคธุรกิจกับภาคส่ิงแวดลอมแลวก็ภาคประชาชน จึงทำใหสังคมไทยคิดวา
มันเกิดอะไรขึ้น ชวงนั้นเองผมกับหลายคนทำเวทีสิ่งแวดลอมไทย ชวงนั้นเราพบ 
คอนเซ็ปตวาเกิดจากภาคธุรกิจที่เขาไปทำงาน อยางเชน Eastern seaboard ก็เร่ิม
เกิดข้ึน และไดเขามาเก่ียวของกับบริษัท ปตท.โดยไมรูตัว สมัยเร่ิมแรกนั้นเขามา
ทำงานเร่ืองสิ่งแวดลอม เพราะตัวเองเปนเครือขายสิ่งแวดลอม แลวก็ใสใจสถานการณ
นี้ สนใจภาคมิติที่เปนธรรม โดยเฉพาะภาคชุมชน ผมทำเร่ืองชุมชนมาตลอด ตอนน้ี
มาทำงานกับปตท. และนาสนใจวาปตท.ไดรับรางวัลยอดเย่ียมระดับโลกในป 2553 
และผมไดเอาโมเดลเร่ืองบริษัทใหญมาทำงานความรูกับชุมชน แลว Model นี้ก็ใช
ปรัชญาพอเพียงของพระองคทานดวย 

CSR ที่ผมพูดถึงนั้น C มี 3 C คือ 
- Country Social Responsibility  
- Corporate Social Responsibility  
- Creative economy  
แลวก็เร่ือง Eco industry ที่กำลังมีเขามา ซึ่งผมก็ไปรวมคนควาเร่ืองตัวช้ีวัด 

แตตัว C จะมีการพูดถึงหลายประเด็น เชน country ก็มี corporate ก็มี แลวก็ 
community social responsibility ก็มีนะครับ แลวก็มีคำอีกคำซ่ึงเรียกวา ISR 
หรือ Individual Social Responsibility ผมเองตั้งแตเปนนักศึกษา 14 ตุลาก็สนใจ
คำวา “สังคม” แลวเรารูสึกวาเปนเรื่องของเรา ผมมาที่ธรรมศาสตรบอยกวาอยูที่
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จุฬาฯ อีกครับ แตวันนี้ขามแดนไปภาคธุรกิจ เพราะมีสถานการณความขัดแยงใน 
บานเรา 

วารสาร : เม่ือสกัครูคณุเอนกไดพดูถงึความหมายของ CSR แลว อยากทราบ
วานอกจาก 3C ที่พูดถึงแลว ยังมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวของกับแนวคิด CSR อีก
หรือไมครับ 
คุณเอนก : เรื่องแรกอยากคุยเรื่องคอนเซ็ปตใหญ ๆ ซึ่งจะรีวิวคอนเซ็ปตจากตะวันตก 
แลวจากตะวันตกมาโผลตะวันออกไดอยางไร แลวในรอบ 30 ปที่ผานมาจะเห็น
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปของระบบทุนนิยม ซึ่งเปลี่ยนแปลงไป 3 ระลอกใหญ 
ไดแก ระบบ free ระบบ pure capitalism แลวก็มา creative capitalism ซึ่ง 
บิล เกตตกำลังพูดถึง 

นาสนใจเรื่อง creative capitalism ในความคิดของบิล เกตต กับความคิด 
ของในหลวงท่ีเร่ิมใกลเคียงกัน แตผมจะช้ีใหเห็นถึง CSR ของตะวันตกที่เปนท่ีรูจัก 
ขึ้นมา ความจริงในหลวงทรงตรัสกอนหนานั้นแลว แตวิกฤติตมยำกุงทำใหทุกคน
ไดยนิมากขึน้ และกถ็อยหลงัออกมาจากการเปนเสอื ผมกำลงัวเิคราะหวธิคีดิ วเิคราะห 
paradigm วิธีคิดของตะวันตกยังไงก็ตางกัน บิล เกตต พูดถึง creative economy 
แตบิลเกตตยังไปไมถึงสิ่งท่ีในหลวงทรงคนพบเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพราะ
ในหลวงทรงคนควาเรื่องเศรษฐกิจ แตเอาปรัชญาศาสนาพุทธศาสนาเขาไปใสดวย 

ผมจะยกตัวอยางจากประสบการณเรื่อง CSR บานเรานะครับท่ีเก่ียวกับชุมชน 
เพราะผมทำเร่ืองชุมชน เห็นชุมชนกับพลังงาน จาก win-lost จะกลายเปน win-win 
ไดอยางไร ตอนน้ีอุตสาหกรรมก็ยังไมมีนะครับ สวนบริษัท ปตท. ก็ใหผมไปชวยทำ
แผนแมบท CSR ซึ่งบริษัท ปตท. กำลังนำ 3 เรื่องมาไวดวยกันนะครับ คือ CSR 
ของตะวันตกมาบวกกับปรัชญาพอเพียง แลวก็บวกกับตัวทุนทางสังคม เม่ือชุมชน
พลิกตัวเองขึ้นมาใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและรวมมือกับบริษัท ดานผลกระเทือน
ที่จะเขาสูความพอเพียงโดยยังไมไดเกี่ยวกับผลกระทบของบริษัท ปตท. 
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วารสาร : อยากใหคุณเอนกใหภาพแนวคิดเร่ือง CSR วามีความเปนมา
และมีพัฒนาการของแนวคิดตั้งแตแรกเริ่มจนถึงปจจุบันเปนอยางไรครับ 

คุณเอนก : ประเด็นแรกผมเห็นการเคลื่อนตัวที่นาสนใจมาก คือ พัฒนาการของ 
ความคิดหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศผูชนะสงคราม G7 ก็เริ่มคิดจัดการโลก 
ทั้งโลกภายใตการนำของประเทศผูชนะสงครามซ่ึงเปนมหาอำนาจท้ังสิ้น ความคิดนี้
ทำใหระบบทุนนิยมเปน free economy เปนเสรีเกิดข้ึน ในชวงป 1960 เกิดการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมมากในประเทศละตินอเมริกา ในเอเชียคือญี่ปุน สิ่งท่ีผม
อยากบอก คือ CSR เกิดทามกลางทุนนิยมที่พลิกตัว ความคิดของมันไมไดเกิดจาก
โจทย แลววันน้ี CSR แทที่สุดหรือไม ก็ยังไมใชครับ 

ผมมาน่ังลำดับความวาเม่ือทุนนิยมพลิกตัวแตละชวงประมาณ 10 ป จะเห็นวา
ตอนป 1980 เกิดอะไรขึ้น ตอนนั้นประเทศละตินอเมริกาลมทั้งหมดครับ ลมดวย 
คาเงินและการลาอาณานิคม ซึ่งประเทศไทยก็โดน คือ วิกฤติตมยำกุง แตมาโดน 
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ตอนป 2000 วิกฤติครั้งนี้ทำใหคนกลุมหน่ึงคิดวาถาจะอยูรอดตองคิดถึงการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนครับ แตทุกคนเริ่มมองความย่ังยืนบนการขูดรีดละตินอเมริกา ขณะท่ี IMF, 
World Bank, WTO, UN คือ กลไกหอหุมโลกในเรื่อง globalization ของระบบ
ทุนนิยมเสรี แลวตรงนี้ทำใหกลุม G7 เริ่มคิด ดานหนึ่งอาจมองวาจะปรับระบบ
เศรษฐกิจโลกใหยั่งยืนไดอยางไร แลวหลายประเทศก็มาเปนตนแบบใหประเทศไทย
นะครับ ที่ปรึกษาหลายคนที่มาเปนที่ปรึกษาใหผมตอนที่ผมอยู SIF ก็เอา model 
มาจากละตินอเมริกา แตวาเกิดการพลิกตัวของความคิดของทุนนิยมซ่ึงมาจาก
ศูนยกลาง แลวตัวแบบก็มาจาก Earth summit 

ขณะน้ันผูนำทุกคนกลัวเร่ืองปญหาวิกฤติเศรษฐกิจโลกท่ีรุนแรงมาก ก็เลยคิดถึง
เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน ผมวิเคราะหเองนะครับ ดานหนึ่งเขาอาจอยากไถบาปตัวเอง 
ที่ไปทำลายทวีปหน่ึงอยางยอยยับ เพราะฉะน้ันในความหมายของระบบการคาเสรี 
จึงถูกตั้งคำถาม แลวเขาใจวา ป 1992 เกิด earth summit ที่บราซิล เพราะ 
บราซิลก็ลมไปดวย คลายกับวาบราซิลจะประกาศเจตนารมณโลกวาจะทำเรื่อง 
sustainability แลวก็เสนอเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมองมิติดานสังคมกับดาน 
สิ่งแวดลอมมากข้ึน เพราะฉะน้ันความคิดที่ทำใหเกิดความย่ังยืนของระบบทุนนิยม
และภาคธุรกิจที่ทำกำไรจากทุนนิยมก็เริ่มเกิดขึ้นที่ earth summit 

ในป 1990 กลุม G7 เริ่มขยายการลงทุนมาที่ญี่ปุน แลวญี่ปุนก็เปนมหาอำนาจ
ใหมแหงเอเชีย มี GDP ที่สูงมาก อเมริกาก็บังคับใหญี่ปุนขึ้นคาเงิน ทำใหญี่ปุน 
ลมทั้งยืนตั้งแตป 1990 ในดานบวกทุนนิยมเสรีก็คิดเรื่องที่ทำใหทุนนิยมมีความสมดุล 
ใหมีความไวเนื้อเชื่อใจ และไววางใจของประชาคมโลก ขณะเดียวกันก็จะเห็นดานมืด 
เมื่ออเมริกาสูญเสียดุลการคาใหกับญ่ีปุนอยางมหาศาล แตเทคโนโลยีทั้งหมดมาจาก
อเมริกาหรือเยอรมันเปนสวนใหญ ญี่ปุนจึงลมดวยการขึ้นคาเงิน แลวผลกระทบก็เกิด
กับประเทศไทยดวย 

หลังจากญี่ปุนลม ประเทศไทยก็รับเปนมิตรทันที ฉะนั้น Tiger จึงเกิดขึ้นชวงน้ี 
เรารับผลพวง คือ ประเทศ NICS ตอนน้ีมี 4–5 เสือแหงเอเชีย แลวไทยก็หวังจะ 
เปนเสือ การท่ีญี่ปุนลมก็คือการยายเงินลงทุนจากตะวันตกมาที่ญี่ปุน แลวจากญ่ีปุน 

ก็มาประเทศไทย อินโดนีเซีย ฮองกง มาเลเซีย รวมทั้งเกาหลีดวย แตพบวากลุม 
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corporate เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองมากข้ึน ตอนน้ีอเมริกาก็ขยายการลงทุนมาท่ี 
Southeast Asia มากขึ้น ผมเขาใจวาเปนผลทำใหทุนนิยมปรับตัวอีกครั้งหนึ่ง 
ตองทำใหภาคธุรกิจเขามารับผิดชอบ ซึ่งยุโรปมีรายงานของโลกวาเปนบริษัทท่ีมีความ
รับผิดชอบตอสังคมมากที่สุด ดวยความสำนึกตอสิ่งแวดลอม ประเด็นความออนไหว
ตอภาคอุตสาหกรรมกับเรื่องของมลภาวะมีสูงมาก แลวความเปน civil society 
ก็สูงมาก เรียกไดวาภาคประชาชนเร่ิม force ภาคธุรกิจ แตไมใชภาครัฐ สวนประเทศ
เราในป พ.ศ. 2531 อยูในยุคเปลี่ยนสนามรบเปนสนามการคา ยุคนี้เกิดความขัดแยง
เร่ืองเข่ือนปากมูล เร่ืองท่ีดิน เร่ืองปา ผมก็คิดวา corporate ดานหน่ึงมีความ 
ขัดแยงสูงกับชุมชน กรณีของโลก corporate ถูกตั้งคำถามวา จะทำอยางไรให 
ความรับผิดชอบเกิดเปนรูปธรรมมากข้ึน ซึ่งทางฝงบริษัทยุโรปเปนผูนำเร่ืองความ 
รับผิดชอบตอสังคมแลว ผมเองไปดูงานที่ยุโรปก็เห็นชัดนะครับ อเมริกาจะตามหลัง
ยุโรป แคนาดาจะมีมากกวาในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม แตผมอยากชี้วา 
ในขณะน้ีมีกระแสเรื่องการทำใหบริษัทรับผิดชอบตอสังคม จึงเกิดคำวา ISO ขึ้น แลว
เด๋ียวจะพูดถึงคำวา Global Reporting initiative (GRI) ความจริงในยุคนี้มีการทำ 
philanthropy ครับ อเมริกาทำมาตั้งแตหลังสงครามโลกแลว เพราะฉะนั้นเรื่องการ
ทำงานเพื่อทำบุญ เพื่อใหเกิดการสงเคราะห ทำใหเกิดการอุมชูของสังคมโดยภาค
ธุรกิจ Ford foundation, Rockefeller เกิดขึ้นสมัยหลังสงครามโลกท้ังนั้น ประเด็น
ก็คือ Rockefeller Foundation เกิดขึ้นในสำนึกของ corporate ที่อยากไถบาป 
แลวเอากำไรสวนเกินมาชวยดูแลประเทศหลังมานไมไผ คือ ยุโรปตะวันออกกับ
ประเทศเอเชียนะครับ ตรงน้ีเร่ิมมีความคิดทางฝงยุโรปวาการทำความรับผิดชอบ 
ใหเกิดความยั่งยืนนาจะไมทำแคเรื่องของการสงเคราะห ทำแบบบุญกุศลครั้งคราว 
จึงไดคิดเร่ือง ISO ขึ้นมาจากฝงเทคโนโลยี เพื่อใหเกิดมาตรฐานเรื่องความรับผิดชอบ
ตอสิ่งแวดลอมและสังคม คำหน่ึงที่เริ่มคุน คือ EIA และ EHIA แลวก็ GRI เกิดขึ้น 

ISO เปนการสรางมาตรฐานที่บังคับใหอุตสาหกรรมตองรับผิดชอบตอสังคมโดย
เฉพาะเรื่องสิ่งแวดลอมกับเรื่องผลกระทบตอชุมชนหรือเมืองที่อยูรอบขาง ซึ่งยุโรป
เจอปญหานี้มาตั้งนานแลว จึงบังคับทางออมกับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม 

บานเราก็เอา ISO และ EIA มาใชครับ แตเอามาใชอยางเทียมเพราะลอกการบานกัน 
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EIA ทำใหทุกคนคิดเรื่องมาตรการลดผลกระทบ เราก็อยูในยุคความคิดนี้ แตทุกคน
เริ่มหาทางออกโดยการลดผลกระทบที่เกิดจาก corporate ใหญๆ ที่ทำงานดาน
อุตสาหกรรมพลังงาน หรือพวกที่สรางกำไรแลวทำใหเกิดการทำลายมนุษยชน เรื่อง
สิทธิมนุษยชนหรือเรื่องของภัยคุกคามทางเพศ ซึ่งเปนเรื่องของ product ที่ไปทำลาย
สุขภาพ และเกิดคำ 3 คำขึ้นมาเปนเครื่องมือท่ีทำใหบริษัทถูกบังคับ ถูกจูงใจ เรื่อง
ของการบังคับใหทำตามกฎหมายของแตละประเทศหรือของโลก ขณะท่ีมาตรฐานทุน
เริ่มเปลี่ยนความคิดวาตองรับผิดชอบในการ invest เรียกวา Social Responsibility 
Investment นะครับ ก็มี SRI อีกคำหน่ึงเกิดขึ้นในยุคนี้เชนกัน ฉะนั้นปกเงินทุน 
ก็มีสองอยาง อยางหนึ่ง คือ แบบ head fund อีกอยางหนึ่ง คือ กองทุนที่มีจริยธรรม
หรือ SRI ผมไปดูงานท่ีอเมริกา เขาจะลงทุนกับบริษัทท่ีทำอะไรท่ีเปนเร่ืองสีเขียว 
ไมทำลายส่ิงแวดลอม ไมใชแรงงานเด็ก 

ผมขอกลับมาในภาค ISO และภาค EIA ซึ่งเปนภาคบังคับตามกฎหมาย แตมี
ภาคจูงใจคือ GRI นะครับ รวมทั้งสถาบันการเงิน คุณตองมีการจูงใจใหลงทุนในบริษัท
ที่ทำเรื่องสีเขยีว แลวก็ไมทำลายสิ่งแวดลอม เรื่องสิทธิมนุษยชน ไมมีการบังคับเกิดขึ้น 
บริษัทเยอรมันหลายบริษัทเสนอวานาจะทำเปนแผนระยะยาว เปนความรับผิดชอบ
ของบริษัท ซึ่งในเอกสารของ บริษัท ปตท.ใชคำวา สมุดพกความดี ไมบังคับแตใหเกิด
การจูงใจท่ีจะทำเพ่ือสรางความสุขกับสังคมและส่ิงแวดลอม จึงมีขอเสนอนะครับ 
บริษัทใหญๆ นาจะเปนตนแบบในการสรางแผนแมบท สรางแผนยุทธศาสตร และ
ตองสรางแผนระยะยาวโดยการสรางความรับผิดชอบตอสังคมที่ไมใชดูแลเฉพาะ 
ตามกฎหมายบังคับเทานั้น แตทำดวยความสมัครใจ ใหบริษัทใหญๆ สรางการ 
ริเริ่มเอง และการริเริ่มน้ันจะตองรับผิดชอบมากกวาการแบงกำไร ความรับผิดชอบ 
ที่จะเรียกวาเปนการเปล่ียนแปลงสังคมเชิงโครงสราง ซึ่งตอนน้ีบริษัทในประเทศไทย 
ก็เริ่มทำ อยางเชน บริษัท ปตท. ตอนนี้ก็รายงานทุกป รายงานตอสาธารณะ รายงาน
ตอผูถือหุน และรายงานตอระบบโลกดวย เพราะฉะนั้น GRI ก็จะมีองคกรที่ 
รับผิดชอบ สมุดพกนี้ดานหนึ่งก็ชวยทำให CSR เปนการจูงใจใหบริษัทใหญๆ ทำ 
จะเห็นวาเปนดานดี และในป 2000 เกิดอะไรข้ึนที่บานเรา เกิดวิกฤติตมยำกุงขึ้น 

อีกครั้ง เปนรองรอยความอัปยศของการคาเสรี ตมยำกุงก็ลอกแบบมาจากละติน 
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อเมริกา แตมาเกิดที่ประเทศไทย แลวก็ Southeast Asia จุดออนก็คือวา corporate 
social responsibility มีจริงหรือไม ในวิถีบริษัทใหญๆ จะเห็นวาตลาดทุนไมมี 
การควบคุมจริยธรรม ไมมีการรายงานสถานะ ที่มาของกำไร แลวบริษัทมากมาย 
ก็เอาเปรียบภาคแรงงาน และทิ้งมลภาวะไว 

แตอยากชี้ใหเห็นวายุคความคิดของโลกกำลังเปลี่ยนมาทำใหเปนเรื่องเชิงระบบ
ระยะยาว แลวรับผิดชอบเรื่องของสังคมและสิ่งแวดลอมมากขึ้น 

วารสาร : แลวแนวคิด CSR เขามาในประเทศไทยตั้งแตเมื่อไหร ปจจุบัน
กระแสเร่ือง CSR ในประเทศไทยมีการดำเนินงานอยางไร และมีการลงมือ
ทำมากนอยแคไหนครับ 
คุณเอนก : ผมดู CSR เชิงองครวมวาเขามาในไทยไดอยางไร แลว CSR จะเปน 
คำตอบหรือไม ก็ยังนะครับ อยางบิล เกตต เขาคนพบวา เขาไมมีทางชวยคนทั้งโลกได 
เพราะตัว corporate ทำกำไรมหาศาล กำไรเพื่อตัวเองกอนแลวคอยแบงใหสังคม 
นอกจากจะไปเปล่ียนวิธีคิดวาตองทำกำไรเพ่ือสังคมกอน 

ทีนี้เขามาสูเรื่องของไทยบาง เมื่อประมาณป พ.ศ. 2523 ชวงนั้นเศรษฐกิจ 
ญี่ปุนลม ญี่ปุนจึงยายเงินลงทุนมาไทย แลวป พ.ศ. 2531 เศรษฐกิจบานเรากำลัง
ย่ำแย จึงเปดโครงการ eastern seaboard เพ่ือใหญี่ปุนเขามาลงทุน และแนวคิด 
CSR ของไทยก็เริ่มเกิดขึ้นจากความขัดแยง ผมเขาใจวาภาคธุรกิจใหญๆ ที่เกิด 
ความขัดแยง อยางกรณีเขื่อนปากมูล กรณีบริษัท ปตท. กรณีปูนซีเมนต กรณี
บางจาก ทั้งหมดน้ีลวนอยูบนความเสี่ยงของการทำงานกับชุมชน มีความเสี่ยงตอ
ความรับผิดชอบตอสังคมโดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดลอม และก็พบวาไมใชแคชุมชน 
อยางกรณีมาบตาพุด หรือกรณีทอแกซ เกิดผลกระทบข้ึนกับสังคมใหญ ความขัดแยง
จึงเกิดขึ้น ชวงแรกแนวคิด CSR ในบานเราก็เริ่มเหมือนตางชาติ คือ เริ่มดวยการ 
เอาความขัดแยง ความลมสลาย มาดูวาจะอยูรอดไดอยางไร แตเราทำแบบปฏิกิริยา
ตั้งรับคือหาวิธีการเจรจากัน ชวงแรกบริษัทกับประชาชนจึงชนกันเองตลอดเวลา 
โดยไมมีคนกลาง แลวจึงเร่ิมเกิดปรับตัวของ corporate แตรัฐก็ยังชวยอะไรไมได 

จึงเกิดชวงที่สองขึ้น คือ เร่ิมเปลี่ยนจากการแกความขัดแยง เปนการสรางความ
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สัมพันธมากข้ึน โดยการเขาไปหาชุมชนหรือสังคมท่ีอยูรอบตัว corporate มากข้ึน 
เพื่อตองการท่ีจะทำใหเกิดความไวเนื้อเชื่อใจ 

แตสิ่งที่เกิดขึ้น คือ เปนการทำแค PR หรือการประชาสัมพันธ ผมจะช้ีวา CSR 
เริม่เขามาทำงานในระบบการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสรางมากข้ึน แตเรือ่ง philanthropy 
หรือการใหเพื่อสงเคราะห ใหเพื่อการซื้อใจ ในสังคมที่ผูขอ ขออยูตลอดเวลา ผูให 
ไมมีสิทธิ์ปฏิเสธ ซึ่งเปนกันทั้งระบบ ทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม เรื่อง CSR 
จึงถูกอธิบายในการใหเพื่อสงเคราะห เพ่ือการอุปถัมภ ซึ่งเปนความสัมพันธแนวดิ่ง 
ไมใชเปนความสัมพันธที่เกิดจากการมองสังคมเชิงระบบที่ตองการเปลี่ยนแปลงสังคม
รวมกัน 

ขณะนี้ การทำ CSR กำลังเริ่มเปลี่ยนไป แตคนที่เริ่มทำการเปลี่ยนแปลงเชิง
สังคมที่ทำแลว win-win กับภาคธุรกิจก็ยังมีนอยมาก ตอนนี้บริษัทใหญๆ เริ่มทำให
เห็นวาเปนเรื่องของการรับผิดชอบตอสังคม เรื่อง carbon credit เรื่องโลกรอน อยาง
กรณีบริษัท ปตท. ก็เอา product มาแกปญหาสังคม คือ เรื่องน้ำมันไรสารตะกั่ว 

เพราะสารตะกั่วทำลายสุขภาพ ทำใหโลกรอน มลพิษ เมื่อไหรที่สิ่งแวดลอมเลวราย 
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ก็จะสงผลตอสุขภาพประชาชน ตรงน้ีชี้ใหเห็นวา corporate social responsibility 
เปนเรื่องที่บริษัทใหญๆ เริ่มทำแลว ประมาณ 5 ปที่ผานมาเกิดฝาย CSR ทำงาน 
รับผิดชอบประเด็นที่เปนสาธารณะมากข้ึน สวนใหญทำเร่ืองส่ิงแวดลอมท่ีซื้อความ
รูสึกประชาชนได แลวก็ทำใหเกิดภาพลักษณที่ดีกับบริษัท 

ประเทศไทยอยูในอันดับตนๆ ในการทำเรื่อง CSR สวนประเทศที่ทำมากที่สุด 
คือ ยุโรป รองมาคือ อเมริกา ในเอเชียมีญี่ปุนเปนอันดับหนึ่ง เพราะญี่ปุนเปนประเทศ
เล็ก ถาไมทำเรื่องส่ิงแวดลอมจะอยูรอดไมได แตเมื่อมาลงทุนในประเทศไทย แลว
ญี่ปุนรับผิดชอบหรือไม ก็ยังนะครับ บริษัทญี่ปุนสวนใหญก็ยังไมไดทำ corporate 
social อยางจริงจัง 

ในบานเราผมอยากวิเคราะห CSR วาขณะน้ีกระแส CSR ถูกกระตุนจากภาวะ
ประเด็นสากลในรอบสิบป จากน้ีเปนตนไปภาวะจะแรงข้ึน ขณะนี้บริษัทใหญๆ กำลัง
ไปจับเรื่องโลกรอน เรื่อง carbon credit กันหมด เราจะเห็นวาตอนนี้ CSR เริ่ม
เปล่ียนวิธีคิดเปนเรื่องของภาวะโลกรอน กรณีที่บริษัทมีผลกระทบกับประชาชน 
ตอนนี้ประชาชนไมยอมแลว เมื่อไหรที่ประชาชนและสังคมใหญไมยอมรับ ตอให 
คุณมีกำไรแสนลานก็อยูไมได ในทางกลับกันถาบริษัทไหน win-win กับชุมชนและ
สังคมใหญได ในภาวะวิกฤติสังคมใหญจะมาชวยอุมชูบริษัทนั้น อยางกรณี บริษัท 
ไทยออยล ที่สรางการมีสวนรวมจนชาวบานรูสึกวาเปนของเขา ลูกหลานเขาไดรับการ
จางงาน 

ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือ ตลาดทุน ผมไปทำงานท่ีประเทศลาว ขณะน้ี SRI คือ 
กองทุนที่รับผิดชอบตอสังคม เขาจะไมใหทุนกับบริษัทที่เอาเปรียบแรงงาน เอาเปรียบ
สิ่งแวดลอม สรางมลพิษ ถาไมทำแผนจัดการลดผลกระทบทุกดานใหไดอยางที่เขา 
เชื่อมั่น และไมใชแคทำ EIA นะ แตเปนเรื่อง management plan เปนแผน 
ระยะยาวประมาณ 35 ป เขาไมมีทางใหคุณกูเงิน ผมไปทำงานท่ีประเทศลาว ผมเปน
ผูจัดการดานสังคมและส่ิงแวดลอม เขาไปตอบทุกคำถามท่ีเก่ียวกับผลกระทบดาน 
สิ่งแวดลอมทั้งที่เขื่อนยังไมไดสราง เพราะฉะนั้นประเด็น CSR ที่บานเรายังอยูใน 
ฝาย PR หรือประชาสัมพันธ ยังไมเปนโครงสรางของบริษัทใหญ แตที่ประเทศลาว

ทำไดแลว เพราะมาตรฐานธนาคารโลกเปลี่ยนไป สถาบันเงินทุนบังคับใหตอบเรื่อง 
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ตัวชี้วัดดานสังคมกับดานสิ่งแวดลอมที่เปนขอปฏิบัติทางกฎหมาย แตเมืองไทยยังทำ
เหมือนการแตงเรียงความหลอกอาจารย การทำ EIA ก็ยังไมไดทำอยางจริงจังครับ 

การทำ CSR บานเราไมไดเกิดขึ้นเพราะสำนึกจากตางประเทศ บานเราความ 
ขัดแยงสูงมาก ถาผูบริหารมองไกลกอนก็จะพลิกกอนที่วิกฤติจะเขามา ผูบริหารที่ 
มองไกลจะรูวาทำไม social responsibility จำเปนตองทำ ผมอยากชี้วา CSR ใน
ตะวันตกรวมทั้งบานเรามีแรงขับเคลื่อนหนึ่งก็คือผูไดรับผลกระทบทางตรง และสังคม
ใหญที่เริ่มตั้งคำถามตอสินคาของคุณ การที่ลูกคาเชื่อถือกับผูไดรับผลกระทบจะ 
ฟองเลยวาคุณทำ CSR จริงหรือไม อยากชี้ใหเห็นวา CSR ของตะวันตกเกิดจากวิกฤติ
ใหญๆ แตบานเราเกิดจาก 3ประเด็น คือ 

1. ทุกคนอยากทำความดีทั้งภาคสมัครใจและภาคบังคับ 
2. ตลาดเงินทุนที่มีจริยธรรม จะดูทั้งสองอยาง ทั้ง GRI และ ISO 
3. ขอบังคับของรัฐธรรมนูญบังคับตามมาตรา 67(2) 
ขณะนี้บริษัทสวนใหญของประเทศไทยและทั้งโลกทำเพื่อประโยชนทางธุรกิจ

เปนสวนใหญถึง 95% แตที่ทำเพื่อสังคมจริงๆ มีนอยมาก 

วารสาร : เมือ่ตอนตน คณุเอนกไดพดูถงึหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ในหลวง ซึง่ทรงตรสัมานานแลว สวนหน่ึงของหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
ก็คือแนวคิด CSR หมายความวาอยางไรครับ 

คุณเอนก : ผมนั่งไลพัฒนาการความคิด พบวา วิกฤตตมยำกุงทำใหเกิด CSR ที่สะสม
จากประเทศเราเอง แตหลักปรัชญาพอเพียงไปไกลกวาเรื่องของการทำ CSR มาก 
เดีย๋วผมจะเปรยีบเทยีบวาในปรชัญาของปรชัญา คอื ทำอยางไรจะใหเกดิความยัง่ยนื
ของภาคธุรกิจ หรือระบบทุนนิยมโลกตางๆ ที่จะอยูไดโดยสมดุลกับคนแลวก็สังคม 
สิ่งแวดลอม ชวงน้ีมีการทำเร่ืองความพอเพียงของวิถีชวีิตชาวบานเยอะมาก แตหลาย
บริษัททำ philanthropy คนไทยก็ทำไมตางจากฝรั่ง ทำบุญกุศลสงเคราะหตาม
สถานการณน้ำทวม หนาวก็แจกผาหม CSR บานเราจะมีการไป win-win ในระดับ
มวลชนที่อยูรอบ supply chain ดวย ผมคงจะชี้ใหเห็นวาตรงนี้เกิดเรื่องปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เกิดเรื่องทุนทางสังคม ซึ่งตอนนั้นกองทุน SIF ที่ผมกับหลายคน
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ชวยกันคนควา เราชวยกันคนหาทุนทางสังคมวาคืออะไร วิธีคิดของโลกยังอยูกับ 
ทุนทางเศรษฐกิจ เพียงแตวาทำอยางไรจะไมใหทุนเหลานี้ไปกระแทกแรง ก็ติดเบรก
เปนครั้งๆ ซึ่งเรียกวา CSR แลวก็ทำใหกระบวนการ CSR มีความหมาย โดยสราง 

วิธีการวัดขึ้นมาเรียกวา GRI เปนสมุดพกจูงใจใหบริษัทใหญๆ ทำกัน 
สิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือ โลกความคิดตะวันตกท่ีมาถึงคำวา CSR และคำวา 

creative economy แตประเทศไทยเราคนพบในหลักปรัชญาพอเพียงมานานแลววา 
ตราบใดท่ีคุณไมรูจักคำวา โลภ โกรธ หลง ในหลวงทรงตรัสวาถาคุณไมโลภคุณก็
จะพบกับคำวาพอประมาณ หากคุณไมเกลียดคุณก็จะพบกับความรัก รักสามัคคี 
แลวสุดทายคุณก็จะไมหลงวาตัวกูของกู ฉะนั้นในท่ีสุดบิล เกตต ก็เปล่ียนจากบริษัท 
ที่ใหญที่สุด คือ ไมโครซอฟตมาเปน philanthropist ที่ใหญที่สุดของโลก แตตัวกู 
ของกูก็ยังใหญอยู ในหลวงทรงตรัสวา CSR ของตะวันออกก็คือ การทำใหเปลี่ยน
จากตัวกูของกู เปนตัวเราของเรารวมกัน เปลี่ยนจากการรับเปนการให เปลี่ยน
จากกำไรของคนกลุมนอยเปนกำไรของคนสวนใหญ หรือเปนกำไรของโลก การ 
ทำ CSR ที่ใหญมากก็คือ ไมใชรับผิดชอบแคชุมชนรอบโรงงาน แตพูดถึงวาทุกคน 
จะทำอยางไรใหโลกไมรอน ปลูกปาลด fuel technology หรือทำใหอุตสาหกรรม
ของตนเองอยูกับ Eco town คือเมืองที่มีนิเวศน ใชพลังงานนอยลง ใช clean 
technology มากขึ้น คือผลไดเกิดกับคนทั้งโลก 

ผมพบวาในรอบ 30 ปที่ผานมา ศูนยกลางอำนาจทุนนิยมโลกกำลังเส่ือมสลาย 
แมวา บิล เกตต จะพลิกตัวมาเปน creative แตคนจนก็ยังเขาไมถึงไมโครซอฟต 
แนวคิด CSR ที่ตะวันตกกำลังทำอยูกับแนวคิด CSR ของเรามีความลึกซ้ึงกวาและก็มี
ความยั่งยืนมากกวา เพราะวาพูดถึงความโลภ ตัวกูของกู ระบบทุนนิยมโลกยังมีคำวา
ตัวกูของกู จากตัวกูของกูแลวเปนอะไรครับ เปนหนี้ไงครับ 

ผมคิดวา CSR ไมใชวาทกรรมแตเปนพฤติกรรม แลวมีตัวบงช้ีที่นาสนใจ คือ 
GRI ที่ถูกใชดวยแรงจูงใจ ถาคุณทำความดี เมื่อเขาสังคมโลก ขอกูเงินจากสถาบัน 
การเงินโลกก็ได ฉะนั้น CSR จึงถูกใชนัยยะนี้ดวย เพราะ SRI (Social responsibility 
investment) หลายกองทุนเขาดูพฤติกรรมคุณ อยางที่ผมไปทำงานที่ประเทศลาว 

ก็เหมือนกัน ถาไมทำเร่ืองส่ิงแวดลอม ไมทำเร่ืองชุมชนก็ไมมีทางไดกู เงินจาก
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ธนาคารโลก อยางไรก็ตาม คนทำงานก็รูวา GRI มี 2 นัยยะ หน่ึงคือ การทำเพ่ือ 
สรางภาพใหตัวเองดูดี สองคือ เมื่อไหรที่มีสงครามการคาเกิดข้ึน GRI เปนเหมือน
เกราะปองกัน เมื่อเขาสูระบบ GRI คุณตองดูแลชุมชน สังคม สิ่งแวดลอม แลว 
กำไรของคุณก็แบงปนสังคมใหญดวย ตอนนี้บริษัท ปตท.หรือบริษัท ปูน ลวนทำ
เหมือนกันหมด เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองดวย 

วารสาร : จะเห็นวาที่ผานมาการทำ CSR ก็เปล่ียนแนวทางไปมากจากยุค
แรกๆ อยากทราบวาทิศทางการทำงาน CSR ในอนาคตควรจะเปนอยางไร 
เพ่ือใหการทำ CSR เปนการทำเพ่ือรับผิดชอบตอสังคมไดจริง และภาค
ธุรกิจก็เติบโตไปพรอมกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมไดดวย 
คุณเอนก : อันนี้เปนการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางของสังคมใหญ รวมถึงสังคมท่ีอยู
รอบบริษัท รอบที่ตั้ง รอบการผลิต คำวา สังคม หมายถึง สังคมโลกเลยนะครับ ทีนี้
ความคิด CSR สมัยใหมจะบอกวาจะดูแลโลกไมใหรอนไดอยางไร ดูแลไวรัสที่กำลัง
คล่ีคลายตัวเองไปอยางไร ดูแล carbon credit ท่ีมากข้ึนไดอยางไร แตของบานเรา

แคดูแลผลกระทบจากอุตสาหกรรมเรายังไมทำกันเลย พูดงายๆ จิตของบานเรายัง 
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โตไมทันกับนิคมอุตสาหกรรมและกายภาพท่ีโตแบบไรระเบียบ แตถามองดานสังคม 
บริษัทหลายแหงทำงานแบบนี้มากขึ้นโดยเฉพาะในบริษัทใหญๆ ก็เริ่มทำเพื่อสังคม
มากขึ้น อยางไรก็ตาม ภาคธุรกิจที่ทำเพื่อสังคม เขาไมไดประโยชนเทาไหร แตถาเขา
ไดประโยชนดวย เขาจะทำมากกวานี้ ปจจุบันมีบริษัทที่ทำเพื่อประโยชนธุรกิจและได
เร่ืองสังคม อันน้ีเปนภาพลักษณบริษัท แลวก็ PR ไดทั้ง imaging ไดทั้ง branding 
แลวยังใชเพื่อเปน PR กับ public relation 

ขณะนี้คำวา เขียว กับคำวา สุขภาพ กำลังนิยม จากนี้ไปเริ่มมีหลายบริษัทที่ 
เขามาทำทั้งเร่ืองธุรกิจและเรื่องสังคม อยางเรื่องน้ำมันไรสารตะกั่วก็ใช ไบโอดีเซล 
ก็ใช เพื่อเปนพลังงานทางเลือก ทุกคนกำลังลดการทำลายสิ่งแวดลอม ตอนนี้เริ่ม 
ทำพลังงานทดแทนมากขึ้น การเกษตรที่หลายบริษัททำเริ่มเปลี่ยนจากเคมีมาเปน
อินทรียมากขึ้น ถือวาไดทั้งการดูแลสิ่งแวดลอมและสังคม สุขภาพของคนสวนใหญ 
และตัวผลิตภัณฑของเขาก็ขายไดบนภาพลักษณใหมเปนสินคาสีเขียว แตถาจะทำให
ไดผลตองไปสูการเปลี่ยนแปลงสังคมที่ทำใหเมืองมีนิเวศนที่ดีดวย ขอเสนอนี้ก็คือ 
CSR ของภาคอุตสาหกรรมหรือภาคพลังงาน ทำอยางไรคุณจึงจะดูแลเมือง และไปถึง
โลกดวยคือลดภาวะโลกรอน ถาบอกวาขณะนี้ความคิดใหมอยางภาคอุตสาหกรรม 
จะดูแลนิเวศนใหเปนอุตสาหกรรมนิเวศน แนวคิดตะวันตกคิดเรื่อง Eco town, Eco 
industry, creative economy มาหลายปแลว สวน CSR บานเราก็ทำมาประมาณ 
10 ป แตที่ทำเพื่อสังคมมีประมาณ 20% ทำเพื่อธุรกิจประมาณ 80% 

ผมจะบอกวาขณะน้ี CSR ถูกคิดในบริบทท่ีไมไดไปเพ่ือภาคสังคมหรือเพ่ือ 
ภาคธุรกิจทางใดหนึ่งอยางสิ้นเชิง แตเปนแกนระหวางกลางที่ไดทั้งสังคมและธุรกิจ 
ผมกำลังจะบอกวาเปนยุคการพัฒนาแนวใหม หมดยุคผูใหญใจดีแลว วิธีคิดของ 
corporate ที่เขารับผิดชอบตอเรื่องสังคม รับผิดชอบตอเรื่องการปดพื้นที่ใหม 
รับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมเขาทำจริง เขา creative จริงแลวเขาก็อยูรอดจริง ถาเขา 
อยูรอดไมไดธุรกิจเขาพังแน เพราะฉะน้ัน การลดตนทุน การมี ISO การมี GRI และ
การทำใหนิคมสีเขียวจึงเปนความอยูรอดของโลกอนาคต บัณฑิตที่จบดานการพัฒนา
ชุมชนในอนาคตจะทำงานรวมกับ corporate มากขึ้น ตอนนี้ผมไปทำงานรวมกับ
บริษัท ปตท. พบวา ยังขาดนักพัฒนาชุมชนอีกมากเพื่อเขามาทำงานดานสังคมใหกับ
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ภาคธุรกิจ เพราะบริษัทรูแลววาถาเขาทำเพื่อธุรกิจอยางเดียว เขาจะโดดเดี่ยว 
เดียวดาย แลวธุรกิจก็ชี้ชัดดวยวาตอนนี้คุณอยูรอดไมได ถาคุณรวยคนเดียว และ 
CSR จะกาวไปสูความสลับซับซอนมากขึ้น ตอนนี้ CSR ถูกทาทายวาจะลดความ
เหล่ือมล้ำไดหรือไม ในหลวงทรงตรัสวาประโยชนสุขของมหาชนคือคำตอบ และ 
ถาเมื่อไหรภาคธุรกิจเปลี่ยนกำไรใหมาเปนกำไรเพื่อสังคมนะ ตองอาศัยนักพัฒนา
อยางพวกเราอีกเยอะเลย ไมใชไปทำงานกับภาครัฐ กับทองถ่ินอีกตอไปแลว แต
ทำงานกับภาคธุรกิจซึ่งไปอีกไกลมาก ผมเห็นพรมแดนใหม ผมเปนรุนแรกๆ ที่ 
แหวกพรมแดน ผมจบบัญชีมาทำงาน NGO วันน้ีตองบอกวา NGO ก็หมดยุคแลว 
ขาราชการก็หมดยุคแลว เพราะไมสามารถบูรณาการเร่ืองของภาคธุรกิจ และไมเขาใจ
เรื่องธุรกิจ ซึ่งเปนเรื่องเดียวกับเรื่อง CSR แลวใน CSR ก็มีเรื่องชุมชนและสังคมดวย 

แนวโนมใหมพูดถึง CSR ที่เปนความทาทายตรงท่ี corporate ยังใจไมกวางพอ 
แตสิ่งที่พระองคทานทรงตรัสไวในปรัชญาพอเพียงไปไกลถึงเร่ืองทุนทางสังคม เรื่อง
ของความสุข ทั้งหมดนี้ยังมีคนสวนนอยกับคนสวนใหญ ภาคธุรกิจคือคนสวนนอย

ดูแลคนสวนใหญเมื่อกำไรออกมา แตถาทำเพื่อสังคมคือดูแลคนสวนใหญตั้งแต 
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เร่ิมตนเลย คิดจากตัวธุรกิจไปเลย แลวกำไรจะเร่ิมเปล่ียน จะคิดวาขาดทุนคือกำไร
ของสังคม และเอเชียจะเปนตัวจุดประกาย คือ ประเทศไทยเราน่ีแหละ ถาไทยมองวา
ทางออกคือความพอเพียง แลวประเทศเล็กๆ จะสรางตัวแบบใหโลก ภาคธุรกิจสราง
ผลกระทบตลอดเวลา ถาบริษัทเร่ิมทำงานโดยลดผลกระทบตอชุมชน ตอสังคมต้ังแต
ในวันแรกที่เริ่มทำงาน ก็จะดูแลตรงน้ีดวยตัวมันเอง แลวก็ทำกำไรดวย สิ่งนี้คือ 
โลกของความเปนจริง 

ตอนนีส้งัคมตะวนัตกเร่ิมเหน็แลววาตองทำอยางไร ซึง่ในหลวงทรงคดิไวระยะหนึง่
แลววาตองมีการบูรณาการมาจากใจ เกิดการระเบิดจากขางใน เกิดความเชื่อใจ 
ซึ่งจะไปลดตัวกูของกูได ตอนน้ีโลกตะวันตกเขากำลังคนควาวาจะทำอยางไรใหการ 
รบัผดิชอบตอสงัคมมองไดชดัขึน้ และทำใหเกดิความเช่ือมโยงของท้ังระบบ ในอนาคต
การทำ CSR จะมีผูมีสวนเกี่ยวของไมใชแคสวนใดสวนหนึ่ง และไมใชแคชุมชน 
รอบๆ บริษัท แตเปนผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหมดท่ีเกี่ยวกับการดำเนินงานนั้นๆ อยาง
กรณีการสรางเข่ือนท่ีน้ำเทิน ประเทศลาว ก็มองเร่ืองผลกระทบทุกดานแลวให 
ผูเชี่ยวชาญดานน้ันๆ มาเกี่ยวของกับเรา และเราตองตอบคำถามเร่ืองผลกระทบใหได 
ถาตอบไมไดก็ไมไดกูเงิน ในอนาคตเร่ือง CSR มีผูมีสวนเก่ียวของหลายระดับ เมื่อไหร
ก็ตามที่เราจะเขาระบบสากล เรื่อง CSR เราตองทำอยางจริงจัง 
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ผมอยากสรุปวา ในอนาคตถาภาคธุรกิจเปนผูขับเคลื่อนหลักในภาคสังคมและ 
สิ่งแวดลอม ซึ่งภาคธุรกิจจะไปเร็วมาก เราตองทำใหเขารูจักเครื่องมือทางสังคม 
ถาเราเขาไปชวยใหเกิดกระบวนการเกี่ยวกับสังคม และอนาคตเรื่องสิ่งแวดลอมเปน
เรื่องท่ีตองสนใจมากขึ้น ก็จะลดผลกระทบได ผมกำลังบอกวา ISR (Individual 
Social Responsibility) ในอนาคตไมมีทางอยูขางใดขางหน่ึงหรือเช่ียวชาญเร่ืองใด
เรื่องหน่ึง แต ISR เปนความรับผิดชอบของคนๆ หน่ึงที่มีตอสังคม ไมไดกำหนดวา 
คุณตองทำงานอยูใน sector ของคุณเทานั้น แตเรื่องสิ่งแวดลอมเปนเรื่องของทุกคน 
หนาที่เราตองเขาไปรวมมือ ถาเราคิดวาเราก็เปนคนหนึ่งท่ีตองรับผิดชอบตอสังคม 
กต็องเขาไปชวย ในเรือ่ง CSR ถามองในอนาคตเราตองเขาไปเกีย่วของกบั corporate 
มากข้ึน เพราะเขารูแลววาทำแบบเกาไมได ผมคิดวา CSR เก่ียวของกับคำวา ISR 
ดวย ซึ่งมีคนใหความหมายไว 2 แบบ คือ แบบแรกเปนคนที่รวยแลว และคิดวาเรื่อง 
CSR เปนเรื่องของตนเอง สวนแบบที่สอง คือ คนที่คิดวา CSR เปนเรื่องสำนึกของคน
ตามท่ีปรัชญาพอเพียงพูดไว 

ที่สำคัญถาไมเปดใจ วิธีคิดก็ไมเปลี่ยน ถาเปดใจ วิธีคิดจะเปล่ียน แลวการกระทำ
ก็จะเปลี่ยนตาม ถาเราตอบตัวเองไดในเร่ืองแรงจูงใจตอการทำเพ่ือสังคม เมื่อนั้นเราก็
จะไมหยุดเรียนรู และไมกลัวที่จะออกจาก sector ของตัวเองเพื่อเรียนรูสิ่งใหมๆ 
เพราะโลกเราเกิดนวัตกรรมตลอดเวลา ถาคนพบเสนทางที่เราแสวงหาแลวตอยอดได 
เราจะพบความรูใหมและมีกำลังที่จะทำเพื่อสังคมมากขึ้น อะไรท่ีไมปรับตัวก็จะตกยุค
เร็วมาก แลวพฤติกรรมเราก็จะไมเปลี่ยน เปนแบบเดิมๆ ทามกลางความหลากหลาย
เราตองอยูใหได อยางคำวาชุมชนก็ไมไดจำกัดเฉพาะการทำงานในชุมชน อยูตรงไหน
ก็พัฒนาชุมชนได ถาเมื่อไหรเอา corporate กับ community มาคูณกันได ก็จะ 
เกิดผลมหาศาล ซึ่งปจจุบันการทำงานที่สรางใหเกิดความเปลี่ยนแปลงสวนใหญ 
มาจากภาค corporate ทั้งสิ้น และบานเรากำลังเกิดวิกฤตความหลาหลาย จึงตอง
เอาเร่ืองนี้เขาไปเก่ียวของ จริงๆ แลวเร่ืองของ CSR เปนเร่ืองของการใสใจสังคม 
ตัว C ในอนาคตอาจจะไมใชแค corporate ก็ได แตตอนนี้เปน corporate เพราะ 
ทั่วโลกมองวาบริษัทใหญทำกำไรมหาศาล แลวก็สรางผลกระทบมหาศาลเชนกัน 
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ผมคิดวาเร่ือง CSR ไมไดอยูในภาคใดภาคหน่ึงโดยเฉพาะ ในอนาคตถาเรา
เปนผูเชี่ยวชาญดานชุมชน เราจะเขาไปทำเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับมวลชนท่ีเกิดข้ึนใหม
ในภาคธุรกิจ ฉะน้ัน เราตองพรอมท่ีจะเรียนรูขามสายงาน อยามีกำแพงกับภาค
ธุรกิจ และอยากพูดถึง ISR ที่ตองรวมกันขับเคลื่อนเพ่ือสรางสังคมใหนาอยู 
มากขึ้น ตองเปดใจที่จะเรียนรู แลวก็ learning by doing ใหมากกวา learning 
by speaking เพราะโลกที่กำลังทาทายเรา คือ การเกิดนวัตกรรมอยูตลอดเวลา
ตามการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปลี่ยนเร็วมาก เราตองเอาความรูของโลกและ
ความรูของเรามารวมกัน เพื่อสรางแรงบันดาลใจในการทำงานเพ่ือสังคม 

และนี่คือวิธีคิดและการทำงานที่เปนความรับผิดชอบของคนๆ หนึ่งท่ีมีตอ
สังคมอยางคุณเอนก นาคะบุตร 

 



การจางงานกลุมคนพิการทางกาย 

และการเคล่ือนไหว 

ในจังหวัดสมุทรปราการ 

คอลัมนงานวิทยานิพนธ 

 วาที่ ร.ต.เจษฎา จิระพรพัฒน 

 ธีรพงษ บัวหลา 
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บทคัดยอ 
การศึกษาเร่ืองการจางงานกลุมคนพิการทางรางกายและการเคลื่อนไหวใน

สมาคมคนพิการ จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาโอกาสในการ 
เขาถึงการจางงานของคนพิการทางกายและการเคล่ือนไหว (2) วิเคราะหการปรับตัว
ของคนพิการกลุมนี้ตอสิ่งแวดลอมในการทำงาน และ (3) ศึกษาปญหาและอุปสรรค
ในการเขาถึงการจางงานในคนพิการกลุมนี้ 

การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผลการศึกษาซ่ึงไดมาจากการสัมภาษณ
เชิงลึกคนพิการรางกายและการเคล่ือนไหว จำนวน 15 ราย ชี้ใหเห็นวา โอกาสในการ
จางงานของคนพิการกลุมนี้ยังมีอยางจำกัดเน่ืองจากไดรับการฟนฟูไมเพียงพอตอ 
การประกอบอาชีพซ่ึง ไดแก การฟนฟูสุขภาพรางกาย การฟนฟูอาชีพ การฟนฟูดาน
การศึกษา และการฟนฟูดานสังคม นอกจากน้ัน ผลการศึกษายังสะทอนใหเห็นวา 
การรวมตัวกันแบบกลุมเพ่ือนชวยเพ่ือนเปนปจจัยสำคัญที่สามารถขยายโอกาสการ
จางงานในกลุมคนพิการกลุมนี้ 

อยางไรก็ตาม สิ่งแวดลอมทางกายภาพยังไมเอื้ออำนวยตอการเขาถึงการจางงาน
ไดอยางเต็มที่ และเปนปจจัยสำคัญประการหน่ึงที่ทำใหคนพิการกลุมนี้ขาดโอกาส 
ในการจางงานเนื่องจากไมเอื้ออำนวยตอสภาพความพิการ และการปรับตัว  

ในสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ คนพิการกลุมนี้ไดแสดงศักยภาพ 
ของตนเอง โดยปรับตัวตามสภาพงานในสมาคมไดเปนอยางดี แตยังคงมีอุปสรรค 
อยูบางหากตองทำงานรวมกับคนงานปกติทั่วไป ทั้งนี้ การปรับตัวนี้เปนผลมาจาก 
ประสบการณสวนตัว โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความแตกตางทางเพศ การมองตนเอง 
ทัศนคติของครอบครัวและนายจาง ตลอดจนกฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวของ 

การศึกษาครั้งนี้เปนฐานขอมูลเพื่อแกไขปญหา และขจัดอุปสรรคตางๆ เพื่อ 
นำไปสูการขยายโอกาสในการจางงานของคนพิการรางกายและการเคลื่อนไหว ซึ่ง 
นับไดวาเปนการสงเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชนในกลุมคนพิการ 

คำสำคัญ : คนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว การมีสวนรวมในตลาดแรงงาน 
การจางงาน 

 



วารสารพัฒนาสังคมและชุมชน 108

Abstract 
The objectives of this study, entitled ‘The Employment of Physically 

Disabled Persons in Bangkok Province, Thailand.’ are (i) to study the 

employment access of persons with physical disabilities, (ii) to analyze the 

self-adaptation of these people in work environments, and (iii) to investigate 

problems and obstacles in employment access faced by the physically 

disabled. 

Findings drawn from in-depth interviews with 15 physically disabled 

interviewees show that their employment opportunities are restricted 

because they lack four basic and important rehabilitation programs: medical 

rehabilitation, vocational rehabilitation, educational rehabilitation, and social 

rehabilitation. The findings also indicate that the Disabled Persons and Self-

Help Groups are key actors to improve employment opportunities for 

physically disabled workers. According to the in-depth interviews, however, 

the built environment is barely sufficient to facilitate activities these people 

must accomplish at work. Obviously, an unfriendly built environment has 

seriously diminished employment opportunities and affected self-

adjustment. 

บทนำ 
คนพิการกลายเปนประเด็นที่ทาทายตอการพัฒนาในหลายประเทศ ซึ่งรัฐบาล

แตละประเทศไดใหความสำคัญตอกลุมคนดังกลาวเปนอยางมาก เนื่องจากมี 
ผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประเทศที่มีทรัพยากรบุคคลที่พรอม 
ดวยศักยภาพท้ังทางรางกาย จิตใจและสติปญญายอมมีแนวโนมที่จะพัฒนาศักยภาพ
ในการแขงขันในทางเศรษฐกิจไดดียิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม หากพิจารณาถึงความเปนจริง 
แตละประเทศยังคงประสบสิ่งทาทายทางดานการพัฒนาศักยภาพมนุษย เนื่องจาก 
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Employees with physical disabilities have demonstrated their abilities 

through public activities. At work at the Society, these individuals are well-

adjusted, though some physically disabled employees face difficulties when 

dealing with non-disabled colleagues. In terms of built environment, 

physically disabled employees find it harder to cope when compared with 

non-disabled employees. It was found that their ‘personal experiences’ are 

the root causes of the problems, especially ‘gender’, ‘self perception’, 

‘family’s attitudes’, ‘employers’ attitudes’, and ‘laws and discriminatory 

policies’. 

The findings from this study will be applied to improve disabled 

workers’ employment entitlement and self-adjustment, and to solve 

problems and eliminate obstacles faced by these employees. The ultimate 

goal of this study is to ensure wider employment opportunities for people 

with disabilities and to promote the human rights that are their due.  

 

Keywords: People with physical disabilities; Labour Market Participation; 

Equal Employment 

 

ทุกสังคมยอมตองมีบุคคลผูซึ่งมีขอจำกัดทางสติปญญา ทางกายภาพ หรือประสาท
การรับรู ซึ่งกลุมคนดังกลาวถูกกำหนดโดยวาทกรรมทางสังคมท่ีรวมเรียกพวกเขาวา 
“คนพิการ” 

โดยท่ัวไปสังคมยังคงมองคนพิการเปนคนไรสมรรถภาพไมสามารถพ่ึงพาตนเอง
ได ตองไดรับการดูแลชวยเหลือจากบุคคลอ่ืน แตในความเปนจริง ความเจริญทาง 
การแพทยและวิทยาการสมัยใหมไดพิสูจนใหเห็นวา คนพิการท่ีไดรับการดูแล 
บำบัดรักษา ปรับสภาพดวยการฟนฟูสมรรถภาพท่ีถูกตองและเหมาะสม ก็จะสามารถ
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กลับมาประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได ซึ่งคนพิการเองก็เปนกำลังสำคัญที่จะชวย 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แทนที่จะปลอยใหคนพิการตกเปนภาระของสังคม 
และประเทศชาติไปอยางนาเสียดาย (ขนิษฐา เทวินทรภักติ, 2540: 2) 

สังคมสวนใหญมักเขาใจคนพิการในกรอบทางการแพทย (Medical Model of 
Disability) มากกวาในเชิงชีวิตทางสังคม (Social Model of Disability) โดยปกติ
แลว เมื่อกลาวถึงประเด็นเรื่องความพิการ แพทยและบุคลากรทางการแพทยมักจะ
เขามามีบทบาทสำคัญในการสรางคำอธิบายและกำหนดวาใครคือคนพิการ คำอธิบาย
ในทางการแพทยจะสรางความหมายใหเชื่อวาความพิการเปนเรื่องทางพยาธิสภาพ 
ที่บกพรองของบุคคลใดบุคคลหน่ึงที่อาจแสดงออกมาทางรางกาย สติปญญาการ 
เรียนรู หรือสภาพจิตใจ ดังนั้น วิธีการจัดการคนพิการก็คือ การนำตัวมารักษาบำบัด
ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเพื่อลดความบกพรองในทางพยาธิสภาพดังกลาว
ใหเหลือนอยที่สุด (Gilson and DePoy, 2004) 

คำอธิบายทางการแพทยอาจมองไดวายังเปนคำอธิบายท่ีตื้นเขิน เนื่องจาก 
คำอธิบายดังกลาวละเลยนัยสำคัญของปจจัยดานสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
และการเมืองที่อยูรอบตัวของคนพิการ และอยูรอบตัวของแพทยและบุคลากร
ทางการแพทย คำอธิบายดังกลาวจึงมองความพิการเปนเรื่องในระดับบุคคลเทานั้น 
ซึ่งในความเปนจริงความพิการเปนเรื่องที่สังคมของคนท่ัวไปเปนผูสรางความหมายข้ึน
มา มีนักวิชาการดานสังคมวิทยาจำนวนไมนอยที่ไมเห็นดวยกับคำอธิบายท่ีมาจาก
การแพทย (Finkelstein, 1980, Oliver, 1990, Barnes, 1990, Morris, 1991, 
Campbell, 1992, Shakespeare, 1994). ฟนเคนสไตน (Finkelstein, 1980) 
ซึ่งเปนนักวิชาการท่ีบุกเบิกสรางคำอธิบายทางสังคมวาดวยเรื่องความพิการ ใหเหตุผล
ไวอยางสนใจวา คำอธิบายทางการแพทยมิไดกลาวถึง “การเมืองวาดวยเร่ืองความ
พิการ” และเปนคำอธิบายที่ตีกรอบใหคนพิการเปนผูเสมือนหนึ่งไรความสามารถ 

คำอธิบายในการศึกษาเร่ืองสภาพความพิการดังกลาวขางตน ชี้ใหเห็นอยาง
ชัดเจนวา ความพิการถูกแยกออกเปนเร่ืองทางสังคม และเร่ืองทางการแพทย แมวา
จะยังมีความแตกตางกันระหวางประเด็นทางสังคม และประเด็นทางการแพทย แต

เปาหมายเดียวกันของท้ังสองฝายก็คือ การบำบัดรักษาคนพิการเพ่ือใหสามารถ 
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กลับไปใชชีวิตไดอยางคนทั่วไปในชุมชนของตนเอง ซึ่งบุคลากรทางการแพทยก็ไดใช
ความรูทางพยาธิวิทยาอยางดีที่สุด ในขณะเดียวกันนักวิชาการดานสังคมวิทยาก็ได 
ใชความรูดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองอยางเต็มที่ในการชวยเหลือ
ใหคนพิการสามารถใชชีวิตในชุมชนไดอยางปกติและมีเกียรติภูมิ ซึ่งท้ัง 2 ฝาย 
มีความเห็นตรงกันประการหน่ึงก็คือ คนพิการเปนผูที่มักจะถูกเอาเปรียบจากสังคม
เสมอ 

ปจจุบันมีประชากรซ่ึงมีความพิการทางกาย ประสาทสัมผัส สติปญญา หรือ
จิตใจในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงจำนวนกวา 600 ลานคนทั่วโลก จำนวนนี้คิดเปน
สัดสวนประมาณรอยละ 10 ของประชากรโลก คนพิการมีอยูในทุกประเทศ และมาก
กวาสองในสามอาศัยอยูในประเทศที่กำลังพัฒนา (องคการแรงงานระหวางประเทศ, 
2549: 1) 

การใหความหมายคนพิการ วาเปนบุคคลท่ีมีความผิดปกติหรือ มีความบกพรอง
ทั้งทางดานรางกาย การเรียนรู สติปญญา หรือจิตใจแตกตางกันไป จนทำใหขาด
สมรรถภาพ และเกิดการเสียเปรียบ ไมสามารถชวยเหลือตนเองและปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวันไดเทาเทียมกับบุคคลปกติ (Kettle, 1984; Ken, 1990) ทำใหคนพิการ 
เปนผูที่เสียเปรียบ ถูกกีดกันและถูกเลือกปฏิบัติในตลาดแรงงาน และในท่ีอื่นๆ 
มากกวาบุคคลทั่วไป ดวยเหตุนี้คนพิการจึงมีโอกาสวางงานมากกกวาประชากรกลุม
อื่นๆ คนพิการสวนใหญเปนแรงงานนอกระบบตลาดแรงงาน ใชทักษะนอย และ 
ไดคาตอบแทนต่ำ มีโอกาสกาวหนาในอาชีพนอยกวา หรือไมมีเลย ที่สำคัญคนพิการ
สวนใหญทำงานต่ำกวาระดับความสามารถ อีกทั้งสังคมไทยยังมีทัศนคติในทางลบตอ
คนพิการ โดยบอกวาความพิการเกิดขึ้นจากบาปกรรมของคนพิการ ทัศนคติดังกลาว
มีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดของคนพิการและมักจะริดรอนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ของความเปนมนุษย (ผจงลักษณ โสตศิริ, 2542: 1) 

สำหรับประเทศไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดมี
บทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการคุมครองสิทธิและความเสมอภาคแกคนพิการในหลาย
มาตรา เชน มาตรา 30 ที่กำหนดใหบุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย หามเลือกปฏิบัติ

อยางไมเปนธรรมเพราะเหตุแหงความแตกตางในเร่ืองถ่ินกำเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ 
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อายุ ศาสนา และความเชื่อ ฯลฯ ซึ่ง รวมไปถึง “ความพิการ” ดวย นอกจากนั้น 
ยังมีมาตรา 40 มาตรา 54 มาตรา 80 และมาตรา 152 ที่คุมครองคนพิการในเร่ือง
สิทธิขั้นพื้นฐาน ความชวยเหลือจากรัฐบาล การเขาถึงบริการสาธารณะ และการ
บังคับใชกฎหมายอยางเปนธรรม 

นอกจากน้ัน ยังมีพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. 2550 อีกฉบับหนึ่ง ซึ่งออกตามความในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 ที่เนนสงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ ตลอดจนการเปดโอกาสให 
คนพิการไดประกอบอาชีพอยางเทาเทียมกับบุคคลทั่วไป 

การพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ เริ่มปรากฏและมีการเคลื่อนไหว
กันอยางชัดเจนในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 ที่ไดให 
ความสำคัญตอการพัฒนาศักยภาพ “คน” เปนสำคัญ ซึ่งมีความสอดคลองกับแผน
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ พ.ศ. 2540-2544 นับวาเปน จุดเริ่มตนในการ
เพิ่มขีดความสามารถที่พรอมในการปรับตัวอยูในสังคมอยางมีคุณคา และมีความสุข 
มีจุดเนนดานการฟนฟูสมรรภาพคนพิการทั้ง 4 ดานไดแก ดานการแพทย ดานอาชีพ 
การจางงาน ดานการศึกษา และดานสังคม 

ในการจัดทำแผนฉบบัที ่ 2 แผนพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาต ิพ.ศ. 2545– 
2549 ไดปรับเปล่ียนกระบวนทัศนในการจัดทำแผนตามบริบทการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม และเศรษฐกิจ ใหสอดคลองกับปฏิญญาวาดวยสิทธิคนพิการไทย พ.ศ. 2541 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545–2549 ครอบคลุม 
มิติของคุณภาพชีวิตของคนพิการ โดยบูรณาการหลักพื้นฐาน แนวคิด และการ 
ดำเนินงานคนพิการท่ีมาจากบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูประบบสุขภาพ ตลอดจนพันธกรณีและ 
ขอตกลงระดับนานาชาติ โดยปรับใหสอดคลองกับบริบทของสังคมไทย มุงเนนการ 
มีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมในการสงเสริมความกาวหนา สิทธิ ความยุติธรรม 
และความเสมอภาคสำหรับคนพิการในกระบวนการพัฒนา 

สำหรับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550–2554 
เปนแผนยุทธศาสตรที่เนนกระบวนการมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพจากทุกภาค
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สวนในการจัดทำแผนโดยพิจารณาจากสถานการณและแนวโนมดานคนพิการ และ
ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2545–
2549 รวมทั้งการประเมินสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของการดำเนินงาน 
ดานคนพิการ ซึ่งไดบูรณาการกรอบแนวคิด และทิศทางการจัดทำแผนใหมีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 พ.ศ. 2550–2554 
ตลอดจนพันธกรณีระหวางประเทศ โดยแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
ฉบับน้ี ไดเนนการประสานงานดานคนพิการระดับชาติ การสงเสริมความเขมแข็ง 
ขององคกรดานคนพิการและเครือขายเพ่ือใหมีสวนรวมและมีบทบาทในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ การสงเสริมสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอคนพิการท้ังทางดาน
กายภาพ และการเขาถึงขอมูลขาวสาร รวมทั้งการใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดรวม
กำหนดแผนงานเพ่ือใชเปนแนวในการดำเนินงาน ไปสูภาคปฎิบัติ และการติดตาม
ประเมินผลท่ีมีความชัดเจนย่ิงข้ึน (คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
พ.ศ. 2550: 2–3) 

ประเทศกำลังพัฒนาอยางประเทศไทยมักจะไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ
โลกอยูเสมอเนื่องจากตลาดสงออกและนำเขาของประเทศไทยผูกติดอยูกับตลาด 
ตางประเทศ ดังนั้น เมื่อเศรษฐกิจโลกตกต่ำยอมสงผลตอภาวะเศรษฐกิจภายใน
ประเทศไทยอยางเลี่ยงไมได ซึ่งสถานการณดังกลาว สงผลตอภาวะการจางงาน
ภายในประเทศ ดังนั้น นายจางสวนใหญจึงมักเลือกแรงงานท่ีเปนภาระของตนเอง
นอยที่สุดเพื่อลดตนทุนในการผลิต แรงงานคนพิการจึงกลายเปนกลุมสุดทายที่จะ 
ไดรับการจางงานเนื่องจากถูกมองวาเปนกลุมที่เปนภาระทางเศรษฐกิจของนายจาง 
(Bualar, 2009) 

ดังน้ัน คนพิการ จึงหันมาประกอบอาชีพสวนตัว (Self Employment) มากกวา
การทำงานในระบบการจางทั่วไป อยางไรก็ตาม การประกอบอาชีพสวนตัว หรือการ
ทำธุรกิจสวนตัวของคนพิการมักจะเพียงพอสำหรับการเล้ียงชีพในแตละวันเทานั้น 
แตมิใชแหลงรายไดที่ทำใหคนพิการพนจากความยากจนไปได ในประเด็นเร่ืองอาชีพ
สำหรับคนพิการ คนพิการตองแบกรับอุปสรรคหลายอยาง เชน สภาพรางกายของ

ตนเอง ปฏิกริยาในดานลบจากสมาชิกในครอบครัว จากชุมชน และจากสังคม ซึ่ง
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อุปสรรคดังกลาวทำใหคนพิการขาดความเชื่อมั่นในการทำงาน และลดทอนขวัญและ
กำลังใจในการตอสูเพื่อประกอบอาชีพ (Rigg, 2005; Mitra, 2006) 

จำนวนคนพิการในประเทศไทยมีทั้งสิ้น 840,279 คน (สำนักงานสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2552) คนพิการเหลานี้
จำเปนตองพ่ึงพาตนเองโดยการประกอบอาชีพ งานเปนเปาหมายอันจำเปนของ 
คนพิการ เพราะคนพิการมีความกดดันหรือความตองการทางเศรษฐกิจและจิตวิทยา
สังคม ซึ่งความเช่ือในศักยภาพในดานการทำงานของคนพิการปรากฏในขอแนะท่ี 99 
และขอแนะท่ี 168 (Recommendation 99 and Recommendation 168) 
และอนุสัญญาที่ 159 (Convention 159) ขององคการแรงงานระหวางประเทศ 
(International Labour Organization หรือ ILO) ซึ่งมีสาระสำคัญคือ คนพิการ 
ทุกคนควรไดรับโอกาสท่ีเทาเทียมกัน ตลอดจนการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ 
ดวยการฝกอาชีพบนพื้นฐานเดียวกับบุคคลปกติทั่วไป ทั้งนี้ในการประกอบอาชีพและ
การจางงานคนพิการจะตองอยูบนหลักแหงความเสมอภาคเหมือนกับบุคคลปกติ 
(อารเธอร โอ’เรลลี, 2547: 2) 

อยางไรก็ตามา งานวิจัยของ แบรทเวท และ มอนท (Braithwaite and Mont, 
2009) พบวา สาเหตุสำคัญที่ทำใหคนพิการตกอยูสภาวะยากจนก็คือ ภาวะการ 
วางงาน (Unemployment) เน่ืองจากคนพิการถูกตัดสินโดยนายจาง และทัศนคติ
ทางสังคมวาไมสามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจได (Charton, 1998; Humphrey, 
1999; Alkire, 2002; Wilkins, 2004) แมวาจะมีกลไกทางกฎหมายที่สงเสริมให 
ผูประกอบการ หรอืนายจางตองรับลกูจางทีม่สีภาพพิการตามอัตราสวนท่ีกฎกระทรวง
แรงงานกำหนด แตผูประกอบการ และนายจางในตลาดแรงงานยังไมสามารถ 
ปฏิบัติไดตามเจตนารมณของกฎหมาย และมักผลักภาระใหแก รัฐบาล ในการจัด
สวัสดิการใหคนพิการ (Bualar, 2010) 

จากการสำรวจของสำนักสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 
รัฐบาลไทย เมื่อป พ.ศ. 2552 พบวา มีคนพิการท่ีสามารถเปนประกอบอาชีพได 
อยูประมาณ 500,000 ถึง 600,000 คน แตยังคงวางงานอยูถึงรอยละ 60 สวน 
คนพิการที่มีรายไดสวนใหญมีรายเดือนต่ำกวา 7,000 บาทตอเดือน ของจำนวน 
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ดังกลาว ทั้งนี้ เนื่องมาจากทัศนคติที่ไมถูกตอง ประกอบการบังคับใชกฎหมายเปนไป
อยางลาชา ผูประกอบการและนายจางมักตองการแรงงานท่ีมีฝมือ ดังนั้น รัฐบาลจึง
สรางศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการเพื่อรองรับการความตองการดังกลาวของภาคเอกชน 
แตก็ยังไมเพียงพอเน่ืองจากมีเพียงแค 9 แหง เพราะสามารถรองรับคนพิการได 
เพียงปละ 1,000 คนเทานั้น และการฝกอาชีพยังไมเปนไปตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน 

ในสวนของกองทุนกูยืมเพื่อประกอบอาชีพอิสระจากกองทุนสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการสามารถใหกูยืมไดปละไมเกิน 3,000 ราย สวนเบี้ยยังชีพ 
เดือนละ 500 บาท รัฐบาลสามารถจายใหแกคนพิการท่ีขึ้นทะเบียนไดเพียง 
262,669 รายเทานั้น นอกจากนั้น รายงานฉบับดังกลาวยังระบุเพิ่มเติมวา ปญหาที่
สำคัญที่สุดสำหรับคนพิการก็คือ ปญหาการวางงาน (สำนักงานสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ, 2552) 

จากขอมูลดังกลาวช้ีใหเห็นวา คนพิการจำนวนมากตกอยูในภาวะยากจน 
เนื่องจากใมสามารถเขาถึงตลาดแรงงานได อีกทั้งกลไกของรัฐบาลในการใหความ 
ชวยเหลือก็ยังไมสามารถครอบคลุมคนพิการไดทุกคน ทุกกลุม สงผลทำใหถูกกีดกัน
ออกจากพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจทั้งในระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับประเทศ 

จังหวัดสมุทรปราการมีจำนวนประชากรมากเปนอันดับ 2 ของภาคกลาง 
รองจาก กรุงเทพมหานครและต้ังแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 5 เปนตนมา จังหวัดสมุทรปราการกลายเปนจังหวัดท่ีรองรับการขยายตัว 
จากกรุงเทพมหานครในดานการผลิตของอุตสาหกรรมตางๆ ตลอดจนการกระจายตัว
ของประชากรทำใหจังหวัดสมุทรปราการมีประชากรยายถ่ินฐานจากท่ีอื่นเขามา 
อาศัยอยูในจังหวัดเปนจำนวนมาก ประชากร ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2551 รวม 
ทั้งสิ้น 1,121,322 คน โดยมีจำนวนประชากรท่ีพิการจำนวน 11,144 คน และ 
มีจำนวนคนพิการทางการเคล่ือนไหวมากท่ีสุดจาก 6 อำเภอในจังหวัดสมุทรปราการ 
(คณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ 
พ.ศ. 2552–2554, 2552: 2) จากจำนวนคนพิการที่กลาวมาขางตน คนพิการใน
จังหวัดสมุทรปราการเองยังขาดโอกาสในการเขาถึงการจางงานในหนวยงานภาครัฐ
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และภาคเอกชนตางๆ ทั้งที่จังหวัดสมุทรปราการเปนจังหวัดแรกในประเทศไทยที่มี 
ศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการ และเปนแหลงอุตสาหกรรมมากมายที่นักลงทุน หรือ 
ผูประกอบกิจการตางๆ ไปเปดกิจการ เชน นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรม
บางพลี และสนามบินสุวรรณภูมิ เปนตน 

ดังนั้นการศึกษาเรื่อง “การจางงานกลุมคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวใน
สมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ” จึงเปนสวนหนึ่งที่จะชวยใหคนพิการสามารถ
ปรับตัว ทำงานไดอยางเต็มความสามารถ มีความสุขในการทำงาน และการแนะนำ 
วิธีการสงเสริมใหคนพิการไดเขาสูตลาดแรงงาน ดวยเหตุนี้ผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษา
กระบวนการในการเขาถึงการจางงาน การปรับตัวของคนพิการทางกายและการ
เคล่ือนไหว ตลอดจนปญหาและอุปสรรคตางๆของคนพิการ เพ่ือนำมาเปนขอมูลใน
การวางแผน แนะนำ และสงเสริมคนพิการในสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ
ไดเขาสูตลาดแรงงาน รวมถึงการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งเปนการสงเสริมให
คนพิการสามารถเขารวมอยูในสังคมได โดยเฉพาะในสังคมการทำงาน 

 
วิธีการศึกษา 

การวิจัยคร้ังน้ีใชวีธีศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากการ
สัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลหลักที่เปนคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวที่เปน
สมาชิกในสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ และมีรายไดจากการทำงานใน
สมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปรากรเปนหลัก รวมท้ังสิ้น 15 คน ระหวางเดือน
ธันวาคม 2552 ถึง เดือนกุมภาพันธ 2553 และศึกษาคนควาจากเอกสารงานวิจัย 
ทั้งในประเทศ และตางประเทศท่ีมีความเก่ียวของกับการศึกษาคร้ังนี้ โดยใชเครื่องมือ
ประกอบไดแก แนวคำถาม เทปบันทึกเสียงและการจดบันทึก ซึ่งขอมูลที่ได ผูศึกษา
นำมาแยกประเด็นในขั้นตน และจัดกลุม จากนั้นทำการวิเคราะหประเด็นตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งเอาไว 
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ผู ใหขอมูลหลัก 
คนพิการที่เปนผูใหขอมูลหลักประกอบไปดวยชาย 8 คน และหญิง 7 คน 

โดยอายุต่ำสุดอยูที่ 31 ป และสูงสุดอยูที่ 55 ป ในจำนวน 15 คน คนพิการจำนวน 
11 คน มีสถานภาพสมรส ในขณะท่ี 3 คนเปนโสด และสถานภาพหยาราง มีเพียง 
1 คน เทานั้น 

คนพิการดังกลาวสวนใหญ จบการศึกษาในระดับภาคบังคับ โดยจบการศึกษา
ระดับประถมศึกษาจำนวน 5 คน ระดับมัธยมศึกษา 3 คน ระดับ ปวช. จำนวน 1 คน 
ในระดับปริญญาตรี จำนวน 1 คน และไมไดรับการศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น 4 คน 

สภาพความพิการสวนใหญ เปนการพิการที่แขน หรือขา หรือทั้งสองสวน และ
ตองใชไมเทา 

 
ผลการศึกษา 

จากการศึกษาเร่ือง การจางงานกลุมคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวใน
สมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งนี้ไดแบงผลการศึกษาออกเปน 4 ตอน 
คือ ระบบการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการเพ่ือการประกอบอาชีพ การปรับตัวในการ
ทำงานของคนพิการ ปญหา และอุปสรรคในการเขาถึงการจางงานของคนพิการ 
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ระบบการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการเพ่ือการประกอบอาชีพ 
การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการเพื่อการประกอบอาชีพแบงออกเปน 4 ดาน การ

ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการในดานอาชีพ ดานการแพทย ดานสังคม และดานการศึกษา 
ทุกสวนลวนแลวแตเปนกระบวนการที่เชื่อมโยงกัน เปนสิ่งที่ทำใหคนพิการไดเขาสู
กระบวนการการจางงาน ซึ่งไดผลการศึกษาดังนี้ 

1.1 การฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ ศูนยฟนฟูอาชีพยังมีนอยเกินไป และ
หลักสูตรการฝกอาชีพยังไมตอบสนองตอความตองการของคนพิการ และความ
ตองการของตลาด ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของประสิทธิ์ 



วารสารพัฒนาสังคมและชุมชน 118

“…ผมไดรับการฟนฟูสมรรถภาพดานการฝกอาชีพ เย็บผาอยางเดียว 
ไมเคยไดรับการฟนฟูสมรรถภาพทางดานอื่นเลย ที่จริง ผมตั้งใจมาเรียน
ซอมอิเล็กทรอนิคส แตจบแค ป.4 เขาเลย ใหผมเรียนเย็บผา…” 

(ประสิทธิ์ นามสมมติ. 18 มกราคม 2553) 

1.2 ในดานการฟนฟูสมรรถภาพดานการศึกษา ในประเด็นนี้พบวา สิ่งแวดลอม
ทางสังคมในโรงเรียนมิไดสงเสริมขวัญและกำลังใจในการศึกษาเลาเรียน เนื่องจาก
นักเรียนโดยทั่วไปขาดความรูเร่ืองความพิการ สงผลทำใหเกิดทัศนคติที่เปนลบตอ
กระบวนการศึกษา และทำใหคนพิการไมตองการเรียนหนังสือโดยเฉพาะอยางย่ิงการ
เรียนรวมกับนักเรียนปกติ ดังตัวอยางคำสัมภาษณของอัศวิน 

“…ตอนที่เรียนชั้นประถม และมัธยมที่โรงเรียน บอยครั้งที่โดน 
เพื่อนลอเลียน วาไอเปบาง ไอดวนบาง เพราะผมเปนคนเดียวท่ีพิการใน
โรงเรียน…” 

(อัศวิน นามสมมติ. 2 กุมภาพันธ 2553) 

การศึกษาเปนกระบวนการสำคัญที่ทำใหบุคลากรไมวาจะเปนบุคคลปกติ หรือ
บุคคลที่มีความพิการ ใหมีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และประเทศชาติ 
ยิ่งไปกวานั้นหากคนพิการไดรับการฟนฟูสมรรถภาพทางดานการศึกษาใหทัดเทียม
กับบุคคลปกติ ก็จะเปนการสรางโอกาสใหคนพิการไดเขาถึงกระบวนการการจางงาน
ในตลาดแรงงาน ถือเปนแนวทางในการเปลี่ยนทัศนคติเชิงลบของนายจางที่มีตอ 
ความสามารถของคนพิการ และการถูกกีดกันจากนายจางในการเขาสูตลาดแรงงาน 
ก็จะหมดไป (Daniel, 2004 : 247–274) 

1.3 ในดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย ผูใหขอมูลตางใหขอมูลตรงกัน
วา ตนเองมักจะไดรับแตเฉพาะอุปกรณชวยเหลือคนพิการ แตไมเคยไดรับความรูดาน
การฟนฟูดูแลตนเองแตอยางใด 
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“…การฟนฟูสมรรถภาพทางดานการแพทยเหรอ ไมเคยมีนะ มีแต
พวกอุปกรณที่นำมาใหเทาน้ันเอง…” 

(สมคิด นามสมมติ. 27 มกราคม 2553) 

ผูใหขอมูลหลักแสดงใหเห็นวาการฟนฟูสมรรถภาพทางดานการแพทยสวนใหญ
เปนการสงเคราะหมากกวาไดรับการดูแลรักษาอยางจริงจัง ทำใหคนพิการถูกมองวา 
คนพิการนั้นตองเปนผูรับอยางเดียว และคนพิการเองยังขาดขอมูลขาวสารในการ 
เขาถึงระบบการฟนฟูสมรรถภาพทางดานการแพทย เปนเหตุใหคนพิการสวนใหญ
พลาดโอกาสในการไดรับการบำบัดทางการแพทยที่ทันทวงที 

1.4 การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการทางดานสังคม ในสวนระบบการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการทางดานสังคมนั้นไมเปนที่รูจักในหมูคนพิการ สวนใหญแลว 
คนพิการตองเรียนรูที่จะอยูในสังคมดวยตนเอง ไมไดรับการฟนฟูสมรรถภาพทางดาน
สังคมที่หนวยงานไดจัดเตรียมเอาไว ดังตัวอยางคำสัมภาษณตอไปนี้ 

“...การใชชีวิตหลังพิการลำบากมาก ไมเห็นรูจัก การฟนฟูทางดาน
สังคมเลย อยูบานเฉยๆ พอคอยๆ รับสภาพตัวเองไดแลว ก็ออกมาหา 
งานทำ ดีกวาอยูเฉยๆ ...” 

(สมใจ นามสมมติ. 21 มกราคม 2553) 

สวนใหญคนพิการในสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการมักใชชีวิตหลังจาก 
ที่ไดรับความพิการอยูภายในบานในระยะหนึ่ง จนคุนชินกับความพิการของตนเอง
แลว จึงเร่ิมเขามาทำงานในสังคม จะเห็นไดวารูปแบบหลักในการฟนฟูสมรรถภาพ 
คนพิการทางดานสังคมภายในสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการสวนใหญ 
เปนการฟนฟูดวยตนเอง เขาหาสังคมดวยตนเอง 

หากคนพิการไดรับระบบการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการที่มีคุณภาพตั้งแตทาง
ดานการแพทย ทางดานการศึกษา ทางดานอาชีพ และทางดานสังคม คนพิการทาง
กาย และการเคลื่อนไหวก็จะสามารถออกไปสูสังคมได เนื่องจากการฟนฟูทั้ง 
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4 ดานน้ี ถือเปนสิ่งท่ีเชื่อมโยงกันอยางขาดไมได ทั้งหมดน้ีจะชวยใหคนพิการไดเขาสู
กระบวนการการจางงานในตลาดแรงงานปจจุบัน 

 

ศักยภาพในการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมในที่ทำงาน 
ในประเด็นนี้ผูศึกษาพบวา คนพิการสามารถปรับตัวใหเขากับสังคม เพื่อน 

รวมงาน และลักษณะงานไดเปนอยางดีโดยเฉพาะอยางยิ่งในลักษณะของกลุมเพ่ือน
ชวยเพื่อน (Self-help groups) แตคนพิการไมสามารถปรับตัวใหเขากับส่ิงอำนวย
ความสะดวกในสถานที่ทำงานได โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาในการใชหองน้ำสำหรับ
คนพิการท่ีเปนผูหญิง ซึ่งสอดคลองกับความคิดของสมศรี ซึ่งทำหนาท่ีเปนตัวแทน
ของคนพิการผูหญิงในการศึกษาคร้ังนี้ 

“…เขาหองน้ำก็ลำบาก พี่เปนผูหญิงจะทำอะไรก็ไดรับความลำบาก
มาก อยากใหหนวยงานของรัฐชวยปรับปรุงสถานท่ี ใหมีทางลาดสำหรับ
คนพิการ…” 

(สมศรี นามสมมติ. 19 มกราคม 2553) 

คนพิการมักจะปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมในการทำงานไดยากกวาบุคคลธรรมดา
หลายเทา ซึ่งการปรับตัวทางสภาพแวดลอมในการทำงานที่ดี ตองเริ่มจากสภาพ
แวดลอมที่มีคุณภาพ และเอื้อตอคนพิการ แตในความเปนจริง สิ่งอำนวยความสะดวก
ในประเทศไทยยังไมมีคุณภาพ และไมเอื้อตอคนพิการเลย อีกท้ังตัวคนพิการเองก็เปน
อุปสรรคตอวิธีการปรับตัวทางดานสภาพแวดลอมในการทำงานของตัวคนพิการ โดย
เฉพาะอยางยิ่ง “เพศ” ของคนพิการเอง ก็มีสวนทำใหคนพิการปรับตัวในสภาพ
แวดลอมในการทำงานไดยาก โดยเพศหญิง จะปรับตัวทางดานสภาพแวดลอมในการ
ทำงานไดยากกวาเพศชาย (Shakespeare, 1994; Kabeer, 2001; Ricardo, 2009; 
Jose Mondejar–Jimenez et al., 2009) 
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ปญหา และอุปสรรคในการเขาถึงการจางงานของคนพิการทางกายและ
การเคล่ือนไหว 

ในสวนน้ีผูศึกษา พบวา ปญหาและอุปสรรคของคนพิการเกิดมาจากครอบครัว
ของคนพิการ การยอมรับในอัตลักษณของตนเอง ทัศนคติในเชิงลบของนายจาง 
โดยสามารถสรุปผลการศึกษา ไดดังนี้ 

1. ปญหา และอุปสรรคที่เกิดมาจากครอบครัวของคนพิการ 
ครอบครัวในสังคมไทยมักจะมีทัศนคติที่หลากหลายตอคนพิการ ดวยความเชื่อ

เร่ืองศาสนา วัฒนธรรม และสังคม ทำใหคนพิการถูกกีดกัน ถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม 
และรังเกียจ และบางครอบครัวก็มีความเมตตา สงสารคนพิการจนมากเกินไป 
ดังตัวอยางคำสัมภาษณจากกลุมผูใหขอมูลหลักตอไปนี้ 

“…ปญหาของคนพิการในการท่ีจะมีงานทำ ปญหาเกิดจากครอบครัว
เปนอับดับแรก ครอบครัวบางรายไมปลอยคนพิการเขาสูสังคม อาจจะ
อับอาย คนพิการบางรายก็ถูกทอดทิ้ง บางรายก็เลี้ยงคนพิการอยางเทวดา
ไมใหทำอะไร บางคนก็เลี้ยงคนพิการเหมือนอยางกับสัตวเลี้ยง…” 

(ประเสริฐ นามสมมติ. 22 มกราคม 2553) 

ครอบครวัในสงัคมไทยใหการปกปองคนพกิารจนมากเกนิไป (Over Protection) 
อีกทั้ง การที่คนพิการจะออกจากบานจะกอใหเกิดรายจาย ทำใหบางครอบครัวไมให
คนพิการออกไปขางนอกเพราะถือเปนการสรางภาระในครอบครัวเพิ่ม สิ่งเหลานี้ 
สงผลทำใหคนพิการขาดโอกาสในการเขาถึงกระบวนการการจางงานในตลาดแรงงาน 
ดังนั้นการจะสนับสนุนใหคนพิการไดเขาถึงกระบวนการการจางงานของคนพิการนั้น 
ตองอาศัยการสนับสนุนจากครอบครัวเปนอันดับแรก และมโนทัศนของครอบครัวท่ีมี
ตอคนพิการจะตองเปนไปในเชิงบวก ใหกำลังใจคนพิการใหสามารถกาวออกไปสู
สังคมของคนปกติได ใหคนพิการดูแลตนเองมากกวารับการดูแลจากครอบครัว 
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2. ปญหา และอปุสรรคทีเ่กดิมาจากการยอมรับในอตัลกัษณของตนเอง 
สภาพความพิการเองก็เปนปจจัยหน่ึงที่เปนปญหา และอุปสรรคในการเขาถึง

การจางงาน เน่ืองจากความอาย ความกลัว ภายในตัวคนพิการ ดังคำสัมภาษณของ
สมศักดิ์ ดังน้ี 

“…ถาผมเปนคนพิการมาต้ังแตกำเนิดจะไมมีปญหาอะไรมากเลย 
แตผมเกิดอุบัติเหตุเลยพิการ ตอนที่พิการใหมๆ นะ ผมคิดฆาตัวตายเปน
รอยๆ คร้ังในวันหนึ่ง เวลาจะออกไปหางานทำขางนอกผมยอมรับนะวา 
ผมอายมากๆ ผมยอมรับเลย…” 

(สมศักดิ์ นามสมมติ. 18 มกราคม 2553) 

3. ปญหา และอุปสรรคที่เกิดมาจากทัศนคติของสถานประกอบการ และ
นายจาง 

 ปญหา และอุปสรรคที่เกิดจากทัศนคติของสถานประกอบการ และนายจาง 
เปนปญหาหลักๆ ซึ่งสถานประกอบการมักจะมองวาคนพิการไมมีความสามารถ 
หรือศักยภาพพอที่จะทำงานใหตอบสนองตอความตองการของสถานประกอบการได 
อีกทั้งการจะรับคนพิการเขาทำงานจะตองเสียคาใชจายท่ีสูงขึ้น ซึ่งเปนการเพิ่มตนทุน 
คาใชจายทางดานการบริหารจัดการในสถานประกอบการ สงผลใหคนพิการไมไดรับ
การจางงาน 

 
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาชี้ใหเห็นอยางชัดเจนวา คนพิการยังไมสามารถเขาถึงการจางงาน 
ไดอยางเต็มที่ เน่ืองจากอุปสรรคหลายประการ เริ่มจากระบบการฟนฟูสมรรถภาพ
เพื่อการประกอบอาชีพ ปญหาแสดงออกมาใน 2 ลักษณะ ไดแก จำนวนศูนยฟนฟู 
ที่ไมเพียงพอ และหลักสูตรสำหรับการฟนฟูไมตอบสนองตอความตองการทั้งในแง
สวนตัวของคนพิการเอง และในแงของการรองรับทางตลาดแรงงาน นอกจากนั้น 

การฟนฟูยังไมเนนในเร่ืองทางสังคมเทาที่ควร สงผลทำใหการปรับตัวทางสังคม 
ของคนพิการที่ตองออกไปสูตลาดแรงงานยังไมสามารถทำไดเต็มศักยภาพเพราะ 
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ขาดกลไกการกลอมเกลาทางสังคมสำหรับคนพิการ กระบวนการฟนฟูสวนใหญมิได
เนนกิจกรรมทางสังคม ทำใหสังคมของบุคคลท่ัวไปขาดความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง
เกี่ยวกับศักยภาพของคนพิการ หรืออาจกลาวไดวาการฟนฟูสมรรถภาพสวนใหญ
เปนการสงเคราะหมากกวาการสรางความเขาใจสงผลทำใหสังคมยังมองวา คนพิการ
ตองเปนผูรับอยางเดียว 

สิ่งแวดลอมทางกายภาพโดยเฉพาะอยางย่ิง หองน้ำ กลับกลายเปนประเด็นที่ถูก
กลาวถึงมากท่ีสุดอันหน่ึง โดยเฉพาะอยางย่ิงคนพิการท่ีเปนผูหญิง หองน้ำที่ไมเปน
มิตรกับคนพิการ กลายเปนปจจัยหนึ่งที่สงเสริมใหแรงงานคนพิการตองลาออก 
หรือตัดสินใจไมสมัครงาน เพราะไมตองการไดรับความอับอาย เนื่องจากหองน้ำ 
และอุปกรณภายในหองน้ำไมไดออกแบบไวสำหรับแรงงานคนพิการ ดังนั้น ใน 
แตละวัน แรงงานคนพิการจึงไมสามารถใชหองน้ำได ประเด็นช้ีใหเห็นวา หองน้ำที่ 
ไมรองรับตอแรงงานคนพิการเปนผลมาจากความเขาใจท่ีไมถูกตองเก่ียวกับคนพิการ 

ความเขาใจท่ีไมถูกตองเก่ียวกับคนพิการสะทอนออกมาจาก 3 กลุม กลุมแรก
ไดแก กลุมสมาชิกในครอบครัวของคนพิการเอง กลุมนายจาง และกลุมสุดทาย 
ตัวของคนพิการเอง ซึ่งความเขาใจท่ีไมถูกตองไดกลายเปนอุปสรรคอีกขอหนึ่งในการ
เขาถึงการจางงาน สมาชิกในครอบครัวของคนพิการมักจะมองวา คนพิการ คือ 
ผูที่ดอยความสามารถ และมักเปนภาระคาใชจายครัวเรือนของตนเอง ดังนั้น 
ขอเรียกรองจากคนพิการในการออกไปหางานทำจึงกลายเปนสิ่งตองหาม เพราะ
ครอบครัวไมตองการภาระคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นหากคนพิการไปประสบอุบัติเหตุ จาก 

ผลการศึกษาขางตนพบวา คนพิการที่ขาดโอกาสการทำงานจำนวนหนึ่งเกิดจากการ
ไมไดรับอนุญาตจากสมาชิกในครอบครัว 

นอกจากความเขาใจท่ีไมถูกตองจากสมาชิกในครอบครัวแลว ทัศนคติที่เปนลบ
ของนายจาง ยังเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ลดโอกาสการจางงานในกลุมคนพิการ เนื่องจาก
นายจางไมตองการมีภาระตนทุนเพิ่มเติมในการสรางสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ
แรงงานคนพิการ ซึ่งรวมไปถึง ทางลาด ลิฟท และหองน้ำ เปนตน ซึ่งลวนเปนขออาง
ของนายจางในเรื่องตนทุนที่สูงทั้งสิ้น (Pheroza and Simon , 2005; Gary et al., 

2006; Gannon and Nolan, 2007) 
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ผลการศึกษาอีกประการหน่ึงที่นาสนใจย่ิง ก็คือ ความเขาใจตัวตนของตนเอง
กลายเปนปจจัยฉุดรั้งมิใหคนพิการเปดสูโลกภายนอก จะเห็นไดวา การที่ถูกสังคม
ตอกย้ำในเรื่องสภาพความพิการ หรือการใหความเมตตา สงสาร จนมากเกินไปที่
เรียกวา เวทนานิยม ทำใหคนพิการไมยอมรับสภาพความพิการของตนเอง ปดกั้น
ตนเองใหออกจากสังคม จนนำไปสูการปฏิเสธการยอมรับในอัตลักษณของตน 
อีกทั้งในสังคมไทยเราน้ันไดสรางความหมายของคำวา คนพิการ ผานกระบวนการ
ทางวัฒนธรรม ศาสนา และวาทกรรมตางๆ ที่สามารถเห็นไดทั่วไป จึงทำใหสังคม 
ไดปดกั้นพื้นที่ทางสังคมในรูปแบบตางๆ ทำใหคนพิการกลายเปนบุคคล “ชายขอบ” 
ในที่สุด 

 
สรุป และขอเสนอแนะ 

สถานการณดานแรงงานคนพิการของไทยยังอยูในข้ันวิกฤต กลาวคือ คนพิการ
ในวัยทำงานสวนใหญวางงานและขาดความพรอมในการทำงาน เนื่องจากไมได 
รับการฟนฟูสมรรถภาพ การศึกษา หรือการฝกอาชีพ แมวาจะมีรัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการแหงชาติ พ.ศ. 2550 และกฎหมายเพ่ือคนพิการอีกหลายฉบับ แตยังปรากฏ
อยูวา คนพิการจำนวนนอยมากท่ีไดรับการจางงานในสถานประกอบการเอกชน และ
หนวยงานภาครัฐ การดำเนินการสงเสริมอาชีพคนพิการพบวาการดำเนินงานของ 
ภาครัฐในระดับนโยบายไดแก การตรากฎหมาย การกำหนดนโยบาย ตลอดจน 
การกำหนดมาตรการและแผนงานตางๆ ยังดำเนินงานภายใตกรอบแนวคิดและ 
รูปแบบการสงเคราะหและการจัดสวัสดิการใหคนพิการเทานั้น 

หากจะแกไขปญหาดานแรงงานคนพิการใหมีประสิทธิภาพ ควรมีการสงเสริม
อาชีพคนพิการท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติภายใตกรอบแนวคิดดาน 
สิทธิมนุษยชน ตองเนนการสงเสริมใหผูที่เกี่ยวของมีทัศนคติที่ถูกตอง และยังจำเปน
ตองปรับเปล่ียนโครงสรางของหนวยงานภาครัฐหลักที่ทำหนาท่ีสนับสนุน และ
ประสานงานดานการสงเสริมอาชีพคนพิการ ใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางชัดเจน

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งครอบครัวของคนพิการตองดูแล และเอาใจใส 
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คนพิการอยางเหมาะสม การศึกษาเร่ือง “การจางงานกลุมคนพิการทางกายและ 
การเคลื่อนไหวในสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ” ไดขอสรุปที่นาสนใจวา 
การจางงานกลุมคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวในสมาคมคนพิการจังหวัด
สมุทรปราการน้ันจะตัดสินใจทำงาน หรือไมทำงานน้ัน เกิดมาจากกระบวนการฟนฟู
สมรรถภาพ มโนทัศนของครอบครัว อัตลักษณของตนเอง สภาพแวดลอมทาง
กายภาพภายนอก และกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวกับคนพิการ ซึ่งท้ังหมดนี้มีความ
เช่ือมโยงกัน และมีผลโดยตรงตอคนพิการ สงผลใหคนพิการไดเขาสูกระบวนการ 
จางงาน ดังนั้น คนพิการจึงตองอาศัยระบบการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ การพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ซึ่งกฎหมายและ
นโยบายท่ีเกี่ยวกับคนพิการตองสอดรับกับการพัฒนาศักยภาพคนพิการ เพื่อนำไปสู
การสรางสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกที่อำนวยความสะดวกสำหรับใหแก 
คนพิการ 

จากผลการศึกษาไดนำไปสูขอเสนอแนะที่เปนรูปธรรมเพื่อสงเสริมโอกาสในการ
ทำงานของคนพิการไดดังนี้ 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับสวนราชการ สวนราชการที่รับผิดชอบเรื่อง 

คนพิการ โดยเฉพาะอยางยิ่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงคมนาคม ตองบูรณาการ
ทรัพยากรเพื่อนำไปสูการทำใหคนพิการมีสุขภาวะที่ดิยิ่งข้ึน มีการฝกอาชีพที่
สอดคลองกับความตองการ เพื่อเตรียมสภาพคนพิการใหเขาสูตลาดแรงงานมากข้ึน 
โดยตองกำหนดใหเปนนโยบาย และวาระแหงชาติ เพื่อสรางสิ่งแวดลอมใหเปนมิตร
กับแรงงานคนพิการ ตลอดจนนำไปสูการมีหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อสรางทัศนคติที่
ถูกตองตอคนพิการในสังคม 

นอกจากน้ัน หากมีกฎหมายใดท่ีไมเก้ือหนุน หรือไมทันสมัย สวนราชการ หรือ
หนวยงานราชการนั้นๆ ตองยกรางเพื่อแกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมประเด็นใน 
ขอกฎหมายใหเอื้ออำนวยตอการเขาถึงตลาดแรงงานของคนพิการ 
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับสมาคมคนพิการ สมาคมคนพิการควรประสาน
งานกับสวนราชการในการชวยกันกำหนดนโยบายท่ีรองรับแรงงานคนพิการ และจัด
สวัสดิการใหจูงใจแรงงานคนพิการใหเขาสูตลาดแรงงานมากย่ิงข้ึน 

ขอเสนอแนะเชิงทฤษฎี 
นักวิจัย และนักวิชาการตองหันไปพิจารณาคนพิการในมิติทางสังคมควบคูกับมิติ

ทางการแพทย เนื่องจากการแกไขปญหาแรงงานพิการไมอาจแกไขไดในเชิงการแพทย
อยางเดียว แตจำเปนตองปรับปรุงแกไขท่ีเงื่อนไขวาทกรรมทางสังคมดวย ไมวาจะ
เปนระบบความเช่ือ คานิยม การใหความหมายและคุณคาตอความพิการ เพื่อจัดการ
สภาพแวดลอมใหมนุษยทุกคนในสังคมที่แตกตางหลากหลาย สามารถใชชีวิตทาง
สังคมไดอยางเทาเทียมกัน มีสิทธิความเปนพลเมืองหรือการเปนสมาชิกของสังคมท่ี
เทาเทียมกัน 

 
ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 

การศึกษาเรื่อง “การจางงานกลุมคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวใน 
สมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ” ทำใหผูศึกษาพบวายังมีอีกหลายประเด็นที่
เกี่ยวกับคนพิการที่ควรจะตองศึกษา เพื่อเปนการสรางโอกาสใหคนพิการไดเขาสู
กระบวนการการจางงาน และเปนการสรางหลักประกันดานสิทธิมุนษยชนใหกับ 
คนพิการในฐานะที่คนพิการก็เปนบุคคลคนหนึ่งในสังคม ดังนั้น ประเด็นการวิจัยควร
เพ่ิมเติมในเร่ือง บริบททางเพศ ประเภทตางๆ ของความพิการ ขอกฎหมายตางๆ 
โดยการวิจัยในเรื่องคนพิการ ควรเปนงานวิจัยที่ศึกษาใหละเอียดลึกซ้ึง ดังนั้น วิธีการ
ศึกษาแบบการเลาเร่ืองจากประสบการณ (Oral history) และการวิเคราะหในเชิง
วาทกรรม (Discourse) ที่เนนรับฟงขอเท็จจริงวาคนพิการถูกกระทำอยางไรจาก
สังคม จึงเปนวีธีวิทยาท่ีควรนำไปใชในการตีแผประเด็นเร่ือง “คน” “ชุมชน” 
“สังคม” และ “ความพิการ” ในแงมุมตางๆ ใหกวางขวางออกไป 
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หนังสือเลมนี้แปลจากหนังสือภาษาอังกฤษยอดฮิตเรื่อง Predictably Irrational 
กลาวไดอยางไมผิดนักวาหนังสือเลมนี้เปนเลมแรกที่ปลุกกระแสเศรษฐศาสตรเชิง
พฤติกรรมใหติดตลาดความนิยมในขณะน้ี กลาวโดยเฉพาะหนังสือเลมนี้ Daniel 
McFadden เจาของรางวัลโนเบิลสาขาเศรษฐศาสตรประจำป 2000 ไดกลาวถึง
หนังสือเลมนี้ไววา 

“นี่จะเปนหนังสือที่ทรงอิทธิพลและถูกกลาวขวัญถึงมากที่สุดในอีกหลายป 
ขางหนา.....เต็มไปดวยความรูแปลกใหมที่นาสนใจและสรางความประหลาดใจมาก
เสียจนหลังจากเริ่มพลิกอานหนาแรก ผมก็ไมอาจละสายตาไปไหนไดเลยจนกระท่ัง
อานจบ” 

Dan Ariely เขียน พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ แปล 

พฤติกรรมพยากรณ 

คอลัมนแนะนำหนังสือ แนะนำโดย วีรบูรณ วิสารทสกุล 
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เหตุที่เปนเชนนี้เพราะหนังสือเลมนี้ อาจารย Dan Arily ศาสตราจารยสาขา
เศรษฐศาสตรเชิงพฤติกรรมแหง MIT จะไดฉายภาพใหเราเห็น โลกของความคิด 
การตัดสินใจและพฤติกรรมของมนุษย ผานการนำเสนอผลการทดลองตางๆ ที่ 
เราสามารถพบไดในชีวิตประจำวัน ทั้งการกิน การเลือกซื้อของ การเงิน ความรัก 
เพศสัมพันธ ความซื่อสัตย ทุนทางสังคม เปนตน 

หากถามวาในแวดวงงานพัฒนาสังคม การอานหนังสือเลมนี้จะใหประโยชนอะไร
บาง ผมคิดวามีหลายประเด็นที่นักพัฒนาสังคมสามารถเรียนรูไดจากหนังสือเลมนี้ 
อาทิ 

การทำงานของบรรทัดฐานทางสังคม (ทุนทางสังคม การเกื้อกูล การชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน) กับ บรรทัดฐานทางการตลาด (เงิน) ซึ่งในหนังสือเลมนี้ไดแสดงใหเห็น
วา แนวทางการพัฒนาองคกร การพัฒนาความสัมพันธของผูคนในองคกรนั้น การใช
บรรทัดฐานทางสังคม (ซึ่งมีราคาถูกกวา บรรทัดฐานการเงิน) ไดสรางความสำเร็จ
อยางมากมายในงานประเภทน้ี ในทางตรงกันขามการใชมาตรการหรือบรรทัดฐาน
ทางการเงิน เพื่อการจัดการภายในองคกร กลับทำลายองคกรอยางไมนาเชื่อ 

การเขาใจวา มนุษย (ที่นักพัฒนาสังคมทำงานดวยน้ัน) ที่ขาดสติ มักทำอะไรท่ี 
ไรเหตุผล ไมอยูในธรรมเนียมปฏิบตัเิชนเดียวกับในยามท่ีมสีต ิการเขาใจในขอเท็จจริงนี ้
จะชวยทำใหเรา พัฒนาความสามารถในการคาดการณไดอยางแมนยำและทำงานกับ
กลุมเปาหมายอยางไดผลมากย่ิงขึ้น เชน มีการศึกษาท่ีแสดงใหเห็นวา ในทามกลาง
อารมณทางเพศท่ีกำลังพลุงพลานของวัยรุนนั้น (ชวงขาดสติ) ยอมมีความเสี่ยงท่ีอยาง
มากท่ีวัยรุนจะกระโจนเขาหาโดยไมสนใจวาจะมีอันตรายมากแคไหน 
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ดังน้ัน กลยุทธในการทำงานเร่ืองเพศสัมพันธกับวัยรุน ดวยการรณรงคให “รูจัก
ปฏิเสธ” โดยเดินหนีจากการมีเพศสัมพันธเมื่อเริ่มเกิดอารมณทางเพศข้ึนมา เพราะ
สันนิษฐานวา วัยรุนจะสามารถสับสวิตซอารมณใครไดตามใจในทุกๆ เวลานั้น เปนสิ่ง
ที่ไมประสบความสำเร็จ เพราะเปนการสันนิฐานที่ผิดพลาด หากเราเขาใจขอเท็จจริง
ในการแสดงออกของพฤติกรรมในยามท่ีไรสติ ก็มี 2 กลยุทธสำหรับเร่ืองน้ี คือ 
1) สอนใหพวกเขาบอกวา “ไม” กอนที่สิ่งเยายวนใจจะเขาครอบงำ หรือ 2) เตรียมให
พวกเขาใหพรอมที่จะรับมือกับผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นตามมา 

ยังมีตัวอยางที่เปนการทดลองอีกจำนวนมากท่ี Dan Ariely ไดนำเสนอใหเรา
เห็นและตระหนักถึงพฤติกรรมมนุษย เชน การผลัดวันประกันพรุง ความรูสึกเปน
เจาของ ความไมซื่อสัตย เปนตน สำหรับผมการเขาใจมนุษยอยางถองแท โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในยามที่เขาขาดสตินั้น ก็สามารถทำใหเราสามารถออกแบบงานเพื่อพัฒนา
เขาไดเชนกัน (รวมถึงการพัฒนาตัวเองดวย) 

พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ (แปล) Dan Arielt (เขียน) (2553) พฤติกรรมพยากรณ. 

กรุงเทพฯ : วีเลิรน 
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คอลัมนแนะนำหนังสือ 

เปนหนังสือเลมเล็กกระทัดรัด ที่ถอดเทปออกมา 
จากการปาฐกถา 14 ตุลา ประจำป 2553 ของ มูลนิธิ 
14 ตุลา ซึ่งจัดตอเนื่องมาเปนปที่ 9 และในแตละปก็ได 
คัดสรรองคปาฐก ที่ตัวตนและความคิด จะสามารถสะทอน
ใหเห็นถึงการสืบทอดเจตนารมณของวีรชนที่ตอสูเพื่อ
ประชาธิปไตยอยางองอาจกลาหาญ ซึ่ง ดร.สมเกียรติ 
ตั้งกิจวานิชย ก็จัดอยูในบุคคลประเภทน้ี 

หนังสือเล็กเล็กๆ แตอัดแนนดวยขอมูลที่ถูกคัดเลือก
ออกมานำเสนอ เพื่อชี้ใหเห็น ความเหลื่อมล้ำ ไมเทาเทียมกันของคนรวยกับคนจน 
ไดอยางมีพลัง ชวนติดตาม ที่สำคัญคือ ดร.สมเกียรติ ตอกย้ำใหเห็นวา แมความ
เหล่ือมล้ำทางเศรษฐกิจจะไมใชปจจัยที่จุดไฟ ความขัดแยงทางการเมือง แตเปน
ปจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ที่ทำใหความขัดแยงทางการเมืองแผวงกวาง และเสริมการ 
แบงขั้วในกลุมผูมีรายไดนอยหรือยากจน ซึ่งคนในกลุมนี้ เช่ือวา คนกลุมท่ีมีฐานะ 
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่สูงกวา พยายามปดกั้นสิทธิทางการเมืองของตน 

ขอมูลท่ีหยิบยกมานำเสนอ อาทิ ขอมูลจากรายงานการพัฒนาคนของประเทศ
ไทยป 2552 ของ UNDP ชี้วา ประเทศไทย มีอัตราสวนระหวางรายไดเฉลี่ยของ 
ครัวเรือนที่มีรายไดมากที่สุดรอยละ 20 กับ รายไดเฉลี่ยของครัวเรือนที่มีรายได 
นอยที่สุดรอยละ 20 สูงถึง 12–15 เทาตลอด 2 ทศวรรษท่ีผานมา ในขณะท่ีประเทศ
ที่ใหคุณคากับความเสมอภาคอยางญี่ปุนและประเทศแถมสแกนดิเนเวีย จะมี
อัตราสวนประมาณ 3–4 เทา สวนประเทศอ่ืนๆ ในแถบรอบขางบานเรา ทั้งมาเลเซีย 
ฟลิปปนส และ อินโดนีเซีย มีแนวโนมลดลงมาโดยตลอด 

แนะนำโดย วีรบูรณ วิสารทสกุล 

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย 

ความเหล่ือมล้ำทางเศรษฐกิจกับประชาธิปไตย 
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รูปแสดงการกระจายรายไดของประชาชนไทยเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน เมื่อวัดจาก 
Gini Coefficient 

ที่มา: รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย ป 2552 ของ UNDP 
อางอิงขอมูลของ Hal Hill 
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หรือเม่ือพิจารณาไปที่ความเหลื่อมล้ำทางสังคม ดร.สมเกียรติ ก็หยิบรายงาน
การวิเคราะหการกระจายผลประโยชน ทั้งในดานการศึกษาและการใชจายในดาน
สาธารณสุขของรัฐ โดย วิโรจน ณ ระนอง และสุเมธ องกิตติกุล ที่พบวา ประชาชน
กลุมที่มีรายไดสูง โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมที่มีรายไดสูงสุดรอยละ 20 ไดรับประโยชน
จากการใชจายดานการศึกษาของรัฐใยสัดสวนรอยละ 29.1 ในขณะที่กลุมท่ีมีรายได
ต่ำท่ีสุดรอยละ 20 ไดรับประโยชนในสัดสวนรอยละ 12.0 ในสนการบริการดาน
สาธารณสุข พบวา ประชาชนกลุมที่มีรายไดสูงสุดรอยละ 20 ไดรับประโยชนจาก 
การใชจายดานรักษาพยาบาลของรัฐมากกวากลุมอื่นๆ คือ ไดรับประโยชนใน 
สัดสวนรอยละ 28.8 ในขณะที่กลุมที่มีรายไดต่ำที่สุดรอยละ 20 ไดรับประโยชน 
ในสัดสวนรอยละ 16.1 ขอมูลขางตน บงชี้วา คนรวย ไดรับโอกาสในใชประโยชน 
จากงบประมาณของรัฐมากกวาคนจน 

ขณะเดียวกัน ดร.สมเกียรติ ยังไดแจกแจงใหเห็นถึง สาเหตุของความเหล่ือมล้ำ
ทางเศรษฐกิจ รวมถึงขอเสนอเพื่อพิจารณาสำหรับการผลักดันนโยบายสวัสิดการและ
การกระจายรายได (ของชนชั้นนำไทย) เพื่อการแกไขปญหาความเหล่ือมขางตน 

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย (2553) ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจกับประชาธิปไตย. 

กรุงเทพฯ : ที คิว พี จำกัด 
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เกี่ยวกับผูเขียน 

■ จิตติ มงคลชัยอรัญญา 
 จบปริญญาเอก สาขาการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง 

สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 
ปจจุบัน ดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารยประจำ 
ภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

■ เนาวรัตน พลายนอย 

 จบปริญญาเอกดานพัฒนศึกษาศาสตร 

ปจจุบันเปนอาจารยประจำสาขาประชากรศึกษา 

คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

■ ยุทธดนัย สีดาหลา 

 จบปริญญาโท สาขาวิจัยประชากรและสังคม 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปจจุบันทำงานเปนนักวิจัยอิสระใหกับองคกรพัฒนาเอกชน 

และองคกรที่ทำงานดานสังคม 

 

■ วีรบูรณ วิสารทสกุล 

 จบปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการบริหารส่ิงแวดลอม 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปจจุบัน เปน อาจารยประจำ ภาควิชาการพัฒนาชุมชน 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 



วารสารพัฒนาสังคมและชุมชน 138

■ สมศรี ศิริขวัญชัย 

 จบปริญญาเอก สาขาดานประชากรศึกษา 

จากมหาวิทยาลัยมหิดล 

ปจจุบันเปนนักวิชาการอิสระ  

 

■ พรธิดา วิเศษศิลปานนท 

 จบปริญญาเอกสาขาประชากรศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปจจุบันเปนอาจารยประจำคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

■ เอนก นาคะบุตร 

 จบปริญญาโทดานการวางแผนพัฒนาชนบท 

สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) 

ปจจบุนัเปนผูอำนวยการสถาบันสงเสรมิการจดัการความรูทองถิน่ 

 

■ วาที่ ร.ต.เจษฎา จิระพรพัฒน 

 จบปริญญาโทดานการจัดการภาครัฐและเอกชน 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปจจุบันเปนอาจารย โรงเรียนวิบูลยบริหารธุรกิจ ทาพระ 

 

■ ธีรพงษ บัวหลา 

 จบปริญญาเอกดานการพัฒนาชนบท 

สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) 

ปจจุบันเปนอาจารยประจำสาขาวิชาการจัดการชุมชน 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

เก่ียวกับผูเขียน 
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เกณฑการรับบทความเพ่ือตีพิมพใน 
วารสารพัฒนาสังคมและชุมชน 

วารสารพัฒนาสังคมและชุมชน เปนวารสารวิชาการ ที่มีเปาหมาย พัฒนา 

และขยายพรมแดนความรูในการเรียน การสอน การทํางานวิจัย และการทํางานกับ

ชุมชนทองถิ่น รวมถึง การช้ีใหเห็นความสําคัญของพ้ืนที่ที่เรียกวา “ชุมชน” และ 

“ทองถ่ิน” สําหรับสังคมในโลกอนาคต โดยเปดรับบทความท้ังทางดานทฤษฎี 

บทความจากงานวิจัย บทความวิชาการ บทความท่ีเปนการทบทวนวรรณกรรม  

บทวิจารณหนังสือ ในประเด็นที่เกี่ยวกับงานพัฒนา การเมือง การจัดการทรัพยากร

ทองถิ่น เพศสภาวะ ชาติพันธุ ธุรกิจชุมชน การบริหารงานทองถ่ิน การจัดการทุน

ทางสังคม การประกอบกิจการทางสังคม 
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บทความที่สงเขามาเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ จะตองมีความยาวไมเกิน 

20 หนา A4 (ประมาณไมเกิน 9,000 คํา) พิมพดวยแบบอักษร Cordia New 

หรือ Angsana New ขนาด 16 point และระบุชื่อ และนามสกุลของผูเขียน 

วุฒิการศึกษา ตําแหนงและสถานที่ทํางาน บทความดังกลาวจะตองไมเคยตีพิมพ 

ในเอกสารที่เผยแพรทั่วไปมากอน บทความท่ีมีการอางอิงถึงเอกสารและขอเขียน

ทางวิชาการของผูอื่น จะตองอางอิงไวในตัวบท โดยระบุปและเลขหนา หรือ 

อางอิงเปนเชิงอรรถไวที่สวนลางของหนาบทความ และจัดทำบรรณานุกรม 

ไวทายบทความโดยเรียงตามตัวอักษรของผูเขียน 

การสงบทความ ใหสงบทไปรษณีย หรือ e-mail มาที่ 

 กองบรรณาธิการ วารสารพัฒนาสังคมและชุมชน 

 คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 ทาพระจันทร พระนคร กรุงเทพฯ 10200 

 หรือ ที่ wwisartsakul@gmail.com 

บทความท่ีผานการพิจารณา จะไดรับขอเสนอแนะเพ่ือแกไข และจะตอง 

ดําเนินการแกไขอยางเหมาะสมกอน ที่จะไดรับการตีพิมพ บทความท่ีไดรับการ 

ตีพิมพในวารสาร เจาของบทความจะไดรับวารสารเปนการตอบแทน จํานวน  

4 เลม สวนบทความท่ีไมผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ กองบรรณาธิการ

จะแจงใหผูเขียนทราบ 



WWW.UCEC2012.com ;     e-mail : UCEC2012@gmail.com

Tel : +66 (2)2241351, +66 (2)2241365

Jointly organized by Faculty of  Social Administration, 
Thammasat University, Thailand and 

Division of  Industry and Community Network,   
Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia  

Titiporn S.Puntasen:+66 (8)9840-1511; Chanon Komonmarn:+66 (8)9385-8523



❝ 
ในหลวงทรงตรัสวา 

CSR ของตะวันออกก็คือ 

การทำใหเปลี่ยนจากตัวกูของกู 

เปนตัวเราของเรารวมกัน 

เปลี่ยนจากการรับเปนการให 

เปลี่ยนจากกำไรของคนกลุมนอย 

เปนกำไรของคนสวนใหญ 

หรือเปนกำไรของโลก 
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