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งานวิจยัเร่ือง “ กระบวนการสร้างนวตักรรมการส่ือสารเพ่ือเตรียมความพร้อมของประชาชนใน
ภาคตะวันออกในการ เ ป็นประ เทศประชาคมเศรษฐ กิจอา เ ซียน  ”  The Creation Process of 
Communication Innovation for Preparing the People in the East of Thailand  to become a part of 
ASEAN Country เป็นงานวิจัยท่ีได้รับทุนอุดหนุนจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งมีความสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์การวิจยัของชาติประเด็น
การวิจยัและพฒันาของการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)ทัง้นีเ้พ่ือสร้างความรู้ และ
ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับความร่วมมือกับกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยกระบวนการ
สร้างนวัตกรรมการส่ือสารเพ่ือเตรียมความพร้อมของประชาชนในภาคตะวันออกในการเป็นประเทศ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยกระบวนการสร้างนวัตกรรมการส่ือสารและเพ่ือสร้างนักข่าวพลเมือง
เยาวชนด้านการเป็นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 “ กระบวนการสร้างนวัตกรรมการส่ือสารเพ่ือเตรียมความพร้อมของประชาชนในภาค
ตะวนัออกในการเป็นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ”  มีขัน้ตอนการวิจยัดงันีคื้อ คณะผู้วิจยัได้ศกึษา
ค้นคว้าและทบทวนเอกสารวิชาการต่าง ๆ ทัง้ภายใน และภายนอกประเทศท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นวิจัย 
จากนัน้ได้ จดัอบรมเครือข่ายเยาวชนภาคตะวนัออกเพ่ือเป็นนกัข่าวพลเมืองด้านการเป็นประเทศประชาคม
เศรษฐกิจข้อมูล และจดัโครงการให้ความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมของประชาชนในภาคตะวนัออกในการ
เป็นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งเป็นการกระบวนการสร้างนวตักรรมการส่ือสารเพ่ือสร้างสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจท่ีถกูต้อง และเตรียมพร้อมเก่ียวกับความร่วมมือกับกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนโดยจดัเวทีประชาชนในพืน้หลกัท่ีสามารถครอบคลมุประชากรของภาคตะวนัออก ซึง่ประกอบด้วย 
7 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ชลบรีุ ระยอง จนัทบรีุ ตราด ปราจีนบรีุ และสระแก้ว  

ในการน าเสนอผลการวิจัย ผู้ วิจัยน าเสนอผลการวิจัยเรียงล าดับ ดังนี ้ความเป็นมาของ
ประชาคมอาเซียน ความเป็นมาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึง่ได้จากการวิจยัเอกสาร จากนัน้เป็นการ
น าเสนอกระบวนการสร้างนกัข่าวพลเมืองอาเซียน จากนัน้เป็นการน าเสนอผลการวิจยัท่ีได้จากการวิจยัเชิง
ส ารวจ ตามด้วยการน าเสนอกระบวนการเตรียมความพร้อมของประชาชนในภาคตะวนัออกซึ่งได้จากการ
สนทนากลุ่ม ถัดมาเป็นการน าเสนอผลการวิจัยในประเด็นปัญหาและการปรับตวัของประชาชนในภาค
ตะวนัออก นอกจากนีค้ณะผู้วิจยัยงัได้สร้างสรรค์ส่ือนวตักรรมจ านวน 2 ผลงาน เพ่ือน าไปใช้เป็นส่ือในการ
ให้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัอาเซียน เป็นวิดีทศัน์ Infographic  เร่ือง” เปิดประตสูู่อาเซ่ียน “ และหนงัสือ
การ์ตูนชุด “เตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน” ด้วยวิธีการสร้างเนือ้หาสาระและรูปแบบการส่ือสารท่ี
เพลิดเพลินและง่ายต่อการเข้าในสาระความรู้โดยผู้ วิจัยได้น าไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชนภาคตะวันออก 
และน าเสนอทางส่ือมวลชนท้องถ่ินภาคตะวนัออก ซึง่มีผลท าให้ประชาชนในภาคตะวนัออกเกิดความรู้และ



ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับความร่วมมือกับกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยกระบวนการ
สร้างนวตักรรมการส่ือสารเพิ่มมากขึน้  

งานวิจัยฉบับนีส้ าเร็จได้ด้วยการสนับสนุนจากหน่ายงานหลายองค์กร  คณะผู้ วิจัยจึง 
ขอขอบคุณผู้ ท่ีมีส่วนส าคญัในการท าให้ได้ผลการวิจัยนีส้ามารถจัดท ารายงานวิจัยฉบบัสมบูรณ์ และ
เผยแพร่ได้ ดงันีคื้อ ขอขอบคณุส านกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาต ิ(วช.) ท่ีมีนโยบายให้ความส าคญัและ
ให้ทุนสนับสนุนทุนในการท าวิจัย ขอบคุณงานส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา และภาควิชานิเทศ
ศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา ท่ีอ านวยความสะดวกในด้านการจดัท า
เอกสารและแนะน าขัน้ตอนและระเบียบการตา่งๆในการด าเนินงาน อีกทัง้ขอขอบคณุมหาวิทยาลยับรูพา 
บางแสน มหาวิทยาลยับูรพา  วิทยาเขตสระแก้ว และคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี 
จนัทบรีุ ท่ีสนบัสนนุการจดัเวทีประชาชนในการให้ความรู้สู่อาเซียนในครัง้นี ้รวมถึงขอขอบคณุเครือข่ายส่ือ
เพ่ือเดก็และเยาวชนภาคตะวนัออกและสมาคมส่ือสร้างสรรค์เพ่ือเดก็ เยาวชนและครอบครัวภาคตะวนัออก
ท่ีให้ความร่วมมือในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ สร้างนักข่าวพลเมืองเยาวชนด้านการเป็นประเทศ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ท าให้เกิดนกัข่าวพลเมืองเยาวชนด้านการเป็นประเทศประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนซึ่งจะท าหน้าท่ีสร้างความรู้ และความเข้าใจท่ีถูกต้องให้กับประชาชนในภาคตะวันออกเก่ียวกับ
ความร่วมมือกบักลุม่ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างตอ่เน่ือง  รวมทัง้ขอขอบพระคณุทกุๆท่านท่ี
มีส่วนร่วมในการให้ความอนเุคราะห์ในด้านตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัการท าวิจยัให้ส าเร็จราบร่ืนจนสามารถสรุป
ผลการวิจยัจดัท ารายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์พร้อมในการเผยแพร่เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่ไป  

ผู้วิจัยมุ่งหวังว่าผลงานวิจัยในครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์ส าหรับการเตรียมความพร้อมในภาค
ประชาชนในการเปิดรับกับการเปล่ียนแปลงเพ่ือรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community - AEC) จะท าให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับความร่วมมือกับกลุ่มประเทศ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และกระบวนการสร้างนวตักรรมครัง้นีจ้ะส่งผลให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีจะ
ก่อให้เกิดความร่วมมือกนัด้านเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม ในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อย่างยัง่ยืนตอ่ไปพร้อมจะตอบสนองการเปิดประชาคมอาเซียน อนัจะส่งผลให้ประเทศมีก าลงัทรัพยากรท่ี
ส าคญัส าหรับการพฒันาระบบเศรษฐกิจก้าวสูก่ารเปิดประชาคมอาเซียนได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

คณุประโยชน์ท่ีเกิดจากงานวิจยัฉบบันีข้อมอบเป็นเคร่ืองบชูา พระคณุบิดามารดา และครูอาจารย์
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บทที่ 1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

บญุชยั ใจเย็น (2556, น.31) ระบวุ่า “ประชาคมอาเซียน” หรือ “สมาคมประชาชาตแิห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมี
จุดเร่ิมต้นจากผู้ น าประเทศไทย มาเลเซียและฟิลิปปินส์ท่ีเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะร่วมกันจัดตัง้
สมาคมเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือกันทาง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมให้แก่ประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ จึงได้ร่วมกันจัดตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขึน้  ประกอบด้วย ประเทศไทย 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กมัพชูา สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนา เมียนมาร์ มาเลเซีย 
สิงคโปร์ บรูไน ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย  

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ได้ก่อตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 
2510 หลงัจากการลงนามในปฎิญญาสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้หรือเป็นท่ีรู้จกั
กนัในอีกช่ือหนึ่งว่า ปฏิญญากรุงเทพ โดยสมาชิกผู้ก่อตัง้ มี 5 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนิเซีย 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย โดยพนัเอกถนดั คอมนัตร์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศ 
ในขณะนัน้ หลงัจากจดัตัง้อาเซียนได้เปิดรับสมาชิกใหม่จากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้เพิ่มเติมเป็นระยะตามล าดบั ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม เข้าเป็นสมาชิกเม่ือ 8 มกราคม 2527 
สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม เข้าเป็นสมาชิกเม่ือ 28 กรกฏาคม 2538  สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวเข้าเป็นสมาชิกเม่ือ 23 กรกฎาคม 2540  สหภาพพม่า เข้าเ ป็นสมาชิกเม่ือ 23 
กรกฏาคม 2540 ราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกเม่ือ 30 เมษายน 2542 รวมสมาชิก ณ 
ปัจจบุนั 10 ประเทศ 580 ล้านคน 

บุญชัย ใจเย็น (2556, น.32) ระบุว่า ในการก่อตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนัน้มี
จดุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มีความเข้มแข็งขึน้ โดยเฉพาะในด้าน
เศรษฐกิจซึ่งมีความส าคญั หากก่อตัง้ส าเร็จจะส่งผลให้ภูมิภาคอาเซียนกลายเป็นกลุ่มเศรษฐกิจ
ขนาดใหญ่ท่ีมีฐานการผลิตร่วมกัน มีการสร้างอ านาจต่อรองให้แก่ประเทศในอาเซียนมากขึน้  
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งท่ีเป็นสมาชิกอาเซียนท่ีจะต้องเข้าร่วมเจรจากบัผู้น าจากประเทศสมาชิก
อาเซียนอีก 9 ประเทศเพ่ือเปิดเสรีทางการค้า บริการและการลงทนุระหว่างกนัในอาเซียน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการยกเลิกกฎ ระเบียบหรือมาตรการต่างๆท่ีเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการและการลงทุน
เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายของการเปิดตลาด 10 ประเทศ 10 สาขาบริการหลกั ได้แก่ การบริการ
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ด้านธุรกิจ การบริการวิชาชีพ การบริการด้านการส่ือสาร การบริการด้านโทรคมนาคม การบริการด้าน
การทอ่งเท่ียวและการบริการด้านตวัแทนน าเท่ียว  

ธิดารัตน์  โชคสชุาต (2553, น.108) ระบุว่า ผลกระทบทางบวกท่ีประเทศไทยจะได้รับ
จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีดงัตอ่ไปนี ้ 

 1. สินค้าไทยสง่ออกไปอาเซียนได้มากขึน้อนัเป็นผลมาจากการขจดัอปุสรรคทางการค้า
ทัง้ด้านภาษีและด้านท่ีไม่ใช่ภาษี จากการศึกษาเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของศูนย์ศึกษา
การค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย (“ชีรั้ฐบาลต่ืนตวัประชาคม” 15 กรกฎาคม 2552 
: ออนไลน์) พบว่า ภาพรวมการค้าไทยมีผลกระทบตอ่ 12 รายการหลกั ไทยจะเกินดลุการค้าในกลุ่ม
อาเซียนเพิ่มขึน้เป็นมูลค่า 8,396.9ล้าน เหรียญสหรัฐ เม่ือเทียบกับปี พ.ศ. 2551  ท่ีมีการเกินดุล 
1,400.8 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐทัง้นีก้ารเกินดลุมาจากการสง่ออกไทยไปอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 
จะมีมลูคา่ 40,126.7 ล้านเหรียญสหรัฐ และสินค้าท่ีท าให้ไทยสง่ออกเพิ่มขึน้และเกินดลุมากท่ีสดุ คือ 
กลุม่ยานยนต์และชิน้ส่วน กบักลุ่มเกษตรแปรรูป นอกจากนีก้ารสง่ออกท่ีขยายตวัจะชว่ยให้มีการจ้าง
งานเพิ่มขึน้  

2. ประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากขนาดของตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน  เพราะ
ประเทศสมาชิกในอาเซียน แต่ละประเทศมีลักษณะ ปริมาณ และคุณภาพของปัจจัยการผลิต
เทคโนโลยีการจัดการและการบริหารท่ีต่างกัน ก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดแก่ผู้ ผลิตหรือ
ผู้ประกอบการไทยได้ 

3. เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของไทยในเวทีโลกจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจท่ี 
เข้มแข็งกบัประเทศสมาชิกอาเซียนจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัประชาคมโลกเก่ียวกบัพฒันาการ
ในด้านเศรษฐกิจของไทยและของภมูิภาค  

4.คนไทยจะมีสินค้าท่ีหลากหลายทัง้คณุภาพรูปแบบและราคาให้เลือกซือ้ได้ตามความ
พอใจและระดบัของรายได้ นอกจากผลกระทบทางบวกข้างต้นแล้วผลกระทบทางลบท่ีประเทศไทย
อาจต้องเผชิญ ได้แก่  

1. อตุสาหกรรมภายในประเทศท่ีมีความอ่อนแอไม่สามารถแข่งขนัได้ เน่ืองจากการลด
ภาษีอาจส่งผลกระทบตอ่ภาคเกษตรกรรม และอตุสาหกรรมบางประเภทในประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ
การผลิตต ่า โดยเฉพาะอตุสาหกรรมท่ีไม่มีศกัยภาพในการปรับตวัเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันหรืออุตสาหกรรมท่ี ต้องใช้เวลาในการปรับตัวนานมากซึ่งผลกระทบนีจ้ะเกิดขึน้ทัง้
อุตสาหกรรมท่ีผลิตสินค้าเพ่ือจ าหน่ายภายในประเทศและอุตสาหกรรมท่ีผลิตเพ่ือการส่งออก เช่น
น า้มนัพืช สิ่งทอ (ผ้าผืน เส้นด้าย เส้นใย ประดิษฐ์) เหล็ก เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์บาง
ชนิด และเคมีภณัฑ์  
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2. อุตสาหกรรมท่ีต้องพึ่งพาวัตถุดิบและชิน้ส่วนจากภายนอกอาเซียนจะมีต้นทุนการ
ผลิตสูง สินค้าส าเร็จรูปท่ีผลิตภายในประเทศไทยจึงมีราคาแพงกว่าสินค้าส าเร็จรูปท่ีน าเข้าจาก
อาเซียนเป็นเหตใุห้ไมส่ามารถแขง่ขนัได้  

3.ผลกระทบจากกรอบเวลาในการเร่งรัดจดัตัง้ประชาคมอาเซียนท่ีเร็วขึน้จากเดมิ จะท า
ให้ผู้ ประกอบการในภาคเกษตรกรรมและภาคธุรกิจอุตสาหกรรมปรับตัวไม่ทัน  และอาจได้รับ
ผลกระทบจากการน าเข้าสินค้าเกษตรกรรมและอตุสาหกรรมท่ีมีความใกล้เคียงจากประเทศสมาชิก
อาเซียน   

ระบบโลกเสรี โลกไร้พรมแดนหรือโลกาภิวตัน์ ส่งผลให้เกิดการแข่งขนัระดบัโลก องค์กร
ทัว่โลกต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้รูปแบบการด าเนินการขององค์กรต่าง ๆ 
ต้องมีการเปล่ียนแปลงปรับปรุงไปอย่างรวดเร็ว และต่อเน่ือง เพ่ือให้สามารถอยู่รอด และประสบ
ความส าเร็จในสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงแบบพลวตัร องค์กรท่ีก าลงัมองหาหนทางอยูร่อดจะต้อง
มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ และในท านองเดียวกันจะต้องสามารถรักษา
ตลาดในประเทศจากการเข้ามาของคูแ่ข่งตา่งชาตท่ีินบัวนัจะทวีความรุนแรงยิ่งขึน้ ด้วยผู้น าอาเซียน
ได้ตกลงร่วมกันท่ีจะรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) เพ่ือให้อาเซียน
สามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืน และทันต่อการเปล่ียนแปลงและความท้าทายใหม่  ๆ ในอนาคต 
พัฒนาการท่ีส าคญัดงักล่าว ส่งผลให้ส่งผลให้ทุกประเทศในอาเซียนรวมทัง้ประเทศไทยเกิดการ
เปล่ียนแปลงในทุกด้าน ท าให้มีผลกระทบทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการท่องเท่ียว ดงันัน้องค์กรในประเทศไทยทัง้ภาครัฐ และเอกชนต้องเตรียม
ความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการจดัการภายใต้เศรษฐกิจโลกยุคใหม่ และ
ภายใต้ประชาคมอาเซียนให้ประสบความส าเร็จอยา่งยัง่ยืน 

ประชาคมอาเซียน ประกอบไปด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน ส าหรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป้าหมาย คือ การรวมตลาดของ 10 ประเทศสมาชิกเป็นตลาดเดียวและ
ร่วมฐานผลิต ภายในปีพ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) พิมพ์เขียวของการด าเนินการ 4 ด้าน คือ การเป็น
ตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วมกัน การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ
อาเซียน การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก (กระทรวงการ
ตา่งประเทศ ประชาคมอาเซียน, 2554) ด้วยความหวงัท่ีกลุม่ประเทศอาเซียน จะมีความเข้มแข็งและ
มีอ านาจการตอ่รองท่ีเข้มแข็งกลุ่มหนึ่งของโลก ในการก้าวไปเป็นประชาคมอาเซียน จ าเป็นท่ีจะต้อง
มีการเตรียมพร้อมในทุกด้าน แต่ในขณะเดียวกันก็ยงัมีปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นต้องมีการเปล่ียนแปลง
เพ่ือเป็นการก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนท่ีสมบูรณ์ และในยุคของสังคมแห่งการเรียนรู้กับ
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สงัคมธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วรุนแรง การศกึษาได้มีบทบาทและความส าคญัเพิ่มมากขึน้ตอ่
การพฒันาประเทศ มีความต้องการทรัพยากรบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีศกัยภาพเพิ่มมากขึน้ 
เพ่ือมารองรับสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ประเทศไทยมีแนวโน้มชดัเจนท่ีจะใช้การศกึษาเป็นเคร่ืองมือใน
การพฒันาคนให้มีคณุภาพโดยเน้นการพฒันาระบบบริหาร การจดัการศกึษา เพ่ือเพิ่มพลงั ส่งเสริม
สมรรถนะของบคุลากรทางการศกึษาอนัจะน าไปสูก่ารพฒันาเยาวชน และประชาชนท่ีเป็นทรัพยากร
อนัมีคา่ของประเทศตอ่ไป  

 อีกทัง้แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบบัท่ี  10 (2551-2554) มีวิสัยทัศน์ให้ 
สถาบนัอดุมศกึษาผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ มุง่ตอบสนองผู้ เรียนในวยัเรียน วยัท างาน วยัสงูอาย ุเพ่ือ
รองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตสามารถปรับตัวส าหรับงานท่ีเกิดขึน้ตลอดชีวิต  มีคุณธรรม มีความ
รับผิดชอบน าไปสู่การพฒันาประเทศในกระแสโลกาภิวตัน์ได้ อดุมศกึษาไทยมีศกัยภาพในการสร้าง
ความรู้ และนวตักรรม เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ บนพืน้ฐานของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การแข่งขันในระดบัสากล สนบัสนุนการพัฒนาท่ียัง่ยืนของท้องถ่ินไทย โดยใช้
กลไกธรรมาภิบาลเครือข่ายอุดมศึกษาบนพืน้ฐานของเสรีภาพทางวิชาการ  ความหลากหลาย 
เอกภาพเชิงระบบ จึงเห็นได้ว่าการศกึษานัน้เป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัตอ่เยาวชนของชาตินบัตัง้แตอ่ดีต
จนถึงปัจจบุนั  

ดงันัน้รัฐบาลจึงมุ่งให้การสนบัสนุนการศกึษาโดยการจดัตัง้ให้มีสถาบนัทางการศึกษา
ขึน้เพ่ือรองรับกบัความต้องการของประชากรท่ีมุ่งจะเข้าศกึษาตอ่เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิต จะเห็นได้
ว่าการเปิดประชาคมอาเซียนจึงมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อระบบการจัดการศึกษา หากระบบการจัด
การศึกษาไม่สามารถผลิตบุคลากร หรือบณัฑิตท่ีเป็นไปตามความต้องการของประชาคมอาเซียน
แล้ว ความสามารถในการแข่งขนัภาคธุรกิจของประเทศไทยก็ไมส่ามารถท่ีจะประสบความส าเร็จเท่า
เทียมกับประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียนได้ ดงันัน้ในการวิจยัครัง้นีจ้ึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาคณุลกัษณะ
ของบณัฑิตท่ีพร้อมจะตอบสนองการเปิดประชาคมอาเซียน อนัจะส่งผลให้ประเทศมีก าลงัทรัพยากร
ท่ีส าคญัส าหรับการพฒันาระบบเศรษฐกิจก้าวสู่การเปิดประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตอ่ไป 

สพุจน์ หตุายน (2555,น 1) ระบวุ่า การเตรียมความพร้อมสู่การเข้าเป็นประเทศสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยนัน้ เยาวชนในสถานศกึษานัน้จะต้องเตรียมความพร้อม
เพ่ือก้าวเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนในด้านตา่งๆ ดงันี ้

1. การจดัการศึกษาเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน
เน่ืองจากอาเซียนประกอบไปด้วยสมาชิกจ านวน 10 ประเทศ ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องสร้างความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกบัประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน เน่ืองจากแตล่ะประเทศในอาเซียนมีความแตกตา่ง
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กนัในหลายประเด็น เช่น ภาษา ศาสนา วฒันธรรม ดงันัน้จึงต้องมีการจดัการศกึษาเพ่ือสร้างความ
เข้าใจ การสร้างความรู้ความเข้าใจจะท าให้เกิดความเข้าใจในความแตกต่างทางวฒันธรรม และใน
ขณะเดียวกนัก็สามารถสร้างลกัษณะร่วมทางวฒันธรรมท่ีมีความคล้ายคลึงกนัได้ โดยมีวิธีการ ดงันี ้
จดัการเรียนการสอนเก่ียวกบัประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเน้นการสร้างความรู้สกึยอมรับในความแตกตา่ง
ว่าในขณะนีจ้ะเป็นประเทศในกลุ่มเดียวกันกันปรับวิธีการสอนในวิชาประวัติศาสตร์ ในกรณีของ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งอาจจะเคยมีปัญหาการตอ่สู้กนัในอดีต ใน
บางช่วงเวลาของประวตัิศาสตร์ให้เป็นลกัษณะการเรียน โดยมีเนือ้หาเป็นการเรียนรู้เพ่ือท าความเข้า
ในในเหตกุารณ์ในอดีตตามมมุมองการรับรู้ของแต่ละชาติ การด าเนินการดงักล่าวมีจดุประสงค์เพ่ือ
ป้องกนัไม่ให้เกิดความขดัแย้งอย่างเช่นท่ีเคยเกิดมาในอดีต และจะไม่ใช่การเรียนรู้เพ่ือพิสจูน์ว่าฝ่าย
ใดถกูหรือฝ่ายใดผิด 

2. จดัการศึกษาเพ่ือเพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งถูกก าหนดเบือ้งต้นให้เป็น
ภาษาราชการของอาเซียนให้แก่คนไทยทกุระดบั โดยจดัให้มีการอบรมภาษาองักฤษให้แก่ข้าราชการ
ทุกระดับชัน้ โดยต้องค านึงว่าข้าราชการในแต่ละระดับชัน้มีความรู้พื น้ฐานด้านภาษาอังกฤษท่ี
แตกต่างกัน ส าหรับข้าราชการท่ีไม่มีพืน้ฐานมากต้องปูพืน้ฐานจนมีความสามารถท่ีจะส่ือสารได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยต้องจดักิจกรรมให้ข้าราชการสามารถส่ือสารได้จริงเปิดโอกาสให้ข้าราชการ
ได้ไปอบรมภาษาอังกฤษในต่างประเทศเปิดโอกาสให้ข้าราชการได้มีโอกาสไปร่วมปฏิบตัิงานกับ
ข้าราชการประเทศอ่ืน โดยเน้นประเทศในกลุม่อาเซียน เพ่ือให้สามารถปฏิบตัไิด้จริงเม่ือมีการรวมตวั
กนัพฒันาบคุลากรให้มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านภาษาองักฤษอย่างมีประสิทธิภาพ 
จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษสร้างแรงจูงใจให้
ข้าราชการเห็นความส าคญัและมีแรงจงูใจในการใช้ภาษาองักฤษ 

3. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับกฎบตัรของอาเซียน อบรม
และพฒันาข้าราชการให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับกฎบตัรอาเซียนจดัตัง้กลุ่มงานอาเซียน เ พ่ือ
เป็นการเตรียมพร้อม และรองรับการปฏิบตัิงานเก่ียวกบัอาเซียนจดัอบรมและท าความเข้าใจเก่ียวกบั
พฒันาการของอาเซียนในบริบทต่าง ๆ รวมทัง้ขอบข่ายท่ีอาเซียนเข้าไปเก่ียวข้อง เช่น  ASEAN+3 
และ ASEAN+6 เป็นต้น 

4. จัดการอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภาษาของประเทศเพ่ือนบ้าน
อาเซียนหรือในบริบทท่ีอาเซียนจะเข้าไปเก่ียวข้อง จดัการเรียน การสอน การอบรม ในภาษาของ
ประเทศเพ่ือนบ้านอาเซียนอย่างน้อย 1 ประเทศ ซึ่งรวมถึงภาษาในกลุ่มประเทศ บริบทของอาเซียน
ด้วย เช่น ASEAN+3 และ ASEAN+6 ก าหนดให้มีการเติบโตก้าวหน้าในทางวิชาชีพเป็นพิเศษของผู้
ท่ีมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัภาษาของประเทศเพ่ือนบ้าน 
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5. จัดให้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพ่ือรองรับผลอันเน่ืองมาจากความ
ร่วมมือในเสาตา่ง ๆ ให้ความรู้เก่ียวกบัการรวมตวัของประเทศอาเซียนในบริบทตา่ง ๆ เช่น บริบทใน
ด้านเศรษฐกิจเง่ือนไขการลงทุนของต่างชาติท่ีจะเปล่ียนแปลงไปก่อนและหลังการรวมตัวเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจการปรับลดภาษี ข้อได้เปรียบเสียเปรียบทางการค้า เป็นต้น  การสร้างระบบ
มาตรฐานในกลุ่มอาเซียน โดยต้องมีการยกระดบัการท างานให้เข้ากับมาตรฐานสากลมีการสร้าง
มาตรฐานสากลส าหรับการท างานส่งเสริมความร่วมมือกันในระดับรัฐสภาของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน  

จากสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้ข้างต้น ท าให้ผู้ วิจยัเห็นว่าการท่ีประเทศไทยเข้าสู่การเป็น
ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนัน้ จะเกิดการเปล่ียนแปลงในหลายประการ ประกอบ
กบัประชาชน เยาวชนไทยถกูมองว่ายงัต้องเร่งพฒันาตนเองเพ่ือให้ก้าวทนัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีจะ
เกิดขึน้ในอนาคต ผู้ วิจยัเห็นว่าการให้ความรู้กบัเยาวชนในภาคตะวนัออกเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีต้องเร่งรีบ
กระท า รวมถึงการให้ความรู้ประชาชนจากหลากหลายกลุ่มในภาคตะวนัออกทัง้ 7 จงัหวดัท่ีต้องเร่ง
รีบกระท าเช่นเดียวกนั จึงจดัท าโครงการวิจยัเร่ือง“กระบวนการสร้างนวตักรรมการส่ือสารเพ่ือเตรียม
ความพร้อมของประชาชนในภาคตะวันออกในการเป็นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ขึน้ 
เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนตระหนกัถึงการพฒันาตนเอง เตรียมความพร้อมในหลากหลายด้าน  
และเพ่ือสร้างเยาวชนนักข่าวพลเมืองเพ่ือรองรับการเข้าเป็นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนให้สามารถน าความรู้ท่ีได้ถ่ายทอดให้กบับคุคลอ่ืนตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
1. เพ่ือศกึษาความเป็นมาของการเป็นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ

ประเทศไทย 
2. เพ่ือสร้างเยาวชนนักข่าวพลเมืองให้เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประเทศ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย 
3.  เพ่ือสร้างนวัตกรรมการส่ือสารให้ความรู้และความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับความ

ร่วมมือกนัระหวา่งกลุม่ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
4.  เพ่ือเตรียมความพร้อมของประชาชนในภาคตะวนัออกในการเป็นประเทศประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนด้วยกระบวนการสร้างนวตักรรมการส่ือสาร 
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ค ำถำมน ำกำรวิจัย 
1. การเข้าสู่การเป็นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยมี

ความเป็นมาอยา่งไร  
2. กระบวนการสร้างเยาวชนนกัข่าวพลเมืองเพ่ือรองรับการเข้าเป็นประเทศสมาชิก

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประกอบไปด้วยขัน้ตอนอะไรบ้าง อยา่งไร 
3. ประชาชนในภาคตะวนัออกเปิดรับข่าวสารเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประเทศ

สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยในประเด็นอะไรบ้าง มีปัญหา อุปสรรคและ
วิธีการแก้ไขปัญหาอยา่งไร 

ขอบเขตกำรวิจัย 

ขอบเขตของโครงการวิจัยในท่ีนีป้ระกอบด้วยขอบเขตด้านเนือ้หาและขอบเขตด้าน
ประชากร  

ขอบเขตด้านเนือ้หา ประกอบด้วย ความเป็นมาของการเป็นประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียน และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย กระบวนการสร้างเยาวชนนกัข่าวพลเมือง
เพ่ือรองรับการเข้าเป็นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  นวตักรรมการส่ือสารให้ความรู้
เก่ียวกับการเข้าเป็นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเปิดรับข่าวสารของประชาชน
ภาคตะวันออกเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของประเทศไทยรวมถึงสภาพปัญหา อปุสรรค วิธีการปรับตวัของประชาชนในภาคตะวนัออก 
และองค์ประกอบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทัง้  4 ด้าน ได้แก่ 1) การเป็นตลาดฐานการผลิต
เดียว โยกย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี 2) การมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงด้านการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การพฒันาเทคโนโลยีการส่ือสารสารสนเทศและ
การพฒันาพลงังาน     3) การมีพฒันาการทางเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมกัน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
การขยายตวัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิก
ใหม ่(CLMV) เพ่ือลดชอ่งวา่งของระดบัการพฒันา 4) การจดัท าข้อตกลงเขตการค้าเสรี วา่ด้วยการใช้
อตัราภาษีพิเศษ 

ขอบเขตด้านประชากร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ประชากรหลักในการวิจัย คือ 
ประชาชนในภาคตะวันออก ซึ่งประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 
จนัทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว ประชากรรองในการวิจยั คือ เยาวชนในภาคตะวนัออก ซึ่ง
ประกอบด้วย 7 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ชลบรีุ ระยอง จนัทบรีุ ตราด ปราจีนบรีุ และสระแก้ว 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
1. นวตักรรมการส่ือสาร หมายถึงกระบวนการท่ีบุคคล กลุ่มบุคคลได้คิดค้นเทคโนโลยี 

วิธีคิด แบบแผนใหม่ๆขึน้มาโดยอาศยัเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ ในงานวิจยัชิน้นี ้หมายถึง การท่ีเยาวชนใน
ภาคตะวันออกเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมและสร้าง “สาร” ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนโดยน าเสนอผา่นทางชอ่งทาง 

 หนังสือพิมพ์ (Newspaper) หมายถึง การท่ีเยาวชนผู้ เข้าร่วมโครงการผลิต
เนือ้หาขา่วและน าเสนอลงในหนงัสือพิมพ์ 

 เฟซบุ๊ก (facebook) หมายถึง การท่ีเยาวชนผู้ เข้าร่วมโครงการผลิตเนือ้หาข่าว
และน าเสนอลงในส่ือเฟซบุ๊ก  

 ยทูปู (youtube) หมายถึง การท่ีเยาวชนผู้ เข้าร่วมโครงการผลิตเนือ้หาข่าวและ
น าเสนอลงในส่ือยทูปู 

2. ประชาคมอาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็น
องค์กรระหว่างประเทศระดบัภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ มีจดุเร่ิมต้นโดยประเทศไทย มาเลเซีย 
และฟิลิปปินส์ ท่ีได้ร่วมกนัจดัตัง้ สมาคมอาสาเม่ือเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2504 เพ่ือความร่วมมือกนั
ทางเศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม ประกอบด้วย  

 ความเป็นมาของอาเซียน หมายถึง การน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกับความเป็นมา
ของการจดัตัง้ประชาคมอาเซียน  

3.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้ เป็นองค์กรระหว่างประเทศระดบัภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีจุดเร่ิมต้นโดยประเทศไทย 
มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ได้ร่วมกันจดัตัง้ สมาคมอาสาเม่ือเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2504 เพ่ือความ
ร่วมมือกนัทาง เศรษฐกิจ ในงานวิจยัชิน้นี ้ประกอบด้วย 

 ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน 

 ความเป็นมาของการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 การเป็นตลาดฐานการผลิตเดียว 

 การสร้างความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจ 

 การสร้างความเทา่เทียมในการพฒันาเศรษฐกิจ 

 การบรูณาการเข้ากบัเศรษฐกิจโลก 

 7 วิชาชีพท่ีได้รับสิทธิพิเศษ 
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4. กระบวนการสร้างนวัตกรรมการส่ือสาร หมายถึง การฝึกอบรมให้เยาวชนในภาค
ตะวนัออกสามารถใช้เทคโนโลยีการส่ือสารในการน าเสนอขา่ว บทความ สกู๊ปขา่ว ในประเด็นการเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผ่านทางส่ือหนงัสือพิมพ์ วิทยกุระจายเสียงและโทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต   
เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม 

5. กระบวนการสร้างนกัข่าวพลเมือง หมายถึง หมายถึง กระบวนการสร้างความรู้ ความ
เข้าใจและความพร้อมเก่ียวกับการเป็นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ในงานวิจัยชิน้นี  ้
ประกอบด้วย 

  การวางแผนโครงการ หมายถึง การก าหนดแนวทางการจัดโครงการให้ความรู้
เยาวชนและประชาชนในภาคตะวนัออก ประกอบด้วย การระดมสมองเพ่ือจดัโครงการ 

  การประสานงาน หมายถึง การท่ีคณะผู้วิจยัติดต่อไปยงัผู้บริหารโรงเรียนในภาค
ตะวนัออก ประสานงานห้องพกัส าหรับเยาวชน ประสานงานวิทยากรท่ีเช่ียวชาญ 

  การจัดกิจกรรมสนัทนาการ หมายถึง การสร้างความบนัเทิงให้กับเยาวชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการให้ความรู้การเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย 
1. ท าให้ประชาชนในภาคตะวนัออกเกิดความรู้และความเข้าใจท่ีถกูต้องเก่ียวกบัความ

ร่วมมือกับกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยใช้กระบวนการสร้างนวตักรรมการส่ือสาร
การผลิตขา่วหนงัสือพิมพ์ เว็บไซต์และชอ่งทางการส่ือสารยทูปู 

2. ท าให้ประชาชนในภาคตะวนัออกเกิดความเตรียมความพร้อมในการเป็นประเทศ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยกระบวนการสร้างนวตักรรมการส่ือสาร 

3. ท าให้เกิดนกัข่าวพลเมืองเยาวชนด้านการเป็นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ซึง่จะท าหน้าท่ีสร้างความรู้ และความเข้าใจท่ีถกูต้องให้กบัประชาชนในภาคตะวนัออกเก่ียวกบัความ
ร่วมมือกับกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างต่อเน่ือง เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ความร่วมมือกบักลุม่ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้กบัประชาชนในภาคตะวนัออก 

4. เป็นการเตรียมความพร้อมในภาคประชาชนในการเปิดรับกบัการเปล่ียนแปลง เพ่ือ
รองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ซึ่งจะท าให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับความ
ร่วมมือกบักลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และกระบวนการสร้างนวตักรรมในการวิจยัครัง้นี ้
จะสง่ผลให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีจะก่อให้เกิดความร่วมมือกนัด้านเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม 
ในกลุม่ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 
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5. การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบผสม (mixed-method research) ย่อม
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับนกัวิจยัอ่ืน ในการพิจารณาน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือให้ได้ผลการวิจยัท่ี มี
ความตรง ทัง้ความตรงภายใน และความตรงภายนอกสงูยิ่งขึน้  

6. ผลการวิจัยเป็นผลส าเร็จเบือ้งต้นซึ่งจะท าให้ประชาชนในภาคตะวันออกได้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมท่ีถกูต้องเพ่ือเตรียมตวัเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนจะเป็นองค์ความรู้
ต่อไปท่ีจะไปต่อยอดการวิจยัได้ว่า เม่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ.2558 แล้วประชาชนจะได้
เข้าใจว่าจะเกิดผลกระทบกบัตนเองอยา่งไร วิถีชีวิตจะเปล่ียนแปลงไปอย่างไร เพ่ือจะได้เตรียมรับมือ
กบัผลกระทบดงักล่าว และสร้างความเข้มแข็ง และสร้างภูมิคุ้มกนัของภาคประชาชนในภาคตะวนัออก
ตอ่ไป 

7. ความคุ้มคา่ ผลการวิจยัจะเป็นการเตรียมความพร้อมภาคประชาชนเพ่ือก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในระดบัตวัประชาชน อนัจะส่งผลตอ่ภาคเอกชน ภาครัฐ และ
ภาคสงัคมตอ่ไป และสามารถเป็นตวัแบบของภาคประชาชนในภาคอ่ืน ๆ ในประเทศไทยอีกด้วย รวม
ไปถึงยงัเป็นประโยชน์ทางวิชาการและเป็นข้อมลูท่ีส าคญัทางด้านการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
ความพร้อมด้วยกระบวนการสร้างนวตักรรมการส่ือสาร และยงัเป็นการสร้างนกัข่าวพลเมืองเพ่ือจะ
ได้ท าหน้าท่ีในการถ่ายทอดขา่วสารท่ีถกูต้องเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนสูช่มุชนอย่างตอ่เน่ืองอีกด้วย 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

การวิจัยเร่ือง “กระบวนการสร้างนวัตกรรมการส่ือสารเพ่ือเตรียมความพร้อมของ
ประชาชนในภาคตะวนัออกในการเป็นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” อาศยัแนวคิด ทฤษฎี
และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องดงัตอ่ไปนี ้

1. แนวคดิเก่ียวกบันวตักรรม 
2. แนวคดิเก่ียวกบัการส่ือสาร 
3. แนวคดิเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
4. แนวคดิเก่ียวกบัทศันคต ิ
5. แนวคดิเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
6. แนวคดิเก่ียวกบัเยาวชน 
7. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรม 
จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัแนวคิดนวตักรรมพบว่า ได้มีนกัวิชาการหลายคน

ให้ค านิยามไว้หลากหลาย ตอ่ไปนี ้
เสาวณีย์ สิกขาบณัฑิต,  (2528,น.12) ระบุว่า “นวตักรรม” หรือ “นวกรรม” มาจากค า

ภาษาอังกฤษว่า "Innovation" โดยค าว่า “นวัตกรรม” มาจากภาษาบาลีคือ นว + อตต + กรรม 
กลา่วคือ นว  แปลวา่ ใหม่ อตัต แปลวา่ ตวัเอง และกรรม แปลว่า การกระท า เม่ือรวมค า นว  มาสนธิ
กบั อตัต จึงเป็น นวตัต และเม่ือรวมค า นวตัต  มาสมาสกับ กรรม จึงเป็นค าว่า  นวตักรรม แปลว่า 
การกระท าท่ีใหม่ของตนเองหรือการกระท าของตนเองท่ีใหม่ ส่วนค าว่า "นวกรรม " ท่ีมีใช้กันมา แต่
เดิมมีรากศพัท์มาจากค าว่า นว  แปลว่า ใหม่ กรรม แปลว่า  การกระท า จึงแปลว่า การปฏิบตัิหรือ
การกระท าใหม่ๆในความหมายโดยทัว่ไปแล้ว สิ่งใหม่ อาจหมายถึง  ความคิด วิธีปฏิบตัิ วตัถุหรือ
สิ่งของท่ีใหม่ ซึ่งยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัมาก่อน ค าว่า “นวกรรม” หรือ “นวตักรรม”  ความจริงแล้วก็เป็นค า ๆ 
เดียวกนันัน่เอง  ซึง่จะต้องประกอบด้วยคณุสมบตัติา่ง ๆ  อีก ดงัค าจ ากดัความตอ่ไปนี ้
  ฮิวจ์ (Hughes,1992,p.23) ให้ความหมายว่า “นวตักรรม” เป็นการน าวิธีการใหม่ ๆ มา
ปฏิบตัหิลงัจากได้ผา่นการทดลองหรือได้รับการพฒันามาแล้ว โดยมีขัน้ตอนดงันี ้ 
            1.  ขัน้การคดิค้น (Invention)  
            2.  ขัน้การพฒันา (Development)  
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            3.  ขัน้น าไปปฏิบตัจิริง ซึง่ท าให้เกิดความแตกตา่งจากการปฏิบตัเิดมิ ๆ ท่ีเคยปฏิบตัิ 
  โรเจอร์ (Rogers,1983,p56) ให้ความหมายของค าว่า “นวตักรรม”  (Innovation) ไว้ว่า 
เป็นความคิด การกระท าหรือวตัถุใหม่ ๆซึ่งถูกรับรู้ว่าเป็นสิ่งใหม่ๆด้วยตวับคุคลแต่ละคนหรือหน่วย
อ่ืน ๆของการยอมรับในสงัคม ดงัข้อความ 

“Innovation  is  a  new  idea,  practice  or  object, that  is  perceived  as  new  
by  the  individual  or  other  unit  of  adoption”  

การพิจารณาว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นนวัตกรรมนัน้   Everette  M. Rogers ได้ชีใ้ห้เห็นว่า
ขึน้อยู่กับการรับรู้ของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคลว่าเป็นสิ่งใหม่ส าหรับเขา  ดงันัน้   นวตักรรมของ
สงัคมใดสงัคมหนึ่งอาจไม่ใชน่วตักรรมของสงัคมอ่ืน ๆก็ได้ ขึน้อยูก่บัการรับรู้ของกลุ่มบคุคลนัน้ว่าเป็น
สิ่งใหม่ส าหรับเขาหรือไม่ อีกประการหนึ่งความใหม่ (new ness) อาจขึน้อยู่กับระยะเวลาด้วย สิ่ง
ใหม่ๆ ตามความหมายของนวตักรรมไม่จ าเป็นจะต้องใหม่จริงๆ แต่อาจจะหมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ี
เป็นความคิดหรือการปฏิบตัิท่ีเคยท ากันมาแล้วแต่ได้หยุดกันไประยะเวลาหนึ่ง  ต่อมาได้มีการรือ้ฟื้น
ขึน้มาท าใหม่เน่ืองจากเห็นว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาในสภาพการณ์ใหม่นัน้ได้ก็นบัว่าสิ่งนัน้เป็นสิ่ง
ใหมไ่ด้ ดงันัน้ ความใหมข่องนวตักรรมอาจหมายถึง สิ่งใหม่ๆ  ใน 3 ลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ 

1.  สิ่งใหมท่ี่ยงัไมเ่คยมีผู้ใดเคยท ามาก่อนเลย 
  2.  สิ่งใหมท่ี่ในอดีตเคยท ามาแล้วล้มเลิกไปแตไ่ด้มีการรือ้ฟืน้ขึน้มาใหมเ่พราะเหมาะสม 
  3.  สิ่งใหมท่ี่มีการพฒันามาจากของเก่าท่ีมีอยูเ่ดมิ 

อีกความหมายหนึ่งของนวตักรรม  (Innovation) หมายถึง ความคิดใหม่เทคนิควิธีการ
ใหมห่รือสิ่งใหมท่ี่สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ นวตักรรมนัน้เป็นสิ่งท่ีสร้างความรู้เป็นของใหม่
ส าหรับกลุ่มผู้ มีศกัยภาพในการยอมรับนวัตกรรม กฤษมันต์ (2536, น.104) ได้เสนอแนวทางการ
ก าหนดว่าอะไรเป็นนวตักรรม  ดงันี ้1.  เป็นสิ่งใหม่ท่ีไม่เคยมีมาก่อน 2.  เป็นสิ่งท่ีมีอยู่แล้วแต่ไม่ได้
น ามาใช้ประโยชน์ ตอ่มาได้มีการน ามาใช้ประโยชน์ 3.  เป็นสิ่งท่ีมีอยู่แล้วแต่ไม่น ามาใช้ในช่วงเวลา
หนึง่แตไ่ม่ได้รับความนิยมตอ่มาน ามาใช้ใหม่ภายใต้สถานการณ์และเง่ือนไขใหม่ท่ีเปล่ียนไป 4.  เป็น
สิ่งท่ีมีอยู่แล้วใช้ได้ดีในสังคมอ่ืนหรือประเทศอ่ืนแล้วน ามาใช้ในอีกสังคมหนึ่งหรืออีกประเทศหนึ่ง      
5.  เป็นการพฒันาปรับปรุงจากของเดิมท่ีมีอยู่ให้มีลกัษณะต่างจากต้นแบบเพ่ือให้เหมาะสมกบัการ
เปล่ียนแปลงของสงัคม 

เม่ือนวัตกรรมได้รับการยอมรับน าไปใช้จนเป็นปกติวิสัยแล้วไม่มีความรู้สึกว่าเป็น
ของใหม่อีกต่อไป นวัตกรรมนัน้จะกลายเป็นเทคโนโลยีซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของอุปกรณ์วัสดุ  
(Hardware) วสัด ุ (Software)  และเทคนิควิธี  (Techniques) ผลจากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น
เก่ียวกบัการให้ค านิยามของค าว่า “นวตักรรม” พบว่า มีการให้ค านิยามในหลายลกัษณะ และหลาย
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แง่มุมท่ีแตกต่างกันออกไป ตามพืน้ฐานความรู้ และวิชาชีพของนกัวิชาการท่ีให้ค านิยาม อย่างไรก็
ตามหากได้พิจารณาในประเด็นท่ีเป็นแก่นหลกัส าคญัของค านิยามต่างๆ แล้ว ผู้ เขียนพบว่ามีอยู่ 3 
ประเดน็ท่ีเป็นมิตสิ าคญัของนวตักรรม ก็คือ  

1. ความใหม่ (Newness) สิ่งท่ีจะได้รับการยอมรับว่ามีคณุลกัษณะเป็นนวตักรรมได้นัน้ 
มิติแรกท่ีจะต้องมีก็คือความใหม่ หมายถึง เป็นสิ่งใหม่ท่ีถูกพฒันาขึน้ ซึ่งอาจจะมีลักษณะเป็นตัว
ผลิตภณัฑ์ บริการ หรือกระบวนการโดยจะเป็นการปรับปรุงจากของเดมิหรือพฒันาขึน้ใหมเ่ลยก็ได้  

2. ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits) ในมิติประการท่ีสองท่ีถูกกล่าวถึง
เสมอ ในลักษณะของการเป็นนวัตกรรมก็คือการให้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ หรือการสร้าง
ความส าเร็จในเชิงพาณิชย์ กล่าวคือนวัตกรรมจะต้องสามารถท าให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึน้ได้จากการ
พฒันาสิ่งใหม่นัน้ๆซึ่งผลประโยชน์ท่ีจะเกิดขึน้อาจจะสามารถวดัได้เป็นตวัเงินโดยตรง หรือไม่เป็นตวั
เงินโดยตรงก็ได้  

3. การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ (Knowledge and Creativity Idea) ในมิติท่ี
ส าคญั ประการสดุท้ายของการเป็นนวตักรรมท่ีสามารถสรุปได้จากวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องก็คือการใช้
ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ หมายความว่า สิ่งท่ีจะถือเป็นนวตักรรมได้นัน้จะต้องเกิดจากการใช้
ความรู้และความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานของการพัฒนาให้เกิ ดขึ น้ใหม่  ไม่ใช่ เ กิดจากการ
ลอกเลียนแบบ การท าซ า้ เป็นต้น  

 ดงันัน้ความหมายของนวตักรรมในทศันะของผู้ เขียน “นวตักรรม” หมายถึง “สิ่งใหม่ท่ี
เกิดขึน้จากการใช้ความรู้ ทกัษะประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ ในการพฒันาขึน้ซึ่งอาจจะมี
ลกัษณะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่หรือกระบวนการใหม่ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ 
และสงัคม” 

ประเภทของนวัตกรรม  
การจ าแนกประเภทของนวัตกรรมแบ่งได้หลายประเภทตามลักษณะขอบเขต และ

วตัถปุระสงค์ของการน าไปใช้ การจ าแนกท่ีพบบอ่ย และมีการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงการวิจยั และ
การจดัการนวตักรรมคอ่นข้างมากก็จะประกอบด้วย 3 ลกัษณะ คือ 1) การจ าแนกตามเป้าหมายของ
นวัตกรรม (The Target of Innovation) แบ่งเป็น นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) และ 
นวตักรรมกระบวนการ (Process Innovation) 2) การจ าแนกตามระดบัของการเปล่ียนแปลง (The 
Degree of Change) จะแบง่นวตักรรมออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ นวตักรรมในลกัษณะเฉียบพลนั 
(Radical Innovation) และ นวัตกรรมในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Innovation) และ
การจ าแนกประเภทของนวตักรรมในลกัษณะท่ี 3) การจ าแนกตามขอบเขตของผลกระทบ (The Area 
of Impact) จ าแนกได้ 2 ประเภท คือ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovation) และ
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นวตักรรมทางการบริหาร สามารถสรุปและอธิบายรายละเอียดของการจ าแนกประเภทของนวตักรรม
ในแตล่ะลกัษณะ ได้ดงันี ้ 

 1. การจ าแนกตามเป้าหมายของนวตักรรม  
1.1 นวตักรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไว้ว่า นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ คือ การ
พฒันาและน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ว่าจะ Download จากวารสารบริหารธุรกิจเป็นด้านเทคโนโลยี 
หรือวิธีการใช้ก็ดี รวมไปถึงการปรับปรุงคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ผลิตภณัฑ์เดิมท่ีมีอยู่ให้มีคณุภาพและประสิทธิภาพดียิ่งขึน้ นวตักรรมผลิตภณัฑ์ถือเป็นผลิตผลของ
องค์การหรือธุรกิจ โดยอาจจะอยู่ในรูปของตวัสินค้าหรือการบริการก็ได้ และตวัแปรหลกัท่ีส าคญัของ
การพฒันานวตักรรมผลิตภัณฑ์มี 2 ตวัแปร คือ 1) โอกาสทางด้านเทคโนโลยี หมายถึง องค์ความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคร่ืองมือ อปุกรณ์ และกระบวนการท่ีจะท าให้สามารถพฒันา
ผลิตภัณฑ์ให้เกิดขึน้ได้ และ 2) ความต้องการของตลาด หมายถึงความต้องการของผู้ ใช้ ท่ีมีความ
ต้องการในผลิตภัณฑ์ใหม่นัน้และพร้อมท่ีจะซือ้หรือใช้ และส่งผลท าให้ผู้ เป็นเจ้าของนวตักรรมได้รับ
ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจหรือสงัค 

เช่น บริษัท แอปเปิ้ล ท่ีได้มีการพฒันานวตักรรมผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบและ
การส่ือสารท่ีเรียกว่า iPod จนท าให้สามารถเป็นท่ีต้องการและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
ภายใต้รูปแบบและวิถีการด าเนินชีวิตในยุคปัจจุบนั ซึ่งส่งผลท าให้บริษัทประสบความส าเร็จและ
ได้รับผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจอยา่งมากมาย เป็นต้น  

1.2 นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้ความหมายของนวตักรรมกระบวนการ หมายถึง การประยุกต์ใช้แนวคิด 
วิธีการ หรือกระบวนการใหม่ๆท่ีส่งผลให้กระบวนการผลิต และการท างานโดยรวมมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลสงูขึน้อย่างเห็นได้ชดั เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบกระบวนการผลิตใหม่ 
เป็นต้น (รักษ์ วรกิจโภคาทร, 2547) จากความหมายดงักลา่วสะท้อนให้เห็นว่านวตักรรมกระบวนการ 
เป็นเร่ืองของการเปล่ียนแปลงในองค์การ ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองมือ กรรมวิธีการผลิต การจดัจ าหน่าย 
หรือรูปแบบการจดัการองค์การ ทัง้นีโ้ดยมีเป้าหมายท่ีจะน าไปสู่การพฒันานวตักรรมผลิตภณัฑ์ ให้
ไปถึงมือผู้ บริโภคหรือผู้ ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กา รมากท่ีสุด แม้ว่า
นวตักรรมผลิตภณัฑ์จะถกูมองเห็นได้ชดัเจนมากกว่า แตน่วตักรรมกระบวนการก็มีความส าคญัมาก
เช่นเดียวกัน ในการท่ีจะท าให้องค์การหรือธุรกิจมีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันทางธุรกิจโดย
นวัตกรรมกระบวนการส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปในเร่ืองของการควบคุมคุณภาพ และการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตและการด าเนินงานอย่างตอ่เน่ือง รวมถึงกิจกรรมหรือกระบวนการท่ีเก่ียวข้อง
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กบัองค์ประกอบในระบบ กลา่วคือ ปัจจยัน าเข้า กระบวนการและผลิตผล เช่น บริษัท วอลล์มาร์ท ซึ่ง
ด าเนินธุรกิจค้าปลีก ท่ีสามารถพฒันาระบบการกระจายสินค้า และการบริหารต้นทุนการขนส่งได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ จนท าให้สามารถจ าหนา่ยสินค้าได้ในราคาถกูมากกวา่คูแ่ข่ง และสามารถครอง
ตลาดค้าปลีกในประเทศจีนท่ีมีก าลงัซือ้มหาศาล เป็นต้น  

2. การจ าแนกตามระดบัของการเปล่ียนแปลง  
จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับการจ าแนกนวัตกรรมตามระดับของการ

เปล่ียนแปลงพบวา่ มีดงันี ้
 2.1 นวตักรรมในลกัษณะเฉียบพลนั  เป็นนวตักรรมท่ีมีระดบัความใหม่ ในลกัษณะ

ท่ีมีความแตกต่างไปจากกรรมวิธี และแนวคิดเดิมไปอย่างสิน้เชิง หรือเป็นลักษณะของการ
เปล่ียนแปลงแบบถอนรากถอนโคน ดงันัน้ นวตักรรมท่ีมีลกัษณะการเปล่ียนแปลงแบบเฉียบพลนั จึง
มีนยัส าคญัมากกวา่การปรับปรุงสิ่งท่ีมีอยู่เดิม แตเ่ป็นการออกแบบและใช้แนวคิดใหม่ทัง้หมดในการ
พัฒนานวัตกรรม นอกจากนีห้ากพิจารณาการให้ความหมายของ เฮนเดอร์สันและคลากซ์  
(Henderson & Clark’s, 1990,p.83) ท่ีกล่าวว่า นวัตกรรมในลักษณะเฉียบพลันจะท าให้เกิดการ
ออกแบบท่ีเป็นต้นแบบใหม่ของนวัตกรรม รวมถึงแนวคิดของการออกแบบ และรายละเอียดของ
องค์ประกอบและโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมด้วย นวตักรรมท่ีมีลกัษณะเฉียบพลนัจะมีเพียง 10% 
ของนวตักรรมทัง้หมด ตวัอย่างนวตักรรมท่ีมีลกัษณะเป็นนวตักรรมในลกัษณะเฉียบพลนั เช่น กล้อง
ถ่ายรูปแบบดิจิตอลท่ีเปล่ียนแปลงมาจากกล้องถ่ายรูปท่ีใช้ฟิล์ม โทรศัพท์ท่ีเกิดขึน้แทนการส่ง
ข้อความด้วยจดหมายหรือบันทึกข้อความ เป็นต้น ซึ่งนวัตกรรมในลักษณะเฉียบพลันจะมี
ความส าคญัอย่างยิ่งตอ่การเป็นผู้น าตลาดของธุรกิจ รวมทัง้สามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดและ
ความอยูร่อดของธุรกิจได้มากกวา่นวตักรรมท่ีมีลกัษณะคอ่ยเป็นคอ่ยไป 

2.2 นวัตกรรมในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป นวัตกรรมประเภทนีเ้ป็นนวัตกรรมท่ี
เกิดขึน้จ านวนมาก และมีความถ่ีในการเกิดบ่อยมากกว่านวัตกรรมในลักษณะเฉียบพลัน โดยมี
ลกัษณะของการเปล่ียนแปลงท่ีคอ่ยเป็นคอ่ยไป มีการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพสงูขึน้ทีละเล็ก
ละน้อย จากเทคโนโลยีหรือสิ่งท่ีมีอยูเ่ดมิ  

รักษ์ วรกิจโภคาทร, (2547,น.23) ได้ให้ความหมายของนวตักรรมในลกัษณะค่อย
เป็นค่อยไปว่าเป็นนวัตกรรมท่ีเปล่ียนแปลงจากความเช่ียวชาญขององค์การหรือธุรกิจในเร่ืองของ
เทคโนโลยีภายใต้โครงสร้างหรือสถาปัตยกรรมเดิม เช่น เคร่ืองซกัผ้าท่ีมีการเปล่ียนระบบการหมุน 
และประสิทธิภาพในการซักให้มีคณุภาพมากขึน้ หรือเคร่ืองปรับอากาศท่ีมีการปรับปรุงระบบการ
ฟอกอากาศ และการท างานให้มีประสิทธิภาพดีขึน้ ก็นบัว่าเป็นตวัอย่างของนวัตกรรมในลักษณะ
คอ่ยเป็นค่อยไปท่ีเห็นภาพได้อย่างชดัเจน ดงันัน้กล่าวโดยสรุปได้ว่า นวตักรรมในลกัษณะค่อยเป็น
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ค่อยไป เป็นนวัตกรรมท่ีมีลักษณะของการเปล่ียนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยจะพัฒนาจาก
พืน้ฐานแนวคิดหรือการออกแบบจากผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการท่ีมีอยู่เดิม ทัง้นีค้วามสามารถใน
การเปล่ียนแปลงจะมีมากน้อยเพียงไรก็ขึน้อยู่กับประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ และข้อมูลความ
ต้องการของลกูค้าท่ีองค์การมีอยู ่ 

3. การจ าแนกตามขอบเขตของผลกระทบ  
3.1 นวตักรรมทางเทคโนโลยี เป็นนวตักรรมท่ีมีพืน้ฐานหรือขอบเขตของการพฒันา

มาจากเทคโนโลยี โดยในปัจจุบนัการพฒันานวตักรรมทางเทคโนโลยีมีบทบาทและความส าคญัต่อ
หลายๆ อุตสาหกรรม ทัง้นีเ้น่ืองจากเทคโนโลยี ช่วยท าให้การพฒันานวัตกรรมสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าหรือผู้ บริโภค และสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันได้เป็นอย่างดี 
รวมทัง้เป็นนวัตกรรมท่ีมีแรงผลักดันท่ีส าคัญของความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ทัง้ทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจการเมือง สิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ของประชากร (Schilling, 2008,p23) นวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีจึงเป็นได้ทัง้นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการ นวัตกรรมท่ีมีลักษณะ
เฉียบพลนั และนวตักรรมท่ีมีลกัษณะคอ่ยเป็นคอ่ยไป ถ้าการพฒันานวตักรรมนัน้อยู่บนพืน้ฐานของ
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเปล่ียนแปลง นอกจากนีก้ารเปล่ียนแปลงของนวตักรรมทางเทคโนโลยียงัจะ
สง่ผลตอ่รูปแบบ และระดบัของการแขง่ขนัในเชิงธุรกิจได้อีกด้วย   

 3.2 นวัตกรรมทางการบริหาร นวตักรรมทางการบริหารเป็นเร่ืองของการคิดค้น และ
เปล่ียนแปลงรูปแบบวิธีการ ตลอดจนกระบวนการจดัการองค์การใหม่ ท่ีส่งผลให้ระบบการท างาน 
การผลิต การออกแบบผลิตภณัฑ์ และการให้บริการขององค์การมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้ เชน่ การ
บริหารองค์การในลกัษณะโครงสร้างองค์การแบบเมตริกซ์ การใช้แนวคิด Balanced Score Card ใน
การวางแผนและประเมินผลงานของ องค์การ การจดัการความรู้เพ่ือการพฒันาองค์การ การพฒันา
รูปแบบการด าเนินธุรกิจในลกัษณะท่ีเป็น Open Business Models เพ่ือให้สอดคล้องกบัแนวคิดของ
การพฒันานวตักรรมแบบเปิดก็จดัได้วา่เป็นลกัษณะของนวตักรรมทางการบริหาร ซึง่จะสง่ผลกระทบ
ตอ่การเปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนินงานขององค์การหรือธุรกิจให้มีประสิทธิภาพหรือประโยชน์ใน
เชิงเศรษฐกิจเพิ่มมากขึน้  

กล่าวโดยสรุป นวตักรรมทางการบริหาร เป็นเร่ืองท่ีมีความสมัพนัธ์โดยตรงกบันโยบาย 
โครงสร้างองค์การ ระบบ รูปแบบ และกระบวนการจัดการในองค์การ ซึ่งต่างจากนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีในนวตักรรมผลิตภัณฑ์ และนวตักรรม
กระบวนการ ถึงแม้ว่าการจ าแนกประเภทของนวตักรรมจะมีได้ในหลายมิติ กระบวนการท่ีท าให้เกิด
นวัตกรรมก็ยังสามารถพิจารณาได้หลายมุมมองด้วย โดยหากจ าแนกตามปัจจัยหลกัของการเกิด
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นวตักรรม ซึ่งประกอบด้วย เทคโนโลยีและความต้องการของผู้บริโภค ท าให้สามารถจ าแนกลกัษณะ
ของกระบวนการท่ีท าให้เกิดนวตักรรม ได้ 3 ลกัษณะ คือ  

1) การผลกัดนัด้วยเทคโนโลยี กลา่วคือ การเกิดนวตักรรม เกิดขึน้จากความเข้มแข็งของ
การลงทนุ และพฒันาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

2) การดึงด้วยความต้องการของผู้ บริโภค การเกิดนวัตกรรมในลักษณะนี ้เป็นการ
พิจารณาจากปัญหาและความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลกั และน ากลบัมาสู่การสร้างและพฒันา
นวตักรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  

3) การผสมผสานทัง้ด้านเทคโนโลยีและความต้องการของผู้ บริโภค เป็นการสร้าง
นวตักรรม โดยค านึงถึงทัง้ความต้องการของ ผู้บริโภค และเทคโนโลยีท่ีมีอยู ่เพ่ือพฒันานวตักรรมให้
เป็นท่ีต้องการของผู้บริโภคภายใต้การพฒันาและยกระดบัเทคโนโลยีท่ีมีอยูไ่ปพร้อมกนั  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้ วิจัยสรุปว่า “นวัตกรรม” หมายถึงความคิด วิธีปฏิบัติ หรือ
สิ่งของท่ีบคุคลคิดค้นขึน้ใหม่ซึง่มีความแตกตา่งจากท่ีเคยมีมา รวมถึงนวตักรรมบางอยา่งอาจเป็นสิ่ง
ท่ีเคยเกิดขึน้หรือมีมานานแล้วในสังคม แต่หากเพิ่งน ามาใช้หรือน ามาปฏิบตัิในอีกท่ีหนึ่ง หรืออีก
สงัคมหนึง่ ก็ถือเป็นนวตักรรม เชน่กนั 
 

แนวคิดเก่ียวกับกำรส่ือสำร 
การส่ือสาร ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Communication ซึ่งรากศพัท์มาจากภาษาลาติน

วา่ Communis หมายถึง การร่วม เม่ือมีการส่ือสารหรือการส่ือความหมาย ก็หมายถึงวา่ มีการกระท า
ร่วมกันในบางสิ่งบางอย่าง นัน่คือการถ่ายทอดหรือการแลกเปล่ียนข่าวสาร ความรู้ ความคิด ของ
คนเรานัน่เอง กระบวนการแลกเปล่ียนความรู้สึกนกึคดิข้อมลูขา่วสาร  ทศันะ  ความรู้สกึและ อารมณ์
ของบุคคลตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปหรือมากกว่านัน้ การส่ือสารจึงเป็นปฏิกิริยาสัมพันธ์ทางสังคมท่ีส่ือ
ความหมายผ่านระบบสญัลกัษณ์ กระบวนการแลกเปล่ียนข้อมลู ข่าวสารระหว่างบคุคลตอ่บคุลหรือ
บุคคลต่อกลุ่ม โดยใช้สัญลักษณ์ สัญญาณ หรือพฤติกรรมท่ีเข้าใจกัน การส่ือสาร มีความหมาย
เชน่เดียวกบัค าวา่ การส่ือความหมาย ใน (Webster Dictionary 1978, p.98)  

การให้ความหมายของการส่ือสารตามรูปค าข้างต้น ยงัไม่ใช่ความหมายท่ีสมบูรณ์นัก 
เพราะการส่ือสารท่ีแท้จริงนัน้ มีความหมายกว้าง ครอบคลุมเก่ียวข้องกับชีวิตและสังคมมนุษย์ใน
ทกุๆ เร่ือง นกัวิชาการด้านการส่ือสารได้ให้ความหมายไว้ตา่งๆ กนั ตามแง่มมุท่ีแตล่ะคนพิจารณาให้
ความส าคญั ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้ 

วิลเบอร์ ชแรมม์ (Wilber Schramm,1960,p.23) ให้ความหมายว่า การส่ือสาร คือการ
มีความเข้าใจร่วมกนั ตอ่เคร่ืองหมายท่ีแสดงขา่วสาร  
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ชาร์ล อี ออสกดุ (CharlE.Osgood,1956,p.43) ให้ความหมายโดยทัว่ไปว่า การส่ือสาร 
เกิดขึน้เม่ือฝ่ายหนึ่ง คือผู้ส่งสาร มีอิทธิพลต่ออีกฝ่ายหนึ่งคือผู้ รับสาร โดยใช้สญัลกัษณ์ต่างๆ ซึ่ งถูก
ส่งผ่านส่ือท่ีเช่ือมต่อสองฝ่ายวอร์เรน ดบัเบิลยู วีเวอร์ (Worren W. Weaver) กล่าวว่า การส่ือสารมี
ความหมายกว้าง ครอบคลมุถึงกระบวนการทกุอย่าง ท่ีจิตใจของคนๆ หนึ่ง อาจมีผลตอ่จิตใจของอีก
คนหนึ่งไม่ใช่เพียงการพดูและการเขียนเท่านัน้ แตร่วมถึง ดนตรี ภาพ การแสดง และพฤติกรรมอ่ืนๆ 
ของมนษุย์ 

ยอร์จ เอ มิลเลอร์ (Goorge A. Miller,1973,p.42) ให้ความหมายวา่ การส่ือสารเป็นการ
ถ่ายทอดข่าวสารจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งเจอร์เกน รอย และเกกอรี เบทสัน (JurgenRuesch and 
Gregory Bateson) ให้ความหมายโดยสรุปว่า การส่ือสารไม่ใช่การถ่ายทอดข่าวสารด้วยภาษาพูด
และเขียนโดยมีเจตนาชดัเจนเท่านัน้ แตห่มายถึงพฤตกิรรมทกุอย่างท่ีบคุคลหนึ่งกระท า แล้วส่งผลให้
บคุคลอ่ืนเกิดความเข้าใจ 

พจนานุกรมภาษาอังกฤษให้ความหมายว่า การให้ การน าการแลกเปล่ียนความคิด 
ความรู้อ่ืนๆ   จากความหมายท่ีมีผู้ ให้ไว้แตกต่างกัน ซึ่ งบางคนให้ความหมายครอบคลุมไปถึง
พฤติกรรมท่ีไม่ใช้ภาษาพดูและภาษาเขียนด้วย บางคนถือว่าการส่ือสารคือการแสดงออกทกุอย่าง ท่ี
ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ ไม่ว่าการแสดงนัน้จะมีเจตนาให้ผู้ อ่ืนเข้าใจหรือไม่ก็ตาม จึงอาจสรุปได้ว่า การส่ือสาร 
คือการท่ีมนุษย์ถ่ายทอดความรู้ ความคิด หรือประสบการณ์ของตน ไปยังบุคคลอ่ืน และการรับ
ความรู้ความคิดจากบคุคลอ่ืน มาปรับพฤติกรรมของตนเอง โดยกระบวนการของการส่ือสาร ซึ่งการ
ถ่ายทอด และการรับความรู้ ความคดิมีอยู ่3 ลกัษณะ 

1. การใช้รหสัสญัญาณโดยตรง เช่น การใช้สญัญาณเสียง ภาษาพดู สญัลกัษณ์ ภาษา
เขียน ภาษาทา่ทาง ตลอดจนรหสัสญัญาณอ่ืนๆ ท่ีกระท าโดยตรง ระหวา่งผู้ถ่ายทอดกบัผู้ รับ 

2. การใช้เคร่ืองมือในการถ่ายทอด เป็นการส่ือสารโดยผ่านทางเคร่ืองมือ เช่น การใช้ 
โสตทศันปูกรณ์ วิทยกุระจายเสียง คอมพิวเตอร์ หรือเคร่ืองมือส่ือสารอ่ืนๆ  

3. การถ่ายทอดโดยกระบวนการทางสงัคม เชน่ การปฏิบตัิสืบทอดทางประเพณี ศาสนา 
วฒันธรรม และระบบอ่ืนๆ ของสงัคมโดยมีองค์ประกอบดงันี ้

ควำมส ำคัญของกำรส่ือสำร 
การส่ือสาร เป็นกระบวนการเกิดขึน้เป็นปกตวิิสยัของคนทกุคน และมีความเก่ียวข้องไป

ถึงบุคคลอ่ืน ตลอดจนถึงสงัคมท่ีแต่ละคนเก่ียวข้องอยู่ ไม่ว่าจะท าสิ่งใด ล้วนต้องอาศยัการส่ือสาร
เป็นเคร่ืองมือช่วยให้บรรลจุดุประสงค์ทัง้สิน้ จะเห็นได้จากการท่ีคนพยายามคิดค้นและพฒันาวิธีการ
ส่ือสารมาตัง้แต่สมัยโบราณ ทัง้ภาษาพูด ภาษาเขียน ตลอดจนเคร่ืองมือหรือเทคนิควิธีการต่างๆ 
ล้วนเกิดจากความพยายามอย่างสูงของคน ต่อเน่ืองมาหลายชั่ วอายุ หากการส่ือสารไม่มี
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ความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งแล้ว เคร่ืองมือและวิธีการส าหรับการส่ือสารต่างๆ เหล่านีก็้คงไม่
เกิดขึน้และพฒันามาให้เห็นดงัเชน่ในปัจจบุนั 

ในสภาพสังคมท่ีคนจะต้องเ ก่ียวข้องกันมากขึน้เช่นปัจจุบัน การส่ือสารก็ยิ่งมี
ความส าคญัต่อบุคคลและสงัคมมากขึน้ หากคนในสงัคมขาดความรู้ความเข้าใจในการส่ือสาร ไม่
สามารถถ่ายทอดความรู้ความคิด หรือท าให้เกิดความเข้าใจระหว่างกนัได้ ย่อมจะท าให้เกิดปัญหา
ตา่งๆ มากมาย ปัญหา ท่ีเกิดขึน้กับบุคคลและสงัคมทุกวนันี ้มีอยู่ไม่น้อยท่ีเป็นสาเหตมุาจากความ
ล้มเหลวของการส่ือสาร ดงันัน้การส่ือสารจงึมีความส าคญัส าหรับบคุคลและสงัคมหลายด้าน คือ 

1. ด้านชีวิตประจ าวัน ในชีวิตประจ าวันหนึ่งๆ แต่ละคนจะต้องส่ือสารกับตวัเองและ
ส่ือสารกับผู้ อ่ืนตลอดเวลา นบัตัง้แต่เวลาต่ืนนอนก็ต้องส่ือสารกับตวัเองและคนอ่ืนท่ีอยู่ใกล้ตวั การ
ฟังวิทย ุอา่นหนงัสือ ออกจากบ้านไปปฏิบตัิภารกิจประจ าวนั ก็ต้องพบปะบคุคลและเหตกุารณ์ตา่งๆ 
ล้วนแตเ่ป็นเร่ืองท่ีต้องท าการส่ือสารอยู่ตลอดเวลา ไม่ในฐานะผู้ส่งสารก็ในฐานะผู้ รับสาร หากคนเรา
ขาดความรู้หรือทกัษะการส่ือสาร ก็อาจท าให้การปฏิบตัภิารกิจประจ าวนัอาจบกพร่องได้  

2. ด้านสงัคม การรวมกลุ่มในสงัคมทัง้ในระดบัครอบครัว ชุมชน จนถึงระดบัประเทศ 
จะต้องมีการส่ือสารให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในเร่ืองต่างๆ มีกระบวนการท าให้คนยอมอยู่ใน
กฎเกณฑ์กตกิาของสงัคม มีการถ่ายทอดความรู้และท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม 

3. ด้านธุรกิจอตุสาหกรรม เก่ียวกบัการโฆษณาสินค้า การประชาสมัพนัธ์ทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์กร การบริหารติดตอ่ประสานงาน การฝึกอบรมพนกังาน การใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยีการ
ส่ือสาร ฯลฯ กิจการด้านธุรกิจอตุสาหกรรมจะต้องมีการส่ือสารท่ีดี จงึจะประสบผลส าเร็จได้ 

4. ด้านการเมืองการปกครอง กิจกรรมด้านการเมืองการปกครองจะต้องใช้การส่ือสาร
ทุกขัน้ตอน เช่น การประชาสมัพันธ์ผลงานของรัฐบาล การสร้างความเข้าใจกับประชาชนในเร่ือง
ตา่งๆ การบงัคบับญัชาสัง่การ การให้บริการประชาชน การชกัชวนให้ปฏิบตัิตามระเบียบกฎหมายซึ่ง
ล้วนจะต้องใช้เทคนิควิธีการของการส่ือสารทัง้สิน้   ด้านการเมืองระหวา่งประเทศ ซึง่ต้องมีการติดตอ่
สร้างความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ เช่น การค้า การทหาร การท าสนธิสญัญา ฯลฯ การมีนักการฑูต
ประจ าในประเทศตา่งๆ ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศในเร่ืองตา่งๆ เหลา่นี ้มีความจ าเป็นต้องใช้การ
ติดต่อส่ือสารระหว่างกันอยู่เสมอ หากผู้ เก่ียวข้องมีความรู้และทกัษะในการส่ือสารเพียงพอ ย่อม
สามารถสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนัได้ 
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จุดมุ่งหมำยของกำรส่ือสำรในกำรเรียนกำรสอน 
จุดมุ่งหมายของการส่ือสารในการเรียนการสอน คือการพยายามสร้างความเข้าใจ 

ทกัษะ ความรู้ ความคิดต่างๆ ร่วมกัน ระหว่างผู้ เรียนกับผู้สอน ความส าเร็จของการเรียนการสอน 
พิจารณาได้จากพฤติกรรมของผู้ เรียนท่ีเปล่ียนแปลงไปตามจุดมุ่งหมายท่ีตัง้ไว้แต่ต้น ตามลกัษณะ
การเรียนรู้นัน้ๆ ปัญหาส าคญัของการส่ือสารในการเรียนการสอนคือ ท าอย่างไรจึงจะสามารถสร้าง
ความเข้าใจระหวา่งครูกบันกัเรียนได้อย่างถกูต้อง ครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ความสามารถ มีทกัษะใน
การส่ือสาร และท่ีส าคญัอีกอย่างหนึ่งส าหรับครู คือการใช้ส่ือการเรียนการสอนตา่งๆ อย่างเหมาะสม 
นอกเหนือการใช้ค าพูดของครูแต่เพียงอย่างเดียว ทัง้นีเ้พราะส่ือหรือโสตทศันปูกรณ์ มีคณุลกัษณะ
พิเศษบางประการท่ีไมมี่ในตวับคุคล คือ 

1. จบัยึดประสบการณ์ เหตกุารณ์ กิจกรรมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ สามารถใช้ส่ือตา่งๆ บนัทกึไว้
เพ่ือน ามาศกึษาได้อยา่งกว้างขวาง เชน่ การบนัทกึภาพ บนัทกึเสียง การพิมพ์ ฯลฯ 

2. ดดัแปลงปรุงแต่ง เพ่ือท าสิ่งท่ีเข้าใจยาก ให้อยู่ในลกัษณะท่ีศึกษาเข้าใจได้ง่ายขึน้ 
เช่น การย่อส่วน ขยายส่วน ท าให้ช้าลง ท าให้เร็วขึน้ จากไกลท าให้ดูใกล้ จากสิ่งท่ีมีความซบัซ้อน
สามารถแสดงให้เห็นได้อยา่งชดัเจนขึน้ 

3. ขยายจ่ายแจก ท าส าเนา หรือเผยแพร่ได้จ านวนมาก เช่น รายการวิทยุ โทรทัศน์ 
หนงัสือพิมพ์ ภาพถ่าย จงึชว่ยให้ความรู้ตา่งๆ เข้าถึงผู้ รับได้เป็นจ านวนมากพร้อมกนั 

การเปล่ียนแปลงทางสังคมของโลก นับตัง้แต่มนุษย์ได้มีการรวมกลุ่มกันเป็นสังคม
ขนาดใหญ่นัน้ อาจแบง่ออกเป็น 3 ยคุ ท่ีส าคญัตามล าดบั คือ เร่ิมแรกเป็นยคุของเกษตรกรรม ตอ่มา
เป ล่ี ยนแปลง เ ป็นยุคอุ ตส าหกร รม  และถึ ง ปั จ จุบัน ไ ด้ ช่ื อ ว่ า เ ป็ นยุคของกา ร ส่ื อสา ร  
เหตุท่ียุคปัจจุบนัได้รับการเรียกขานว่าเป็นยุคของการส่ือสาร เพราะเป็นยุคท่ีเทคโนโลยีด้านการ
ส่ือสารข้อมลูตา่งๆ มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมาก และอตัราความเจริญเป็นไปอย่างรวดเร็ว หลาย
อย่างแทบไม่น่าเช่ือว่ามนุษย์จะสามารถคิดค้นขึน้มาได้ในศตวรรษนี ้ความเจริญก้าวหน้าของการ
ส่ือสารดงักล่าว ก่อนท่ีจะมาถึงจุดนีน้ัน้ ย่อมจะมีพฒันาการมายาวนาน พร้อมกับการเกิดขึน้ของ
สงัคมมนษุย์ตัง้แตย่คุโบราณ 

มนษุย์ใช้การส่ือสารแบบง่ายๆในการด าเนินชีวิต แม้ว่าการใช้ภาษาหรือรหสัสญัญาณ
ในการส่ือสารจะอยู่ในขอบเขตจ ากัด แต่ก็สามารถส่ือสารกันได้ผลดี เพราะผู้คนมีจ านวนน้อย การ
ส่ือสารจึงไม่ซับซ้อน และมนุษย์เองก็มีนิสยัชอบบอกกล่าวถึงสิ่งท่ีตนค้นพบ หรือเห็นว่าน่าสนใจให้
คนอ่ืนได้ทราบอยู่แล้ว นอกจากการบอกกล่าวโดยการส่ือสารอย่างง่าย ด้วยค าพดูหรือภาษาท่าทาง
แล้ว ภาพเขียนโบราณตามผนงัถ า้ เป็นหลกัฐานส าคญัอนัหนึ่ง ท่ีแสดงให้เห็นความพยายามท่ีจะส่ือ
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ความหมายของมนุษย์ ไม่ว่าภาพหรือรอยขีดเขียนเหล่านัน้ จะขีดเขียนเพ่ือความเพลิดเพลิน หรือ
เขียนขึน้เพ่ือบอกกล่าวให้ผู้ อ่ืน โดยเฉพาะคนรุ่นหลังได้ทราบก็ตาม ย่อมมีคณุค่าในแง่การส่ือสาร
เสมอ การส่ือสารในยคุนี ้เป็นการส่ือสารกลุม่ยอ่ยเทา่นัน้ เช่ือวา่ยงัไมมี่การส่ือสารแบบมวลชนเกิดขึน้
การส่ือสารในยคุเกษตรกรรมในยคุนีเ้กิดการรวมกลุ่มกนัเป็นชมุชนขนาดใหญ่ มีหวัหน้าหรือกษัตริย์
ผู้ปกครอง พฒันาการทางด้านความรู้ ความคิด การเมืองการปกครอง ท าให้จ าเป็นต้องคิดค้นภาษา 
หรือสญัลกัษณ์เพ่ือใช้ในการส่ือสารให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ การส่ือสารจึงมีความซบัซ้อนขึน้ตามไป
ด้วย เร่ิมจากการส่ือสารด้วยการเขียนภาพเหมือนของจริงในสมยัโบราณ กลายมาเป็นอักษรภาพ 
และตัวอักษรท่ีมีลักษณะเป็นนามธรรมขึน้เร่ือยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เม่ือมีการค้นพบกรรมวิธี
ทางการพิมพ์ยิ่งเป็นการชว่ยสนบัสนนุให้เกิดการบนัทึกและเผยแพร่ความรู้ขา่วสารตา่งๆ มากขึน้เป็น
ล าดบั มีความพยายามท่ีจะตดิตอ่ส่ือสารและแลกเปล่ียนข่าวสาร ศลิปวฒันธรรมระหว่างชมุชน เม่ือ
มีการอยูร่วมกนัเป็นชมุชนขนาดใหญ่ การส่ือสารแบบมวลชนจงึเกิดขึน้ 

เน่ืองจากประชากรโลกมีจ านวนเพิ่มขึน้ มีการตดิตอ่ค้าขายระหวา่งกลุ่มชนประกอบกบั
มีการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ท่ีส าคัญ เช่น การไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ เคร่ืองจักรทุ่นแรง เป็นเหตุ
ผลักดันให้ต้องแสวงหากรรมวิธีในการผลิตสินค้า ให้เพียงพอต่อความต้องการ เกิดการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมอย่างขนานใหญ่ โดยเร่ิมจากประเทศในยุโรป และขยายไปทัว่โลกในเวลาต่อมา จาก
สงัคมเกษตรกรรม กลายเป็นสงัคมอตุสาหกรรมท่ีมีความซบัซ้อนขึน้ ผู้คนท างานแข่งกบัเวลาเพ่ือให้
ได้ผลผลิตมากๆ เม่ือสงัคมมีความซบัซ้อน การส่ือสารก็มีความซบัซ้อนตามไปด้วย การส่ือสารแบบ
มวลชนมีความส าคญัและหลีกเล่ียงไม่ได้ ในยคุนีพ้ฒันาการของเคร่ืองมือการส่ือสาร ไฟฟ้า โทรเลข 
วิทยุ โทรทศัน์ และความก้าวหน้าทางการพิมพ์ รวมไปถึงการเปล่ียนแปลงทางการเมือง ส่งเสริมให้
การส่ือสารทัง้ระหวา่งบคุคลและการส่ือสารแบบมวลชนขยายตวัอย่างกว้างขวาง 

ปัจจุบันได้ช่ือว่าเป็นยุคของการส่ือสารอย่างแท้จริง การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมืองตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทุกๆ ด้าน ท าให้การส่ือสารกลายเป็น
ปัจจยัท่ีมีความส าคญัอย่างมาก สภาพของสงัคมปัจจบุนั ทัง้ในระดบัชมุชน ระดบัประเทศหรือระดบั
โลก เกิดการขยายตวัทางด้านเศรษฐกิจ การแก่งแย่งทางการค้า จากอดีตท่ีเคยท าสงครามรบพุ่งฆ่า
ฟันกันด้วยอาวุธ เพ่ือครอบครองดินแดน และหาแหล่งทรัพยากร กลายมาเป็นการท าสงครามทาง
การค้า และสงครามทางวฒันธรรม สภาพของสงัคมเช่นนี ้ผู้ ท่ีทราบหรือครอบครองข่าวสารข้อมูล
มากกว่า ย่อมเป็นผู้ ได้เปรียบ ข่าวสารข้อมูลต่างๆ ย่อมได้มาโดยวิธีการของการส่ือสาร ซึ่งนับว่า
ปัจจบุนัมีความก้าวหน้าอย่างยิ่ง ทัง้ในด้านเทคนิควิธีการ และเคร่ืองมือส่ือสารอนัทนัสมยั เช่น การ
ใช้คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสงู และใช้งานได้อยา่งหลากหลาย การส่ือสารทางไกล ไมว่่าจะเป็นวิทย ุ
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โทรทัศน์ ไม่เพียงเฉพาะการส่ือสารระหว่างอ าเภอ จังหวัด หรือระหว่างประเทศ ข้ามทวีปเท่านัน้ 
ปัจจบุนัเราสามารถส่ือสารได้ถึงระดบัดวงดาว ทัง้ภาพ และเสียง 

นักวิชาการด้านการส่ือสารมวลชน ได้จ าแนกประเภทของการส่ือสารไว้แตกต่างกัน
หลายลกัษณะ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัวา่จะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจ าแนก (ปรมะ สตะเวทิน 2526 ,น.48 ) 

ในท่ีนีจ้ะแสดงการจ าแนกประเภทของการส่ือสาร โดยอาศยัเกณฑ์ในการจ าแนกท่ี
ส าคญั 3 ประการ คือ 

1. จ าแนกตามกระบวนการหรือการไหลของขา่วสาร 
2. จ าแนกตามภาษาสญัลกัษณ์ท่ีแสดงออก 
3. จ าแนกตามจ านวนผู้ ส่ือสาร 
จ าแนกตามกระบวนการหรือการไหลของขา่วสาร  
แบ่งเป็น  2 ประเภทคือการส่ือสารทางเดียว  (One-Way Communication) คือการ

ส่ือสารท่ีข่าวสารจะถูกส่งจากผู้ส่งไปยังผู้ รับในทิศทางเดียว โดยไม่มีการตอบโต้กลบัจากฝ่ายผู้ รับ 
เช่น การส่ือสารผ่านส่ือ วิทย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์ การออกค าสัง่หรือมอบหมายงานโดย ฝ่ายผู้ รับ
ไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ซึ่งผู้ รับอาจไม่เข้าใจข่าวสาร หรือเข้าใจไม่ถกูต้องตามเจตนาของผู้ส่ง
และทางฝ่ายผู้ส่งเม่ือไม่ทราบปฏิกิริยาของผู้ รับจึงไม่อาจปรับการส่ือสารให้เหมาะสมได้ การส่ือสาร
แบบนีส้ามารถท าได้รวดเร็วจึงเหมาะส าหรับการส่ือสารในเร่ืองท่ีเข้าใจง่ายในสถานการณ์ของการ
ส่ือสารบางอย่าง มีความจ าเป็นต้องใช้การส่ือสารทางเดียว แม้วา่เร่ืองราวท่ีส่ือสารจะมีความซบัซ้อน
ก็ตาม เชน่ กรณีผู้ รับและผู้สง่ไม่อาจพบปะ หรือตดิตอ่ส่ือสารกนัได้โดยตรง การส่ือสารแบบกลุม่ใหญ่ 
และการส่ือสารมวลชนซึง่ไมอ่าจทราบผู้ รับท่ีแนน่อน 

อรุณีประภา หอมเศรษฐี .(2530,น.49) ระบุว่า  การส่ือสารสองทาง  (Two-way 
Communication) คือการส่ือสารท่ีมีการส่งข่าวสารตอบกลบัไปมาระหว่างผู้ ส่ือสาร ดงันัน้ผู้ ส่ือสาร
แตล่ะฝ่ายจึงเป็นทัง้ผู้ส่งและผู้ รับในขณะเดียวกนั ผู้ ส่ือสารมีโอกาสทราบปฏิกิริยาตอบสนองระหว่าง
กนั ท าให้ทราบผลของการส่ือสารว่าบรรลจุุดประสงค์หรือไม่ และช่วยให้สามารถปรับพฤติกรรมใน
การส่ือสารให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ตวัอย่างการส่ือสารแบบสองทาง เช่น การพบปะพูดคยุกัน 
การพดูโทรศพัท์ การออกค าสัง่หรือมอบหมายงานโดยฝ่ายรับมีโอกาสแสดงความคดิเห็น การส่ือสาร
แบบนีจ้ึงมีโอกาสประสบผลส าเร็จได้มากกว่า แต่ถ้าเร่ืองราวท่ีจะส่ือสารเป็นเร่ืองง่าย อาจท าให้
เสียเวลาโดยไมจ่ าเป็นในสถานการณ์ของการส่ือสารบางอยา่ง เชน่ ในการส่ือสารมวลชน ซึง่โดยปกติ
มีลกัษณะเป็นการส่ือสารทางเดียว นกัส่ือสารมวลชนก็มีความพยายามท่ีจะท าให้มีการส่ือสาร 2 ทาง
เกิดขึน้ โดยการให้ประชาชนส่งจดหมาย โทรศพัท์ ตอบแบบสอบถาม กลบัไปยงัองค์กรส่ือมวลชน 
เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการส่ือสารให้บรรลผุลสมบรูณ์ยิ่งขึน้ 
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อรุณีประภา หอมเศรษฐี.(2530,น.49) หากจ าแนกการส่ือสารตามภาษาสญัลกัษณ์ท่ี
แสดงออกจะสามารถแบง่ออกเป็นการส่ือสารเชิงวจันะกบัการส่ือสารเชิงอวจันะ ดงันี ้

การส่ือสารเชิงวจันะ (Verbal Communication) หมายถึงการส่ือสารด้วยการใช้ภาษา
พดู หรือเขียนเป็นค าพดู ในการส่ือสาร 

การส่ือสารเชิงอวจันะ (Non-Verbal Communication) หมายถึงการส่ือสารโดยใช้รหสั
สญัญาณอย่างอ่ืน เช่น ภาษาท่าทาง การแสดงออกทางใบหน้า สายตา ตลอดจนถึงน า้เสียงระดบั
เสียง ความเร็วในการพดู เป็นต้น  

จ าแนกตามจ านวนผู้ ส่ือสาร กิจกรรมต่างๆ ของบุคคลและสงัคม ถือว่าเป็นผลมาจาก
การส่ือสารทัง้สิน้ ดงันัน้การส่ือสารจึงมีขอบขา่ยครอบคลมุลกัษณะการส่ือสารของมนษุย์ 3 ลกัษณะ
คือ1 การส่ือสารภายในบุคคล ( Intrapersonal Communication) 2 การส่ือสารระหว่างบุคคล 
(Interpersonal Communication) 3 การส่ือสารมวลชน (Mass Communication) 

1. การส่ือสารภายในบคุคล (Intrapersonal Communication) 
การส่ือสารสว่นบคุคล หมายถึง การคิด การตดัสินใจของบคุคลคนใดคนหนึ่งท่ีจะแสดง

พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้อยู่เป็นประจ าในตวับคุคลไม่ว่าจะโดย
ตัง้ใจหรือไม่ก็ตามการส่ือสารส่วนบุคคลเป็นพืน้ฐานของการติดต่อกับผู้ อ่ืน ทัง้นีเ้พราะการท่ีเราจะ
ติดต่อส่ือสารกับบุคคลอ่ืนนัน้ ในขัน้แรกจะต้องมีการเรียนรู้หรือตัดสินใจในตนเองเสียก่อน และ
เม่ือใดก็ตามท่ีมีการติดต่อส่ือสารกบัคนอ่ืน คนเราก็จะต้องส่ือสารกับตวัเองไปด้วยในขณะเดียวกัน 
การส่ือสารส่วนบุคคลเกิดขึน้ทันที ท่ีบุคคลมีการคิด ผลของการคิดน าไปสู่การตัดสินใจแสดง
พฤติกรรมของคน การส่ือสารส่วนบุคคลจึงมีความส าคญัต่อการศึกษาในเร่ืองของการส่ือสาร ทัง้นี ้
เพราะเก่ียวพันไปถึง ความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ซึ่งย่อมมีผลสะท้อนต่อบุคคลอ่ืนและสังคมด้วย 
ลกัษณะของการส่ือสารส่วนบคุคลอาจเป็นไปแบบของการปกปิด เช่น การคิด การพดู การเขียนท่ีไม่
มีเจตนาให้ผู้ อ่ืนทราบหรือเป็นแบบเปิดเผยแต่ไม่มีจุดประสงค์ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ อ่ืน มีบุคคลเพียงคน
เดียวเท่านัน้ท่ีอยู่ในกระบวนการของการส่ือสารจึงไม่อาจวัดหรือทราบความต้องการข่าวสารจาก
ภายนอกได้ 

2.การส่ือสารระหวา่งบคุคล  
การส่ือสารระหว่างบุคคล ตรงกับภาษาอังกฤษว่า ( interpersonal communication)  

ประกอบด้วยการรับสารใน 2 รูปแบบ ดงันี ้
1. การรับสารเฉพาะตัว เช่น ความคิดค านึง ความกลัว ท่ีเกิดขึน้ ภายในตัวเอง ซึ่ง

แตกตา่งกนัไปตามประสบการณ์ และสภาพจิตใจของแตล่ะบคุคล    
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การรับสารจากภายนอก เป็นการรับรู้สิ่งท่ีอยู่รอบตัว บุคคลทั่วไปมีประสบการณ์
เหมือนกัน เช่น ความหอมของดอกไม้ ความเจ็บปวด ฯลฯ แต่ปฏิกิริยาตอบสนองอาจไม่เหมือนกัน
กล่าวได้ว่า การส่ือสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) เป็นการส่ือความหมายของ
บคุคลตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป เช่น การพดูคยุ อภิปราย โต้วาที การประชมุสมัมนา การเรียนการสอน การ
สัง่งาน ตลอดจนการตดิตอ่ส่ือสารอ่ืนๆ ในชีวิตประจ าวนั การส่ือสารลกัษณะนีถื้อว่าเป็นการส่ือสารท่ี
สมบูรณ์และมีโอกาสบรรลุจุดประสงค์ได้ดีท่ีสุด ผู้ ส่ือสารสามารถแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อกัน 
ความหมายของการส่ือสารโดยทั่วไป หมายถึงการส่ือสารประเภทนี  ้การส่ือสารระหว่างบุคคล
สามารถแบ่งออกได้  3 ลักษณะย่อย คือ 1) การส่ือสารแบบสองต่อสองหรือเผชิญหน้า (Face to 
Face or Interpersonal Communication) เป็นการส่ือสารระหว่างบุคคลสองคน เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจร่วมกัน การส่ือสารแบบนีท้ัง้สองฝ่ายจะร่วมกันกระท าการส่ือสารตอบโต้กัน ผลัดเปล่ียน
บทบาทในการเป็นผู้ส่งและผู้ รับกนัไปเร่ือยๆ จนกระทัง้บรรลจุดุมุ่งหมายในการส่ือสาร ซึง่จะบรรลไุด้
ก็ต่อเม่ือทัง้สองเตรียมตนเองให้พร้อม ท่ีจะส่งสาร นอกจากนัน้ยงัมีปัจจยัด้านความคิด ความเช่ือ 
เจตคติ ทกัษะ สงัคมและวฒันธรรมเข้ามาเก่ียวข้องด้วย 2) การส่ือสารระหว่างกลุ่มบคุคล (Group 
Communication)สามารถแยกได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะแรก คือการส่ือสารกลุ่มย่อยเป็นการ
ส่ือสารระหว่างบุคคล ตัง้แต่สองคนขึน้ไปซึ่งร่วมกันกระท ากิจกรรมอย่างเดียวกัน และสามารถ
ตดิตอ่กนัได้ทัว่ถึงทนัที ซึ่งแตล่ะคนพยายามท่ีจะสร้างความเปล่ียนแปลงให้เกิดขึน้ภายในตวัเองด้วย 
การส่ือสารลกัษณะนีมี้ความยุ่งยากสลบัซบัซ้อนมากขึน้กว่าการส่ือสารระหว่างบุคคล แบบสองต่อ
สอง ลกัษณะท่ีสอง คือการส่ือสารกลุ่มใหญ่เป็นการส่ือสารท่ีเพิ่มความยุ่งยากซบัซ้อนขึน้ เช่น การ
ส่ือสารภายในองค์การหรือหน่วยงานต่างๆ และวิธีการส่ือสารจะต้องใช้ส่ือต่างๆ เข้ามาช่วย มี
ลกัษณะเป็นทางการมากขึน้ และอาจจะเป็นการส่ือสารทางเดียวมากขึน้ สมาชิกของกลุ่มไม่สามารถ
มีปฏิกิริยาย้อนกลบัและตอบได้ทนัท่วงที 

3.การส่ือสารสาธารณะ (Public Communication)  
นกัวิชาการส่ือสารบางคนจดัให้การส่ือสารประเภทนีอ้ยูใ่นการส่ือสารแบบกลุม่ใหญ่ แต่

ความเป็นจริงแล้ว การส่ือสารแบบนีมี้ลกัษณะแตกต่างไปในแง่ท่ีว่า ผู้ รับสารประกอบด้วยบุคคล
หลายประเภท และหลายลกัษณะแตกต่างกนัไป แต่มารวมกันในการส่ือสารเพ่ือวตัถปุระสงค์อย่าง
ใดอยา่งหนึง่ เชน่ การปาฐกถา การกลา่วสนุทรพจน์ การปราศยัหาเสียงเลือกตัง้ของนกัการเมือง เป็น
ต้น แบบนีอ้าจมีการติดตอ่สองทางเกิดขึน้ได้ แตค่อ่นข้างจ ากดั ท าให้ผู้สง่ไม่ทราบปฏิกิริยาย้อนกลบั
ได้ทนัทว่งที ผู้ส่งสารจึงต้องใช้หลกัการสงัเกต การคาดคะเนจากปฏิกิริยาท่าทางของผู้ รับสาร ซึ่งอาจ
ตรงหรือไมต่รงความจริงได้ แตอ่ยา่งน้อยผู้สง่สารยงัพอมีโอกาสปรับการส่ือสารของตนได้ 
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ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลให้การส่ือสารระหว่างบุคคลประสบความส าเ ร็จ ท่ี
ส าคญั 3 ประการคือ 

1. การเปิดเผยตนเองและน าตนเองเข้าไปเก่ียวข้อง ข้อนีน้บัวา่เป็นสิ่งจ าเป็นมาก
ส าหรับการส่ือสารระหว่างบคุคล คือการแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ความจริงใจตอ่กนัระหว่างผู้ ส่ือสาร 
และแสดงให้เห็นว่าตนเองมีความเก่ียวข้อง เป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ มีสว่นร่วมในผลท่ี
เกิดจากเร่ืองราวท่ีก าลงัส่ือสารกนัอยู่ 

2. การตัง้ใจฟังเน่ืองจากการส่ือสารส่วนใหญ่ใช้การพูดในการส่ือสาร ดังนัน้
นอกจากความสามารถในการพดู การใช้ภาษาของผู้ ส่ือสารแล้วผู้ ฟังมีสว่นส าคญัตอ่ความส าเร็จของ
การส่ือสารด้วย การฟังอย่างตัง้ใจหรือมีเจตนาท่ีจะรับฟังด้วยความหวงัว่าจะได้ประโยชน์อย่างใด
อยา่งหนึง่จากผู้พดูย่อมจะช่วยให้การส่ือสารได้ผลยิ่งขึน้ อยา่งไรก็ตามแม้วา่การฟังจะมีประโยชน์ตอ่
การส่ือสารอยา่งมากแตก็่มีอปุสรรคท่ีท าให้ฟังไมไ่ด้ผลเทา่ท่ีควร เชน่ 

2.1 การคิดล่วงหน้าว่าสิ่งท่ีจะได้รับฟังไม่น่าสนใจ มีอคติต่อเร่ืองหรือต่อ
บุคคลท่ีพูด ท าให้รู้สึกเบื่อหน่าย ฟังอย่างไม่ตัง้ใจ บางครัง้อาจเสียโอกาสของการฟังท่ีดีๆ เลยก็ได้ 
ดงันัน้ การฟังเพ่ือให้ได้สาระจงึไมค่วรคาดการณ์ในแง่ลบไว้ลว่งหน้า 

2.2 การวิจารณ์ผู้พูดในทางลบ ในสิ่งท่ีไม่ใช่สาระของการส่ือสาร เช่น ให้
ความสนใจกบัการแตง่ตวัหรือไม่พอใจค าพดูเพียงบางค า ในขณะท่ีฟังก็พดูวิจารณ์ไปด้วย นอกจาก
จะท าให้ไมไ่ด้ประโยชน์จากการฟังแล้วยงัเป็นการเสียมารยาท ก่อความล าคาญแก่คนข้างเคียงด้วย 

2.3 การสรุปล่วงหน้า เช่น ฟังเร่ืองราวไปได้เพียงเล็กน้อยก็สรุปความเองว่า
จะต้องเป็นอยา่งนัน้ เป็นอยา่งนี ้ซึง่อาจไมเ่ป็นความจริงตามนัน้ 

2.4 การเลือกฟังเฉพาะบางส่วน เลือกฟังเฉพาะตอนท่ีตนเองสนใจ โดยท่ีไม่
ทราบชดัวา่ตอนอ่ืนมีสาระเป็นอยา่งไร 

 2.5 สภาพร่างกายและสิ่งแวดล้อมไม่อ านวย เช่น อากาศร้อน เสียงดงั ปวด
หวั ง่วงนอน 

การส่ือสารมวลชน    (Mass Communication)  เป็นการส่ือสารท่ีถ่ายทอดความรู้
ขา่วสารโดย ส่ือมวลชน (Mass media) ไปยงัผู้ รับหรือกลุม่เป้าหมายท่ีไม่แนน่อนและไมจ่ ากดัจ านวน 
เช่น การส่ือสารโดยวิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ วารสาร นิตยสาร การส่ือสาร
ประเภทนีท้ าให้ปฏิกิริยาการโต้ตอบเกิดขึน้ได้ยากและช้ากว่าการส่ือสารประเภทอ่ืนมาก อย่างไรก็
ตามอาจกล่าวได้ว่าการส่ือสารมวลชนเป็นผลผลิตของความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีและ
วิวฒันาการของการติดตอ่ส่ือสารของมนษุย์คือผลมาจากการคิดค้นหาเคร่ืองมือในอนัท่ีจะถ่ายทอด
ขา่วสารไปยงัมวลชนจ านวนมาก ส าหรับสงัคมท่ีมีการขยายตวัและซบัซ้อนมากขึน้ 



26 

 

กล่าวได้ว่าการส่ือสารเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งของมนษุย์ เช่นเดียวกบัพฤติกรรมอย่าง
อ่ืน เช่น การกินอยู่หลบันอน การท างาน การเล่นกีฬาและเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้เป็นประจ าใน
ชีวิตประจ าวนัของแต่ละบุคคลซึ่งลกัษณะการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัของคนเรานัน้อาจเกิดขึน้ทัง้
การส่ือสารระหว่างมนษุย์ด้วยกนัเอง ส่ือสารกบัสตัว์อ่ืน ตลอดถึงการส่ือสารกบัเคร่ืองมือโดยเฉพาะ
ปัจจบุนัได้มีการค้นพบและน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานตา่งๆ อย่างมาก จึงมีการส่ือสารรูปแบบใหม่
เกิดขึน้ คือการส่ือสารกบัเคร่ืองมือ อย่างไรก็ตามการส่ือสารระหว่างมนษุย์ด้วยกนัเองถือวา่เป็นเร่ือง
ส าคัญท่ีสุดและเป็นความหมายท่ีแท้จริงของการส่ือสาร ซึ่งการส่ือสารจะเกิดขึน้เม่ือบุคคลหนึ่ง 
ต้องการถ่ายทอดหรือส่งข่าวสารไปยงับุคคลอีกคนหนึ่ง ดงันัน้กระบวนการส่ือสารจึงมีองค์ประกอบ
คือ ผู้สง่สาร สาร ส่ือหรือชอ่งทางและผู้ รับสาร  

นกัวิชาการด้านการส่ือสารได้วิเคราะห์ก าหนดองค์ประกอบและอธิบายความสมัพนัธ์
ขององค์ประกอบตา่งๆ ในกระบวนการของการส่ือสารไว้ดงันี ้คือ 

1. ผู้สง่สาร หมายถึงแหลง่ก าเนิดสาร อาจเป็นบคุคล องค์การ สถาบนัหรือคณะบคุคลท่ี
เป็นผู้ ก าหนดสาระ ความรู้ ความคิดท่ีจะส่งไปยังผู้ รับสาร ดงันัน้การส่ือสารจะบรรลุจุดประสงค์
หรือไม ่เพียงใด จงึขึน้อยูก่บัผู้สง่สาร และสารท่ีสง่เป็นส าคญั 

“สาร” หมายถึงเร่ืองราว ความรู้ความคิดต่างๆ ท่ีผู้ ส่งประสงค์จะให้ไปถึงผู้ รับ มี
อง ค์ประกอบท่ี เ ป็น ปัจจัย ชี ค้วามส า เ ร็จของการ ส่ือสาร  3 ประการ  คือ  (1) เ นื อ้หาของ
สาร  (2) สญัลกัษณ์หรือรหสัของสาร (3) การเลือกและจดัล าดบัขา่วสาร 

2. ตวัเข้ารหสัสาร สารท่ีจะส่งไปยงัผู้ รับนัน้ปกติเป็นความรู้ความคิดท่ีไม่อาจจะส่งออก
ไปได้โดยตรง จ าเป็นต้องท าให้สารนัน้อยูใ่นลกัษณะท่ีจะสง่ได้ เชน่ ท าให้เป็นค าพดู สญัญาณ ภาษา
ท่าทาง หรือรหสัอ่ืนๆ การส่ือสารโดยทั่วไปผู้ส่งสาร เช่น เป็นค าพูดหรืออาจจะใช้เคร่ืองมือส่ือสาร
ตา่งๆ เป็นเคร่ืองชว่ย เชน่ โทรเลข โทรศพัท์ 

3. ช่องทางการส่ือสาร ข่าวสารจากผู้ ส่งจะถูกถ่ายทอดโดยอาศัยส่ือหรือตัวกลาง 
(Media) ซึ่งอาจเป็นส่ืออย่างง่าย เชน่ การพบปะพดูคยุกนัตวัตอ่ตวั การเขียน การแสดงกิริยาทา่ทาง 
ไปจนถึงการใช้ส่ือท่ีมีความซบัซ้อนยิ่งขึน้ เชน่ วิทย ุโทรทศัน์ คอมพิวเตอร์ ภาพยนตร์ ฯลฯ 

4. การแปลรหสัสาร คือการแปลความหมายของรหัสสญัญาณท่ีส่งมายงัผู้ รับ เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจ หากผู้สง่ใช้รหสัสญัญาณท่ีผู้ รับสามารถแปลความหมายได้เองโดยตรง เช่น ใช้ภาษา
ท่ีผู้ รับเข้าใจ การส่ือสารก็จะง่ายขึน้แตห่ากผู้สง่ใช้รหสัสญัญาณท่ีผู้ รับไมอ่าจเข้าใจได้ เช่น ใช้ภาษาท่ี
ผู้ รับฟังไม่เข้าใจ การส่ือสารก็จะเพิ่มความยุ่งยากซบัซ้อนยิ่งขึน้ซึ่งย่อมจะส่งผลต่อความส าเร็จของ
การส่ือสาร 
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5. ผู้ รับ เป็นจุดหมายปลายทางของการส่ือสารซึ่งจะต้องมีการรับรู้ เข้าใจหรือแสดง
พฤติกรรมตามท่ีผู้ ส่งสารต้องการ หากไม่เป็นไปตามนัน้ก็ถือว่าการส่ือสารนัน้ล้มเหลว ผู้ รับสาร
จะต้องมีทกัษะการส่ือสารดีเชน่เดียวกบัผู้สง่สารจงึจะชว่ยให้การส่ือสารบรรลผุลสมบรูณ์ 

6. ปฏิกิริยาของผู้ รับสารและการตอบสนอง เม่ือผู้ รับได้รับสารและแปลความหมายจน
เป็นท่ีเข้าใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วผู้ รับย่อมจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารอย่างใดอย่างหนึ่งด้วย 
เชน่เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วยคล้อยตามหรือตอ่ต้านซึ่งการตอบสนองของผู้ รับอาจผิดไปจากผู้สง่ต้องการก็
ได้ ปฏิกิริยาตอบสนองของผู้ รับหากได้มีการย้อนกลบัไปยงัผู้ส่งสารให้รับรู้จะช่วยให้เกิดการปรับการ
ส่ือสารให้ได้ผลดียิ่งขึน้ กรณีเชน่นีเ้รียกวา่การส่ือสารแบบสองทาง การตอบสนองของผู้ รับสารกลบัไป
ยงัผู้สง่สารยอ่มจะต้องเกิดกระบวนการส่ือสาร เร่ิมต้นขึน้อีกครัง้หนึง่โดยผู้ รับจะท าหน้าท่ีเป็นผู้สง่สาร 
และผู้ส่งสารในตอนแรกจะท าหน้าท่ีเป็นผู้ รับสารแทนซึ่งจะต้องอาศยัองค์ประกอบต่างๆ ของการ
ส่ือสารเช่นเดียวกบัการส่ือสารในขัน้ตอนแรก การส่ือสารแบบ 2 ทาง ผู้ ส่ือสารจะท าหน้าท่ีเป็นทัง้ผู้ รับ
และผู้สง่สารพร้อมๆ กนั 

ในด้านปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการส่ือสารนัน้ การส่ือสารมีองค์ประกอบใน
ด้านต่างๆ ดังกล่าวมาแล้ว องค์ประกอบแต่ละด้านล้วนเป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้การส่ือสารประสบ
ผลส าเร็จหรือล้มเหลวได้ทัง้สิน้ องค์ประกอบส าคญัท่ีสง่ผลอยา่งสงูตอ่ความส าเร็จหรือความล้มเหลว
ของการส่ือสาร ได้แก่ คณุสมบตัิของผู้ ส่ือสาร การใช้ส่ือและเทคนิควิธีในการส่ือสาร การส่ือสารมีทัง้
ลกัษณะทางเดียวและการส่ือสารแบบสองทาง ในกรณีท่ีเป็นการส่ือสารแบบทางเดียว ผู้ รับสารและผู้
ส่งสารไม่พบกนั ขาดโอกาสตอบสนองและย้อนกลบั ท าให้การส่ือสารได้ผลน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การส่ือสารมวลชนตา่งๆ เชน่ วิทย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์ ซึง่แม้วา่จะมีการย้อนกลบั (Feedback) บ้าง
ก็เป็นเพียงบางโอกาสเท่านัน้ ผู้ส่งสารท าหน้าท่ีส่งสารเพียงอย่างเดียว ผู้ รับก็ท าหน้าท่ีรับเ พียงอย่าง
เดียวเชน่กนั จงึมีโอกาสเกิดความเข้าใจผิดหรือบิดเบือนขา่วสารได้ง่าย  

นอกจากนีก้ารส่ือสารแบบมวลชนยังมีอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งคือความไม่แน่นอนของ
ผู้ รับหรือกลุ่มเป้าหมาย ดังนัน้ในการส่ือสารแบบทางเดียว ฝ่ายผู้ ส่งสารจะต้องมีความรู้  
ความสามารถ มีทักษะในการส่ือสารและมีความรับผิดชอบอย่างสูง ส่วนในฝ่ายรับเองก็จะต้องมี
ความรู้ความสามารถ เพียงพอท่ีจะวิเคราะห์และเช่ือถือข่าวสารตา่งๆอย่างมีเหตผุล ผู้ รับข่าวสารท่ีมี
ความรู้ มกัวิเคราะห์และเช่ือถือความรู้ข่าวสารต่างๆ อย่างมีเหตผุล ส่วนผู้ รับสารท่ีขาดความรู้มัก
วิเคราะห์ วิจารณ์หรือตดัสินใจเช่ือโดยอาศยัเพียง "สามญัส านึก" มากกวา่การใช้เหตผุลการส่ือสารจะ
ประสบผลท่ี ต้องการเ พียงใดนัน้  จึงขึ น้อยู่ กับปัจจัย ท่ี เ ก่ียวกับคุณสมบัติของผู้ ส่ือสาร ท่ี
ส าคญั 5 ประการ คือ 
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1. มีความรู้ความสามารถ หากผู้ ส่ือสารมีความรู้ความสามารถทัว่ไปอยู่ในระดบัสงูจะมี
ความเช่ือมัน่ในตนเอง รับรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้รวดเร็ว แตห่ากผู้ ส่ือสารมีความรู้ความสามารถต ่า 
ความสามารถในการรับรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆ ย่อมจะต ่าไปด้วย หากผู้ ส่งสารและผู้ รับสารมีพืน้
ฐานความรู้แตกต่างกนั กรณีผู้ส่งสารมีความรู้ความสามารถสงูกว่าผู้ รับสารจะให้ผลส าเร็จของการ
ส่ือสารดีกวา่กรณีผู้สง่สารมีความรู้ความสามารถต ่ากว่าผู้ รับสาร 

2. มีทกัษะในการส่ือสาร คือมีความเช่ียวชาญ สามารถในการพดู การเขียน การแสดง 
มีจิตวิทยาการจูงใจสูงซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะต้องอาศัยความรู้ความสามารถและการฝึกฝนตนเองเป็น
ส าคญั 

3. มีเจตคตท่ีิดี ผู้ ส่ือสารท่ีมีเจตคตท่ีิดีตอ่กนัจะชว่ยให้เข้าใจซึ่งกนัและกนัได้ง่ายขึน้ รู้จกั
วิเคราะห์ความรู้ ความคิด ข่าวสารตา่งๆ อย่างเป็นเป็นกลางและมีเหตผุลแตห่ากหากผู้ ส่ือสารมีเจต
คตท่ีิไมดี่ตอ่กนัอาจมองกนัในแง่ร้ายและบดิเบือนขา่วสาร 

4. พืน้ฐานทางสงัคมและวฒันธรรม เน่ืองจากสงัคม วฒันธรรม รวมถึง เพศ และอายุ 
เป็นตวัก าหนดความเช่ือ ความรู้สึกนึกคิดของคนในสงัคม ผู้ ท่ีจะส่ือสารเข้าใจกนัได้ดีท่ีสดุนัน้ได้แก่ ผู้
ท่ีมีพืน้ฐานทางสังคมวัฒนธรรมเหมือนกัน ทัง้ผู้ รับและผู้ส่ง ผู้ ส่ือสารท่ีมีความแตกต่างทางสังคม
วฒันธรรม อาจท าให้การส่ือสารล้มเหลว ทัง้นีเ้พราะการพูดหรือการปฏิบตัิอย่างหนึ่งในสงัคมหนึ่ง 
อาจแปลความหมายแตกตา่งไปจากอีกสงัคมหนึง่ 

การส่ือสารเป็นศาสตร์ท่ีต้องอาศัยทัง้บุคคลวัสดุเคร่ืองมือและเทคนิควิธีการในการ
ส่ือสารดงันัน้ความส าเร็จในการส่ือสารส่วนหนึ่งจึงขึน้อยู่กับการเลือกและการใช้ส่ืออย่างเหมาะสม 
                   ส่ือ (Media) โดยทัว่ไปหมายถึงสิ่งท่ีน าหรือถ่ายทอดสาร จากผู้สง่ไปยงัผู้ รับ เชน่ เสียงพดู 
กิริยาท่าทาง สิ่งพิมพ์ วิทย ุโทรทศัน์ ฯลฯ ผู้ รับจะรับสารได้โดยประสาทในการรู้สึก อนัได้แก่ การเห็น 
การได้ยิน การสมัผสั การได้กลิ่น การได้รับรู้รส ส่ือ จงึเป็นองค์ประกอบส าคญัในการส่ือสาร ส่ือแตล่ะ
อย่างมีคณุสมบตัิท่ีจะก่อให้เกิดการรับรู้ แตกต่างกัน เช่น สิ่งพิมพ์ ท าให้ได้รับสารโดยการเห็น วิทยุ 
ท าให้รับสารได้ด้วยการได้ยิน โทรทัศน์ ให้รับสารได้ทั ง้การเห็นและการได้ยิน ผู้ ส่งสารจึงต้อง
พจิารณาเลือกว่าจะใช้ส่ือประเภทใดจึงจะเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสงูสดุ แม้จะเป็นส่ือประเภท
เดียวกันก็ยงัอาจต้องพิจารณาในรายละเอียดลงไปอีก เช่น เม่ือเลือกส่ือสารผ่านทางหนงัสือพิมพ์ก็
ต้องพิจารณาวา่จะใช้หนงัสือพิมพ์ฉบบัใด หรือถ้าเป็นโทรทศัน์จะใช้ชอ่งใด  

ส าหรับการส่ือสารในปัจจุบนัมีมากมายหลายชนิดและมีการพฒันารูปแบบอยู่เสมอ ผู้
ส่ือสารจ าเป็นต้องมีความรู้และทกัษะในการใช้เคร่ืองมือเหลา่นัน้เป็นอยา่งดี เชน่ การใช้วิทย ุโทรทศัน์ 
โทรศพัท์ คอมพิวเตอร์ เคร่ืองฉาย เคร่ืองเสียง นอกเหนือจากนีจ้ะต้องเข้าใจถึงข้อดี ข้อจ ากัดของ
เคร่ืองมือส่ือสารแตล่ะอยา่งด้วย 



29 

 

จากการทบทวนเอกสารเก่ียวกบัการส่ือสารพบว่า ประกอบด้วยแบบจ าลองการส่ือสาร
ของ เดวิด เค เบอร์โล แบบจ าลองการส่ือสารของวิลเบอร์ ชแรมม์ แบบจ าลองการส่ือสารของ ดงั
รายละเอียดตอ่ไปนี ้

แบบจ ำลองกำรส่ือสำรของเดวิด เค เบอร์โล 
ในปี ค.ศ. 1960 เบอร์โล (Berlo. 1960) พิมพ์เผยแพร่หนังสือช่ือ “The Process of 

Communication” เพ่ืออธิบายทฤษฏีว่าด้วยกระบวนการส่ือสารของมนษุย์ และน าเสนอแบบจ าลอง
องค์ประกอบของการส่ือสาร ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบส าคญั 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้ส่งสาร 
(Communication sorce) สาร (Message) ช่องสาร (Channel) และ ผู้ รับสาร (Receiver) ดังนัน้
แบบจ าลองนีจ้ึงมีช่ือเรียกอีกช่ือว่า SMCR Model องค์ประกอบทัง้ 4 ประการ นัน้มีความสมัพนัธ์กนั
ดงัท่ีปรากฏในภาพ 2.1 

ภาพ 2.1 
แสดงแบบจ าลองการส่ือสารของ เดวิด เค เบอร์โล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.1 แบบจ าลองการส่ือสารของเดวิด เค เบอร์โล (The Berio Model / The 
SMCR Model) ท่ีมา : David K.Berio, (1960, p.72) 
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 นอกจากการน าเสนอแบบจ าลองข้างต้นนัน้เบอร์โล (Berlo. 1960. Pp. 72) อธิบาย
วา่ประสิทธิผลของการส่ือสารจะเกิดขึน้มากหรือน้อยเพียงไรขึน้อยูก่บัประสิทธิภาพขององค์ประกอบ
ซึง่ประกอบด้วยปัจจยัหรือ คณุสมบตัติา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้ส่งสาร (Communication Source) ในทรรศนะของเบอร์โล ผู้ส่งสารท่ีจะส่ือสารได้
อยา่งประสิทธิภาพนัน้ ต้องประกอบด้วยคณุสมบตั ิ5 ประการ ได้แก่ 

1.1 ทกัษะในการส่ือสาร (Communication Skills) 5 ประการ แบง่เป็นทกัษะใน
การเข้ารหสั 2 ประการ คือการเขียนและการพูด และทกัษะในการถอดรหสั 2 ประการ คือ การอ่าน
และการฟัง ส่วนทกัษะท่ี 5 คือทกัษะในการคิดและการใช้เหตผุลซึ่งเป็นทกัษะส าคญัในการเ ข้ารหสั
และถอดรหสั 

1.2 ทศันคติ (Attitudes) ซึ่งเบอร์โลอธิบายว่าหมายถึง ความโน้มเอียงของคน
ในการเข้าถึงหรือหลีกเล่ียงวัตถุหรือบุคคลนัน้ มีผลต่อวิธีการส่ือสารของมนษย์อย่างเห็นได้ชัด 
ทศันคติในการส่ือสารแบ่งเป็น 3 ประเภทได้แก่ ทศันคติของตนเอง ทศันคติต่อเร่ืองหรือประ เด็นใน
การส่ือสาร และทศันคตติอ่ผู้ รับสาร 

1.3 ความรู้ (Knowledge) ของผู้ ส่งสารในเร่ืองเก่ียวกับกระบวนการส่ือสาร 
เร่ืองท่ีจะส่ือสาร เร่ืองท่ีจะส่ือสาร ลักษณะของผู้ รับสาร ลักษณะของส่ือและวิธีเลือกใช้ส่ือ และ
ทศันคตขิองตนเอง เบอร์โลเน้นวา่ความรู้เก่ียวกบัการส่ือสารจะสง่ผลตอ่พฤตกิรรมการส่ือสาร 

1.4 ระบบสงัคม (Social System) หมายถึง อิทธิผลของสงัคมท่ีส่งผลตอ่บคุคล 
และพฤตกิรรมการส่ือสาร 

1.5 วัฒนธรรม (Culture) หมายถึง ขนบธรรมเนียม ประเพณี ค่านิยม และ
ความเช่ือซึง่เป็นตวัก าหนดรูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤตกิรรมการส่ือสารของมนษุย์ 

2. สาร (Message) ซึ่งเบอร์โลอธิบายว่า หมายถึง ผลผลิตท่ีเกิดจากการเข้ารหสัของผู้
สง่สาร นัน้ประกอบด้วย 

2.1 รหัสของสาร (Message Code) หมายถึง กลุ่มของสัญลักษณ์ซึ่งใช้แทน 
หรือให้หมายถึง สิ่งต่างๆ ได้ เช่น ภาษาเขียน ภาษาพูด ภาษาท่าทาง รูปภาพ ดนตรี ฯลฯ รหสัของ
สารประกอบด้วยสารประกอบสองสว่นได้แก่ 

2.1.1 ได้แก่ พยญัชนะ สระ วรรณยกุต์ เป็นต้น 
2.1.2 โครงสร้าง (Structure) หมายถึง การน าส่วนประกอบย่อยของรหัสมา

รวมกนัเป็นค าท่ีใช้แทนหรือให้หมายถึงสิ่งตา่งๆ เช่น น าพยญัชนะ “ก” มารวมกบั สระ “า” เป็นค าว่า 
“กา” หมายถึง นกประเภทหนึง่ เป็นต้น     
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2.2 เนือ้หาของสาร (Content) หมายถึง ช่องทางท่ีจะใช้ส่ือความหมายแก่ผู้ รับ
สาร    ประกอบด้วย 2 สว่นดงันี ้

2.2.1 ส่วนประกอบย่อย (Elements) ได้แก่ กลุ่มค าท่ียงัไม่ได้เรียบเรียงตามโต
รงสร้างและหน้าท่ีทางไวยากรณ์ 

2.2.2 โครงสร้าง (Structure) หมายถึง การเรียบเรียงล าดับของค าตามหลัก
ไวยากรณ์ 

2.3 การเลือกและจดัล าดบัของขา่วสาร หรือจดัเสนอสาร (Treatment) หมายถึง 
การตดัสินใจเลือกและจดัล าดบัของรหสัสารและเนือ้หา ซึ่งได้แก่ ข่าวสารท่ีจะน าเสนอให้เหมาะสม
และสนองวตัถปุระสงค์ในการส่ือสารได้ เช่นการพาดหวัข่าวหน้า1 เพ่ือสร้างความน่าสนใจ เป็นต้น 
การเลือกและการจดัล าดบัของขา่วสารหรือจดัเสนอสารประกอบ2 สว่นได้แก่ 

2.3.1 ส่วนประกอบย่อย (Elements) ได้แก่ รูปแบบ วิธีการ หรือเทคนิคในการ
น าเสนอสาร 

2.3.2 โครงสาร (Structure) หมายถึง การจดัหรือการเรียงล าดบัของรหสัสาร 
และเนือ้หาซึ่งหมายถึง สารท่ีต้องการส่งให้สอดคล้องกับเทคนิคการน าเสนอท่ีผู้ส่งสารใช้หรือให้เกิด
ความนา่สนใจ หรือสอดคล้องกบัพฤตกิรรมและความต้องการของผู้ รับสาร เป็นต้น 

3. ชอ่งสาร (Channel) ในทรรศนะของเบอร์โลแบง่ออกเป็น3 ประเภทดงันี ้
3.1 ช่องสารท่ีเป็นตวักลางในการน าสารจากผู้ส่งสารมายังผู้ รับสาร ได้แก่ คล่ืน

แสง คล่ืนเสียง วิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์ เป็นต้น 
3.2 ช่องสารซึ่งเป็นพาหะของสิ่งท่ีน าสารไปสู่ประสาทรับรู้ทัง้5 ของมนุษย์ ได้แก่ 

การเห็น การได้ยิน การสมัผสั การได้กลิ่น การลิม้รส ตวัอย่างเช่น อากาศซึ่งเป็นตวัน าคล่ืนเสียงไปสู่
ประสาทการได้ยิน เป็นต้น 

3.3 วิธีการเข้ารหสัและถอดรหัสสาร เช่น การใช้วิธีการพูด หรือวิธีเขียน เป็นต้น 
โดยทัว่ไปทฤษฎีนิเทศศาสตร์มกัไม่นิยามความหมายของช่องสารในความหมายนี ้(พชันี เชยจรรยา , 
เมตตา วิวฒันานกุลู และถิรนนัท์ อนวุชัศริิวงศ์, 2541, น. 29) 

4. ผู้ รับสาร (Receiver) หมายถึง จุดหมายปลายทางของสารซึ่งต้องประกอบด้วย
คณุสมบตัทิัง้5 ประการเชน่เดียวกบัผู้สง่สาร 

นอกจากนีแ้บบจ าลองแสดงองค์ประกอบของการส่ือสารและรายละเอียดดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว เบอร์โลยังเสนอทรรศนะเพิ่มเติมว่า การส่ือสารนัน้เป็นพฤติกรรมท่ีกระท าโดยมี
จดุมุ่งหมายพฤติกรรมการส่ือสารเกิดจากปฏิสมัพนัธ์ขององค์ประกอบทัง้4 องค์ประกอบ ดงันัน้เม่ือ
มองกระบวนการส่ือสารจึงต้องมองในภาพรวมความสัมพนัธ์ของทุกองค์ประกอบไม่สามารถแยก
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สว่นจากกนัได้ จากแนวคิดดงักล่าวจึงอนมุานได้ว่า เบอร์โลมองพฤติกรรมส่ือสารเป็นกระบวนการท่ี
เกิดจากความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบดงักลา่วข้างต้น (สรัุตน์ ตรีสกลุ, 2547:น. 73) 

กล่าวโดยสรุป “การส่ือสาร” มาจากภาษาองักฤษค าวา่ “Communication” ซึง่รากศพัท์
มาจากภาษาลาตนิว่า “Communis” หมายถึง “การร่วมกนั” หมายความวา่ เม่ือมีการส่ือสารหรือการ
ส่ือความหมายก็จะมีการกระท าร่วมกนัในบางสิ่งบางอย่าง นัน่คือการถ่ายทอดหรือการแลกเปล่ียน
ข่าวสาร ความรู้ ความคิดของคนเรา การส่ือสารจึงเป็นปฏิกิริยาสมัพนัธ์ทางสงัคมท่ีส่ือความหมาย
ผ่านระบบสญัลกัษณ์ กระบวนการแลกเปล่ียนข้อมูล ข่าวสารระหว่างบุคคลต่อบุคลหรือบุคคลต่อ
กลุม่ 

แนวคิดเก่ียวกับลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ 
(Concept of Demographic Characteristics) 

ผู้ รับสารเป็นกลุ่มชนขนาดใหญ่มีความหลากหลายและไม่จ าเป็นต้องเคยรู้จักอยู่ใน
สังคมเดียวกันหรือมีประสบการณ์ร่วมกันมาก่อนผู้ รับสารแต่ละคนจะมีลักษณะท่ีแตกต่างกันใน
หลายๆ ด้าน โดยเฉพาะลกัษณะทางประชากร ซึ่งได้แก่ อาย ุเพศ การศกึษา และสถานทางเศรษฐกิจ
และสงัคมโดยผู้ รับขา่วสารท่ีมีลกัษณะทางประชากรแตกตา่งกนัจะมีพฤตกิรรม ความสนใจในการรับ
ข่าวสารแตกต่างกันไปด้วยการศึกษาครัง้นีผู้้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์เพ่ือท าความเข้าใจความเก่ียวพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร์กบัการรับ
สารมีรายละเอียดดงันี ้

เพศ 
ลกัษณะทางเพศเป็นลกัษณะทางประชากรท่ีบคุคลได้รับมาแตก่ าเนิด ในประชากรกลุ่ม

ใดๆ ก็ตามจะประกอบด้วยประชากรเพศชาย (Male) และ ประชากรเพศหญิง (Female) ซึ่งโดยปกติ
แล้วจะมีจ านวนท่ีใกล้เคียงกนัเพราะธรรมชาตไิด้สร้างความสมดลุทางเพศมาให้กบัประชากรทกุกลุ่ม
เพศเป็นปัจจัยพืน้ฐานด้านร่ายกายท่ีแตกต่างกันของบุคคลเป็นสถานภาพท่ีมีมาแต่ก าเนิดของ
บคุคล   เม่ือเป็นสมาชิกของกลุ่มเพศจะเป็นตวัก าหนดบทบาทหน้าท่ีของบคุคลตลอดจนพฒันาการ
ตา่งๆ ในแตล่ะชว่งวยัก็มีความแตกตา่งกนัด้วย    ความแตกตา่งทางเพศท าให้บคุคลมีพฤตกิรรมการ
ติดตอ่ส่ือสารท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ เพศหญิงมีแนวโน้มและมีความต้องการท่ีจะส่งและรับข่าวสาร
มากกว่าเพศชายในขณะท่ีเพศชายไม่ได้มีความต้องการท่ีจะส่งและรับข่าวสารแต่เพียงอย่างเดียว
เทา่นัน้แตมี่ความต้องการท่ีจะสร้างความสมัพนัธ์อนัดีให้เกิดจากการรับขา่วสารนัน้ด้วย  

แมคคี (Mckee , 1962   อ้างถึงใน ก่ิงแก้ว ทรัพย์พระวงศ์, 2546,น.23) ศึกษาพบว่า
ผู้ชายมีความสามารถทางการจ ารูปทรงสิ่งของได้แม้ว่าจะตัง้พลิกแพลงในท่าตา่งๆ หรือสามารถท่ีจะ
เห็นความสัมพันธ์ ของ Space – form ในจินตนาการได้ ส่วน พาเตลและกอร์ดอน ( Patel and 
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Gordon , 1960  อ้างถึงในก่ิงแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ , 2546) ศึกษาพบว่าเด็กหญิงมีแนวโน้มท่ีจะ
สามารถคล้อยตามผู้ อ่ืนหรือถูกชักจูงใจได้ง่ายกว่าเด็กชาย สอดคล้องกับการวิจัยของ คิมเบอร์  
(Kimber , 1974  อ้างถึงใน สุชา จนัทร์เอม, 2544,น.22) ท่ีศึกษาพบว่าเด็กหญิงสามารถรับสารและ
เลียนแบบพฤติกรรมบุคลิกภาพของผู้ อ่ืนได้ง่ายกว่าเด็กชาย ผลการศกึษาและวิจยัของเบอแนตและ
โคเฮน (Bennett And Cohen ,1959 อ้างถึงใน สุรางค์ โค้วตระกูร, 2541,น.42) ท่ีศึกษาเก่ียวกับ
ธรรมชาติของความแตกตา่งกันระหว่างเพศชายกบัเพศหญิงยังพบว่า  เพศชายมีความคิดหนกัแน่น
มากกว่าความคิดของเพศหญิงแต่เพศหญิงจะมีความละเอียดอ่อนและรอบคอบในด้านความคิด
มากกว่าเพศชายซึ่งจะส่งผลต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสารและการวิเคราะห์ข้อมูลและน ามา
ประยกุต์ใช้ในการด าเนินชีวิตในขัน้ตอ่ไปอีกด้วย 

อาย ุ
อาย ุเป็นคณุลกัษณะทางประชากรอีกลกัษณะหนึง่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามระยะเวลา

ของการมีชีวิตอยู่หรือตามวยัของบคุคล เป็นลกัษณะประจ าตวับคุคลท่ีส าคญัมากในการศกึษาและ
วิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์โดยอายุจะแสดงถึงวัยวุฒิของบุคคลและเป็นเคร่ืองบ่งชีถ้ึง
ความสามารถในการท าความเข้าใจในเนือ้หาและข่าวสารรวมถึงการรับรู้ต่างๆ ได้มากน้อยต่างกัน
การมีประสบการณ์ในชีวิตท่ีผา่นมาแตกตา่งกนัหรืออีกประการหนึง่คืออายจุะเป็นเคร่ืองบง่ชีถ้ึงความ
สนใจในประเด็นต่างๆเช่นเร่ืองการเมืองความสนุกสนาน การเตรียมตัวสร้างอนาคตเป็นต้น
นอกจากนัน้ก็จะชีใ้ห้เห็นอารมณ์ท่ีแตกตา่งกนัออกไปในกลุ่มคนท่ีมีวยัต่างกันอนัเน่ืองจากกระบวน
การคิดและตดัสินใจท่ีผ่านการกลัน่กรองจากประสบการณ์ของช่วงวยัท่ีจะส่งผลตอ่กระบวนการคิด
และการควบคมุทางอารมณ์ของแตล่ะชว่งอายขุองบคุคล 

จากการศึกษาของ ทอแรนซ์ ( Tarrance , 1962   อ้างถึงใน  ก่ิงแก้ว ทรัพย์พระวงศ์, 
2546,น.24) ระบุว่า เร่ืองความคิดละเอียดละออซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความคิดสร้างสรรค์
พบว่า อายท่ีุเพิ่มขึน้ของเด็กจะท าให้มีความคิดท่ีรอบคอบเพิ่มมากขึน้  อายหุรือวยัเป็นปัจจยัท่ีท าให้
คนมีความแตกต่างในเร่ืองความคิด และพฤติกรรมบคุคลท่ีมีอายมุากจะมีพฤติกรรมการตอบสนอง
ตอ่การติดตอ่ส่ือสารตา่งจากบคุคลท่ีมีอายนุ้อยและบคุคลท่ีมีอายนุ้อยจะมีพฤติกรรมการตอบสนอง
ตอ่การตดิตอ่ส่ือสารเปล่ียนไปเม่ือตนเองมีอายมุากขึน้ 

ระดบัการศกึษา 
การศกึษาในท่ีนีห้มายถึงระดบัการศกึษาท่ีได้รับจากสถาบนัการศึกษาและท่ีได้รับจาก

ประสบการณ์ของชีวิต การศึกษาบ่งบอกถึงความสามารถในการเลือกรับข่าวสารและอัตราการรู้
หนงัสือ ระดบัการศึกษาจะท าให้คนมีความรู้ ความคิดตลอดจนความเข้าใจในสิ่งต่างๆ กว้างขวาง
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ลึกซึง้แตกต่างกันออกไปท าให้ผู้พูดสามารถแยกความเหมาะสมของเนือ้หาและตวัอย่างท่ีจะยกมา
กลา่วได้ 

การศึกษานอกจากจะท าให้บุคคลมีศกัยภาพเพิ่มขึน้แล้วการศึกษายงัท าให้เกิดความ
แตกตา่งทางทศันคติ คา่นิยมและคณุธรรมความคิดอีกเช่นกนั  นอกจากนี ้ปรมะ สตะเวทิน (2546 ,
น.116 ) ยงัได้กล่าวว่าการศกึษา เป็นลกัษณะส าคญัอีกประการหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอ่ผู้ รับสารดงันัน้คน
ท่ีได้รับการศกึษาในระดบัท่ีตา่งกนั ยคุสมยัท่ีตา่งกนัระบบการศกึษาแตกตา่งกนั สาขาวิชาท่ีแตกตา่ง
กนั จงึมีความรู้สกึนกึคดิอดุมการณ์ และความต้องการท่ีแตกตา่งกนัไปอีกด้วย 

สถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม 

ธีระภัทร์ เอกผาชยัสวสัดิ์ (2551,น.24) ระบุว่า สถานะทางเศรษฐกิจและสงัคมจะเป็น
เคร่ืองชีถ้ึงเร่ืองท่ีกลุ่มจะสนใจรับรู้ข่าวสารบคุคลท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีแตกตา่งกนัทัง้
การประกอบอาชีพ  รายได้  ศาสนา  รวมไปถึงสถานภาพสมรสยอ่มสง่ผลตอ่การรับสารท่ีแตกตา่งกนั
ด้วย  

ความมัน่คงทางเศรษฐกิจและครอบครัว รายได้ของบคุคลแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ
ซึง่เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัแสดงถึงการมีศกัยภาพในการดแูลตนเองบง่บอกถึงอ านาจการใช้จา่ยใน
การบริโภคข่าวสาร ผู้ ท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจสูงจะมีโอกาสท่ีดีกว่าในการแสวงหาสิ่งท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่การดแูลตนเอง ผู้ ท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจต ่าจะมีการศกึษาน้อยท าให้มีข้อจ ากดัใน
การรับรู้ เรียนรู้ตลอดจนการแสวงหาความรู้และประสบการณ์ในการดแูลตนเอง 

อาชีพและลกัษณะการรวมกลุ่มของผู้ ฟัง ลกัษณะอาชีพหรือลกัษณะแห่งการรวมกลุ่ม 
จะบบ่ง่บอกลกัษณะเฉพาะของบคุคลชว่งเวลาท่ีเปิดรับขา่วสารเร่ืองท่ีกลุม่ผู้ ฟังสนใจเชน่ กลุ่มชาวนา
ก็จะสนใจเก่ียวกับเร่ืองข้าวราคาข้าว ปุ๋ ย เป็นต้นในบางกรณีคนท่ีมีอาชีพอย่างหนึ่งแต่อาจจะไป
รวมกลุม่กบัคนท่ีมีอาชีพหนึง่ก็ได้ ซึง่ก็จะท าให้ความสนใจของเขาขยายวงกว้างออกไป 

ศาสนาหรือกลุ่มความเช่ือในศาสนา เช่น ศาสนาพุทธ อิสลามหรือศาสนาคริสต์ หรือ
อ่ืนๆ ย่อมมีแนวคิด วฒันธรรม ประเพณี และหลกัการในการคิดตดัสินใจต่อการรับสารแตกตา่งกัน
ตามรายละเอียดปลีกย่อยของศาสนา ดงันัน้การส่ือสารหรือถ่ายทอดข้อมูลโดยการพิจารณาความ
แตกต่างทางศาสนาย่อมเป็นผลดีในการสามารถสงสารให้แก่ผู้ รับสารได้อย่างถูกต้องและตรงกับ
ความต้องการของผู้ รับสารมากท่ีสดุ 

สถานภาพสมรส หมายถึงการครองเรือนซึ่งอาจแบ่งออกได้เป็น คนโสด สมรส หม้าย 
หย่า หรือแยกกันอยู่ ลักษณะความแตกต่างด้านขนบธรรมเนียมประเพณีความเช่ือถือทางด้าน
ศาสนา ย่อมมีอิทธิพลต่อสถานภาพการสมรสซึ่งมีผลโดยตรงต่อการรับรู้ข่าวสาร  สถานภาพสมรส
ของบุคคลจะบ่งบอกถึงความมีอิสระในการตดัสินใจและอิทธิพลต่อกระบวนการคิดการวิเคราะห์
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ข้อมูลข่าวสาร สตรีท่ีสมรสแล้วและสตรีท่ียังโสดย่อมมีกระบวนการรับรู้ข่าวสารท่ีแตกต่างกันอัน
เน่ืองมาจากสภาพครอบครัวและอิทธิพลของจ านวนบคุคลรอบข้าง 

กล่าวโดยสรุป ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ หมายถึง สิ่งท่ีแตล่ะคน
ได้รับมาตัง้แตก่ าเนิด ประกอบด้วย เพศชาย และเพศหญิง ซึ่งความแตกตา่งทางเพศจะเป็นตวัท าให้
บุคคลมีความแตกต่างกัน การท่ีบุคคลเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มเพศจะเป็นตัวแปรท าให้บุคคล
แสดงออกตามบทบาทท่ีแตกต่างกันไป ความแตกต่างทางเพศท าให้บุคคลมีพฤติกรรมการ
ติดต่อส่ือสารท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ เพศหญิงมีความต้องการท่ีจะรับและส่งข่าวสารมากกว่าเพศ
ชาย 

แนวคิดเก่ียวกับกำรเปิดรับข่ำวสำร 
( Concept of Media exposure ) 

 ยุพดี ฐิติกุลเจริญ, (2537,น.3) ระบุว่า การส่ือสารนัน้จัดได้ว่าเป็นปัจจัยท่ีส าคัญ
ปัจจยัหนึ่งในชีวิตของมนุษย์ นอกเหนือจากปัจจยัส่ีท่ีมีความจ าเป็นต่อความอยู่รอดของมนุษย์ ซึ่ง
ได้แก่ อาหาร ท่ีอยู่อาศยั เคร่ืองนุ่งห่มและยารักษาโรค แม้ว่าการส่ือสารจะไม่ได้มีความเก่ียวข้อง
โดยตรงกบัความเป็นความตายของมนุษย์เหมือนกบัปัจจยัส่ี แตก่ารท่ีจะให้ได้มาซึ่งปัจจยัส่ีนัน้ ย่อม
ต้องอาศยัการส่ือสารเป็นเคร่ืองมืออย่างแน่นอน มนุษย์ต้องอาศยัการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือเพ่ือให้
บรรลวุตัถปุระสงค์ในการด าเนินกิจกรรมใดๆของตนและเพ่ืออยู่ร่วมกับคนอ่ืนๆในสงัคม การส่ือสาร
เป็นพืน้ฐานของการติดต่อของกระบนการทางสังคม ยิ่งสังคมมีความสลับซับซ้อนมากและ
ประกอบด้วยคนจ านวนมากขึน้เท่าใด การส่ือสารยิ่งมีความส าคญัมากขึน้ท่านัน้ ทัง้นีเ้พราะการ
เปล่ียนแปลงเศรษฐกิจ อตุสาหกรรมและสงัคมจะน ามาซึ่งความสลบัซบัซ้อนหรือความสบัสนต่างๆ
จนอาจก่อให้เกิดความไม่เข้าใจและไม่แน่ใจแก่สมาชิกของสงัคม ดงันัน้จึงต้องอาศยัการส่ือสารเป็น
เคร่ืองมือเพ่ือแก้ไขปัญหาดงักลา่ว  

 ข่าวสารจึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีใช้ในการประกอบการตดัสินใจในกิจกรรมต่างๆของ
มนษุย์ ความต้องการข่าวสารจะเพิ่มมากขึน้เม่ือบคุคลนัน้ต้องการข้อมลูในการตดัสินใจหรือไมแ่น่ใจ
เร่ืองมดเร่ืองหนึ่ง นอกจากนัน้ข่าวสารยงัเป็นสิ่งท่ีท าให้ผู้ เปิดรับมีความทนัสมยั สามารถปรับตวัให้
เข้ากับสถานการณ์ของโรคปัจจุบันได้ดียิ่งขึน้ ดังท่ี ชาร์ลส์ เค อัทคิน (Charles k. Atkin, 1973: 
น.208) ได้กล่าวว่า บุคคลท่ีเปิดรับข่าวสารมาก ย่อมมีหูตากว้างไกล  มีความรู้ความเข้าใจใน
สภาพแวดล้อมและเป็นคนทนัสมยัเหตกุารณ์กวา่บคุคลท่ีเปิดรับขา่วสารน้อย 

 อย่างไรก็ตาม บคุคลจะไม่รับข่าวสารทกุอย่างท่ีผ่านมาสู่ตนทัง้หมดแตจ่ะเลือกรับรู้
เพียงบางส่วนท่ีคิดว่ามีประโยชน์ตอ่ตน ดงันัน้ข่าวสารท่ีหลัง่ไหลผ่านเข้ามาไปยงับคุคลจากช่องทาง
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ตา่งๆนัน้มกัจะถูกคดัเลือกตลอดเวลา ข่าวสารท่ีน่าสนใจมีประโยชน์และเหมาะสมตามความนึกคิด
ของผู้ รับสาร จะเป็นขา่วสารท่ีก่อให้เกิดความส าเร็จในการส่ือสาร (กิตมิา สรุสนธิ,2533 :น.46-47) 

 การเลือกสรรข่าวสารของบุคคลเป็นสิ่งท่ีอธิบายถึงพฤติกรรมการส่ือสารของแต่ละ
บคุคลว่าความแตกตา่งกนัทางสภาพส่วนบคุคลหรือสภาพจิตวิทยามีผลตอ่การเปิดรับขา่วสาร โดยมี
กระบวนการเลือกสรร (Selective Process) ท่ีแตกตา่ง 

 โจเซฟ ที แคลปเปอร์ (Klapper, J.T.,1960, p.19) ได้กล่าวว่า กระบวนการเลือกรับ
สรรข่าวสาร หรือเปิดรับข่าสารเปรียบเสมือนเคร่ืองกรองข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย์ ซึ่ง
ประกอบด้วยการกลัน่กรอง 4 ขัน้ตอนล าดบัดงัตอ่ไปนี ้

 1.การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) เป็นขัน้แรกในการเลือกช่องทางการ
ส่ือสารบุคคลจะเลือกเปิดรับส่ือและข่าวสาร จากแหล่งสารท่ีมีอยู่กันหลายแหล่ง เช่นการเลือกซือ้
หนงัสือพิมพ์ฉบบัใดฉบบัหนึ่ง เลือกเปิดวิทยุกระจายเสียงสถานีใดสถานีหนึ่งตามความสนใจและ
ความต้องการของตน อีกทัง้ทกัษะและความช านาญในการรับรู้ข่าวสารของคนเรานัน้ก็ตา่งกนั บาง
คนถนดัท่ีจะฟังมากกวา่อา่นก็จะชอบวิทย ุดโูทรทศัน์มากกวา่การอา่นหนงัสือ เป็นต้น 

2.การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) ผู้ เปิดรับข่าวสารมีแนวโน้มท่ีจะ
เลือกสนใจข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง โดยมักเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของตนเพ่ือ
สนบัสนนุทศันคตเิดิมท่ีมีอยู่และหลีกเล่ียงสิ่งท่ีไม่สอดคล้องกบัความรู้คามเข้าใจหรือทศันคติเดิมท่ีมี
อยู่แล้วเพ่ือไม่ให้เกิดภาวะทางจิตใจท่ีไม่สมดลุหรือมีความไม่สบายใจท่ีเรียกว่า ความไม่สอดคล้อง
ทางด้านความเขาใจ (Cognitive Dissonance) 

3.การเลือกรับรู้ละตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) เม่ือ
บคุคลเปิดรับข้อมูลข่าวสารแล้วก็ใช่ว่าจะรับรู้ข่าวสารทัง้หมดตามเจตนารมณ์ของผู้ส่งสารเสมอไป
เพราะคนเรามกัเลือกรับรู้และตีความหมายสารแตกตา่งกนัไปตามความสนใจ ทศันคต ิประสบการณ์ 
ความเช่ื ความต้องการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะทางร่างกายหรือสภาวะทางอารมณ์และ
จิตใจ ฉะนัน้แตล่ะคนอาจตีความเฉพาะขา่วสารให้มีทิศทางเป็นท่ีนา่พอใจของแตล่ะบคุคล 

4.การเลือกจดจ า (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจ าข่าวสารในส่วนท่ีตรง
กบัความสนใจ ความต้องการ ทศันคติ ฯลฯ ของตนเองและมกัจะลืมหรือไมน่ าไปถ่ายทอดตอ่ในส่วน
ท่ีตนเองไม่สนใจ ไม่เห็นด้วยหรือเร่ืองท่ีขัดแย้งค้านกับความคิดของตนเอง ข่าวสารท่ีคนเราเลือก
จดจ าไว้นัน้ มกัมีเนือ้หาท่ีจะช่วยส่งเสริมหรือสนบัสนนุความรู้สึกนึกคิด ทศันคติ ค่านิยมหรือความ
เช่ือของแต่ละคนท่ีมีอยู่เดิมให้มีความมัน่คงชดัเจนยิ่งขึน้และเปล่ียนแปลงยากขึน้  เพ่ือน าไปใช้เป็น
ประโยชน์ในโอกาสตอ่ไป ส่วนหนึ่งอาจน าไปใช้เม่ือเกิดความรู้สึกขดัแย้งและมีสิ่งท่ีท าให้ไม่สบายใจ
ขึน้ 
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ส าหรับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การเลือกเปิดรับข่าวสารของบคุคลนัน้  ทอดด์ฮนัท์ และ 
เบรนท์ รูเบน (Todd Hunt Brent d. Ruben, 1993, p.65 อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2541, น.122) 
ระบวุา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การเลือกเปิดรับขา่วสารของบคุคล มีดงันี ้

1. ความต้องการ (Need) ปัจจยัท่ีส าคญัหนึง่ในกระบวนการเลือกของมนษุย์คือ ความ
ต้องการ  ความต้องการทุกอย่างของมนุษย์ทัง้ความต้องการทางกายและใจ  ทัง้ความต้องการ
ระดบัสูงและความต้องการระดบัต ่า ย่อมเป็นตวัก าหนดการเลือกของเรา เราเลือกตอบสนองความ
ต้องการของเรา เพ่ือให้ได้ข่าวสารท่ีต้องการ เพ่ือแสดงรสนิยม เพ่ือการยอมรับในสังคม เพ่ือความ
พอใจ ฯลฯ 

2. ทัศนคติและค านิยม (Attitude and Values) ทัศนคติ คือความขอบมีใจโน้มเอียง 
(Preference and Predisposition) ต่อเ ร่ืองต่างๆ ส่วนค่านิยมคือหลักพืน้ฐานท่ีเรายึดถือ เป็น
ความรู้สึกท่ีว่าเราควรท าหรือไม่ควรท าอะไรในการมีความสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อมและคนซึ่งทศันคติ
และค่านิยมมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเลือกใช้ ส่ือมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมาย
และการเลือกจดจ า 

3. เป้าหมาย (Goal) มนุษย์ทุกคนมีเป้าหมาย มนุษย์ทุกคนก าหนดเป้าหมายในการ
ด าเนินชีวิตทัง้ในเร่ืองอาชีพ การเข้าสงัคม การพกัผ่อน เป้าหมายของกิจกรรมต่างๆท่ีเราก าหนดขึน้นี ้
จะมีอิทธิพลตอ่การเลือกใช้ส่ือมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือกจดจ า
เพ่ือสนองเป้าหมายของตน 

4. ความสามารถ (Capability) ความสามารถของเราเก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งรวมทัง้
ความสามารถด้านภาษามีอิทธิพลต่อเราในการเลือกรับข่าวสาร เลือกตีความหมายและเลือกเก็บ
เนือ้หาของขา่วนัน้ไว้ 

5. การใช้ประโยชน์ (Utility) กล่าวโดยทั่วไปแล้วเราจะให้ความสนใจและใช้ความ
พยายามในการท่ีจะเข้าใจ และจดจ าขา่วสารท่ีเราสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

6. ลีลาในการส่ือสาร (Communication Style) การเป็นผู้ รับข่าวสารของเรานัน้ส่วน
หนึ่งขึน้อยู่กับลีลาในการส่ือสารของเรา คือ ความชอบหรือไม่ชอบส่ือบางประเภท ดงันัน้บางคนจึง
ชอบฟังวิทย ุบางคนชอบดโูทรทศัน์ บางคนชอบอา่นหนงัสือพิมพ์ ฯลฯ 

7. สภาวะ (Context) สภาวะในท่ีนีห้มายถึง สถานท่ี บุคคลและเวลาท่ีอยู่ ใน
สถานการณ์ การส่ือสาร สิ่งต่างๆเหล่านีมี้อิทธิพลต่อการเลือกของผู้ รับสาร การมีคนอ่ืนอยู่ด้วย มี
อิทธิพลตอ่การเลือกใช้ส่ือและข่าวสาร การเลือกตีความหมายและเลือกจดจ าข่าวสาร การท่ีเราต้อง
ถกูมองวา่เป็นอยา่งไร การท่ีเราคดิวา่คนอ่ืนมองเราอยา่งไร เราเช่ือว่าคนอ่ืนคาดหวงัอะไรจากเราและ
การท่ีคดิวา่คนอ่ืนคดิวา่เราอยูใ่นสถานการณ์อะไร ล้วนแตมี่อิทธิพลตอ่การเลือกของเรา 
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8. ประสบการณ์ (Experience and Habit) ในฐานะของผู้ รับสาร ผู้ รับสารแต่ละคน
พฒันานิสยัการรับสารอนัเป็นผลจากประสบการณ์ในการรับขา่วสารของเรา เราพฒันาความชอบส่ือ
ชนิดใดชนิดหนึ่ง รายการประเภทใดประเภทหนึ่ง ดงันัน้เราจึงเลือกใช้ส่ือชนิดใดชนิดหนึ่ง สนใจเร่ือง
ใดเร่ืองหนึง่ และเลือกจดจ าเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ 

ขวญัเรือง กิติวฒัน์ (2531,น.26) มีความเห็นวา่ปัจจยัท่ีท าให้บคุคลมีการเปิดรับข่าวสาร
ท่ีแตกตา่งกนัคือ 

1. ปัจจัยด้านบุคลิกภาพและปัจจัยวิทยาส่วนบุคคล มีแนวคิดว่าคนเราแต่ละคนมี
ความแตกต่างเฉพาะตวับุคคลอย่างมากในด้านโครงสร้างทางจิตวิทยาส่วนบุคคล ซึ่งเป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากลักษณะการอบรมเลีย้งดูท่ีแตกต่างกัน การด ารงชีวิตในสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างไม่
เหมือนกัน ซึ่งผลกระทบถึงระดบัสติปัญญา ความคิด ทัศนคติ ตลอดจนกระบวนการของการรับรู้ 
การจงูใจ 

2. ปัจจยัด้านสภาพความสมัพนัธ์ทางสงัคม เน่ืองจากคนเรามกัยึดติดกบักลุ่มสงัคมท่ี
ตนสงักดั อยู่เป็นกลุ่มอ้างอิง (Reference Group) ในการตดัสิน้ใจท่ีจะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมใดๆก็
ตาม นัน้คือ มกัจะคล้อยตามกลุม่ในแง่ความคดิ ทศันคต ิและพฤตกิรรมเพ่ือให้เป็นท่ียอมรับของกลุม่ 

3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมนอกระบบการส่ือสาร เช่ือว่าลักษณะต่างๆได้แก่ เพศ    
อาชีพ ระดบัการศกึษารายได้ ท าให้เกิดความคล้ายคลึงของการเปิดรับเนือ้หาของการส่ือสาร รวมถึง
การตอบสนองตอ่เนือ้หาดงักลา่วไมแ่ตกตา่งกนัด้วย  

นอกจากนี  ้วิลเบอร์ ซแรมม์ (Willbur Schramm, 1973: p.122) ยังได้ชี ใ้ ห้เห็นถึง
องค์ประกอบอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลตอ่การรับขา่วสารของบคุคลดงันี ้

1. ประสบการณ์ ซึง่เป็นปัจจยัท่ีท าให้ผู้ รับสง่สารแสวงหาขา่วสารท่ีแตกตา่งกนั 
2. การประเมินสารประโยชน์ของข่าวสารท่ีผู้ รับสารแสวงหาเพ่ือตอบสนอง จดุประสงค์

ของตนอยา่งใดอยา่งหนึง่ 
3. ภมูิหลงัท่ีแตกตา่งกนัท าให้บคุคลมีความสนใจแตกตา่งกนั 
4. การศกึษาและสภาพแวดล้อมท าให้มีความแตกตา่งในพฤติกรรมการเลือกรับสาร 
5. ความสามารถในการรับสารซึ่งเก่ียวกับสภาพร่างกายและจิตใจท่ีท าให้พฤติกรรม

การเปิดรับแตกตา่งกนั 
6. บคุลิกภาพท าให้มีผลตอ่การเปล่ียนแปลงทศันคตกิารโน้มน้าวใจและพฤตกิรรมของ

ผู้ รับสาร 
7. อารมณ์ สภาพทางอารมณ์ของผู้ รับสาร จะท าให้เข้าใจความหมายของขา่วสาร หรือ

อาจเป็นอปุสรรคตอ่ความเข้าใจความหมายของขา่วสารได้ 
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8. ทศันคต ิจะเป็นตวัก าหนดท่าทีของการรับและตอบสนองตอ่สิ่งเร้า หรือข่าวสารท่ีได้
พบเก่ียวกบัการเปิดรับขา่วสารนัน้ 

วิลเบอร์ ซแรมม์  (Willbur Schramm) กล่าวถึงหลกัการทัว่ไปของการเลือกความส าคญั
ของข่าวสารนัน้ว่า ขึน้อยู่กบัการใช้ความพยายามน้อยท่ีสดุ (Least effect) และผลท่ีจะได้ (Promise 
of reward) ซึง่อยูใ่นรูปของสตูรการเลือกรับขา่วสาร ดงัภาพ 2.2 

ตาราง 2.2 
ภาพการเลือกรับขา่วสาร 

 
                                  สิ่งตอบแทนท่ีคาดหวงั 
การเลือกรับขา่วสาร =   ---------------------------- 
                                  ความพยายามท่ีต้องใช้ 

 
จากภาพ 2.2 จะเห็นได้ว่าคนเรามีแนวโน้มท่ีจะเปิดรับข่าวสารท่ีใช้ความพยายามน้อย

เช่น ข่าวสารตา่งๆท่ีอยู่ใกล้ตวัสามารถเลือกรับได้ง่ายและมีสารประโยชน์ต่อตนเองในการเลือกนัน้
อาจมีสาเหตุอ่ืนๆ อีก เช่น ประสบการณ์ต่างกัน ความสามารถในการประเมินสารประโยชน์ของ
ขา่วสารตลอดจนสภาวะทางสงัคมและจิตใจของแตล่ะคนด้วย 

ส าหรับความหมายของการเปิดรับข่าวสารนัน้ แซมมวล เบคเกอร์ (Samuel L. Becker, 
1972,p.42) ได้ให้ความหมายของการเปิดรับข่าวสาร โดยการจ าแนกตามพฤติกรรมการเปิดรับ
ขา่วสาร ดงันี ้

1. การแสวงหาข้อมลู (Information Seeking) กล่าวคือ บคุคลท่ีจะแสวงหา ข้อมลูเม่ือ
ต้องการให้มีความคล้ายคลงึกบับคุคลอ่ืนในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่หรือเร่ืองทัว่ๆไป 

2. การเปิดรับข้อมลู (Infoemation Recepivity) กล่าวคือ บคุคลจะเปิดรับข่าวสารเพ่ือ
ทราบข้อมลูท่ีตนเองสนใจ อยากรู้ สนใจ หากมีข้อมลูข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกบัตนเองก็จะให้ความเอาใจ
ใสอ่า่นหรือดหูรือฟังเป็นพิเศษ 

3. การเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) กล่าวคือ บุคคลท่ีจะเปิดรับ
ขา่วสารเพราะต้องการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึง่หรือเพ่ือผอ่นคลายอารมณ์ 

ส าหรับเหตุผลในการท่ีมนุษย์เลือกสนใจหรือตัง้ใจรับข่าวสารอย่างจากส่ือใดนัน้มี
นกัวิชาการหลายทา่นท่ีมีความเห็นสอดคล้องกนัดงันี ้

สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, (2533,น.44) ระบุว่า ไฟรด์ สัน (Friedson) ไรเลย์ (Riley) และ  
ฟลาวเวอร์แมน (Flowerman , 1951,p.34) กล่าวว่าแรงจูงใจท่ีต้องการเป็นท่ียอมรับของสมาชิก 
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ภายในสังคมจะเป็นสิ่งท่ีช่วยก าหนดความสนใจเปิดรับส่ือจากส่ือต่างๆ ก็เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของตน ซึ่งปรากฏการณ์นี ้เมอร์ตัน (Merton) ไรท์ (Wright) วาบเลส (Waples) เรียกว่า”
พฤติกรรมในการแสวงหาข่าวสาร” นกัวิชาการเหล่านีมี้ความเห็นตรงกันว่า ผู้ รับข่าวสารจะเลือกรับ
ส่ือใดนัน้ย่อมเป็นไปตามบทบาทและสถานภาพ ทางสงัคมของผู้ รับสารก็เพ่ือน าไปเป็นหวัข้อในการ
สนทนาซึ่งจะท าให้ผู้ รับสาร รู้สกึวา่ตนเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม ในเร่ืองของวตัถปุระสงค์ในการเลือกรับ
ข่าวสาร หรือการบริโภคข่าวสารของผู้ รับสารนัน้ สรุพงษ์ โสธนะเสถียร ก็ได้จ าแนกวตัถปุระสงค์ของ
การเลือกเปิดรับขา่วสารไว้ 4 ประการคือ 

1. เพ่ือการรับรู้ (Cognition) คือผู้ รับสารต้องการสารสนเทศ (Information) เพ่ือสนอง

ตอ่ความต้องการและความอยากรู้ 

2. เพ่ือความหลากหลาย (Diversion) เช่น การเปิดรับส่ือเพ่ือการแสวงหาความเร้าใจ 

ต่ืนเต้น สนกุสนาน รวมทัง้การพกัผอ่น 

3. เ พ่ืออรรถประโยชน์ทางสังคม (Social Utility) หมายถึงการต้องการส ร้าง
ความคุ้นเคยหรือการเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม เชน่ การใช้ภาษาร่วมสมยั เพ่ือหลีกเล่ียงงานประจ าหรือ
หลีกเล่ียงคนรอบข้าง 

4. การผละสังคม (Withdrawal) เป็นการเปิดรับส่ือหรือเข้าหาส่ือ เพ่ือหลีกเล่ียงงาน
ประจ าหรือหลีกเล่ียงคนรอบข้าง 

ดวงฤทัย  พงศ์ไพฑูรย์, (2544 น.14) ระบุว่า  แม็คคอมบ์ และ เบคเกอร์  (McCombs 
and Becker, 1979: p.52) ได้ให้แนวคิดว่าโดยทั่วไปบุคคลแต่ละคนมีการเปิดรับข่าวสาร หรือการ
เปิดรับส่ือ เพ่ือตอบสนองความต้องการ 4 ประการคือ 

1. เ พ่ือเ รียนรู้ เ ก่ียวกับเหตุการณ์ (Surveillance) บุคคลสามารถติดตามความ
เคล่ือนไหวและสงัเกตการณ์ต่างๆ รอบตวัจากการเปิดรับข่าวสาร ท าให้เป็นคนท่ีทนัเหตุการณ์และ
ทนัสมยั 

2. เพ่ือการตัดสินใจ (Decision) การเปิดรับข่าวสารท าให้บุคคลสามารถก าหนด
ความเห็นของตนต่อสภาวะ หรือเหตุการณ์ต่างๆรอบตัว เพ่ือการตัดสินใจโดยเฉพาะในเร่ืองท่ี
เก่ียวข้องชีวิตประจ าวนั 

3. เพ่ือพดูคยุสนทนา (Discussion)  บุคคลสามารถน าความรู้ข่าวสารท่ีได้รับไปใช้ใน
การพดูคยุกบัคนอ่ืนได้ 

4. เพ่ือการมีสว่นร่วม (Participation) เพ่ือรับรู้และมีสว่นร่วมในเหตกุารณ์ ความเป็นไป
ตา่งๆท่ีเกิดขึน้ในสงัคมรอบๆตวั 
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อยา่งไรก็ตาม แม้วา่บคุคลจะมีพฤตกิรรมการเปิดรับขา่วสารท่ีแตกตา่งกนั                  มี
วตัถุประสงค์ในการเปิดรับข่าวสารแตกต่างกัน มีวตัถุประสงค์ในการเปิดรับข่าวสารท่ีแตกต่างกัน 
และมีความต้องการในการเปิดรับขา่วสารท่ีแตกตา่งกนันัน้ แตโ่ดยทัว่ไปแล้ว บคุคลจะเปิดรับขา่วสาร
อยูใ่น 3 ลกัษณะ ได้แก่ 

(เสถียร เขยประทบั, 2525,น.23) ระบวุา่ การเปิดรับข่าวสารจากส่ือมวลชนโดยผู้ รับสาร
มีความคาดหวงัจากส่ือมวลชนวา่ การบริโภคข่าวสารจากส่ือมวลชนจะช่วยตอบสนองความต้องการ
ของเขาได้ ซึ่งจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติหรือการเปล่ียนแปลงลักษณะนิสัย เปล่ียน
พฤติกรรมบางอย่างโดยการเลือกรับบริโภคส่ือมวลชนนัน้จะขึน้อยู่กับ ความต้องการหรือแรงจูงใจ
จากผู้ รับสารเอ เพราะบคุคลแตล่ะคนย่อมมีวตัถปุระสงค์และความตัง้ใจในการใช้ประโยชน์แตกตา่ง
กนัไป 

1. การเปิดรับข่าวสารจากส่ือบคุคล โดยส่ือบคุคลนัน้หมายถึงตวับคุคลผู้ ท่ีน าข่าวสาร
จากบคุคลหนึง่ไปยงัอีกบคุคลหนึ่งโดยอาศยัการตดิตอ่ระหวา่งบคุคล ซึง่จะมีปฏิกิริยาโต้ตอบระหวา่ง
กัน ส่ือบุคคลนีจ้ะมีประโยชน์อย่างมากในกรณีท่ีผู้ส่งสารหวังผลให้ผู้ รับสารมีความเข้าใจกระจ่าง
ชัดเจน และตัดสินใจรับข่าวสารได้อย่างมั่นใจยิ่งขึน้ซึ่งการส่ือสารระหว่างบุคคลนีส้ามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้ 

1.1 การติดต่อโดยตรง (Direct Contact) เป็นการเผยแพร่ข่าวสารเพ่ือสร้างความ
เข้าใจหรือชกัจงูโน้มน้าวใจกบัประชาชนโดยตรง 

1.2 การติดต่อโดยกลุ่ม (Group Contact of community Public) โดยกลุ่มจะมี
อิทธิพลต่อบุคคลส่วนรวม ช่วยให้การส่ือสารของบุคคลบรรลุเป้าหมายได้ เพราะเม่ือกลุ่มมีความ
สนใจไปในทิศทางใด บคุคลสว่นใหญ่ก็จะมีความสนใจไปในทิศทางนัน้ด้วย 

2. การเปิดรับข่าวสารส่ือเฉพาะกิจ ส่ือเฉพาะกิจ หมายถึงส่ือท่ีฤดูผลิตขึน้มาโดยมี
เนือ้หาสาระท่ีเฉพาะเจาะจงและมีจดุมุง่หมายหลกัอยู่ท่ีผู้ รับสารเฉพาะกลุม่ (ปรมะ สตะเวทิน, 2532: 
น.99 อ้างถึงใน เกศินี จุฑาวิจิตร , 2540 น.135) ตัวอย่างของส่ือเฉพาะกิจเช่น จุลสาร แผ่นพับ
โปสเตอร์ ใบปลิว คูมื่อ นิทรรศการ เป็นต้น ดงันัน้การเปิดรับข่าวสารจากส่ือเฉพาะกิจนี ้ผู้ รับสารจะ
ได้รับขา่วสารหรือข้อมลูเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหนึง่อย่างเฉพาะเจาะจง 

จากแนวความคิดเก่ียวกับการเปิดรับข่าวสารนี ้จะเห็นได้ว่าข่าวสารเป็นปัจจยัส าคญั 
ในการน ามาประการตดัสินใจของบคุคล ยิ่งบคุคลเกิดความแนใ่จเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหนึง่มากเทา่ใด
บคุคลย่อมต้องการเปิดรับข่าวสารมากขึน้เท่านัน้โดยไม่จ ากดัว่าจะท าการเปิดรับข่าวสารจากส่ือใด 
ไมว่่าจะเป็นส่ือมวลชน ส่ือบคุคลหรือส่ือเฉพาะกิจ แตท่ัง้นีบ้คุคลจะท าการเปิดรับข่าวสารเฉพาะเร่ือง
ท่ีตนให้ความสนใจเท่านัน้ เน่ืองจากความสนใจในปัจจุบนัมีมากเกินกว่าท่ีผู้ รับสารจะรับไว้ทัง้หมด 
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จึงท าให้เกิดกระบวนการเลือกรับข่าวสารขึน้ อย่างไรก็ตามบุคคลแต่ละคนก็จะมีเกณฑ์ในการเลือก
รับข่าวสารท่ีแตกตา่งกนัตามลกัษณะส่วนบคุคล สภาพแวดล้อมในสงัคมนัน้ๆ และวตัถปุระสงค์หรือ
ความต้องการ ท่ีจะเปิดรับข่าวสารของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกันย่อมท าให้มีพฤติกรรมท่ีเปิดรับ
ขา่วสารแตกตา่งกนัไปด้วย 

 
แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติ 

“ทศันคติ” เป็นแนวความคิดท่ีมีความส าคญัมากแนวหนึ่งทางจิตวิทยาสงัคมและการ
ส่ือสาร และมีการใช้ค านีก้ันอย่างแพร่หลาย ส าหรับการนิยามค าว่า “ทศันคติ” นัน้ได้มีนกัวิชาการ
หลายทา่นให้ความหมายไว้ดงันี ้

สรุพงษ์ โสธนะเสถียร , (2533, น.122) กลา่ววา่ “โรเจอร์” (Roger,1978,p.208)        ได้
กล่าวถึงทัศนคติว่าเป็นดชันีชีว้่าบุคคลนัน้คิดและรู้สึกอย่างไรกับคนรอบข้างวัตถุหรือสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆโดยทศันคตินัน้มีรากฐานมาจากความเช่ือท่ีอาจส่งผลถึงพฤติกรรมใน
อนาคตได้ ทศันคติจึงเป็นเพียงความพร้อมท่ีจะตอบสนองตอ่สิ่งเร้าและเป็นมิติของการประเมินเพ่ือ
แสดงว่าชอบหรือไม่ชอบต่อประเด็นหนึ่งๆซึ่งถือเป็นการส่ือสารภายในบุคคล ( Interpersonal 
Communication) ท่ีเป็นผลกระทบมาจาก การรับสารอนัจะมีผลตอ่พฤตกิรรมตอ่ไป 

โรเสนเบิร์ก และ ฮอฟแลนด์ (Rosenberg and Hovland , 1960,p 1) ได้ให้ความหมาย
ของทศันคติไว้ว่าทศันคติ โดยปกติสามารถนิยามวา่เป็นการจงูใจตอ่แนวโน้มในการตอบสนองอย่าง
เฉพาะเจาะจงกบัสิ่งท่ีเกิดขึน้ 

เคลเลอร์ (Howard H. Kendler,1963,p.572) กล่าวว่า ทศันคติ หมายถึง สภาวะความ
พร้อมของบคุคลท่ีจะแสดงพฤตกิรรมออกมาในทางสนบัสนนุหรือตอ่ต้านบคุคล สถาบนั สถานการณ์
หรือแนวความคดิ 

คาร์เตอร์ วี. กูด (Carter V. Good,1959,p.48) ให้ค าจ ากดัไว้ว่าทศันคติคือความพร้อม
ท่ีจะแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีเป็นการสนับสนุนหรือต่อต้านสถานการณ์ บางอย่าง  
บคุคลหรือสิ่งใด ๆ 

นิวคอมบ์ (Newcomb , 1854,p.128) ให้ค าจ ากัดความไว้ว่าทศันคติซึ่งมีอยู่ในเฉพาะ
คนนัน้ขึน้อยู่กับสิ่งแวดล้อมอาจแสดงออกในพฤติกรรมซึ่งเป็นไปได้ใน 2 ลกัษณะคือลกัษณะชอบ
หรือพึงพอใจท าให้ผู้ อ่ืนเกิดความรักใคร่ อยากใกล้ชิดสิ่งนัน้ ๆหรืออีกลกัษณะหนึ่งแสดงออกในรูป
ความไมพ่อใจ เกลียดชงั ไมอ่ยากใกล้สิ่งนัน้ 

นอร์แมน แอลมุน (Norman L. Munn,1971,p.71) กล่าวว่าทัศนคติ คือความรู้สึกและ 
ความคิดเห็นท่ีบคุคลมีต่อสิ่งของ บุคคล สถานการณ์ สถาบนัและข้อเสนอใด ๆ ในทางท่ีจะยอมรับ 
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หรือปฏิเสธซึ่งมีผลท าให้บุคคลพร้อมท่ีจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองด้วยพฤติกรรมอย่างเดียวกัน
ตลอด 

จี  เ ม อ ร์ ฟี  แอล เ มอ ร์ ฟี  แ ล ะ  ที  นิ ว ค อมบ์  (G. Murphy, L. Murphy and T. 
Newcomb,1973,p.887) ให้ความหมายของค าว่าทัศนคติ หมายถึงความชอบหรือไม่ชอบ พึงใจ
หรือไมพ่งึใจท่ีบคุคลแสดงออกมาตอ่สิ่งตา่ง ๆ 

เดโช สวนานนท์ (2512, น.28) กล่าวถึง ทัศนคติ ว่าเป็นบุคลิกภาพท่ีสร้างขึน้ได้ 
เปล่ียนแปลงได้และเป็น แรงจงูใจ ท่ีก าหนด พฤตกิรรม ของบคุคล ท่ีมีตอ่สิ่งแวดล้อมตา่ง ๆ 

ศกัดิ์ สุนทรเสณี (2531,น. 2) กล่าวถึง ทศันคติ ท่ีเช่ือมโยงไปถึง พฤติกรรมของบุคคล 
วา่ ทศันคต ิหมายถึง 

1. ความสลบัซบัซ้อนของความรู้สึก หรือการมีอคติของบุคคล ในการท่ีจะ สร้างความ
พร้อม ท่ีจะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึง่ตามประสบการณ์ของบคุคลนัน้ ท่ีได้รับมา 

2. ความโน้มเอียงท่ีจะมีปฏิกิริยาต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางท่ีดีหรือตอ่ต้านสิ่งแวดล้อมท่ีจะ
มาถึงทางหนึง่ทางใด 

3. ในด้านพฤตกิรรม หมายถึง การเตรียมตวัหรือความพร้อมท่ีจะตอบสนองตอ่สิ่งเร้า 
จากค าจ ากดัความตา่ง ๆเหล่านีจ้ะเห็นได้ว่ามีประเด็นร่วมท่ีส าคญัดงันีคื้อ1. ความรู้สึก

ภายใน 2. ความพร้อมหรือแนวโน้มท่ีจะมีพฤตกิรรมในทางใดทางหนึง่ ดงันัน้จึงสรุปได้วา่ทศันคตเิป็น
ความสมัพนัธ์ท่ีคาบเก่ียวกันระหว่างความรู้สึกและความเช่ือหรือการรู้ของบุคคลกบัแนวโน้มท่ีจะมี
พฤติกรรมโต้ตอบในทางใดทางหนึ่งตอ่เป้าหมายของ ทศันคติ นัน้ โดยสรุป “ทศันคติ”ในงานท่ีนีเ้ป็น
เร่ืองของจิตใจ ทา่ที ความรู้สึกนึกคิดและความโน้มเอียงของบคุคลซึ่งเป็นไปได้ทัง้เชิงบวกและเชิงลบ 
ทศันคติมีผลให้มีการแสดงพฤติกรรมออกมาจะเห็นได้ว่าทัศนคติประกอบด้วยความคิดท่ีมีผลต่อ
อารมณ์และความรู้สกึนัน้ออกมาโดยทางพฤติกรรมองค์ประกอบของทศันคต ิ

จากความหมายของทัศนคติดังกล่าว ซิมบาโด และ เอบบีเซน (Zimbardo and 
Ebbesen , 1970 อ้างถึงใน พรทิพย์ บุญนิพทัธ์ ,2531,น.49) ระบวุ่า สามารถแยกองค์ประกอบของ 
ทศันคต ิได้ 3 ประการคือ 

1.องค์ประกอบด้านความรู้ (The Cognitive Component) คือ ส่วนท่ีเป็นความเช่ือของ
บคุคล ท่ีเก่ียวกบัสิ่งตา่ง ๆ ทัว่ไปทัง้ท่ีชอบ และไม่ชอบ หากบคุคลมีความรู้ หรือคิดวา่สิ่งใดดี มกัจะมี 
ทศันคต ิท่ีดีตอ่สิ่งนัน้ แตห่ากมีความรู้มาก่อนวา่ สิ่งใดไมดี่ ก็จะมี ทศันคต ิท่ีไมดี่ตอ่สิ่งนัน้ 

2.องค์ประกอบด้านความรู้สึก (The Affective Component) คือ ส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ
อารมณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสิ่งตา่ง ๆ ซึง่มีผลแตกตา่งกนัไปตาม บคุลิกภาพ ของคนนัน้ เป็นลกัษณะท่ีเป็น
คา่นิยมของแตล่ะบคุคล 
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3.องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (The Behavioral Component) คือ การแสดงออกของ
บคุคลตอ่สิ่งหนึง่ หรือบคุคลหนึง่ ซึง่เป็นผลมาจาก องค์ประกอบด้านความรู้ ความคดิและความรู้สกึ 

จะเห็นได้ว่าการท่ีบุคคลมีทศันคติต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่างกันก็เน่ืองมาจากบุคคลมีความ
เข้าใจมีความรู้สึกหรือมีแนวความคิดแตกต่างกันนัน้เอง ดงันัน้ส่วนประกอบทางด้านความคิดหรือ
ความรู้ ความเข้าใจ จึงนับได้ว่าเป็นส่วนประกอบขัน้พืน้ฐานของทัศนคติและส่วนประกอบนีจ้ะ
เก่ียวข้องสมัพนัธ์กบัความรู้สึกของบคุคลซึง่อาจออกมาในรูปแบบแตกตา่งกนัทัง้ในทางบวกและทาง
ลบซึง่ขึน้อยูก่บัประสบการณ์และการเรียนรู้ 

กำรเกิดทัศนคต ิ(Attitude Formation) 
จากการศึกษาเก่ียวกับการเกิดทัศนคติ ผลการศึกษาพบว่าได้มีนักวิชาการกล่าวถึง

ประเดน็นี ้ดงัตอ่ไปนี ้
กอร์ดอน อัลพอร์ท (Gordon Allport ,1975,p65) ได้ให้ความเห็นเร่ืองทัศนคติว่าอาจ

เกิดขึน้จากสิ่งตา่ง ๆ ดงันี ้
1.เกิดจากการเรียนรู้ เด็กเกิดใหม่จะได้รับการอบรมสั่งสอนเก่ียวกับวัฒนธรรมและ

ประเพณีจากบิดามารดาทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนได้เห็นแนวการปฏิบตัิของพ่อแม่แล้ว 
รับมาปฏิบตัติามตอ่ไป 

2.เกิดจากความสามารถในการแยกแยะความแตกตา่ง คือแยกสิ่งใดดี ไม่ดี เช่น ผู้ ใหญ่
กบัเดก็จะมีการกระท าท่ีแตกตา่งกนั 

3.เกิดจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซึ่งแตกต่างกันออกไป เช่น บางคนมีทัศนคติ 
ไม่ดีตอ่ครูเพราะเคยต าหนิตน แตบ่างคนมีทศันคติท่ีดีตอ่ครูคนเดียวกนันัน้เพราะครูเคยเชยชมตนอยู่
เสมอ 

4.เกิดจากการเลียนแบบหรือรับเอาทัศนคติของผู้ อ่ืนมาเป็นของตน เช่น เด็กอาจรับ 
ทศันคตขิองบดิามารดาหรือครูท่ีตนนิยมชมชอบมาเป็นทศันคตขิองตนได้  

นอกจากนี ้เครช และ ครัทช์ฟิลด์ (Krech and Crutchfield,p.48) ได้ให้ความเห็นว่า
ทศันคตอิาจเกิดขึน้จากสิ่งเหลา่นี ้ดงันี ้

1.การตอบสนองความต้องของบุคคล นัน่คือสิ่งใดตอบสนองความต้องการของ
ตนได้ บคุคลนัน้ก็มีทศันคติท่ีดีตอ่สิ่งนัน้หากสิ่งใดตอบสนองความต้องการของตนไม่ได้บคุคลนัน้ก็จะ
มีทศันคตไิมดี่ตอ่สิ่งนัน้ 

2.การได้เรียนรู้ความจริงตา่ง ๆ อาจโดยการอา่นหรือจากค าบอกเลา่ของผู้ อ่ืนก็ได้ 
ฉะนัน้บางคนจงึอาจเกิดทศันคตไิมดี่ตอ่ผู้ อ่ืนจากการฟังค าตฉิินท่ีใคร ๆมาบอกไว้ก่อนก็ได้ 
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3.การเข้าไปเป็นสมาชิกหรือสงักัดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง คนส่วนมากมักยอมรับเอา 
ทศันคตขิองกลุม่มาเป็นของตน หากทศันคตนิัน้ไมข่ดัแย้งกบัทศันคติของตนเกินไป 

4.ทัศนคติ ส่วนส าคัญกับบุคลิกภาพของบุคคลนัน้ด้วยคือผู้ ท่ีมีบุคลิกภาพ
สมบูรณ์มกัมองผู้ อ่ืนในแง่ดี ส่วนผู้ปรับตวัยากจะมีทัศนคติในทางตรงข้ามคือมักมองว่ามีคนคอย
อิจฉาริษยาหรือคดิร้ายตา่งๆตอ่ตนเอง 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ ( 2520 ,น. 65) กล่าวถึงการเกิดทัศนคติว่าทศันคติเป็นสิ่งท่ีเกิด
จากการเรียนรู้จากแหลง่ทศันคตท่ีิอยูม่ากมายและแหลง่ท่ีท าให้คนเกิดทศันคติท่ีส าคญัคือ 

1. ประสบการณ์เฉพาะอย่าง (Specific Experience) เม่ือบคุคลมีประสบการณ์เฉพาะ
อย่างตอ่สิ่งหนึ่งสิ่งใดในทางท่ีดีหรือไม่ดีจะท าให้เขาเกิดทศันคติตอ่สิ่งนัน้ไปในทางท่ีดีหรือไม่ดี จะท า
ให้เกิดทศันคตติอ่สิ่งนัน้ไปในทิศทางท่ีเขาเคยมีประสบการณ์มาก่อน 

2. การติดต่อส่ือสารจากบุคคลอ่ืนจะท าให้เกิด ทศันคติจากการรับรู้ข่าวสารตา่ง ๆจาก
ผู้ อ่ืนได้ เชน่ เดก็ท่ีได้รับการสัง่สอนจากผู้ใหญ่จะเกิดทศันคติตอ่การกระท าตา่ง ๆตามท่ีเคยรับรู้มา 

3. สิ่งท่ีเป็นแบบอย่าง การเลียนแบบผู้ อ่ืนท าให้เกิดทศันคติขึน้ได้ เช่น เด็กท่ีเคารพเช่ือ
ฟังพอ่แมจ่ะเลียนแบบการแสดงทา่ชอบหรือไมช่อบตอ่สิ่งหนึง่ตามไปด้วย 

4. ความเก่ียวข้องกับสถาบัน ทัศนคติหลายอย่างของบุคคลเกิดขึน้เน่ืองจากความ
เก่ียวข้องกบัสถาบนั เชน่ ครอบครัว โรงเรียน หรือหนว่ยงาน เป็นต้น 

ธงชยั สนัติวงษ์ , (2539,น. 167) กล่าวว่า ทศันคติก่อตวัเกิดขึน้มาและเปล่ียนแปลงไป 
เน่ืองจากปัจจยัหลายประการด้วยกนัคือ 

1. การจูงใจทางร่างกาย ทศันคติจะเกิดขึน้เม่ือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ก าลังด าเนินการ
ตอบสนองตามความต้องการ หรือแรงผลกัดนัทางร่างกาย ตวับคุคลจะสร้าง ทศันคติ ท่ีดีต่อบุคคล
หรือสิ่งของ ท่ีสามารถชว่ยให้เขามีโอกาสตอบสนองความต้องการของตนได้ 

2. ขา่วสารข้อมลู ทศันคติจะมีพืน้ฐานมาจากชนิดและขนาดของข่าวสารท่ีได้รับรวมทัง้
ลกัษณะของแหล่งท่ีมาของข่าวสาร ด้วยกลไกของการเลือกเฟ้นในการมองเห็นและท าความเข้าใจ
ปัญหาต่าง ๆ ข่าวสารข้อมูลบางส่วนท่ีเข้ามาสู่บุคคลนัน้จะท าให้บุคคลนัน้เก็บไปคิดและสร้างเป็น
ทศันคตขิึน้มาได้ 

3. การเข้าเก่ียวข้องกบักลุ่ม ทศันคติบางอย่างอาจมาจากกลุ่มตา่ง ๆท่ีบุคคลเก่ียวข้อง
อยู่ทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม เช่น ครอบครัว วดั กลุ่มเพ่ือนร่วมงาน กลุ่มกีฬา กลุ่มสงัคมต่าง ๆ 
โดยกลุ่มเหลา่นีไ้มเ่พียงแตเ่ป็นแหลง่รวมของคา่นิยมตา่ง ๆ แตย่งัมีการถ่ายทอดข้อมลูให้แก่บคุคลใน
กลุ่มซึ่งท าให้สามารถสร้างทัศนคติขึน้ได้โดยเฉพาะครอบครัวและกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน เป็นกลุ่มท่ี
ส าคญัท่ีสดุท่ีจะเป็นแหลง่สร้างทศันคติให้แก่บคุคลได้ 
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4. ประสบการณ์ ประสบการณ์ของคนท่ีมีตอ่วตัถสุิ่งของย่อมเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าให้
บคุคลตา่ง ๆ ตีคา่สิ่งท่ีเขาได้มีประสบการณ์มาจนกลายเป็นทศันคติได้ 

5. ลกัษณะท่าทาง ลักษณะท่าทางหลายประการต่างก็มีส่วนทางอ้อมท่ีส าคญัในการ
สร้าง ทศันคต ิให้กบัตวับคุคล  

ปัจจยัตา่ง ๆของการก่อตวัของทศันคติเท่าท่ีกล่าวมาข้างต้นนัน้ในความเป็นจริงจะมิได้
มีการเรียงล าดับตามความส าคัญแต่อย่างใดเลยทัง้นีเ้พราะปัจจัยแต่ละทางเหล่านี ต้ัวไหนจะมี
ความส าคญัตอ่การก่อตวัของทศันคติมากหรือน้อยย่อมสุดแล้วแต่ว่าการพิจารณาสร้างทัศนคติต่อ
สิ่งดงักลา่วจะเก่ียวข้องกบัปัจจยัใดมากท่ีสดุ 

จากการศกึษาเก่ียวกบัประเภทของทศันคตพิบวา่ บคุคลสามารถแสดงทศันคตอิอกได้ 
3 ประเภทด้วยกนั คือ 

1. ทศันคติเชิงบวก เป็นทัศนคติท่ีชักน าให้บุคคลแสดงออก มีความรู้สึกหรือ อารมณ์
จากสภาพจิตใจโต้ตอบในด้านดีตอ่บคุคลอ่ืนหรือเร่ืองราวใดเร่ืองราวหนึ่ง รวมทัง้หน่วยงาน องค์กร 
สถาบนัและการด าเนินกิจการของ องค์การ อ่ืน ๆ เช่น กลุม่ชาวเกษตรกรย่อมมีทศันคติทางบวกหรือ
มีความรู้สึกท่ีดีต่อสหกรณ์การเกษตรและให้ความสนบัสนุนร่วมมือด้วยการเข้าเป็นสมาชิกและร่วม
ในกิจกรรมตา่ง ๆ อยูเ่สมอ เป็นต้น 

2. ทศันคติทางลบ หรือทศันคติท่ีไม่ดี คือทศันคติท่ีสร้างความรู้สึกเป็นไปในทางเส่ือม
เสียไม่ได้รับความเช่ือถือหรือไว้วางใจ อาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัย รวมทัง้เกลียดชังต่อ
บคุคลใดบุคคลหนึ่ง อาจเป็นเร่ืองราวหรือปัญหาใดปัญหาหนึ่งหรือหน่วยงานองค์การ สถาบนัและ
การด าเนินกิจการขององค์การและอ่ืน ๆ เช่น พนักงาน เจ้าหน้าท่ีบางคนอาจมีทัศนคติเชิงลบต่อ
บริษัทซึ่งก่อให้เกิดอคติขึน้ในจิตใจของเขาจนพยายามประพฤติและปฏิบตัิต่อต้านกฎระเบียบของ
บริษัทอยูเ่สมอ 

3. ทศันคติท่ีบุคคลไม่แสดงความคิดเห็นในเร่ืองราวหรือปัญหาใดปัญหาหนึ่งหรือต่อ
บุคคล หน่วยงาน สถาบนั องค์การและอ่ืน ๆโดยสิน้เชิง เช่น นกัศึกษาบางคนอาจมีทศันคตินิ่งเฉย
อยา่งไมมี่ความคดิเห็นตอ่ปัญหาโต้เถียงเร่ืองกฎระเบียบวา่ด้วยเคร่ืองแบบของนกัศกึษา 

ทศันคตทิัง้ 3 ประเภทนี ้บคุคลอาจจะมีเพียงประการเดียวหรือหลายประการก็ได้ ขึน้อยู่
กับความมัน่คงในความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือหรือค่านิยมอ่ืน ๆ ท่ีมีต่อบุคคลสิ่งของการกระท าหรือ
สถานการณ์ 

แดลเนียล แคทซ์ (Daniel Katz , 1960,p. 163) ได้อธิบายถึงหน้าท่ีหรือกลไกของ 
ทศันคต ิท่ีส าคญัไว้ 4 ประการ ดงันีคื้อ 
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1. เพ่ือใช้ส าหรับการปรับตวั หมายความว่าตวับุคคลทกุคนจะอาศยัทศันคติเป็นเคร่ือง
ยดึถือส าหรับการปรับพฤตกิรรมของตนให้เป็นไปในทางท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนสงูท่ีสดุและให้
มีผลเสียน้อยท่ีสดุ ทศันคติจงึสามารถเป็นกลไกท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมายท่ีพึงประสงค์และท่ีไม่
พึงประสงค์ของเขาและด้วยสิ่งเหล่านีเ้องท่ีจะท าให้แนวโน้มของพฤติกรรมเป็นไปในทางท่ีต้องการ
มากท่ีสดุ 

2. เพ่ือป้องกันตวั โดยปกติในทุกขณะ คนทัว่ไปมกัจะมีแนวโน้มท่ีจะไม่ยอมรับความ
จริง ในสิ่งซึง่เป็นท่ีขดัเจน ทศันคติจงึสามารถสะท้อนออกมาเป็นกลไกท่ีป้องกนัตวัโดยการแสดงออก 
เป็นความรู้สึกดถููกเหยียดหยามหรือติฉินนินทาคนอ่ืนและขณะเดียวกันก็จะยกตนเองให้สงูกว่าด้วย
การมีทศันคตท่ีิถือวา่ตนนัน้เหนือกวา่ผู้ อ่ืน 

การก่อตวัท่ีเกิดขึน้มาของทศันคติในลกัษณะนีจ้ะมีลกัษณะแตกตา่งจากการมีทศันคติ 
เป็นเคร่ืองมือในการปรับตวั ดงัท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นกล่าวคือทศันคติจะมิใช่พฒันาขึน้มาจากการมี 
ประสบการณ์กับสิ่งนัน้ ๆ โดยตรงหากแต่เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้จากภายในตัวผู้ นัน้เองและสิ่งท่ีเป็น 
เป้าหมายของการแสดงออกมาซึ่งทัศนคตินัน้ก็เป็นเพียงสิ่งท่ีเขาผู้นัน้หวังใช้เพียงเพ่ือการระบาย
ความรู้สกึเทา่นัน้ 

3. เพ่ือการแสดงความหมายของค่านิยม ทศันคตินัน้เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมต่าง ๆ 
และด้วยทัศนคตินีเ้องท่ีจะใช้ส าหรับสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมต่าง ๆในลักษณะท่ีจ าเพาะเจาะจง
ยิ่งขึน้ ดงันัน้ทศันคตจิงึสามารถใช้ส าหรับอรรถาธิบายและบรรยายความเก่ียวกบัคา่นิยมตา่ง ๆ ได้ 

4. เพ่ือเป็นตวัจดัระเบียบเป็นความรู้ ทศันคตจิะเป็นมาตรฐานท่ีตวับคุคลจะสามารถใช้
ประเมินและท าความเข้าใจกับสภาพแวดล้อมท่ีมีอยู่รอบตวัเขาด้วยกลไกดงักล่าวนีเ้องท่ีท าให้ตวั
บคุคลสามารถรู้และเข้าใจถึงระบบและระเบียบของสิ่งต่าง ๆท่ีอยู่ในรอบตวัเขาได้การเปล่ียนแปลง
ทศันคต ิ

เฮอร์เบริท ซี. เคลแมน (Herbert C. Kelman, Compliance, 1967,p.469) ได้อธิบายถึง
การเปล่ียนแปลงทศันคตโิดยมีความเช่ือว่าทศันคติอยา่งเดียวกนัอาจเกิดในตวับคุคลด้วยวิธีท่ีตา่งกนั 
จากความคดินีเ้ฮอร์เบริทได้แบง่กระบวนการเปล่ียนแปลงทศันคติออกเป็น 3 ประการ คือ 

1.การยินยอม(Compliance) การยินยอมจะเกิดได้เม่ือบุคคลยอมรับสิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อ
ตวัเขาและมุ่งหวังจะได้รับความพอใจจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีอิทธิพลนัน้การท่ีบุคคลยอม
กระท าตามสิ่งท่ีอยากให้เขากระท านัน้ไม่ใชเ่พราะบคุคลเห็นด้วยกบัสิ่งนัน้ แตเ่ป็นเพราะเขาคาดหวงั
ว่าจะได้รับรางวลัหรือการยอมรับจากผู้ อ่ืนในการเห็นด้วยและกระท าตาม ดงันัน้ความพอใจท่ีได้รับ
จากการยอมกระท าตามนัน้เป็นผลมาจากอิทธิพลทางสังคมหรืออิทธิพลของสิ่งท่ีก่อให้เกิดการ
ยอมรับนัน้ กล่าวได้ว่าการยอมกระท าตามนีเ้ป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงทัศนคติซึ่งจะมีพลัง
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ผลกัดนัให้บคุคลยอมกระท าตามมากหรือน้อยขึน้อยู่กบัจ านวนหรือความรุนแรงของรางวลัและการ
ลงโทษ 

2.การเลียนแบบ การเลียนแบบเกิดขึน้เม่ือบุคคลยอมรับสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นซึ่งการ
ยอมรับนีเ้ป็นผลมาจากการท่ีบุคคลต้องการจะสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีหรือท่ีพอใจระหว่างตนเองกับ
ผู้ อ่ืน หรือกลุ่มบคุคลอ่ืน จากการเลียนแบบนีท้ศันคติของบคุคลจะเปล่ียนไปมากหรือน้อยขึน้อยู่กับ
สิ่งเร้าให้เกิดการเลียนแบบ กล่าวได้ว่าการเลียนแบบเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงทศันคติซึ่งพลงั
ผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงนีจ้ะมากหรือน้อยขึน้อยู่กับความน่าโน้มน้าวใจของสิ่งเร้าท่ีมีต่อ
บคุคลนัน้การเลียนแบบจึงขึน้อยู่กับพลงัของผู้ส่งสาร บุคคลจะรับเอาบทบาททัง้หมดของคนอ่ืนมา
เป็นของตนเองหรือแลกเปล่ียนบทบาทซึ่งกันและกันบุคคลจะเช่ือในสิ่งท่ีตวัเอง เลียนแบบแต่ไม่
รวมถึงเนือ้หาและรายละเอียดในการเลียนแบบทศันคติของบุคคลจะเปล่ียนไปมากหรือน้อยขึน้อยู่
กบัสิ่งเร้าท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง 

3.ความต้องการท่ีอยากจะเปล่ียน เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้เม่ือบุคคลยอมรับสิ่งท่ีมี
อิทธิพลเหนือกว่าซึ่งตรงกบัความต้องการภายในคา่นิยมของเขา พฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปในลกัษณะนี ้
จะสอดคล้องกับค่านิยมท่ีบุคคลมีอยู่เดิม ความพึงพอใจท่ีได้จะขึน้อยู่กับเนือ้หารายละเอียดของ
พฤติกรรมนัน้ ๆ การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถ้าความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมถกูกระทบไม่ว่าจะใน
ระดบัใดก็ตามจะมีผลตอ่การเปล่ียนทศันคติทัง้สิน้ 

นอกจากนีอ้งค์ประกอบต่าง ๆในกระบวนการส่ือสาร เช่น คณุสมบตัิของผู้ส่งสารและ
ผู้ รับสาร ลักษณะของข่าวสาร ตลอดจนช่องทางในการส่ือสารล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงทัศนคติได้ทัง้สิน้ นอกจากนีท้ัศนคติของบุคคลเม่ือเกิดขึน้แล้วแม้จะคงทนแต่ก็จะ
สามารถเปล่ียนได้โดยตัวบุคคล สถานการณ์ ข่าวสาร การชวนเช่ือและสิ่งต่าง ๆท่ีท าให้เกิดการ
ยอมรับในสิ่งใหม่แต่จะต้องมีความสัมพันธ์กับค่านิยมของบุคคลนัน้ นอกจากนีอ้าจเกิดจากการ
ยอมรับโดยการบงัคบั เชน่ กฎหมาย ข้อบงัคบั 

การท่ีบุคคลจะเปล่ียนทัศนคติของตนเองนัน้ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 2 
ประการ คือ 

1.การเปล่ียนแปลงไปในทางเดียวกัน หมายถึง ทศันคติของบุคคลท่ีเป็นไปในทางบวก 
ก็จะเพิ่มมากขึน้ ทศันคตท่ีิเป็นไปในทางลบก็จะเพิ่มมากขึน้ในทางลบด้วย 

2.การเปล่ียนแปลงไปคนละทาง หมายถึง การเปล่ียนทศันคตเิดมิของบคุคลท่ีเป็นไปใน
ทางบวกก็จะลดลงไปในทางลบ และถ้าเป็นไปในทางลบก็จะกลับเป็นไปในทางบวกเม่ือพิจารณา
แหล่งท่ีมาของทศันคติแล้วจะเห็นว่าองค์ประกอบส าคญัท่ีเช่ือมโยงให้บคุคลเกิดทศันคติตอ่สิ่งตา่ง ๆ 
ก็คือการส่ือสาร ทัง้นีเ้พราะไมว่่าทศันคติจะเกิดจากประสบการณ์เฉพาะอย่าง การส่ือสารกบัผู้ อ่ืนสิ่ง
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ท่ีเป็นแบบอย่างหรือความเก่ียวข้องกับสถาบนัก็มักจะมีการส่ือสารแทรกอยู่เสมอ กล่าวได้ว่าการ
ส่ือสารเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัอยา่งมากท่ีมีผลท าให้บคุคลเกิดทศันคตติอ่สิ่งตา่ง ๆทศันคติเก่ียวข้องกบั 
การส่ือสาร  

ในการส่ือสารของคนเรานัน้เม่ือท าการส่ือสารออกไปแล้วจะก่อให้เกิดผลของการส่ือสาร
ใน 3 ประการ 1.การส่ือสารก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงความรู้ของผู้ รับสาร 2.การส่ือสารก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทัศนคติของผู้ รับสาร 3.การส่ือสารก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้ รับสาร 
การแสดงพฤตกิรรมการเปล่ียนแปลงทัง้ 3 ประการนี ้จะเกิดในลกัษณะตอ่เน่ืองกนั กล่าวคือ เม่ือผู้ รับ
สารได้รับข่าวสารเก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งจะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองนัน้และการ
เกิดความรู้ความเข้าใจนีมี้ผลท าให้เกิดทัศนคติต่อเร่ืองนัน้ และสุดท้ายก็จะก่อให้เกิด พฤติกรรม ท่ี
กระท าตอ่เร่ืองนัน้ ๆ ตามมา 

จากการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติกบัพฤติกรรมพบว่า ทศันคติกบัพฤติกรรม
มีความสัมพันธ์มีผลซึ่งกันและกัน กล่าวคือทัศนคติ มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ใน
ขณะเดียวกนัการแสดงพฤติกรรมของบุคคลก็มีผลตอ่ทศันคติของบคุคลด้วย อย่างไรก็ตามทศันคติ
เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งท่ีท าให้เกิดพฤติกรรม ทัง้นีพ้ฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจากทศันคติ 
บรรทดัฐานของสงัคม นิสยั และผลท่ีคาดการเปล่ียนแปลงทศันคติ  

ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526,น.5) กล่าวว่า ทัศนคติของบุคคลสามารถถูกท าให้
เปล่ียนแปลงได้หลายวิธี อาจโดยการได้รับข้อมลู ขา่วสารจากผู้ อ่ืนหรือจากส่ือตา่ง ๆ ข้อมลูขา่วสารท่ี
ได้รับจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบของทัศนคติ ในส่วนของการรับรู้ เชิงแนวคิด 
(Cognitive Component) และเม่ือองค์ประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งเปล่ียนแปลง องค์ประกอบส่วนอ่ืน
จะมีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนแปลงด้วย กล่าวคือ เม่ือองค์ประกอบของทศันคติในส่วนของการรับรู้เชิง
แนวคิดเปล่ียนแปลงจะท าให้องค์ประกอบในส่วนของอารมณ์ (Affective Component) และ
องค์ประกอบในสว่นของพฤตกิรรม (Behavioral Component) เปล่ียนแปลงด้วย 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526,น.5) ระบุว่า ฮาร์โลวด์ ลาสเวลล์ (Lasswell ,1948,p.34) 
ระบวุ่า การเปล่ียนแปลงทศันคตโิดยการส่ือสารพิจารณาจากแบบจ าลองการส่ือสารของ ลาสเวล ซึ่ง
ได้วิเคราะห์กระบวนการส่ือสารในรูปของ ใคร พดูอะไร กบัใคร อยา่งไร และได้ผลอยา่งไร ซึง่สามารถ
แบ่งออกเป็นตวัแปรต้นและตวัแปรตาม กล่าวคือ ใคร (ผู้ส่งสาร) พูดอะไร (สาร) กบัใคร (ผู้ รับสาร) 
อย่างไร (ส่ือ) ก็คือตวัแปรต้น ส่วนได้ผลอย่างไร (ผลของการส่ือสาร) ก็คือ ตวัแปรตาม ทัง้นี ้ตวัแปร
ต้นทัง้ 4 ประการ ซึง่ผลตอ่การเปล่ียนแปลง ทศันคต ิมีลกัษณะดงันี ้ 

ผู้ส่งสาร (Source) ผลของสารท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงทัศนคติของบุคคลขึน้อยู่กับผู้ ส่ง
สาร ลักษณะของผู้ ส่งสารบางอย่างจะสามารถมีอิทธิพลต่อบุคคลอ่ืนมากกว่าลักษณะอ่ืน ๆ เช่น 

http://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior.htm
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ความน่าเช่ือถือ (Credibility) ซึ่งขึน้อยู่กับปัจจัย 2 ประการคือความเช่ียวชาญ (Expertness) และ
ความน่าไว้วางใจ (Trustworthiness) ผู้ส่งสารท่ีมาความน่าเช่ือถือสูงจะสามารถชกัจูงใจได้ดีกว่า     
ผู้ส่งสารท่ีมีความน่าเช่ือถือต ่า นอกจากนีบ้คุลิกภาพ (Personality) ของผู้ส่งสารก็มีความส าคญัต่อ
การยอมรับสาร (Message) ลักษณะของสารจะมีผลต่อการยอมรับหรือไม่ยอมรับของบุคคล ถ้า
เตรียมเนือ้หาสารมาเป็นอย่างดีผู้ รับสารก็อยากฟัง ดงันัน้การเรียงล าดบัของเนือ้หาความชดัเจนของ
เนือ้หาสาร ความกระชับ เป็นต้น จึงเป็นองค์ประกอบส าคัญต่อการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพ 
ส่ื อ  (Channel) ห รื อช่ อ งท า ง กา ร ส่ื อส า ร เ ป็ น เ ร่ื อ ง ของปร ะ เ ภทและชนิ ดข อง ส่ื อ ท่ี ใ ช้ 
ผู้ รับสาร (Receiver) องค์ประกอบของผู้ รับสารท่ีจะท าให้เกิดการจูงใจท่ีมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
สตปัิญญา ทศันคต ิความเช่ือ ความเช่ือมัน่ในตนเอง การมีสว่นร่วม การผกูมดั เป็นต้น 

แมคไกวร์ ( McGuire อ้างใน อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท, 2537,น.23) กล่าวว่า ตวัแปรทัง้ 
4 ประการข้างต้นนี ้ก่อให้เกิดตวัแปรตามคือผลของการส่ือสารเป็นไปตามล าดบัขัน้ 5 ขัน้หลกั คือ   
1.ความตัง้ใจ/ความสนใจ (Attention) 2.ความเข้าใจ (Comprehension) 3.การยอมรับต่อสาร 
(Yielding) 4.การเก็บจ าสารไว้ (Retention) 5.การกระท า (Action) โดยผู้ รับสารต้องผ่านไปท่ีละขัน้
เพ่ือท่ีการส่ือสารจะสามารถเปล่ียนแปลงทศันคตไิด้ครบถ้วนตามกระบวนการซึ่งในสภาพการณ์ปกติ 
ขัน้ตอนแรก ๆจะต้องเกิดขึน้ก่อนเพ่ือท่ีขัน้ตอนต่อ ๆ ไปจะเกิดขึน้ได้การเปล่ียนแปลงทศันคติโดยใช้
อิทธิพลทางสงัคม อิทธิพลทางสังคมมีผลอย่างมากต่อการเปล่ียนแปลงทัศนคติและการตดัสินใจ
เพราะในขณะตดัสินใจย่อมมีกลุ่มบุคคลท่ีมีความส าคญัต่อผู้ ป่วยเข้ามาเก่ียวข้อง ได้แก่บุคคลใน
ครอบครัว ญาตพ่ีิน้องและเพ่ือนฝงู เป็นต้น 

แมคไกวร์ และมิลแมน ( McGuire and Millman,1965,p.23) กล่าวว่า แนวความคิด
เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงทัศนคติโดยใช้อิทธิพลทางสงัคมเกิดจากความเช่ือท่ีว่าบุคคลจะพัฒนา
ทศันคตขิองตนเองในลกัษณะใดนัน้ขึน้อยูก่บัข้อมลูท่ีได้รับจากผู้ อ่ืนในสงัคม สิ่งท่ีมีอิทธิพลทางสงัคม
แบง่ออกได้เป็น 2 ประเภทคือ 

1. กลุ่มอ้างอิง (Reference Group) หมายถึง กลุ่มบุคคลท่ีเราใช้เป็นมาตรฐานส าหรับ
ประเมินทศันคติ ความสามารถของเราหรือสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้โดยทัว่ไปบคุคลจะใช้กลุม่อ้างอิงเพ่ือ
ประเมินทศันคติของตน และตดัสินใจว่าทศันคติของตนถูกต้องเพราะคิดว่าคนส่วนใหญ่ในกลุ่มมี 
ทศันคตเิชน่เดียวกบัตน 

วตัสนัและ จอห์นสนั ( Watson and Johnson ,1972,p.21) ได้กลา่วถึงอิทธิพลของกลุ่ม
อ้างอิงท่ีมีตอ่การเปล่ียนแปลงทศันคติไว้ดงันี ้

1.ทศันคติของบคุคลจะมีผลอย่างมากจากกลุ่มท่ีเขามีส่วนร่วมและกลุ่มท่ีเขาต้องการ
จะร่วมด้วย 
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2.ถ้าทัศนคติของบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานหรือบรรทัดฐานของกลุ่มจะเป็นการ
เสริมแรง (Reinforcement) ให้กบัทศันคตินัน้มากขึน้ ในทางตรงข้ามจะเป็นการลงโทษ (Penalty) ถ้า
บุคคลนัน้มีทศันคติไม่ตรงกับมาตรฐานหรือบรรทดัฐานของกลุ่ม มีองค์ประกอบต่อไปนี  ้1.บุคคลท่ี
ขึน้อยู่กบักลุ่มหรือติดอยู่กบักลุ่มมากจะเป็นผู้ ท่ีเปล่ียนแปลงทศันคติได้ยากท่ีสดุ ถ้าการเปล่ียนแปลง
นัน้เป็นความพยายามของบุคคลภายนอก 2.การสนับสนุนหรือเห็นด้วยกับทัศนคติบางอย่างของ
สมาชิกในกลุ่มแม้เพียง1 คนเท่านัน้ก็สามารถลดอิทธิพลของกลุ่มใหญ่ท่ีมีต่อทศันคติของสมาชิกใน
กลุ่มได้ 3.แม้เป็นเพียงสมาชิก 2 คนในกลุ่มเท่านัน้ท่ียึดมัน่ในความคิดหรือทศันคติบางอย่างก็จะมี
อิทธิพลตอ่สมาชิกในกลุ่มได้ 4.การมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่มและ การตดัสินใจกลุ่มจะช่วยลด
การตอ่ต้านการเปล่ียนแปลงทศันคต ิถ้ากลุม่ตดัสินใจยอมรับทศันคตใิหม ่สมาชิกในกลุ่มก็จะยอมรับ
ทศันคติด้วย 5.ถ้าบุคคลเปล่ียนแปลงกลุ่มอ้างอิงของตน บุคคลก็อาจมีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนแปลง
ทศันคตด้ิวย 

2. บุคคลอ้างอิง (Reference Individuals) หมายถึง บุคคลท่ีเราใช้เป็นมาตรฐานเพ่ือ
ประเมิน ทศันคติ ความสามารถของเราหรือสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ อิทธิพลของผู้ อ่ืนท่ีมีตอ่ทศันคตขิอง
บุคคลตรงกับกระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีเรียกว่า “การเลียนแบบ” ซึ่งเป็นกระบวนการท่ี
บุคคลรับเอาคุณสมบตัิของผู้ อ่ืน เช่น ความคิด ทัศนคติ พฤติกรรม เป็นต้นมาเป็นของตน ข้อมูล
ขา่วสารท่ีได้รับจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบของทศันคติในสว่นของการรับรู้เชิงแนวคิด 
(Cognitive Component) และเม่ือองค์ประกอบส่วนใดสว่นหนึง่เปล่ียนแปลงองค์ประกอบส่วนอ่ืนจะ
มีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนแปลงด้วย 

บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นผู้ส่งสารต้องมีความเช่ียวชาญ (Expertness) 
และความน่าไว้วางใจ (Trustworthiness) จะท าให้มีความน่าเช่ือถือสงู สามารถชกัจงูใจได้ดีอีกทัง้มี 
บุคลิกภาพ (Personality) ดีก็จะมีความส าคญัต่อการยอมรับ นอกจากนีห้ากข้อมูลข่าวสารมีการ
เตรียมมาเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเนือ้หา การเรียงล าดบั ความชดัเจนตลอดจนมีความกระชบัและมี
ช่องทางในการส่งท่ีเหมาะสม ผู้ ใช้บริการซึ่งเป็นผู้ รับสารก็อยากฟังและมีแนวโน้มท่ีจะปรับเปล่ียน
พฤตกิรรมตามค าแนะน าหรือชกัจงู 

สุรพงษ์ โสธนะเสถียร , (2533,น.118) ระบุว่า แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความรู้ 
ทัศนคติและพฤติกรรม (KAP) ทฤษฎีนีเ้ป็นทฤษฎีท่ีให้ความส าคัญกับตัวแปร 3 ตัว คือ ความรู้ 
(Knowledge) ทศันคต ิ(Attitude) และการยอมรับปฏิบตัิ (Practice) ของผู้ รับสารอนัอาจมีผลกระทบ
ตอ่สงัคมตอ่ไปจากการรับสารนัน้ ๆ การเปล่ียนแปลงทัง้สามประเภทนีจ้ะเกิดขึน้ในลกัษณะตอ่เน่ือง 
กล่าวคือเม่ือผู้ รับสารได้รับสารก็จะท าให้เกิดความรู้ เม่ือเกิดความรู้ขึน้ก็จะไปมีผลท าให้เกิดทศันคติ 
และขัน้สุดท้ายคือการก่อให้เกิดการกระท า ทฤษฎีนีอ้ธิบายการส่ือสารหรือส่ือมวลชนว่าเป็นตวัแปร
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ต้นท่ีสามารถเป็นตวัน าการพฒันาเข้าไปสู่ชุมชนได้ ด้วยการอาศยั KAP เป็นตวัแปรตามในการวัด
ความส าเร็จของการส่ือสารเพ่ือการพฒันา  

จะเห็นได้ว่าส่ือมวลชนมีบทบาทส าคัญในการน าข่าวสารต่าง ๆ ไปเผยแพร่เพ่ือให้
ประชาชนในสงัคมได้รับทราบว่าขณะนีใ้นสงัคมมีปัญหาอะไร เม่ือประชาชนได้รับทราบข่าวสารนัน้ ๆ
ย่อมก่อให้เกิดทศันคติและเกิดพฤติกรรมต่อไปซึ่งมีลกัษณะสมัพนัธ์กันเป็นลกูโซ่เป็นท่ียอมรับกนัว่า
การส่ือสารมีบทบาทส าคญัในการด าเนินโครงการตา่ง ๆ ให้บรรลผุลส าเร็จตามท่ีตัง้เป้าหมายไว้ การ
ท่ีคนเดนิเท้ามีพฤตกิรรมการปฏิบตัติามกฎจราจรได้ก็ต้องอาศยัการส่ือสารเป็นเคร่ืองมืออนัส าคญัใน
การเพิ่มพนูความรู้ สร้างทศันคติท่ีดีและเกิดการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมไปในทางท่ีเหมาะสมโดยผา่น
ส่ือชนิดตา่ง ๆไปยงัประชาชนกลุม่เป้าหมายซึง่ต้องประกอบด้วย 

ความรู้ (Knowledge)เป็นการรับรู้เบือ้งต้นซึ่งบคุคลสว่นมากจะได้รับผ่าน ประสบการณ์
โดยการเรียนรู้จากการตอบสนองตอ่สิ่งเร้า (S-R) แล้วจดัระบบเป็นโครงสร้างของ ความรู้ท่ีผสมผสาน
ระหวา่งความจ า (ข้อมลู) กบัสภาพจิตวิทยา ด้วยเหตนีุค้วามรู้จงึเป็นความจ าท่ีเลือกสรรซึ่งสอดคล้อง
กับสภาพจิตใจของตนเอง ความรู้จึงเป็นกระบวนการภายใน อย่างไรก็ตามความรู้ก็อาจส่งผลต่อ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกของมนษุย์ได้และผลกระทบท่ีผู้ รับสารเชิงความรู้ใน ทฤษฎีการส่ือสารนัน้อาจ
ปรากฏได้จากสาเหต ุ5 ประการคือ 

1. การตอบข้อสงสัย (Ambiguity Resolution) การส่ือสารมักจะสร้างความสับสนให้
สมาชิกในสงัคม ผู้ รับสารจึงมกัแสวงหาสารสนเทศโดยการอาศยัส่ือทัง้หลายเพ่ือตอบข้อสงสยัและ
ความสบัสนของตน 

2. การสร้างทศันะ (Attitude Formation) ผลกระทบเชิงความรู้ต่อการปลกูฝังทศันะนัน้ 
สว่นมากนิยมใช้กบัสารสนเทศท่ีเป็นนวตักรรมเพ่ือสร้างทศันคติให้คนยอมรับการแพร่นวตักรรมนัน้ ๆ 
(ในฐานะความรู้) 

3. การก าหนดวาระ (Agenda Setting) เป็นผลกระทบเชิงความรู้ท่ีส่ือกระจายออกไป
เพ่ือให้ประชาชนตระหนกัและผกูพนักบัประเด็นวาระท่ีส่ือก าหนดขึน้ หากตรงกบัภูมิหลงัของปัจเจก
ชนและคา่นิยมของสงัคมแล้วผู้ รับสารก็จะเลือกสารสนเทศนัน้ 

4.การพอกพนูระบบความเช่ือ (Expansion of Belief System) 
การส่ือสารสงัคมมกักระจายความเช่ือ คา่นิยมและอดุมการณ์ด้านตา่ง ๆไปสู่ประชาชน 

จึงท าให้ผู้ รับสารรับทราบระบบความเช่ือถือหลากหลายและลึกซึง้ไว้ในความเช่ือของตนมากขึน้ไป
เร่ือย ๆ 

 
 



53 

 

5. การรู้แจ้งตอ่คา่นิยม (Value Clarification) 
ความขัดแย้งในเร่ืองค่านิยมและอุดมการณ์เป็นภาวะปกติของสังคม ส่ือมวลชนท่ี

น าเสนอข้อเท็จจริงในประเด็นเหลา่นี ้ย่อมท าให้ ประชาชน ผู้ รับสารเข้าใจถึงคา่นิยมเหล่านัน้แจ้งชดั
ขึน้คาร์เตอร์ วี กู๊ด (Carter V.Good, 1973,p. 325 อ้างใน โสภิตสดุา มงคลเกษม, 2539,น.42 ) กลา่ว
ว่าความรู้เป็นข้อเท็จจริง (facts) ความจริง (truth) เป็นข้อมูลท่ีมนุษย์ได้รับและเก็บรวบรวมจาก
ประสบการณ์ตา่งๆ การท่ีบคุคลยอมรับหรือปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างมีเหตผุล บคุคลควรจะต้องรู้
เร่ืองเก่ียวกับสิ่งนัน้เพ่ือประกอบการตดัสินใจ นัน่ก็คือบุคคลจะต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อมูลต่างๆ ท่ี
สนบัสนุนและให้ค าตอบข้อสงสยัท่ีบุคคลมีอยู่ ชีแ้จงให้บุคคลเกิดความเข้าใจและมีทศันคติท่ีดีต่อ
เร่ืองใดเร่ืองหนึง่ รวมทัง้เกิดความตระหนกั ความเช่ือและคา่นิยมตา่งๆ ด้วย 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520,น.16) กล่าวว่า ความรู้เป็นพฤติกรรมขัน้ต้นซึ่งผู้ เรียน
เพียงแตจ่ าได้ อาจจะโดยการนึกได้หรือโดยการมองเห็นหรือได้ยิน จ าได้ ความรู้ขัน้นี ้ได้แก่ ความรู้
เก่ียวกบัค าจ ากดัความ ความหมาย ข้อเท็จจริง ทฤษฎี กฎ โครงสร้าง 

วิธีการแก้ปัญหาเหล่านี ้เบนจามิน เอสบลมู (Benjamin S.Bloom, 1967,p. 271) ได้ให้
ความหมายของความรู้ว่าเป็นสิ่งท่ีเก่ียวข้องกับการระลึกถึงเฉพาะเร่ืองหรือเร่ืองทัว่ๆไป ระลึกถึงวิธี 
กระบวนการหรือสถานการณ์ตา่งๆโดยเน้นความจ า 

1. ความรู้ ท าให้ทราบถึงความสามารถในการจ าและการระลึกถึงเหตุการณ์หรือ
ประสบการณ์ท่ีเคยพบมาแล้ว แบ่งออกเป็น 1.1. ความรู้เก่ียวกบัเนือ้หาวิชาโดยเฉพาะ 1.2. ความรู้
เก่ียวกบัวิธีและการด าเนินการท่ีเก่ียวกบัสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 1.3. ความรู้เก่ียวกบัการรวบรวมแนวความคิด
และโครงสร้าง 2. ความเข้าใจ ท าให้ทราบถึงความสามารถในการใช้สติปัญญาและทกัษะเบือ้งต้น
แบ่งออกเป็น การแปลความหมาย คือการแปลจากแบบหนึ่งไปสู่อีกแบบหนึ่งโดยรักษาความหมาย
ได้ถกูต้อง 3. การน าไปใช้ 4. การวิเคราะห์ 5. การสงัเคราะห์ 6. การประเมินคา่ 

แพทริก เมเรดิธ (Patrick Meredith, 1961,p.10) ได้พูดถึงความรู้ว่าจ าเป็นต้องมี
องค์ประกอบ 2 ประการ คือความเข้าใจ (Understanding) และการคงอยู่ (Retaining) เพราะความรู้ 
หมายถึง ความสามารถจดจ าได้ในบางสิ่งบางอยา่งท่ีเราเข้าใจมาแล้ว 

ริเวอร์ ปีเตอร์สัน และ เจนเซ็น (River, Peterson and Jensen 1971,p.283 อ้างถึงใน 
ปรมะ สตะเวทิน, 2540,น. 116-117) ได้กล่าวถึงการศกึษาหรือความรู้ (Knowledge) วา่เป็นลกัษณะ
อีกประการหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อผู้ รับสาร ดังนัน้คนท่ีได้รับการศึกษาในระดบัท่ีต่างกันในยุคสมัยท่ี
ตา่งกนั ในระบบการศกึษาท่ีตา่งกนั ในสาขาวิชาท่ีตา่งกนัจึงย่อมมีความรู้สึกนึกคิด อดุมการณ์ และ
ความต้องการท่ีแตกตา่งกนัไป คนท่ีมีการศึกษาสูงหรือมีความรู้ดีจะได้เปรียบอย่างมากในการท่ีจะ
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เป็นผู้ รับสารท่ีดีเพราะคนเหลา่นีมี้ความรู้กว้างขวางในหลายเร่ือง มีความเข้าใจศพัท์มากและมีความ
เข้าใจสารได้ดี แตค่นเหลา่นีม้กัจะเป็นคนท่ีไมค่อ่ยเช่ืออะไรง่ายๆ 

ดาราวรรณ ศรีสุกใส, (2542, น.41) ระบุว่า การเกิดความรู้ไม่ว่าระดบัใดก็ตามย่อมมี
ความสัมพันธ์กับความรู้สึกนึกคิดซึ่งเช่ือมโยงกับการเปิดรับข่าวสารของบุคคลนัน้เอง รวมไปถึง
ประสบการณ์และลกัษณะทางประชากร (การศกึษา เพศ อาย ุฯลฯ) ของแตล่ะคนท่ีเป็นผู้ รับข่าวสาร 
ถ้าประกอบกบัการท่ีบคุคลมีความพร้อมในด้านตา่งๆ เชน่ มีการศกึษา มีการเปิดรับขา่วสาร เก่ียวกบั
กฎจราจรก็มีโอกาสท่ีจะมีความรู้ในเร่ืองนี ้และสามารถเช่ือมโยงความรู้นัน้เข้ากบัสภาพแวดล้อมได้ 
สามารถระลึกได้ รวบรวมสาระส าคญั เก่ียวกบักฎจราจร รวมทัง้สามารถวิเคราะห์ สงัเคราะห์รวมทัง้
ประเมินผลได้ต่อไปและเม่ือประชาชน เกิดความรู้เก่ียวกับกฎจราจรไม่ว่าจะในระดบัใดก็ตาม สิ่งท่ี
เกิดตามมาก็คือทศันคต ิความคดิเห็นในลกัษณะตา่งๆ  

แนวคิดเก่ียวกับประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
ประชาคมอาเซียน เกิดขึน้เน่ืองจากสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

หรือ "อาเซียน" ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ เวียดนามสปป.ลาว เมียนมาร์ บรูไน และกมัพชูา ได้เล็งเห็นประโยชน์ร่วมกนัในการรวมกลุ่ม
เพ่ือให้มีความเข้มแข็งมากขึน้เพ่ือท่ีจะรับมือกับการเปล่ียนแปลงทัง้  ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองของโลก ซึ่งจะมีผลกระทบต่อภูมิภาคอาเซียนอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ดงันัน้ในปี พ.ศ. 2540 
อาเซียนจึงได้ก าหนดวิสยัทศัน์อาเซียน ค.ศ. 2020 ขึน้โดยมีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นกลุ่มหุ้นส่วนท่ีมี
ความสมานฉันท์ ร่วมกนัพฒันาอย่างเอือ้อาทรซึ่งกนัและกนัให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งจากจดุเร่ิม
ของการก าหนดวิสยัทศัน์ดงักล่าวนี  ้จึงเป็นแรงขบัเคล่ือนให้อาเซียนมีพฒันาการอย่างรวดเร็วในการ
เตรียมตวัเข้าสูรู่ปแบบของประชาคมท่ีมีความเป็นหนึง่เดียวกนั 

จนกระทัง้ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 ผู้น าอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วย
ความร่วมมืออาเซียน หรือท่ีเรียกว่า “ข้อตกลงบาหลี 2” เห็นชอบให้จดัตัง้ประชาคมอาเซียนคือ การ
ให้อาเซียนรวมตวัเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้ส าเร็จภายในปี  พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่
ตอ่มาได้ตกลงร่นระยะเวลาจดัตัง้ให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) เน่ืองจากการแข่งขนัทางด้าน
เศรษฐกิจของโลกซึ่งมีความรุนแรงมากขึน้ เชน่ อตัราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของจีนและอินเดีย
ท่ีมีอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด เป็นต้น ซึ่งในการประชมุสดุยอดอาเซียนครัง้ ท่ี 
14 ท่ีชะอ า หวัหิน เม่ือวนัท่ี1 มีนาคม พ.ศ. 2552 ผู้น าอาเซียนได้ลงนามรับรองปฏิญญาชะอ าวา่ด้วย
แผนงานจัดตัง้ประชาคมอาเซียน (ค.ศ. 2009 - 2015) เพ่ือจัดตัง้ประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 
2558  
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ก้าวส าคัญต่อมาคือการจัดท าปฏิญญาอาเซียน  หรือ “กฎบัตรอาเซียน” (ASEAN 
Charter) ซึ่งมีผลใช้บงัคบัแล้วตัง้แต่เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2552 นบัเป็นการยกระดบัความร่วมมือ
ของอาเซียนเข้าสู่มิติใหม่ในการสร้างประชาคมโดยมีพืน้ฐานท่ีแข็งแกร่งทางกฎหมายและมีองค์กร
รองรับการด าเนินการเข้าสู่เป้าหมายดังกล่าวภายในปี  พ.ศ. 2558 โดยประชาคมอาเซียนจะ
ประกอบด้วยสามเสาหลักในการขับเคล่ือน  ได้แก่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน โดยเป้าหมายดงันี ้

1) ประชาคมการเ มืองและความมั่น  คงอาเ ซียน  (ASEAN Political – Security 
Community: APSC) มุ่งให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  มีระบบแก้ไขความขัดแย้ง
ระหว่างกนัได้ด้วยดีมีเสถียรภาพอย่างรอบด้าน มีกรอบความร่วมมือเพ่ือรับมือกบัภัยคกุคามความ
มั่นคงทัง้ รูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ๆเพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยและมั่นคง  โดยมี
คณุลกัษณะท่ีส าคญั 3 ด้าน คือ 

- เป็นประชาคมท่ีมีกฎเกณฑ์  บรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกันโดยสร้างความ
แข็งแกร่งแก่ประชาธิปไตย สง่เสริมธรรมาภิบาลและหลกันิติธรรม สง่เสริมและคุ้มครองสิทธิมนษุยชน
และเสรีภาพขัน้พืน้ฐาน 
  - เป็นภูมิภาคท่ีมีเอกภาพ สงบสขุและมีความแข็งแกร่งพร้อมรับผิดชอบร่วมกนัเพ่ือ
แก้ไขปัญหาความมัน่คงท่ีครอบคลุมทุกมิติโดยยึดหลกัความมัน่คงทัง้รูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่  
เช่น มิติเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และสิ่ง แวดล้อม การป้องกันความขดัแย้ง การสร้างความไว้ใจ 
และการทตูเชิงป้องกนั 
  - เป็นภูมิภาคท่ีมีพลวตั ยงัคงความเป็นศนูย์กลางและบทบาทของอาเซียนโดยการ
สง่เสริมและรักษาความสมัพนัธ์ท่ีเป็นมิตรและเป็นประโยชน์กบัประเทศภายนอกเพ่ือสนัตภิาพในโลก 
ตลอดทัง้ด าเนินบทบาทท่ีส าคัญในเวทีระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริม
ผลประโยชน์ร่วมกนัของอาเซียน 

2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) มุ่งให้เกิดการ
รวมตวักันทางเศรษฐกิจและการอานวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน  อนัจะท าให้
ภูมิภาคมีความเจริญมัง่คัง่และสามารถแข่งขนักับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้เพ่ือความอยู่ดีกินดีของประชาชน
ในประเทศอาเซียน โดยมีคณุลกัษณะท่ีส าคญั 4 ด้าน คือ 
  - การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว เน้นการเคล่ือนย้ายสินค้า การบริการ การ
ลงทนุเงินทนุ และแรงงานมีฝีมือระหวา่งกนัอยา่งเสรี 
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  - การมีขีดความสามารถในการแข่งขนัสูง เน้นการดาเนินนโยบายการแข่งขนั การ
พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารและพลงังาน 
  - การมีพฒันาการทางเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมกัน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการ
ขยายตวัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ 
เพ่ือลดชอ่งวา่งของระดบัการพฒันา 
  - การบูรนาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้อย่างสมบูรณ์ เน้นการจัดทาข้อตกลงเขต
การค้าเสรีและความตกลงวา่ด้วยการใช้อตัราภาษีพิเศษท่ีเท่ากนักบัประเทศคูเ่จรจา 

3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  มีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นประชาคมท่ีมี
ประชาชนเป็นศนูย์กลาง สงัคมท่ีเอือ้อาทรและแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดี
และมีการพัฒนาในทุก ด้านเ พ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ  ประชาชน  ส่ง เส ริมการใ ช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยืน รวมทัง้ส่งเสริมอตัลกัษณ์ของอาเซียน โดยมีคณุลกัษณะท่ีส าคญั 5 
ด้าน คือ 

  - การพฒันามนษุย์ โดยเน้นการบรูณาการด้านการศกึษา สร้างสงัคมความรู้ พฒันา
ทรัพยากรมนษุย์ ส่งเสริมการจ้างงานท่ีเหมาะสม สง่เสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 
การเข้าถึงวิชาการและเทคโนโลยี 
  - การคุ้ มครองและสวัสดิการสังคม  โดยขจัดความยากจน สร้างเครือข่ายความ
ปลอดภยัทางสงัคม สง่เสริมความมัน่ คงและความปลอดภยัด้านอาหาร การควบคมุโรคตดิตอ่ 
  - การสร้างความยุติธรรมและสิทธิ เน้นคุ้มครองสิทธิผู้ ด้อยโอกาส แรงงานย้ายถ่ิน
ฐานสง่เสริมความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรธุรกิจโครงการเตรียมการรองรับการเคล่ือนย้ายของ
แรงงานสูก่ารเป็นประชาคมอาเซียน รายงานการศกึษาฉบบัสมบรูณ์ 
  - การสง่เสริมความยัง่ยืนด้านสิ่งแวดล้อม เน้นการจดัการปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก
ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมข้ามแดน การเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
  - การสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน โดยการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ อนรัุกษ์มรดกทาง
วฒันธรรมของอาเซียน สง่เสริมการสร้างสรรค์ด้านวฒันธรรม และลดชอ่งวา่งการพฒันา 

เน่ืองจากการแข่งขนัทางด้านเศรษฐกิจของโลกนบัวนัจะมีความรุนแรงมากขึน้  ดงันัน้
ภายใต้การพฒันาไปสู่ประชาคมอาเซียน จึงทาให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มักจะได้รับ
ความสนใจและกล่าวถึงเป็นอย่างมากในปัจจุบนั เน่ืองจากจะนามาซึ่งความเปล่ียนแปลงภายใน
ภูมิภาคอย่างกว้างขวางโดยเป็นประชาคมท่ีส าคญัท่ีจะทาให้อาเซียนกลายเป็นเขตการผลิตเดียว  
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ตลาดเดียวซึ่งหมายความว่าอาเซียนจะมีการเคล่ือนย้ายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรีเสมือนอยู่ใน
ประเทศเดียวกัน สามารถด าเนินกระบวนการผลิตในประเทศสมาชิกใดก็ได้ โดยใช้ทรัพยากรทัง้
วัตถุดิบและแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านมาใช้ในการผลิต  ปราศจากอุปสรรคในด้านภาษีและ
มาตรการท่ีมิใชภ่าษี ตลอดจนมีการสร้างมาตรฐานของสินค้าและกฎระเบียบตา่งๆ ร่วมกนั 

การเปิดเสรีด้านการเคล่ือนย้ายแรงงานจะเกิดขึน้อยา่งเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2558 โดย
จะมีการเคล่ือนย้ายนกัวิชาชีพ หรือแรงงานเช่ียวชาญ หรือผู้ มีความสามารถพิเศษของอาเซียนได้
อย่างเสรี ถือเป็นการขบัเคล่ือนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนท่ีส าคญั  โดยกลุ่มสมาชิก
อาเซียนได้จดัทาข้อตกลงยอมรับร่วมกันในเร่ืองคณุสมบตัิหรือมาตรฐานในแต่ละวิชาชีพ หรือเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการเคล่ือนย้ายนกัวิชาชีพหรือแรงงานเช่ียวชาญ หรือผู้ มีความสามารถพิเศษ
ของอาเซียนได้อยา่งเสรี ปัจจบุนัมีข้อตกลงยอมรับร่วมในคณุสมบตันิกัวิชาชีพของอาเซียนทัง้หมด 7 
สาขา คือ แพทย์ ทนัตแพทย์ พยาบาล สถาปัตยกรรม ส ารวจ นกับญัชี และวิศวกรรม สว่นสาขาอ่ืนๆ 
ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งนักวิชาชีพดังกล่าวหากมีความสามารถและมีคุณสมบัติผ่านตาม
เง่ือนไขท่ีแตล่ะประเทศก าหนดก็จะสามารถไปท างานในกลุม่สมาชิกอาเซียนได้อยา่งเสรี 

การศึกษาทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลการเคล่ือนย้ายแรงงาน  ตลอดจนปัจจัยและ
ปัญหา/อปุสรรคตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเคล่ือนย้ายแรงงานฝีมือเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
(AEC) จึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะท าให้ทราบถึงทิศทางการพัฒนาด้านแรงงานและการเตรียมความ
พร้อมทางด้านการบริหารจดัการของไทย เพ่ือรองรับกรอบความร่วมมือของประชาคมอาเซียนตอ่ไป 
ในด้านการเป็นประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ.2015 และอนาคตของอาเซียน อาเซียนจะกลายเป็นอีก
กลุ่มประเทศหนึ่งท่ีมีพลงัตอ่รองทัง้ด้านการเมืองและเศรษฐกิจ  มีความมัน่คงและเข้มแข็งทางสงัคม
และมีความหลากหลายทางวฒันธรรม ท่ีชาวโลกไม่อาจมองข้ามได้  เน่ืองจากอาเซียนรวมกนัแล้วมี
ประชากรราว 600 ล้านคน เป็น 1 ใน 10 ของประชากรทัง้โลก เป็นศนูย์กลางของ พระพทุธศาสนา ท่ี
มีหลักธรรมท่ีเป็นสากล และเอือ้ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โลกในยุคปัจจุบนัซึ่งองค์การพุทธ
ศาสนิกสมัพนัธ์แหง่โลก (พสล.) ตัง้อยู่ท่ีกรุงเทพฯ ประเทศไทย และมีอินโดนีเซียเป็นประเทศท่ีนบัถือ
ศาสนาอิสลามท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ซึง่มีประชากรกวา่ 240 ล้านคน 

ด้านการเมืองและความมั่นคง เม่ือเกิดความร่วมมือกันด้านการเศรษฐกิจ สงัคมและ
วฒันธรรมแล้วก็ได้แตห่วงัว่าสกัวนัหนึ่งประเทศท่ียงัมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน  อนัสืบเน่ืองมาจาก
ระบอบการปกครองท่ียงัไม่ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนเจ้าของประเทศ 
ไม่น าพาตอ่การใช้อ านาจอธิปไตยของปวงชนไม่ว่าจะเป็นประเทศท่ีปกครองด้วยระบอบสงัคมนิยม
คอมมิวนิสต์หรือประชาธิปไตยแบบคร่ึงใบหรือเผด็จการทหารก็ตาม  ท่ามกลางกระแสโลกาภิวตัน์ท่ี
มุง่ให้เกิดสิทธิ เสรีภาพ สนัติภาพขึน้ทัว่โลกและการโดดเดี่ยวประเทศท่ีไม่สนในกระแสการเมืองแบบ
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นีก็้จะตามมา ซึ่งช่ือว่าไม่มีประเทศใดต้องการถูกตอบโต้ทางการเมืองอันเน่ืองมาจากนโยบาย
การเมืองการปกครองของตนท่ียงัล้าหลงั  เร่ืองสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย ในอนาคตอันใกล้นีทุ้ก
ประเทศในภูมิภาคนีจ้ะเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยท่ีเต็มใบ อ านาจอธิปไตย
อนัเป็นอ านาจสงูสดุในการปกครองประเทศเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงครบทัง้ 10 ประเทศ 

ด้านเศรษฐกิจ จะเกิดความร่วมมือกันมากขึน้ยกเลิกการเก็บภาษีสินค้าระหว่างกันทุก
รายการท่ีมีการค้าขายกนัเสมือนเป็นการค้าภายในประเทศเดียวกนั มีการประชมุร่วมกนัระหวา่งผู้น า
ของประเทศ รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศบ่อยครัง้ขึน้เพ่ือ
แลกเปล่ียนความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจระหวา่งกนัมากขึน้ ตลอดจนสร้างองค์กร ความร่วมมือ
หรือพันธสัญญาต่าง  ๆเพ่ือขับเคล่ือนพัฒนากลุ่มประเทศอาเซียนทางด้านเศรษฐกิจใหม่ให้
เสถียรภาพมากขึน้ มีขีดความสามารถในการแข่งขนัทางด้านเศรษฐกิจและมีอ านาจต่อรองกบักลุ่ม
เศรษฐกิจอ่ืนทัว่โลกในอนาคตอาจมีการใช้เงินสกลุเดียวกนัทัง้ภูมิภาคอาเซียน  อาจเป็นสกลุเงินบาท 
หรือ สกลุ เงินรูเปียหรือสกลุเงินเปโซหรืออาจเป็นช่ือสกุลเงินท่ีตัง้ขึน้ใหม่ไม่ให้ซ า้กบัสกุลเงินท่ีใช้ใน
ประเทศใดในกลุ่มเหมือนกับสกุลเงินยูโรของสหภาพยุโรปท่ีไม่ซ า้กับสกุลเงินของประเทศในกลุ่ม
สหภาพยโุรปเลยแตส่หภาพยโุรปสว่นใหญ่มีความเจริญ 

ด้านอุตสาหกรรม ในขณะท่ีอาเซียนยงัเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรมีการศกึษา
ต ่าจึงน าไปสู่ปัญหาความยากจนและปัญหาอ่ืน ๆ ประเทศไทยควร น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
เผยแพร่แก่สมาชิกกลุม่อาเซียนและชาวโลกมากขึน้เพ่ือแก้ปัญหาเศรษฐกิจจากระบบการแข่งขนัตาม
กลไกการตลาดอนัเกิดจากระบบเศรษฐกิจแบบทนุนิยมในปัจจบุนัและส่งเสริมให้ทกุประเทศพฒันา
ศกัยภาพของคนในชุมชนในท้องถ่ินของตนได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนพฒันาสินค้าท่ีได้จาก
วัตถุดิบในท้อง ถ่ินท่ีมีอยู่อย่างหลากหลายทั่วประเทศให้มีระดับจนสามารถส่งจ าหน่าย
ภายในประเทศหรือส่งเป็นสินค้าเพ่ือจ าหนา่ยตา่งประเทศได้ทัง้นีห้นว่ยงานของรัฐอาจมีบทบาทด้าน
การสง่เสริมด้านงบประมาณ วิทยากรเพิ่มศกัยภาพให้คนในชมุชนตลอดจนหาตลาดเพ่ือหน่ายสินค้า
ท่ีภูมิปัญญาชาวบ้าน ผลิตหรือสร้างขึน้มาอย่างพอเพียงในการระบายสินค้าอนัจะน ามาซึ่งก าลงัใจ
ในการมุง่พฒันาผลงานให้เป็นท่ียอมรับมากขึน้ 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม  อาเซียนได้ร่วมกันยกระดับการศึกษาของประชาชน
ภายในประเทศให้สงูขึน้จนถึงระดบัปริญญาตรี หรือใครมีศกัยภาพทางด้านปัญญาและการเงินก็อาจ
เรียนให้สูงกว่านัน้ และไม่ลืมจดักิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมควบคู่ไปด้วย เน่ืองจากยคุสมยั
ปัจจบุนัมีการแข่งขนัสงูทกุ ๆ ด้านการศกึษาทางโลกอย่างเดียวยงัไม่พอเพราะคนยงัมีกิเลสตณัหาท่ี
จะใช้เลห์่เหล่ียมกลโกง เพื่อหาประโยชน์ใส่ตนและพวกพ้องเกิดการเอารัดเอาเปรียบทางสงัคม ดงันัน้
ทกุประเทศควรสง่เสริมหลกัธรรมทางศาสนาของตนมาท าให้สงัคมมีความเข้มแข็ง อบอุ่น และนา่อยู่
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มากขึน้เพ่ือก้าวสู่ระดบัสากลควรมีการศึกษาภาษาท่ีเป็นส่ือกลางใช้ส่ือสารระหว่างประเทศ  เช่น 
ภาษา องักฤษ ภาษาจีน หรือภาษาประจ าชาติของแตล่ะประเทศในภูมิภาคอาเซียน  เป็นการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรับใช้องค์การระหว่างประเทศท่ีช่ืออาเซียน  และองค์การอ่ืนท่ีอาเซียนมีความ
จ าเป็นต้องประสานงานมากขึน้ เช่น องค์การสหประชาชาติ ซึ่งมีหน่วยงานย่อยหลายหน่วยงาน มี
สาขากระจายอยูท่ัว่โลก เชน่ องค์การศกึษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยเูนสโก) 
หรือ แอสแปค เป็นต้น  

นอกจากนีค้วรมีการร่วมมือ ด้านการตรวจคนเข้าเมืองท่ีเอือ้ตอ่กนัไม่มีมาตรการกีดกนัท่ี
เข้มงวดเหมือนเม่ือก่อนเพ่ือความสะดวกในการเรียนรู้ศึกษาซึ่งกันและกันมากขึน้ นอกจากเร่ือง
ภาษา ควรมีการร่วมมือกนัด้านส่งเสริมหรืผสมผสานทางวฒันธรรมเพ่ือความเข้าใจและประยกุต์ใช้
ร่วมกันมากขึน้ในภูมิภาค ส่งเสริมแลกเปล่ียนด้านสาธารณสุข ควรส่งเสริมการแพทย์ทางเลือกท่ี
หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการแลกเปล่ียนการค้นคว้าเร่ืองสมุนไพร  การฝังเข็ม การนวดแผนโบราณ 
หรือแม้แต่การพฒันาจิตวิญญาณตามหลกัศาสนาต่าง ๆให้สอดคล้องกับยุคสมยัมากขึน้โดยแสวง
จดุร่วมสงวนจุดต่าง โดยเลือกมองหรือเลือกเอาเฉพาะข้อดีของแต่ละศาสนามาบูรณาการ ค าสอน 
เพ่ือน าเสนอให้สงัคมในภมูิภาคอาเซียนน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตมากขึน้ อนัจะเป็นการ
น ามาซึ่งความเข้าใจกันระหว่างประเทศมากขึน้ ความสมัพนัธ์กันด้านวฒันธรรมจะเป็นพืน้ฐานใน
การน าไปสู่ความเข้าใจในเร่ืองอ่ืนต่อไปไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือทางด้านการเมือง  ความมั่นคง 
สนัตภิาพและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจได้แนน่แฟ้นยิ่งขึน้ 

แนวคิดเก่ียวกับเยำวชน 

เยาวชน ตามความหมายของ กรมการพัฒนาชุมชนและส านักงานคณะกรรมการ
เยาวชนแห่งชาติ หมายถึง ผู้ ท่ีมีอายุระหว่าง 15-25 ปี ซึ่งใกล้เคียงกับ UNICEF (อ้างในส านักงาน
สถิติแห่งชาติ, 2541) ท่ีก าหนดในช่วงอายุประมาณ 15-24 ปี ส่วนกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งใกล้ชิด
โดยตรงกับเยาวชนท่ีประกออาชีพด้านการเกษตร  ซึ่งเง่ือนไขในการเป็นสมาชิกจะอยู่ในช่วงอายุ
ระหว่าง 10-35 ปี ทัง้ชายและหญิงซึ่งเป็นผู้ รับช่วงความรับผิดชอบจากผู้ ใหญ่ในการด าเนินกิจกรรม
ทางสงัคม 

ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ  (2537) ได้กล่าวไว้
ในแผนพฒันาเด็กและเยาวชน ซึ่งให้ความหมายของเยาวชนไว้ว่า “เยาวชน คือ บุคคลท่ีมีอายุ 15 -
25 ปี” และในพระราชบญัญตัสิง่เสริมและประสานงานเยาวชนแหง่ชาติ พทุธศกัราช 2521 ได้ก าหนด
ความหมายวา่ “เยาวชน คือ บคุคลซึง่มีอายไุมเ่กิน 25 ปี” 
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ปฬาณี ฐิติวัฒนา (2535,น.5) ได้กล่าวว่า เยาวชนเป็นพลังส าคัญท่ีจะเติบโตขึน้เป็น
ผู้ใหญ่ในอนาคต หากได้รับการชีแ้นะและปลกูฝังอดุมการณ์ตา่งๆก็จะมีบทบาทตามความคาดหวงัท่ี
พงึปฏิบตัติอ่บทบาทของเยาวชน แบง่ออกได้ 7 ประการ ดงันี ้

1. เยาวชนไทยมีบทบาทเป็นสมาชิกของครอบครัวซึ่งต้องมีการปลูกฝังให้รู้จกับทบาท
ของตนในครอบครัว และการบ าเพ็ญประโยชน์ตอ่ผู้ อ่ืน ทัง้ในยามสงบและยามสงคราม 

2. เยาวชนไทยเป็นก าลังการปกป้องรักษาบ้านเมืองโดยต้องฝึกอบรมให้มีวินัยและ
ความรู้สกึในเร่ืองชาตนิิยม 

3. เยาวชนไทยเป็นพลังในทางเศรษฐกิจต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นก าลังผลิตท่ี
พอเพียงกบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจโดยใช้การศกึษาในระบบโรงเรียนเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญั 

4. เยาวชนไทยเป็นพลงัในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมต้องพฒันาให้เหมาะสมทัง้ใน
คณุภาพและปริมาณ โดยใช้การศกึษาทัง้ในและนอกระบบโรงเรียน 

5. เยาวชนไทยเป็นผู้ สืบทอดวัฒนธรรมทัง้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ประเทศไทยแลการถ่ายทอดวฒันธรรมเพ่ือความอยู่รอดปลอดภยัของสงัคมในอนาคตโดยการเรียน
ตามหลกัสตูรกีฬา ศลิปวฒันธรรมและการบ าเพ็ญประโยชน์ 

6. เยาวชนไทยเป็นผู้ รับและเป็นผู้ด าเนินการการพฒันาด้วย หากได้รับการศึกษาและ
พฒันาตนเองให้เป็นทรัพยากรบคุคลท่ีมีคณุคา่ 

7. เยาวชนต้องมีความรู้มีสตปัิญญา มีเหตผุล มีคณุธรรมและวฒันธรรม มีพลานามยัท่ี
สมบรูณ์ มีทกัษะในการประกอบอาชีพ พึง่ตนเองได้ เป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคม มีความรู้ความสามารถ
ในเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เป็นก าลังในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสรุปได้ว่า  เม่ือ
เยาวชนสามารถปฏิบตัตินตามความคาดหวงัตอ่บทบาทได้ บทบาทของเยาวชนท่ีแสดงออกมานัน้จะ
มีความเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับ 

นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์ (2536,น.34) ได้กล่าวถึงบทบาทของเยาวชนในการพัฒนา
สงัคมไทย ไว้ดงันี ้เยาวชน คนหนุ่มสาว โดยเฉพาะนิสิตนกัศกึษามีบทบาทตอ่การพฒันาสงัคมเป็น
อยา่งมากโดยสามารถเข้ามามีสว่นร่วมดงันี ้

1. ศึกษาหลักการส าคัญๆ ของการบริหารบ้านเมือง องค์กรต่างๆ ท่ีปฏิบัติงานตาม
ความเก่ียวข้องสัมพนัธ์ ความรับผิดชอบของบุคลากรในองค์กรต่างๆ ในการศึกษานัน้จ าเป็นต้อง
ศกึษาจากต าราจากครูอาจารย์ แล้วน าข้อมลูเหลา่นัน้มาวิเคราะห์ให้ถกูต้อง รวมทัง้คดิหาแนวทางใน
การท่ีจะวางแผนเพื่อพฒันาบทบาทของคนท่ีจะท าได้ 

2. เคารพกฎหมาย ระเบียบแบบแผนท่ีถกูต้องของสงัคมและปฏิบตัิตวัเป็นตวัอย่างท่ีดี
ส าหรับบคุคลอ่ืนๆ ในสงัคม 
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3. ตัง้ใจศกึษาเล่าเรียน ได้มีความรู้ความสามารถท่ีแท้จริง เพ่ือจะได้ชว่ยกนัรับใช้สงัคม
ประเทศชาตบ้ิานเมือง 

4. ควรต้องศึกษาพิจารณาปัญหาต่างๆ ในสังคมตามแนวทางท่ีถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาเฉพาะหน้า หรือปัญหาท่ีติดตามมาในอนาคต เม่ือศกึษาได้ข้อมลูท่ีถกูต้องแล้วก็ประมวลเป็น
เร่ืองราวเสนอต่อหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการแก้ปัญหานัน้ๆ  เพ่ือการวางแผนปรับปรุง แก้ไขและ
พฒันาสงัคมตอ่ไป 

5. ควรร่วมมือประกอบกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สว่นรวม เพ่ือพฒันาสงัคมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในยามว่างจากการศกึษาเล่าเรียน เช่น อาจจดัตัง้ชมรม กิจกรรมตา่งๆ ในสถาบนัการศกึษา
เพ่ือฝึกฝนให้รู้จกัหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ชว่ยกนัแก้ปัญหาสงัคมในวิถีทางท่ีถกูต้อง 

6. ต้องช่วยกันแก้ไขค่านิยมในสังคมไทยเสียใหม่ คือ ต้องนิยมคนดี นิยมคนท่ีตัง้ใจ
พฒันาสงัคมและประเทศชาตไิมน่ิยมยกยอ่งคนเดน่ คนร ่ารวย และคนได้ลาภยศมาในทางมิชอบ    

สมพร เทพสิทธา (2540,น.23) ได้กล่าวถึงบทบาทของเยาวชนว่าสิ่งท่ีเยาวชนควรจะ
แสดงบทบาทท่ีเหมาะสมนัน้ มีดงัตอ่ไปนี ้

1. บทบาทต่อตนเอง  คือเป็นผู้ ใฝ่พัฒนาอยู่เสมอเพ่ือพัฒนาตนเองไปสู่ความสุข
ความส าเร็จการมีชีวิตอยูอ่ยา่งมีคณุคา่ 

2. บทบาทต่อผู้ อ่ืน เยาวชนควรมีความเคารพเช่ือฟังและมีความกตญัญูกตเวทีต่อพ่อ
แมค่รูอาจารย์ผู้ มีพระคณุ คบเพ่ือนท่ีดีท าตนเป็นมิตรท่ีดีของเพ่ือน มีมนษุย์สมัพนัธ์ท่ีดี 

3. บทบาทต่อสังคม  เยาวชนควรมีส่วนช่วยในการสงเคราะห์ผู้ ตกทุกข์ได้ยาก
ผู้ ด้อยโอกาสช่วยในการแก้ไขปัญหาสงัคม เชน่ ช่วยในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ชว่ยในการพฒันาสงัคมเชน่ พฒันาชมุชนเมือง ชมุชนชนบท 

4. บทบาทตอ่สถาบนัชาติ เยาวชนควรร่วมกนัในการรักษาและสง่เสริมสถาบนัชาตใิห้มี
ความมัน่คงเข้มแข็ง สง่เสริมและรักษาศลิปวฒันธรรมอนัดีงามของชาติ 

5. บทบาทต่อสถาบันศาสนา เยาวชนควรช่วยกันในการรักษาและส่งเสริมสถาบัน
ศาสนา ซึง่เป็นหลกัยดึเหน่ียวจิตใจของคน 

6. บทบาทต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  เยาวชนควรมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์เทิดทนูและรักษาสถาบนัพระมหากษัตริย์ให้มัน่คงสถิตสถาพรตลอดไปบทบาทของ
เยาวชน ดังท่ีกล่าวมานีก้ารท่ีเยาวชนได้แสดงบทบาทดังกล่าวได้ถูกต้องสมบูรณ์นัน้  ครอบครัว 
สถาบนัการศกึษา ครู อาจารย์ และหน่วยงานตา่งๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชนจนต้องการสนบัสนนุอย่าง
จริงจงั เพ่ือเยาวชนจะได้แสดงททบาทท่ีจะชว่ยพฒันาสงัคมตอ่ไป 
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พัฒนา (2542,น.34) อ้างถึงใน สิริพันธุ์  (2544,น.55) ได้กล่าวถึงความส าคัญของ
เยาวชนในด้านตา่ง ๆ วา่ประกอบด้วย ดงันี ้

1) ด้านเศรษฐกิจ โดยทัว่ไปแล้วเยาวชนจะเป็นส่วนหนึ่งท่ีเป็นพลงัส าคญัในการพฒันา
ประเทศชาตใินอนาคต 

2) ด้านสังคม จะเน้นท่ีบทบาทในครอบครัวเป็นส าคญัในฐานะท่ีเป็นสถาบนัพืน้ฐาน
ของการกล่อมเกลา เป็นเป้าหลอมให้เยาวชนมีแนวคิดแบบอย่างของการด ารงชีวิตในอนาคตจาก
กระบวนการถ่ายทอดความรู้  ภูมิปัญญา ความส านึกในความเป็นชุมชนท้องถ่ิน  การจัดการ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดศกัยภาพ จากการได้รับโอกาสของการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ 
ร่วมกับกลุ่มองค์กรชุมชนซึ่งจะมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความมัน่ใจในศกัยภาพของตนเองของ
เยาวชนท่ีจะท างานร่วมกบัสงัคมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3) ด้านสิ่งแวดล้อม ในฐานะท่ีเยาวชนเป็นคนรุ่นใหม่จึงสมควรอย่างยิ่งท่ีจะได้ตระหนกั
ถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสมย่อมส่งผลกระทบกบัวิถีการด ารงชีวิตของเยาวชนทัง้
ในปัจจุบนัและในอนาคตด้วย ความส าคญัของสิ่งแวดล้อมท่ีมีตอ่เยาวชนได้ทวีความส าคญัเพิ่มขึน้
เร่ือย ๆในสถานการณ์ของโลกปัจจุบนัจนกล่าวได้ว่าเยาวชนทกุคนจะต้องเป็น“Green Generation” 
ท่ีคอยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ดงันัน้การพิทกัษ์สิ่งแวดล้อมควรต้องค านึงถึงการอนุรักษ์ควบคู่กันไปกับ
การฟืน้ฟดู้วยเพ่ือน าไปสูก่ารพฒันาท่ียัง่ยืน 

4) ความสามารถในการใช้สิทธิทางการเมืองนัน้ แสดงถึงศกัยภาพของเยาวชนในการใช้
ความคิดเชิงพิจารณาของเยาวชนว่า มีความเป็นผู้ ใหญ่อย่างสมบูรณ์ การให้ความสนใจการเมือง
ติดตามข่าวสาร ความเป็นไปของเหตุการณ์บ้านเมือง ภาวะทางเศรษฐกิจ สังคมทัง้ภายในชุมชน
ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ ถือว่าเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีเยาวชนควรจะรับรู้
เหตกุารณ์ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ทา่มกลางกระแสความเปล่ียนแปลงของสงัคม ซึ่งการท่ีเยาวชนได้มีโอกาส
เรียนรู้จากเหตกุารณ์จริง จะเป็นประสบการณ์ตรงท่ีท าให้เกิด “ความรู้เท่าทนั” ทัง้การมีส่วนร่วมใน
การเป็นเจ้าของประเทศรวมไปถึงเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาตทิัง้หมดเพราะเป็นหน้าท่ีของทกุคน
ตามระบอบประชาธิปไตย ได้แก่ การเคารพและการยอมรับในความคิดเห็นของเสียงส่วนมาก  การ
เปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน การหวงแหนในสิทธิเสรีภาพของตนและการใช้สิทธิและ
เสรีภาพภายใต้กรอบของระเบียบและกฎหมาย 

ดังนัน้ถ้าเยาวชนสามารถรวมตัวกันในลักษณะของกลุ่มเยาวชนได้  จะท าให้เกิด
ศกัยภาพและพลงัอย่างมหาศาลท่ีจะท าประโยชน์ให้กับชุมชนหรือท้องถ่ินท่ีตนเองอาศยัอยู่เพราะ
เยาวชนเป็นกลุ่มคนท่ีจะเป็นผู้อยู่ในชุมชนและเป็นผู้บริหารจดัการชุมชนนัน้ๆ  ต่อไปเม่ือเป็นผู้ ใหญ่ 
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การรวมกลุม่ของเยาวชนในการท างานหรือพฒันาชมุชนจงึเป็นพลงัท่ียิ่งใหญ่และน่าให้การสนบัสนนุ
อยา่งยิ่ง 

สิริพันธุ์ (2544,น.34) ได้กล่าวถึงปัจจัยภายในตวัเยาวชนซึ่งเป็นสิ่งส าคญัอย่างยิ่งต่อ
การเกิดความคดิสร้างสรรค์ จากลกัษณะธรรมชาตขิองวยั ได้แก่ 

1. ความกระตือรือร้นอยากเรียน อยากรู้และสนใจติดตามสิ่งต่างๆ อย่างกว้างขวาง
โดยเฉพาะชอบสิ่งแปลกใหม่ พร้อมท่ีจะรับและเรียนรู้ด้วยการเลียนแบบ  ส ารวจ ทดลองและมี
ประสบการณ์ด้วยตนเอง 

2. พฒันาทางด้านร่างกาย สมองและจิตใจ เน่ืองมาจากการเจริญเตบิโตท าให้เยาวชนมี
แรงจงูใจสงู และค้นพบความสามารถของตนได้และสร้างสรรค์กิจกรรมตา่งๆ ได้เป็นอยา่งดี 

3. ความมีอิสระและเสรีภาพทางความคดิ การเลือกและสามารถตดัสินใจตอ่การกระท า
ตา่ง ๆ ด้วยตนเองได้ มีความเป็นตวัของตวัเองสงู มกัจะไม่ชอบการบงัคบัด้วยอ านาจแตต้่องการการ
ชีแ้นะด้วยเหตผุล 

4. ความมีอดุมการณ์และปรัชญาชีวิตท่ีสงูส่ง มีความเช่ือมัน่และพยายามท าให้เป็นไป
ได้ 

5. มีความคดิฝันและจินตนาการเก่ียวกบัชีวิตและอนาคตของตน  
6. ต้องการการแสดงออก ซึ่งมีการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรม

ต่าง ๆ เช่น รวมกลุ่มเพ่ือด าเนินกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม การพฒันาชุมชน เป็นต้น เป็นการ
ชว่ยเหลือให้เกิดประโยชน์ สร้างสรรค์และพฒันาทกัษะ ความสามารถและความถนดัให้ชดัเจนยิ่งขึน้
ดงันัน้ “กลุ่ม” จึงถือได้ว่าเป็นเวทีแห่งการตอบสนองความต้องการของเยาวชนได้เป็นอย่างดีซึ่งจะ
สง่ผลตอ่ลกัษณะพฤตกิรรมทางสงัคมของเยาวชน ได้แก่ 

1. มีความสนใจ มีความสุขท่ีจะได้อยู่ร่วมกับเพ่ือนท่ีมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน  มี
ค่านิยม ทัศนคติ ความเช่ือ ความสามารถ พืน้ฐานทางนิสัย ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ
ใกล้เคียงกนั 

2. การคบเพ่ือน ชอบคบกันเป็นกลุ่มก้อน กลุ่มเพ่ือมีความส าคญัท่ีสุดส าหรับชีวิตทาง
สงัคมของวยัรุ่น การตดัสินใจตา่ง ๆ ในการด าเนินชีวิตมกัอยู่ใต้อิทธิพลของกลุม่เพ่ือนมากกวา่พ่อแม่ 
ผู้ปกครองหรือสถาบนัการศกึษาใด ๆ การมีกลุม่เพ่ือนท่ีดีจงึมีความส าคญัอยา่งยิ่งตอ่เยาวชน 

3. ความสนใจในเพ่ือนตา่งเพศเป็นสิ่งท่ีตอบสนองความต้องการของเยาวชน  เป็นการ
ฝึกในการรับรู้ในบทบาทของชายและหญิง 

4. ความเป็นผู้ น า  การมีบุคคลท่ีมีความเก่ง  มีความสามารถมีอิทธิพลต่อการเข้า
รวมกลุ่มพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการแสดงออกของเยาวชนซึ่งเป็นวัยท่ีมีความต้องการแสดง
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ความสามารถของตนเองให้เป็นท่ีปรากฏตอ่สงัคมจากกิจกรรมตา่งๆ ซึ่งจะส่งผลตอ่การรวมกลุ่มเพ่ือ
เข้าไปมีบทบาทหรือแสดงศกัยภาพของตนอนัเป็นประโยชน์ตอ่สว่นรวมและสงัคมรวมทัง้การเข้ามามี
สว่นร่วมในการพฒันาฐานข้อมทูรัพยากรธรรมชาตแิมน่ า้สาร อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพนูอีกด้วย 
 กล่าวโดยสรุป เยาวชนคือบุคคลท่ีมีอายุไม่เกิน  25 ปี เป็นผู้ ท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
ประเทศชาติ และด้วยการตระหนกัถึงความส าคญัของเยาวชน  หน่วยงานของรัฐและเอกชนจึงได้
ก าหนดนโยบายเยาวชนแห่งชาติ และก าหนดคณุลกัษณะเด็กและเยาวชนไทยท่ีพึงประสงค์ไว้ เพ่ือ
เป็นแนวทางในการพัฒนาบทบาทของเยาวชน  ทัง้บทบาทต่อตนเอง บทบาทต่อผู้ อ่ืน บทบาทต่อ
สงัคม บทบาทตอ่สถาบนัชาติและบทบาทตอ่สถาบนัพระมหากษัตริย์ นอกจากนีเ้ยาวชนเป็นช่วงวยั
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงทัง้ทางด้านร่างกาย สติปัญญาและอารมณ์ ตามธรรมชาตขิองวยันีจ้ะง่ายตอ่การ
เปล่ียนแปลงตามกระแสท่ีเกิดขึน้รอบตวัและสง่ผลถึงพฒันาการในอนาคต ฉะนัน้เยาวชนจงึเป็นผู้ ท่ีมี
ความส าคัญและมีศักยภาพในการท่ีจะพัฒนาในด้านต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคม 
การเมืองและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมให้แก่
เยาวชน ในการเข้ามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชมุชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาในเร่ือง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งท่ี
ต้องอยูคู่ก่ารด ารงชีวิตของคนในชมุชน ดงันัน้ถ้าหากเยาวชนให้ความส าคญัและรวมกลุม่กนัเพ่ือชว่ย
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้จะเป็นการชว่ยให้เกิดการไขปัญหาท่ีถกูทางและมีความยัง่ยืนตอ่ไป 

ในการศกึษาครัง้นีผู้้ศึกษาได้ใช้แนวคิดเก่ียวกับเยาวชน ในการท าความเข้าใจเก่ียวกับ
บทบาท ความส าคญัและพฤติกรรมของเยาวชนท่ีส่งผลถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฐานข้อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติแม่น า้สารซึ่งเยาวชนเป็นผู้ ท่ีมีความส าคัญและมีศักยภาพในการพัฒนา
ฐานข้อมลูทรัพยากรธรรมชาติด้านตา่งๆ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีสถาบนัท่ีเก่ียวข้องกับเยาวชน ไม่ว่าจะ
เป็นครอบครัว ชุมชน สถาบนัทางศาสนาและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจะต้องมีการส่งเสริม
บทบาทการมีส่วนร่วมแก่เยาวชนในการเข้ามีส่วนร่วมในการพฒันาและแก้ไขปัญหาในชุมชนเพ่ือ
สว่นส าคญัในการเร่ิมต้นการปลกูฝังความรัก ความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติของชมุชนซึ่งเป็น
แนวทางในการด ารงรักษาทรัพยากรธรรมชาตใิห้มีความยัง่ยืนตลอดไป  
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งำนวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบั “กระบวนการสร้างนวตักรรมการส่ือสารเพ่ือเตรียม
ความพร้อมของประชาชนในภาคตะวนัออกในการเป็นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” พบว่า
ได้มีนกัวิชาการท าวิจยัท่ีเก่ียวข้องไว้ ดงันี ้

สรวีย์ พลอยตระกูลชล  พัชราภรณ์ เกษะประกร   (2552) วิจัยเ ร่ือง การศึกษา
ประสิทธิผลของการส่ือสารระหว่างบคุคลท่ีมีผลตอ่ความส าเร็จในการด าเนินงานของธนาคารสมอง 
ชุมชนบ้านสามขา อ.แม่ทะ จ.ล าปาง โดยใช้วิธีการศึกษาคือการสังเกตและการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกแบบไม่เป็นทางการ ประกอบด้วย คณะท างานธนาคารสมอง ประชาชนท่ีมาขอกู้ เงิน และ
กลุม่แกนน าชมุชน ผลการวิจยัด้านรูปแบบปฏิสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้ในธนาคารสมอง สามารถสรุปได้ดงันี ้ 

1. ปฏิสมัพนัธ์ท่ีท าให้เกิดการก่อตัง้ธนาคารสมองเกิดจากการท่ีเด็กมีการใช้ส่ือบคุคลท่ี
เป็นท่ีปรึกษาจากภายนอกมาให้ค าแนะน า และมีการใช้การส่ือสารกลุ่มในการเช่ือมโยงสมาชิกคน
อ่ืนๆให้เข้ามามีสว่นร่วม 

2. ปฏิสมัพนัธ์ในการท างานของคณะกรรมการธนาคารสมอง มีวิธีกระจายขา่วสารการ
ท างานโดยการพบปะและพูดคยุ การประกาศทางวิทยุชุมชน การใช้จดหมายเชิญประชุมและการ
ประชมุ นอกจากนีใ้นการแบง่หน้าท่ีการท างานของเด็กยงัพบว่า มีการแบ่งกลุ่มย่อยๆตามเครือข่าย
การส่ือสาร โดยแบง่กลุม่กนัตามอาย ุตามความสนิทสนม และตามท่ีตัง้ของบ้าน  

3. ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการธนาคารสมองกบัชมุชน มีลกัษณะการส่ือสารดงันี ้ 
3.1 ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างธนาคารสมองกับผู้ขอกู้ เงิน มีวิธีการส่ือสารโดยการพบปะ

พดูคยุ ใช้หอกระจายขา่ว ย่ืนเอกสารขอกู้และการประชมุ  
3.2 ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างธนาคารสมองกับแกนน าชุมชน มีวิธีการส่ือสารในลกัษณะ

เข้าไปมีส่วนร่วมในการประชมุหมู่บ้าน หาข้อมลูเก่ียวกบัผู้ขอกู้ เงิน และปรึกษาขอความช่วยเหลือใน
การตดิตามหนี ้โดยมีการแจ้งข่าวสารผา่นการพบปะพดูคยุการใช้หอกระจายขา่ว การย่ืนเอกสารขอกู้  
ตลอดจนการจดัประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมตัิเงินกู้ และการติดตามโครงการ ผลการวิจยัด้านกลยุทธ์
การส่ือสารท่ีธนาคารสมองใช้ สามารถสรุปดงันี ้ 

1. การส่ือสารภายในคณะท างานธนาคารสมอง มีการใช้กลยทุธ์การส่ือสารในลกัษณะ
ตา่งๆดงันี ้

1.1 กลยทุธ์การรวมกลุ่ม มีลกัษณะการส่ือสารท่ีมุง่สร้างกิจกรรมให้เด็กในชมุชนเข้า
มามีสว่นร่วมและมีการวางแผนการส่ือสารท่ีดีของผู้น ากลุม่ 
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1.2 กลยุทธ์ในการแบ่งหน้าท่ี ได้แบ่งหน้าท่ีในต าแหน่งส าคญัๆโดยยึดหลักความ
อาวุโส และจดัแบ่งกลุ่มย่อยตามลกัษณะเครือข่ายของการส่ือสาร โดยจะพิจารณาตามความสนิท
สนมและตามท่ีตัง้ของบ้าน  

 1 .3 กลยุท ธ์ ในการประชุมใ ช้ลักษณะการ ส่ือสารของผู้ น า ท่ี มีความเป็น
ประชาธิปไตย โดยการเปิดโอกาสให้ทกุคนมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกทกุคนอย่าง
ทัว่ถึง  

 1.4 กลยุทธ์ในการกระตุ้นการท างาน มีลักษณะการเผยแพร่ข่าวสารผ่านการจัด
กิจกรรมย่อยๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัและกระตุ้นจิตส านึกให้เด็กๆเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจใน
สิ่งท่ีได้ท าลงไป  

2. การส่ือสารระหวา่งธนาคารสมองกบัชมุชน มีลกัษณะการส่ือสารดงันี ้ 
2.1 กลยุทธ์ในการสร้างความสมัพนัธ์กับชมุชน เกิดจากการปลูกฝังของชุมชนใน

การให้เดก็ไปมีสว่นร่วมในกิจกรรม ซึง่ท าให้เกิดความรักและความเอือ้อาทรต่อกนัระหว่างผู้ ใหญ่และ
เดก็ในชมุชน  

 2.2 กลยทุธ์ในการพิจารณาเงินกู้ มีการใช้กระบวนการเจรจาตอ่รองโดยพยายามหา
เหตุผลและหาทางออกร่วมกัน อันเป็นการท าให้คู่เจรจามีความรู้สึกพอใจและสามารถลดปัญหา
ความขดัแย้งระหวา่งกนัของคนในชมุชนได้  

2.3 กลยุทธ์ในการติดตามหนี ้มีการเรียนรู้กระบวนการการท างานและแก้ไขปัญหา
ในแตล่ะขัน้ตอนด้วยความรับผิดชอบและความผกูพนัท่ีมีตอ่กนัในชมุชน  

โชตรัิตน์ ศรีสขุ (2554) วิจยัเร่ือง กลยทุธ์การส่ือสารและการรับรู้รูปแบบ โครงการความ
รับผิดชอบต่อสงัคมของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) โดยใช้วิธีการศึกษาคือการรวบรวม
ข้อมูลโดยการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากบุคลากรในบริษัทและผู้ บริโภค
ผลิตภณัฑ์ในกลุม่เบียร์ของบริษัท 

ผลการวิจยัพบว่า 1.การให้ความหมาย: บริษัทได้ก าหนดความรับผิดชอบต่อสงัคมไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์สิ่งท่ีดีให้แก่สงัคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกฝัง 
คนในองค์กรและประชาชนทัว่ไปให้นรัุกษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม 2.รูปแบบโครงการความรับผิดชอบ
ต่อสงัคม: เป็นรูปแบบของกมารบริจาคเพ่ือการกุศลเป็นส่วนมากเป็น CSR-after-process คือการ
รับผิดชอบต่อสงัคมท าอยู่นอกกระบานการบริษัท และเป็น Strategic CSR การท าความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมในเชิงรุก (Proactive) ท่ีองค์กรสามารถริเร่ิมกิจกรรมด้วยตวัเองให้แก่สงัคม 3.กลยุทธ์การ
ส่ือสาร: จ าแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การส่ือสารภายในใช้การส่ือสารจากบนสูล่า่ง คือมีการถ่ายทอด
จากผู้บริหารระดบัสงู ลงสู่ผู้บริหารระดบักลาง ไปถึงผู้ปฏิบตัิและการส่ือสารภายนอกผ่านเคร่ืองมือ
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ทางการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ( IMC) ได้แก่ ส่ือภาพยนตร์โฆษณา ป้ายโฆษณา ส่ือ
กลางแจ้ง ส่ือสิ่งพิมพ์ การจดักิจกรรมพิเศษ การเป็นผู้อปุถมัภ์กิจกรรม และส่ือออนไลน์  

4. การรับรู้รูปแบบโครงการความรับผิดชอบตอ่สงัคม: ผู้บริโภคเห็นว่าการท าโครงการ
วามรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่บริษัท กิจกรรมท่ี
ผู้บริโภครับรู้จะอยู่ในรูปแบบของการบริจาคสิ่งของการบริจาคสิ่งของหรือสินค้าจากบริษัท เพ่ือเป็น
การชว่ยเหลือชมุชน ซึง่โครงการท่ีผู้บริโภครู้จกัละสามารถจดจ าได้คดีคือ โครงการ “ไทยเบฟฯ รวมใจ
ต้านภัยหนาว” โดยผู้ บริโภครับรู้ว่าโครงการนีด้ าเนินการโดนการออกไปแจกจ่ายผ้าห่มให้แก่
ผู้ประสบภยัหนาวเป็นประจ าทกุปี ซึง่ผู้บริโภคพบเห็นได้จาก ส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์ 

บ ารุง สุขพรรณ์ (2550) วิจยัเร่ือง การศึกษาการเปิดรับข่าวสารจาก “ส่ือ” และความรู้
ของนักนักศึกษาต่อการสร้างจิตส านึกในการป้องกันอันตรายจากยาเสพติดตามแนวยุทธ์ศาสตร์
ชาติ”โดยใช้วิธีการศึกษาคือการส ารวจ นกัศกึษาจาก 4 มหาวิทยาลยั คือจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลยัศลิปากร รวมจ านวน 200  

ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ร้ายละ 31.0 มีความถ่ีในการเปิดรับข่าวสาร
จากส่ือหนงัสือพิมพ์ทกุวนั โดยมีการเปิดรับข่าวสารอยู่ในระดบัคอ่นข้างมาก กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 68.5 มีความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารจากส่ือโทรทัศน์ทุกวัน โดยมีการเปิดรับข่าวสารอยู่ใน
ระดบัมาก และกลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่ ร้อยละ 29.0 มีความถ่ีในการเปิดรับขา่วสารจากส่ือวิทยทุกุวนั 
โดยมีการเปิดรับขา่วสารอยู่ในระดบัปานกลาง  

ส าหรับระยะเวลาในการเปิดรับข่าวสารพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 29.5 ใช้
ระยะเวลาในการเปิดรับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์แต่ละครัง้ คือ 31 – 45 นาที โดยมีการเปิดรับ
ข่าวสาร อยู่ในระดับปานกลาง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 69.0 ใช้ระยะเวลาในการเปิดรับ
ขา่วสารจากส่ือ โทรทศัน์แตล่ะครัง้ คือ 1 ชัว่โมงขึน้ไป โดยมีการเปิดรับข่าวสารอยู่ในระดบัมาก และ
กลุ่มตวัย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 36.5 ใช้ระยะเวลาในการเปิดรับข่าวสารจากส่ือวิทยุแต่ละครัง้ คือ 1 
ชัว่โมงขึน้ไป โดยมีการเปิดรับขา่วสารในระดบัคอ่นข้างมาก 

หนงัสือพิมพ์ท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 31.88 เลือกอ่านประจ า คือ หนงัสือพิมพ์
ไทยรัฐ โดยประเภทข่าวหรือคอลมัน์ท่ีกลุ่มตวัอย่างเลือกอ่านในระดะค่อนข้างมากได้แก่ ข่าวบนัเทิง 
ขา่วเทคโนโลยี และขา่วอาชญากรรม ส่วนสถานีโทรทศัน์ท่ีกลุ่มตวัอยา่งเลือกสว่นใหญ่ ร้อยละ 22.85 
เลือกดเูป็นประจ า คือ สถานีโทรทศัน์ช่อง 7 โดยประเภทรายการท่ีกลุม่ตวัอย่างเลือกชมในระดบัมาก 
คือ กีฬา การ์ตนู รายการเพลง และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 77.33 เลือกฟังคล่ืนวิทยุประเภท
คล่ืนเพลง  
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กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.50 มีความสนใจข่าวสารเก่ียวกบัยาเสพติดในระดบั
ปานกลาง ซึ่งกลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่ ร้อยละ 48.0 มีความถ่ีบอ่ยในการเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัยาเสพ
ตดิจากส่ือหนงัสือพิมพ์ 3-4 ครัง้/สปัดาห์ โดยมีการเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัยาเสพติดอยูใ่นระดบัคอน
ข้างมาก กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 44.0 มีความถ่ีบอ่ยในการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัยาเสพติด
จากส่ือโทรทัศน์ 3-4 ครั ง้/สัปดาห์ โดยมีการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับยาเสพติดอยู่ในระดับ
คอ่นข้างมาก กลุม่ตวัอยา่งส่วนใหญ่ ร้อยละ 37.0 มีความถ่ีบอ่ยในการเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัยาเสพ
ตดิจากส่ือวิทย ุ1-2 ครัง้/สปัดาห์ และน้อยกวา่ 1 ครัง้/สปัดาห์  

ทัง้นี ้กลุม่ตวัอยา่งเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัยาเสพติดอยูใ่นระดบัปานกลาง กลุม่ตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 36.5 มีความถ่ีบ่อยในการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัยาเสพติดจากส่ือป้ายโฆษณา/
โปสเตอร 1-2 ครัง้/สปัดาห์ โดยมีการการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับยาเสพติดอยู่ในระดบัปานกลาง 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.0 มีความถ่ีบ่อยในการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับยาเสพติดจากส่ือ
แผ่นพบั น้อยกว่า 1 ครัง้/สปัดาห์ โดยมีการการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับยาเสพอยู่ในระดบัค่อนข้าง
น้อย กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่ ร้อยละ 58.5 มีความถ่ีบอ่ยในการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัยาเสพติดจาก
ส่ือหนงัสือคู่มือเก่ียวกับการป้องกันยาเสพติดน้อยกว่า1 ครัง้/สปัดาห์ โดยมีการการเปิดรับข่าวสาร
เก่ียวกับยาเสพติดอยู่ในระดบัค่อนข้างน้อย กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.5 ไม่ เปิดรับข่าวสาร
เก่ียวกับยาเสพติดจากการพูดคุยกับบุคคลอ่ืน อาทิ เพ่ือน บิดามารดา ญาติ อาจารย์ โดยมีการ
เปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัยาเสพติดอยูใ่นระดบัคอ่นข้างน้อย 

ประเภทของส่ือท่ีกลุ่มตวัอย่างได้รับทราบข่าวสารเก่ียวกบัยาเสพติดมากท่ีสุด คือ ส่ือ
โทรทัศน์ ร้อยละ 50.99 ส่วนข่าวสารเก่ียวกับยาเสพติดท่ีกลุ่มตัวอย่างได้ รับจากกาการอ่าน
หนงัสือพิมพ์/ดโูทรทศัน์/ฟังวิทยุพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.50 ไดรับข่าวสารเก่ียวกับ
ความเสียหายตอ่ส่วนรวมข่าวสารเก่ียวกับยาเสพติดท่ีกลุ่มตวัอย่างได้รับจากการอ่านป้ายโฆษณา/
โปสเตอร์/แผ่นพบั/หนงัสือคู่มือเก่ียวกบัการป้องกันยาเสพติด พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 
48.00 ได้รับข่าวสารเก่ียวกับความรู้เร่ืองยาเสพติด ข่าวสารเก่ียวกบัยาเสพติดท่ีกลุ่มตวัอย่างได้รับ
จากการพูดคุยกับบุคคลอ่ืน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 36.00 ได้ รับข่าวสารเก่ียวกับ
อนัตรายของยาเสพตดิตอ่บคุคล 

วิกานดา พรสกุลวานิช (2554) วิจัยเร่ือง การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการส่ือสารระหว่าง
บคุคล: ผลของความแตกตา่งทางด้านบคุลิกลกัษณะตอ่ความสขุและความพงึพอใจทางสงัคมโดยใช้
วิธีการศกึษาคือวิเคราะห์เชิงคณุภาพและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  

ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัทัง้หมด ได้แก่ ลักษณะนิสยัการหลีกเล่ียงการส่ือสารกับผู้ อ่ืน
ความเช่ือในการควบคุมชีวิตตนเอง แรงจูงใจในการใช้อินเทอร์เน็ตและจ านวนชั่วโมงการใช้
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อินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลตอ่ความสขุและความพึงพอใจทางสงัคม ผู้ ท่ีรู้สึกพึงพอใจกบัการมีส่วนร่วมใน
ชมุชนออนไลน์ เป็นกลุม่คนท่ีเช่ือว่าชีวิตตนเองถกูควบคมุโดยปัจจยัภายใน และเห็นว่าการส่ือสารซึ่ง
หน้า (face-to-face communication) มีประโยชน์น้อย มีแรงจงูใจในการอินเทอร์เน็ตเพ่ือแลกเปล่ียน
ข้อมลูและเพ่ือพดูคยุกับคนอ่ืน นอกจากนีผู้้ ท่ีรู้สึกพึงพอใจการส่ือสารออนไลน์ ยงัเป็นผู้ ท่ีเช่ือว่าชีวิต
ตนเองถกูควบคมุโดยปัจจยัภายนอก และมีแรงจงูใจในการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือพดูคยุกบัคนอ่ืน 

สมสขุ หินวิมาน และคณะ (2547) วิจยัเร่ือง เครือข่ายการส่ือสารกบัศกัยภาพการด ารง
อยู่ของชุมชน: ศึกษากรณีบ้านทุ่งขวาง อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบรีุโดยใช้วิธีการศกึษาคือวิธีการ
วิจยัเชิงคณุภาพ โดยการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทัง้จากการสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมกับวิถีชีวิต
ชมุชน การสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูส าคญั การใช้วิธีการศกึษาประวตัิศาสตร์บอกเล่า การท ากิจกรรมการ
สนทนากลุม่ชาวบ้าน และการทดลองภาคสนาม 

จากการตรวจสอบบริบทตา่ง ๆ ของชมุชนทุ่งขวาง อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบรีุ พบว่า 
ในแง่ปัจจยัภายนอก หรือในท่ามกลางแรงปะทะกบัพลงัความทนัสมยัจากโลกภายนอกนัน้ ตวัแปร
หลักในการด ารงอยู่ของชุมชนนีก็้คือการท่ีชาวบ้านพยายามต่อสู้ เพ่ือรักษามิติทางภูมิศาสตร์และ
เศรษฐกิจของชมุชนหมู่บ้านเอาไว้ ในขณะเดียวกนั ส าหรับในเชิงปัจจยัภายในแล้ว การด ารงอยู่ของ
ชุมชนทุ่งขวางจะด าเนินไปภายใต้ความขัดแย้งในมิติทางการเมือง แต่กระนัน้ชาวบ้านก็ได้อาศยั
กลไกหลายประการเพ่ือลดทอนความขดัแย้งดงักล่าวลง ไม่วา่จะเป็นการสร้างจิตส านกึร่วมกนัในมิติ
ทางประวตัิศาสตร์ การใช้มิติทางสงัคมของระบบเครือญาติและการเป็นสงัคมปิด การผสมผสานและ
ผลิตคณุคา่ความหมายร่วมกนัในเชิงวฒันธรรมและการเสริมความเข้มแข็งของกลไกการส่ือสารเพ่ือ
เช่ือมร้อยความหมาย/ความรู้สึกร่วมกนัของชมุชน ทัง้นีเ้พ่ือให้บ้านทุ่งขวางสามารถธ ารงรักษาพืน้ท่ี 
อตัลกัษณ์ และศกัดิศ์รีของชมุชนให้สืบสานตอ่ไปได้ 

ในขณะเดียวกัน ส าหรับในแง่การส่ือสารของบ้านทุ่งขวางนัน้ ทีมวิจยัพบว่า วฒันธรรม
กลุ่มอนัหลากหลาย มีส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนการด ารงอยู่ของชุมชนดงักล่าว ทัง้นี ้เม่ือทีมวิจยั
ลงมือวิเคราะห์เครือข่ายการส่ือสารหลักสามกลุ่มคือ สภากาแฟ กลุ่มจักสานไม้ไผ่ และเครือข่าย
กิจกรรมของวดัทุ่งขวาง ยงัได้พบเพิ่มเติมว่า นอกจากเครือข่ายทัง้สามนีจ้ะขยายช่องทางการส่ือสาร
ทัง้ระดบัภายในและภายนอกชมุชนแล้ว การประสานการท างานกันของเครือข่ายการส่ือสารท่ีมีราก
ต้นทนุทางวฒันธรรมมาจากอดีตดงักล่าวยงัท าให้ชาวบ้านทุ่งขวางมีพืน้ท่ีการส่ือสารส าหรับทกุเพศ/
ทกุวยั/ทกุกลุ่มการเมืองมีช่องทางการส่ือสารท่ีข้ามกนัระหว่างกลุ่มหรือเครือข่าย มีเวทีการส่ือสารทัง้
ทางโลกและทางธรรม มีกระบวนการส่ือสารท่ีเกิดขึน้เป็นประจ า/ทุกวัน/ตามวาระโอกาสมีแบบ
แผนการส่ือสารท่ีหลากหลาย ทัง้แนวตัง้/แนวนอน เชิงรุก/เชิงรับ การส่ือสารทางเดียว/สองทาง การ
ส่ือสารแบบมีสว่นร่วม และรูปแบบการส่ือสารในหลาย ๆ ระดบั 
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ยิ่งไปกว่านัน้ เม่ือวิเคราะห์ไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างการประสานการท างานของ
เครือข่ายการส่ือสารทัง้สามกบัศกัยภาพการด ารงอยู่ของชุมชนแล้ว จะเห็นได้ว่าการมีเครือข่ายและ
แบบแผนการส่ือสารท่ีหลากหลายนี ้นอกจากจะท าให้ชาวบ้านมีทางเลือกท่ีหลากหลายในการส่ือสาร
ให้เหมาะสมกบัเง่ือนไขท่ีแตกตา่งกนัไปแล้ว เครือขา่ยทัง้สามนีย้งัมีบทบาทหน้าท่ีส าคญั ทัง้ในระดบั
ปัจเจกบุคคลและระดบัสังคม ตัง้แต่บทบาทหน้าท่ีในการจัดการข้อมูลข่าวสารภายใน/ภายนอก
ชมุชน บทบาทหน้าท่ีในการจดัการความขดัแย้งทางสงัคม บทบาทหน้าท่ีในการสร้างและกระชบัสาย
สมัพนัธ์ทางสงัคม และบทบาทหน้าท่ีในการผลิตซ า้เพ่ือสืบทอดอตัลกัษณ์/ศกัดิ์ศรีแห่งชมุชน อยา่งไร
ก็ดี แม้ว่าการประสานการท างานระหว่างเครือข่ายการส่ือสารสามกลุ่ม จะมีผลต่อการด ารงอยู่ของ
ชมุชนทุ่งขวาง แต่ผลดงักล่าวก็เน้นไปท่ีระดบัสงัคม วฒันธรรม และการเมืองเป็นหลกั มากกว่าจะ
สง่ผลตอ่การด ารงอยูใ่นเชิงเศรษฐกิจของชมุชนหมูบ้่าน 

ศภุางค์ นนัตา และคณะ (2547) วิจยัเร่ือง กระบวนทศัน์ใหม่ในการส่ือสารเพ่ือพฒันา
กลุ่มออมทรัพย์จังหวัดสุรินทร์การศึกษานีใ้ช้วิธีการเชิงคุณภาพการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยวิธีการ
สงัเกตและสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างแบบเจาะลึก ได้แก่ ผู้น า ประธาน คณะกรรมการ สมาชิกกลุ่ม 
นกัพฒันาชมุชน องค์กรพฒันาเอกชนประกอบกบัการศกึษาเอกสาร นอกเหนือจากนีย้งัใช้วิธีสงัเกต
แบบมีสว่นร่วมในการตัง้วงเสวนาเวทีชาวบ้าน เป้าหมายเพ่ือให้เห็นผลจากการแลกเปล่ียนและเรียนรู้
และการใช้โปรแกรมกระตุ้นผสมผสานระหว่างการส่ือสารกระบวนทศัน์เดิมและการส่ือสารกระบวน
ทศัน์ใหม ่เชน่ การเย่ียมเยียนการศกึษาดงูาน การสร้างเครือขา่ย การอบรมเสวนา การจดัเวทีเรียนรู้ 

ผลการวิจยัพบว่า 1. แนวทางในการบริหารจดัการกลุม่ออมทรัพย์ชมุชนเมืองและต าบล
เฉนียง จ.สริุนทร์ ท่ีจะท าให้กลุม่ประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน ประกอบด้วยปัจจยัดงันี ้ปัจจยั
ด้านท่ีมาของกลุ่ม การก่อตัง้กลุ่มท่ีเกิดจากความสนใจและความต้องการของชมุชน  หรือการเรียนรู้
จากกลุม่อ่ืนแล้วน ามาจดัตัง้กลุม่เพ่ือพฒันาชมุชนตนเองมกัมีความเข้มแข็งมากกวา่กลุม่ท่ีจดัตัง้เพ่ือ
รองรับนโยบายจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว  ปัจจัยด้านหลักการด าเนินงานท่ีอาศยัการมีส่วนร่วม
เสียสละความซ่ือสตัย์ไว้วางใจซึ่งกนัและกนัเป็นพืน้ฐาน ปัจจยัด้านการบริหารจดัการ ได้แก่ คือ ด้าน
ระบบงาน ระบบเงิน และระบบบุคลากร ท่ีอาศยัการมีส่วนร่วมภายในกลุ่มในทุกระบบ ปัจจยัด้าน
การปฏิสัมพันธ์กับภายนอก  ได้แก่การติดต่อส่ือสารกับหน่วยงานหรือกลุ่ม อ่ืน  ๆ เ พ่ือเช่ือม
ความสมัพนัธ์และความชว่ยเหลือได้ 

2. บทบาทของการส่ือสารท่ีมีส่วนสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ การ
ส่ือสารมีมีบทบาทในสร้างการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  ตลอดจนการให้ความส าคญักับ
การใช้การส่ือสารท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน เช่น การส่ือสารระหว่างบุคคล การส่ือสารผ่านผู้น าความคิด ส่ือ
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กิจกรรมประเพณีในท้องถ่ินให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด ซึ่งส่ือเหล่านีจ้ะมีประสิทธิภาพในการเข้าถึง
กลุม่สมาชิกเป็นการตอกย า้ให้สมาชิกเกิดการรับรู้มากขึน้ 

3. แนวทางของการส่ือสารกระบวนทัศน์ใหม่ ท่ีน ามาใช้ในการพฒันากลุ่มออมทรัพย์            
จ. สริุนทร์คือ 

 1) การอาศยัความสมัพนัธ์ภายในสงัคมหรือชมุชน และองค์กรชมุชนเพ่ือเสริมก าลงั 
ในการส่ือสารชว่ยเหลือพึง่พากนั 

2) การผสมผสานระหวา่งการส่ือสารกระบวนทศัน์เดมิกบัการส่ือสารกระบวนทศัน์ 
ใหม ่ให้เข้ากนัได้ เชน่ พฒันาระบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยอาศยัการส่ือสารระหว่างบคุคล น ามา 
เช่ือมกบัการส่ือสารกระบวนทศัน์ใหม ่ได้แก่ การจดัเวทีชาวบ้าน การเสวนาผา่นกิจกรรมของท้องถ่ิน 
หรือการฝึกอบรมเพิ่มพนูความรู้ การศกึษาดงูาน 

3) การพัฒนาระบบการจัดการการส่ือสารความสัมพันธ์  ในรูปแบบเครือข่ายท่ี
เป็นไปได้ ในระดบัท้องถ่ินหรือชมุชนก่อน โดยไม่มองแคป่ระเด็นวงเงินในการระดมทนุ หรือเครือข่าย
ในเชิงปริมาณเทา่นัน้ ควรมีการกระตุ้นการพฒันาเครือขา่ยความชว่ยเหลืออยา่งจริงจงัด้วย 

จเรวฒัน์ เทวรัตน์ (2554)  การศกึษารูปแบบการประชมุทางไกลผ่านระบบวีดีทศัน์
ระหว่างศูนย์วิทยพัฒนา กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามเพ่ือศกึษาความคิดเห็นตอ่รูปแบบการประชมุทางไกลผ่านระบบวีดีทศัน์ระหว่างศนูย์
วิทยพัฒนากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประชากร ได้แก่บุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราชท่ีอยู่ในส่วนภูมิภาค 10 ศนูย์ คือ ศนูย์วิทยพฒันา ล าปาง สุโขทัย 
นครสวรรค์ อดุรธานี อบุลราชธานี จนัทบรีุ นครนายก เพชรบรีุ นครศรีธรรมราช ยะลา และบคุลากร
มหาวิทยาลยัในสว่นกลาง  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ใช้บริการประชุมทางไกลมีปัญหาโดยภาพรวมอยู่ในระดบั ปาน
กลางเม่ือพิจารณาตามรายด้าน พบวา่ ปัญหาด้านคณุภาพของสญัญาณเสียงในการประชมุทางไกล 
ระดบัปานกลาง ( X  = 3.19) อนัดบัแรก ปัญหาด้านคณุภาพของสญัญาณการส่ือสารในการประชมุ
ทางไกล ระดบัปานกลาง ( X  = 3.14) รองลงมา และปัญหาด้านการใช้และเทคนิคในการประชุม
ทางไกล ระดบัน้อย ( X  = 2.36) อนัดบัสดุท้าย ผู้ ให้บริการประชมุทางไกลมีปัญหา โดยภาพรวมอยู่
ในระดบั ปานกลาง เม่ือพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ปัญหาด้านการใช้และเทคนิคในการประชุม
ทางไกล ระดบัปานกลาง ( X  = 2.88) อนัดบัแรก ปัญหาด้านการประสานงานและสภาพห้องประชมุ
ทางไกล ระดบัปานกลาง ( X  = 2.71) รองลงมา และปัญหาด้านการจัดเตรียมและใช้ระบบการ
ประชมุทางไกลผ่านระบบวีดีทศัน์ ระดบัปานกลาง ( X  = 2.65) อนัดบัสุดท้าย ความคิดเห็นท่ีมีต่อ
รูปแบบการประชมุทางไกล ผู้ ใช้บริการประชมุทางไกลมีความคิดเห็น ด้านความเหมาะสมในการน า
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ระบบประชุมทางไกลมาใช้ ระดบัมาก ( X  = 3.98) อนัดบัแรก และด้านความสามารถใช้อุปกรณ์
ร่วมกับ การประชุมทางไกล ระดบัมาก ( X  = 3.97) อันดับสุดท้าย ผู้ ให้บริการประชุมทางไกลมี
ความคิดเห็น ด้านความเหมาะสมในการน าระบบประชุมทางไกลมาใช้ ระดบัมาก ( X  = 4.02) 
อนัดบัแรก และด้านความสามารถใช้อุปกรณ์ร่วมกับการประชุมทางไกล ระดบัมาก ( X  = 4.00) 
อนัดบัสดุท้าย 

พนัธิวา ชศูรีโสม และ ณฏัฐ์ชดุา วิจิตรจามรี (2555) วิจยัเร่ือง การศกึษาพฤติกรรมการ
ส่ือสารและความพึงพอใจในการส่ือสารของข้าราชการทหาร กรมการทหารส่ือสาร กองทพับก กลุ่ม
ตวัอย่างคือ ข้าราชการทหารกรมการทหารส่ือสาร สงักัดกองทพับก ประกอบด้วย ข้าราชการทหาร
ชัน้สญัญาบตัร ข้าราชการทหารชัน้ประทวน และลกูจ้าง จ านวนทัง้สิน้ 400 คน 

จากการวิจัยพบว่า รูปแบบการส่ือสารภายในองค์กรมีนโยบายการส่ือสารเพ่ือ
ติดต่อส่ือสารภายในและภายนอกองค์กรก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการติดต่อส่ือสาร โดย
กลุ่มเป้าหมายในการติดตอ่ส่ือสาร คือ บุคลากรท่ีท าหน้าท่ีเก่ียวกับการติดตอ่ส่ือสารทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์กร ด้านพฤติกรรมการส่ือสารภายในองค์กรทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ การส่ือสารระหว่าง
ผู้บงัคบับญัชาถึงผู้ ใต้บงัคบับญัชา การส่ือสารระหวา่งผู้ใต้บงัคบับญัชาถึง ผู้บงัคบับญัชา การส่ือสาร
ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน และการส่ือสารระหว่างหน่วยงาน โดยการส่ือสารระหว่างผู้บงัคบับญัชากับ
ผู้ ใต้บงัคบับญัชาอยู่ในระดบัน้อย ส่วนการส่ือสารระหว่างเพ่ือนร่วมงานและหน่วยงานอยู่ในระดบั
ปานกลาง ช่องทางการส่ือสารท่ีใช้มากท่ีสดุคือโทรศพัท์ ซึ่งพฤติกรรมการส่ือสารมีความแตกตา่งกัน
ตามชัน้ยศ จากการศึกษาความพึงพอใจในการส่ือสาร ทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความพอเพีย งของ
ข่าวสาร ด้านความสามารถเสนอแนะปรับปรุงให้ดีขึน้ของบคุคล ด้านประสิทธิภาพของช่องทางการ
ส่ือสาร ด้านคุณภาพส่ือกลาง และด้านวิธีการติดต่อส่ือสารกับเพ่ือนร่วมงาน โดยกลุ่มตวัอย่างมี
ความ พงึพอใจการส่ือสารภาพในหนว่ยงานอยูใ่นระดบัปานกลาง ซึง่พงึพอใจด้านความเพียงพอของ
ข่าวสารมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านวิธีการติดต่อส่ือสารกับเพ่ือนร่วมงาน และด้านคุณภาพของ
ส่ือกลาง ตามล าดบั  

จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการส่ือสาร และความพึงพอใจในการ
ส่ือสาร พบว่า เม่ือในหน่วยงานมีพฤติกรรมการส่ือสารท่ีดี ย่อมส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในการ
ส่ือสาร และยงัช่วยให้การด าเนินงานในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ก่อให้เกิด
ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ปฏิบตังิานในหนว่ยงานอีกด้วย 

กนกวรรณ สมรักษ์ (2554) วิจยัเร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับขา่วสาร ความรู้ ทศันคติและ
แนวโน้มพฤติกรรมตอ่เร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC โดยวิธีวิจยัเชิงปริมาณ แบบส ารวจ ซึ่ง
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างซึ่งเป็นคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีจบการศึกษาตัง้แต่ระดับ
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ปริญญาตรีขึน้ไป ท่ีมีอายุตัง่แต่ 21-60 ปี โดยอาศยัแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการเก็บข้อมลู  

ผลการศึกษาพบว่า 1. ลกัษณะประชากรทัว่ไป เป็นกลุ่มคนท างานท่ีมีการศกึษาตัง้แต่
ระดบัปริญญาตรีขึน้ไปจ านวน 300 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายอุยู่ในช่วง 21-30 ปี ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเป็นข้าราชการ และพนกังานในหน่วยงานของภาครัฐ มีการศกึษาระดบัปริญญา
ตรีมากท่ีสดุ และส่วนใหญ่มีรายได้ระหวา่ง 7,501-18,000 บาท 2. พฤตกิรรมการเปิดรับข่าวสารเร่ือง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสว่นใหญ่จะเปิดรับชมขา่วสารจากส่ือโทรทศัน์เป็นหลกั มีคา่เฉล่ียในการ
เปิดรับประมาณ 3 ครัง้ต่อสัปดาห์ รองลงมาเป็นหนงัสือพิมพ์ มีค่าเฉล่ียในการเปิดรับประมาณ 1 
ครัง้ต่อสปัดาห์ และเปิดรับข้อมูลผ่านเว็บไซต์ มีคา่เฉล่ียในการปิดรับประมาณ 1 ครัง้ต่อสปัดาห์ 3. 
ระดบัความรู้ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยู่ในระดบั
มาก คิดเป็นร้อยละ 73.0 รองลงมามีความรู้เก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดบัปานกลาง 
คดิเป็นคดิเป็น 26.3 และมีความรู้น้อย คดิเป็นร้อยละ0.7  4.  

ทัศนคติต่อเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับเห็นด้วย ซึ่งเป็น
ทศันคติในเชิงบวก โดยมีทศันคติท่ีเห็นด้วยในเร่ือง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะช่วยขยายการค้า 
การลงทนุและการบริการในภูมิภาคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากท่ีสดุ และรองลงมาคือมีทศันคติ
ท่ีดีต่อเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะช่วยสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน 5. 
ด้านแนวโน้มพฤติกรรมตอ่เร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีแนวโน้มพฤติกรรมท่ีจะปรับตวัเพ่ือ รับ
กบัการเปล่ียนแปลงไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากท่ีสุด รองลงมาคือจะศึกษาเร่ืองประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนให้เข้าใจเพิ่มพูนความรู้มากยิ่งขึน้ และจะศึกษาสังคมวัฒนธรรม ภาษาของ
ประเทศในภมูิภาคอาเซียนเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามล าดบั 6. 
ด้านแนวโน้มต่อบุคคลอ่ืน คือจะให้ผู้ อ่ืนศึกษาเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้เข้าใจเพิ่มพูน
ความรู้มากย่ิงขึน้ และแนะน าผู้ อ่ืนให้ปรับตวัเพ่ือรับการเปล่ียนแปลงไปสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
และแนะน าให้ผู้ อ่ืนศึกษาสังคม วัฒนธรรม ภาษาของประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพ่ือรอง รับการ
เปล่ียนแปลงเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตามล าดบั 

อรุณีวรรณ นาศรี สิริรส กิม้เฉีย้ง สุธี ด าคง (2548) วิจยัเร่ือง การส่ือสารในการพฒันา
ประชาคมทบัเท่ียง โดยมีวิธีการศึกษาคือการสมัภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ ให้ข้อมูลส าคญั , การสังเกต
แบบมีส่วนร่วม, การจัดประชุมกลุ่มย่อย และ การจัดเวทีวิจัย แก่กลุ่มแกนน าประชาคมทับเท่ียง
ผลการวิจยัพบวา่ 

 1. พัฒนาการของประชาคมทับเท่ียง สามารถแบ่งได้เป็น 4 ระยะ คือระยะ "ก่อรูป
รวมตวั" ระยะ"รวมพลปัน้แตง่สงัคม" ระยะ "เตบิโตแพร่พนัธุ์" และ ระยะ "ปรับตวัเปล่ียนแปลง" 
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2. ปัจจัยท่ีเอือ้ต่อการก่อตวัของประชาคมทับเท่ียง ประกอบด้วย 5 ปัจจัย คือ ปัจจัย
ด้านวฒันธรรมวิถีชีวิต และอตัลกัษณ์ของคนทบัเท่ียง, ปัจจยัด้านลกัษณะของเมืองทบัเท่ียง, ปัจจยั
ด้านสถานการณ์ท่ีเหมาะสม, ปัจจัยด้านกลุ่มกิจกรรมทางสังคมก่อนเกิดประชาคมทับเท่ียง  และ 
ปัจจยัด้านบคุคล และพนัธมิตรส าคญั 

3. รูปแบบการส่ือสารท่ีใช้ในการธ ารงรักษาเครือข่ายประชาคมทบัเท่ียงมี 4 รูปแบบตาม
ระยะของพฒันาการ กลา่วคือ 

 3.1 ขัน้การก่อรูปรวมตวั ใช้การส่ือสารผ่านพืน้ท่ีสาธารณะ การส่ือสารมวลชน และ
การจดัเวทีเสวนา 

 3.2 ขัน้รวมพลปัน้แต่งสังคม ใช้การส่ือสารผ่านประเด็นร่วมท่ีน่าสนใจคือประเด็น
เมืองน่าอยู่ ส่วนกลไกการส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น การส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายทัว่ไป ใช้
วิธีการตดิประกาศแผ่นปลิว เสียงตามสายของเทศบาล การส่ือสารเพ่ือเชิญกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ใช้
ส่ือบคุคลเร่ิมต้นตามด้วยการส่งจดหมายเชิญประชมุอย่างเป็นทางการ การส่ือสารกบักลุม่เป้าหมาย
ท่ีตอบรับเข้าร่วมประชุม ใช้วิธีการประชุมร่วมอย่างสม ่าเสมอทัง้การประชุมแบบเป็นทางการ  และ
การประชมุแบบไมเ่ป็นทางการ การส่ือสารในเวทีรวมพล จะใช้กระบวนการประชมุเพ่ือค้นหาอนาคต 
ส่วน การส่ือสารกับกลุ่มพนัธมิตร จะใช้ส่ือบุคคลในการส่ือสารโดยเร่ิมจากบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์
สว่นตวักบัพนัธมิตร จากนัน้จงึใช้บคุคลท่ีได้รับการยอมรับนบัถือและมีความนา่เช่ือถือสงู 

3.3 ขัน้เตบิโตแพร่พนัธุ์ กลไกการส่ือสารระหวา่งประชาคมกบัเทศบาล ใช้การส่ือสาร
อย่างเป็นทางการผ่านการเขียนโครงการน าเสนอกิจกรรม กลไกการส่ือสารภายในกลุ่มกิจกรรม ใช้
การพูดคุยกันแบบไม่เป็นทางการท่ีบ้านแกนน ากลุ่ม  และเทศบาล กลไกการส่ือสารระหว่างกลุ่ม
กิจกรรม ใช้การส่ือสารผ่านกลุ่มแกนน า กลไกการส่ือสารระหว่าง  ประชาคมทับเท่ียงกับสังคม
ภายนอก ใช้จดหมายข่าว และ การส่ือสารผ่านเวทีสาธารณะ กลไกการส่ือสารของกลุ่ม กิจกรรมกับ
สงัคมภายนอก ใช้ส่ือเฉพาะกิจ ได้แก่ แผน่พบั ใบปลิว ป้ายประกาศ รถประชาสมัพนัธ์ เสียงตามสาย
ของ เทศบาล และใช้ส่ือมวลชน คือวิทย ุ

3.4 ขัน้ปรับตัวเปล่ียนแปลง  ไม่ปรากฏรูปแบบการส่ือสารตามโครงสร้างของ
ประชาคมทบัเท่ียงท่ีจดัตัง้ไว้ คงเหลือเพียงการส่ือสารกนัด้วยความสมัพนัธ์ส่วนตวัส่วนกลยทุธ์การ
ส่ือสารในการขยายเครือข่ายประชาคมทบัเท่ียงประกอบด้วย 4 กลยทุธ์ คือ กลยทุธ์การใช้ส่ือบคุคล, 
กลยุทธ์การใช้ส่ือกิจกรรม, กลยุทธ์การส่ือสารต่อสาธารณะ และ กลยุทธ์การเลือกใช้ช่องทางการ
ส่ือสารท่ีเหมาะสม  

 4. รูปแบบทางความคิดของกลุ่มแกนน าประชาคมทบัเท่ียง  มี 2 ลกัษณะ คือ Mental 
Model ท่ีเป็นเป้าหมายในใจ ได้แก่ความเช่ือมัน่และมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างสรรค์ “การเมืองภาคประชาชน” 
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ทัง้นีโ้ดยใช้ตนเป็น“ผู้น าการเปล่ียนแปลง” และMental Model ท่ีเป็นมรรควิธีไปสู่เป้าหมาย ได้แก่ 
การเคล่ือนไหวทางสงัคมขบัเคล่ือนมวลชนด้วยการประท้วงเรียกร้องและส่ือสารในลกัษณะรุนแรง  
แต่ต่อมารูปแบบความคิดของกลุ่มแกนน าก็เกิดจุดเปล่ียน  โดยมีมูลเหตุส าคัญ คือ การเข้าร่วม
กระบวนการอบรมเรียนรู้แนวความคิดตา่ง ๆ ท่ีจดัขึน้โดยอาจารย์ชยัวฒัน์ ถิระพนัธุ์ ประธานสถาบนั
เพ่ือการเรียนรู้และพฒันาประชาสงัคม (Civicnet) มาตัง้แต่ปี2539 โดยเปล่ียนจากการแสดงออกท่ี
แข็งกร้าวเร่าร้อน ไปสูอ่่อนโยนเยือกเย็น จากแยกฝ่าย ไปสู่ สามคัคีทกุฝ่าย สว่นรูปแบบการส่ือสารใน
การแพร่รูปแบบทางความคิดของกลุม่แกนน าไปสูบ่คุคลอ่ืนๆนัน้มี 2 วิธีคือการแพร่อยา่งไมจ่งใจ ผา่น
การส่ือสารในชีวิตประจ าวนัของแกนน าไปยงัคนท่ีเข้ามาสมัพนัธ์ใกล้ชิด และการแพร่อยา่งจงใจผ่าน
พืน้ท่ีสาธารณะและส่ือมวลชน 

 5. มุมมองของสาธารณะท่ีมีต่อประชาคมทับเท่ียง  ชาวเมืองทับเท่ียงรับทราบ
ข่าวสารเก่ียวกับเนือ้หาหรือกิจกรรมของประชาคมทับเท่ียงอยู่ในระดับปานกลาง  โดยกิจกรรม
ชาวเมืองรับทราบ พึงพอใจ และเข้าไปมีส่วนร่วมมากท่ีสดุคือ กิจกรรมการจดัตัง้กลุ่มออมทรัพย์ส่วน
กิจกรรมท่ีประชาชนรับทราบน้อยท่ีสุด คือ กิจกรรมการจดัตัง้กลุ่มธนาคารขยะของเยาวชนชุมชน
หนองยวนและการเดนิส ารวจชมุชนของเยาวชนชมุชนทา่จีนรูปแบบการส่ือสารในการสง่ขา่วสารการ
จดักิจกรรมของประชาคมทบัเท่ียง พบว่า ชาวเมืองทบัเท่ียงเปิดรับทราบข่าวสารเก่ียวกบัเนือ้หาหรือ
กิจกรรมของประชาคมทับเท่ียงอยู่ในระดบัปานกลาง  โดยรูปแบบการส่ือสารท่ีชาวเมืองทับเท่ียง
เปิดรับมากท่ีสดุคือ ส่ือวิทย ุรองลงมาเป็นการเปิดรับผา่นส่ือรถโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ผ่านเสียงตาม
สายของเทศบาลนครตรัง สว่นรูปแบบการส่ือสารท่ีชาวเมืองรับทราบได้น้อยท่ีสดุ คือการใช้จดหมาย
เชิญอยา่งเป็นทางการ 

สมใจ กงเติม (2555) วิจัยเร่ือง การศึกษาความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของของนกัศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ โดยใช้วิธีการศกึษาคือการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จ าแนกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ความพร้อมด้าน
ความรู้ ความพร้อมด้านทกัษะกระบวนการ ความพร้อมด้านเจตคต ิ

ผลการวิจัย พบว่า 1)ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ100 จ าแนกตาม
คณะจ าแนกวิชาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 22.14 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ร้อยละ20.30 คณะครุศาสตร์ร้อยละ 20.13 คณะวิทยาการจดัการร้อยละ18.90 และคณะ
เทคโนโลยีเกษตร ร้อยละ18.51 ความคิดเห็นเร่ืองความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัย ในภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
ความรู้และด้านทกัษะกระบวนการอยู่ในระดบัปานกลาง ความพร้อมด้านเจตคติ อยู่ในระดบัมาก 
ผลการทดสอบความแตกตา่งของนกัศกึษาแต่ละคณะมีความพร้อมในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนไม่
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แตกต่างกัน แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักศึกษาต่างคณะกันมีความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนด้านทกัษะและกระบวนการ ด้านเจตคติ แตกตา่งกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
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บทที่ 3  

ระเบียบวิธีกำรวิจัย 

  การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ (Action Research) ประเภทวิจยันิเทศศาสตร์         
โดยใช้การวิจัยแบบผสม (mixed method) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ      
มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

3.1 กำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
ในส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการวิจัยเอกสาร และการ

สนทนากลุม่ ดงันี ้
กำรวิจัยเอกสำร (Document Research) 
ผู้วิจยัใช้วิธีการวิจยัเอกสารในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ประเด็นหลกั แบ่งออกเป็น 

ดงันี ้
ประเด็นท่ี 1 ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน โดยค้นจากเอกสารหนังสือ 

วารสารวิชาการ งานวิจยั และเอกสารอ่ืนท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
ประเทศไทย  

ประเด็นท่ี 2 ความเป็นมาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยค้นจากเอกสาร
หนงัสือ วารสารวิชาการ งานวิจยั และเอกสารอ่ืนท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของประเทศไทย ประกอบด้วย ประเดน็  

 การเป็นตลาดฐานการผลิตเดียว โยกย้ายแรงงานมีฝีมืออยา่งเสรี  

 การมีขีดความสามารถในการแข่งขนัสูงด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน การ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การพฒันาเทคโนโลยีการส่ือสารสารสนเทศและการพฒันาพลงังาน 

 การมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมกัน  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการ
ขยายตวัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ 
(CLMV) เพ่ือลดชอ่งวา่งของระดบัการพฒันา 

 การจดัท าข้อตกลงเขตการค้าเสรี วา่ด้วยการใช้อตัราภาษีพิเศษ 
ประเด็นท่ี 3 กลุ่มอาชีพทัง้ 7 อาชีพท่ีได้รับการรับรองจากประเทศสมาชิกประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนให้สามารถเดนิทางเข้าไปประกอบอาชีพในประเทศอาเซียนได้ ประกอบด้วย แพทย์ 
ทนัตแพทย์ พยาบาล บญัชี วิศวกร สถาปนิก นกัส ารวจ 

 
 
 



78 

 

กำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group Discussion) 
คณะผู้วิจยัได้จดัการสนทนากลุ่มขึน้  เป็นการจดัการสนทนาโดยเชิญประชาชนจาก

ภาคตะวนัออกในหลากหลายอาชีพ ประกอบด้วย ข้าราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ ส่ือมวลชน ได้แก่ 
นกัหนงัสือพิมพ์ นกัจดัรายการวิทยกุระจายเสียง ผู้แทนจากกรมประชาสมัพนัธ์ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบั
การน าเสนอข่าวสารไปยังสาธารณชน และประชาชนจากหลากหลายอาชีพ โดยมีคณะผู้ วิจัยท า
หน้าท่ีเป็นผู้ ควบคุมการสนทนา (Modelator) ทัง้นี ้ประเด็นท่ีท าการสนทนากลุ่มประกอบด้วย
ประเดน็ยอ่ย ดงัตอ่ไปนี ้

  การเตรียมความพร้อมของประชาชนในการเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย ในประเด็นการเปิดรับข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับการเป็น
ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  ปัญหาท่ีประชาชนในภาคตะวันออกได้รับจากการท่ีประเทศไทยได้เข้าเป็น
ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และปัญหาอนัเน่ืองมาจากการท่ีประชาชนจากประเทศ
เพ่ือนบ้านด้านทิศตะวนัออกของประเทศไทยหลัง่ไหลเข้ามาประกอบอาชีพในพืน้ท่ีภาคตะวนัออก 

  สืบเน่ืองจากภาคตะวนัออกของประเทศไทยมีพืน้ท่ีติดตอ่กบัประเทศเพ่ือนบ้าน 
คือ ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม 
ซึ่งประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านนิยมอพยพเข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทยจ านวนมาก 
คณะผู้วิจยัจึงเก็บข้อมลูในประเด็นการเตรียมตวัและการปรับตวัของประชาชนในภาคตะวนัออกเพ่ือ
รองรับการเข้ามาอาศัยอยู่ร่วมกันของประชาชนจากประเทศเพ่ือนบ้านและประชาชนในภาค
ตะวนัออกของประเทศไทย 

 
3.2 กำรวิจัยเชิงปริมำณ  
เป็นการส ารวจความคิดเห็นของเยาวชนในภาคตะวันออกเก่ียวกับลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ของเยาวชนและประชาชนในภาคตะวันออกทัง้ 7 จังหวัด มีวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมลูการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้

ประชำกร 
ประชากรในการวิจยัครัง้นี ้ แบง่ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ประชากรหลกัและประชากร

รองในการวิจยั ดงันี ้
กลุ่มท่ี 1 ประชากรหลัก ได้แก่ ประชาชนในภาคตะวันออก ซึ่งประกอบด้วย 7 

จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ชลบรีุ ระยอง จนัทบรีุ ตราด ปราจีนบรีุ และสระแก้ว 
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กลุ่มท่ี 2 ประชากรรอง ได้แก่ เยาวชนท่ีก าลงัศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาในโรงเรียน
ท่ีตัง้อยูใ่นภาคตะวนัออก ประกอบด้วย 7 จงัหวดัเชน่เดียวกนั ได้แก่ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ชลบรีุ ระยอง 
จนัทบรีุ ตราด ปราจีนบรีุ และสระแก้ว 

กลุ่มตัวอย่ำง 
ตวัอยา่งในการวิจยัครัง้นี ้แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่  
ตัวอย่างหลัก คือ ประชาชนในภาคตะวันออก ซึ่งประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว จังหวัดละ 150 คน รวม 
1,050 คน  

ตวัอย่างรอง คือ เยาวชนในภาคตะวนัออก ซึ่งประกอบด้วย 7 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา ชลบรีุ ระยอง จนัทบรีุ ตราด ปราจีนบรีุ และสระแก้ว จงัหวดัละ 10 คน รวม 70 คน 

กำรก ำหนดขนำดตัวอย่ำง 
ผู้วิจยัก าหนดขนาดตวัอยา่งในการวิจยัโดยค านวณจากสตูรหาขนาดตวัอย่างเม่ือไม่

ทราบคา่ของประชากร ดงันี ้
2 2

2

z
n

e


  

 

   

 

2

2

1.96 0.30

0.10
n   

เม่ือ  ความแปรปรวนท่ีต้องการศกึษา เทา่กบั 0.30 
 ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% 
 ความคลาดเคล่ือนในการสุม่ เทา่กบั 0.10 
ดงันัน้ขนาดตวัอยา่งในการวิจยั จ านวน 116 คน ผู้วิจยัจงึปรับขนาดตวัอยา่งเป็น 

จ านวน 150 คน 
กำรสุ่มตัวอย่ำง 
ผู้วิจยัด าเนินการสุ่มตวัอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบสองขัน้ตอน (two-stages random 

sampling) 
    ขัน้ตอน ท่ี  1 ผู้ วิจัยใ ช้วิ ธีการสุ่มแบบแบ่งชั น้ภูมิ  (stratified random 
sampling)โดยใช้จงัหวดัเป็นตวัแบง่ชัน้ภมูิ  
    ขัน้ตอนท่ี 2 ผู้ วิจัยประสานกับประชาสัมพันธ์จังหวัดเพ่ือขอรายช่ือ
ประชาชนท่ีมีบทบาทด้านการส่ือสารในแต่ละจงัหวดั และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random 
sampling) เพ่ือให้ได้ตวัอยา่ง จ านวน 150 คน ในแตล่ะจงัหวดั 
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     ในส่วนของตวัอย่างรอง ผู้วิจยัด าเนินการสุ่มตวัอย่างเช่นเดียวกับตวัอย่าง
หลกัเพ่ือให้ได้ตวัอยา่ง จ านวน 10 คน ในแตล่ะจงัหวดั 

ตารางท่ี 1  
จ านวนตวัอยา่งแบง่ตามจงัหวดั 

 
              จังหวัด             ประชำชน               เยำวชน 

ฉะเชิงเทรา 150 10 
ชลบรีุ 150 10 
ระยอง 150 10 
จนัทบรีุ 150 10 
ตราด 150 10 

ปราจีนบรีุ 150 10 
สระแก้ว 150 10 
รวม 1,050 70 

 
เคร่ืองมือวิจัย 
เคร่ืองมือส าหรับการวิจยั ผู้ วิจัยสร้างขึน้คือแบบสอบถามความรู้ ความเข้าใจและ

ความพร้อมของประชาชนในภาคตะวันออกในการเป็นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่ 

ตอนท่ี 1 ความรู้เก่ียวกบัการเป็นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ตอนท่ี 2 ความเข้าใจเก่ียวกบัการเป็นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู 2 ส่วน ได้แก่ คือ ส่วนท่ีหนึ่ง ภาคเยาวชน 

สว่นท่ีสอง ภาคประชาชน ดงันี ้

สว่นท่ี 1 ภาคเยาวชน 
  ระยะท่ี 1 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามกับ
เยาวชนในภาคตะวันออก จ านวน 70 คน ก่อนการเข้าร่วมโครงการนักข่าวพลเมืองเก่ียวกับเร่ือง
ความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมเก่ียวกบัการเป็นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ระยะท่ี 2 เป็นการสร้างนักข่าวพลเมืองเก่ียวกับเร่ืองความรู้ ความเข้าใจ 
และความพร้อมเก่ียวกบัการเป็นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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  ระยะท่ี 1 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมลูเชิงปริมาณ ครัง้ท่ี 2 ด้วยแบบสอบถาม
กบัเยาวชนในภาคตะวนัออก จ านวน 70 คน หลงัการเข้าร่วมโครงการนกัข่าวพลเมืองเก่ียวกบัเร่ือง
ความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมเก่ียวกบัการเป็นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

สว่นท่ี 2 ภาคประชาชน 
  ระยะท่ี 1 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามกับ
ประชาชนในภาคตะวันออก จ านวน 1,050 คน ก่อนการเข้าร่วมเวทีระดมความคิดเก่ียวกับเร่ือง
ความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมเก่ียวกับการเป็นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาค
ประชาชน 
 ระยะท่ี 2 เป็นการจัดเวทีระดมความคิดเก่ียวกับเร่ืองความรู้ ความเข้าใจ 
และความพร้อมเก่ียวกบัการเป็นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาคประชาชน 
  ระยะท่ี 3 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมลูเชิงปริมาณครัง้ท่ี 2 ด้วยแบบสอบถาม
กบัประชาชนในภาคตะวนัออก จ านวน 1,050 คน หลงัการเข้าร่วมเวทีระดมความคิดเก่ียวกับเร่ือง
ความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมเก่ียวกับการเป็นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาค
ประชาชน 
 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบผสม (Mixed method) โดยท่ีผู้วิจยัจะ

ท าการเก็บรวบรวมข้อมลูเชิงปริมาณก่อน และหลงั แล้วท าการเก็บรวบรวมข้อมลูเชิงคัน่กลาง 
ผู้วิจยัด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
1) การวิเคราะห์ความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมเก่ียวกับการเป็นประเทศ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาคประชาชนด้วยการวิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis)  
2) วิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้น เพ่ือให้ทราบลกัษณะของตวัอย่าง โดยใช้สถิติบรรยาย 

ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉล่ียเลขคณิต คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่ความเบ้ และคา่ความโดง่                      
3) วิเคราะห์การเกิดความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อม ก่อนและหลงัการจดัเวที

ระดมความคดิด้วยการทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉล่ีย (Paired-samples t-test) 
 

กำรน ำเสนอข้อมูล 
หลงัจากการเก็บรวบรวมข้อมลูเสร็จสิน้ ผู้วิจยัน าเสนอข้อมูลโดยน าเสนอใบบทท่ี 4 

หวัข้อความเป็นมาของประชาคมอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทท่ี 5 เป็นผลการวิจยั
เชิงปริมาณท่ีได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมลูการวิจยั บทท่ี 6 เป็นผลการวิจยัท่ีได้จาก
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กระบวนการเตรียมความพร้อมของประชาชนในภาคตะวันออก บทท่ี 7 น าเสนอปัญหาและการ
ปรับตัวของประชาชนในภาคตะวันออก และบทท่ี 8 เป็นการน าเสนอการสรุปผลการวิจัย การ
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะการวิจยั รวมทัง้บรรณานกุรม ภาคผนวก  
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บทที่ 4 

ควำมเป็นมำประชำคมอำเซียนและประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

การน าเสนอผลการวิจยัในบทท่ี 4 ประกอบด้วย ประเด็นความเป็นมาของประชาคม
อาเซียน ความเป็นมาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเป็นตลาดฐานการผลิตเดียว การโยกย้าย
แรงงานฝีมืออย่างเสรี การมีขีดความสามารถในการแข่งขนัสงู การมีพฒันาการทางเศรษฐกิจท่ีเท่า
เทียมกนั ดงัรายระเอียดตอ่ไปนี ้

4.1 ควำมเป็นมำประชำคมอำเซียน 
“อาเซียน” ตัง้อยู่ทางซีกโลกตะวนัออก ทางทิศทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย 

ระหว่างเส้นละติจูดท่ี 10 องศาใต้ถึงเส้นละติดจูดท่ี 28 องศาเหนือ ท าให้มีพืน้ท่ีอยู่ทัง้ซีกโลกเหนือ
และซีกโลกใต้ระหว่างเส้นศนูย์สตูร มีผลตอ่สภาพภูมิอากาศ ท าให้ภูมิภาคนีมี้สภาพภูมิอากาศอยู่ใน
เขตร้อนและตัง้อยูร่ะหวา่งเส้นลองติจดูท่ี 92 องศาตะวนัออก ถึงเส้นลองติจดูท่ี 141 องศาตะวนัออก 
ท าให้เวลามาตรฐานของแตล่ะประเทศในภูมิภาคมีความแตกตา่งกนั เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ มีเนือ้
ท่ีประมาณ 4.5 ล้านตารางกิโลเมตรหรือราวร้อยละ 9 ของเนือ้ท่ีทวีปเอเชีย อาณาเขตของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ทิศเหนือติดกับประเทศจีน ทิศใต้ติดกับมหาสมุทรอินเดีย ทิศตะวันออกติดกับ
ประเทศบงัคลาเทศ ประเทศอินเดีย และมหาสมทุรอินเดียและทิศตะวนัตกติดกบัมหาสมทุรแปซิฟิก 
ดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ แบง่ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ีอยู่บนภาคพืน้ทวีป เรียกว่า “คาบสมทุร
อินโดจีน” และส่วนท่ีอยู่บนภาคพืน้สมทุร เรียกว่า “กลุ่มเกาะมลายู” ประกอบด้วยประเทศเมียนม่าร์ 
ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซียตะวันตก มาเลเซียตะวันออก อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน 
สิงคโปร์  

หลังจากท่ีสิงคโปร์และสหพันธรัฐมาลายาได้หลุดพ้นจากการเป็นอาณานิคมของ
ประเทศองักฤษ ท าให้สิงคโปร์ได้ขอแยกตวัจากสหพนัธรัฐมาลายาและสหพนัธรัฐมาลายาก็เปล่ียน
ช่ือใหมเ่ป็นประเทศมาเลเซียในปี พ.ศ. 2508 ในขณะเดียวกนัประเทศมหาอ านาจ เช่น สหรัฐอเมริกา 
สหภาพโซเวียตและประเทศจีนได้ขยายอิทธิพลมากขึน้เร่ือยๆ ดงันัน้ ประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นและเร่ิมหันมากระชับความร่วมมือกันจนสามารถ
รวมตวักนัได้เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 ท่ีกรุงเทพมหานคร จึงได้ถือเอาวนัท่ี 8 สิงหาคม ของทกุ
ปีเป็น “วนัอาเซียน” 

ในช่วงแรกนัน้สมาชิกอาเซียนท่ีร่วมกันก่อตัง้ขึน้ประกอบด้วย 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และสิงคโปร์ โดยมีผู้ แทนลงนามคือ 1. นายอาดัม มาลิก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 2. นายตนุ อบัดลุ ราซกั บิน ฮสุเซน 
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รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการ
แห่งชาติ สหพันธรัฐมาเลเซีย 3. นายนาชิโช รามอส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 4. นายเอส ราชารัตนมั รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศ สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ 5. พนัเอก (พิเศษ) ถนดั คอมนัตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ราอาณาจกัร
ไทย 

หลังจากท่ีประเทศไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซียและสิงคโปร์ ลงนามใน 
“ปฏิญญาอาเซียน” หรือ “ปฏิญญากรุงเทพ” พ.ศ. 2510 จ านวนสมาชิกคงอยูเ่ทา่นีม้าอีก 17 ปี ตอ่มา
ได้มีสมาชิกเพิ่มเตมิ ได้แก่ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม เข้าเป็นสมาชิกเม่ือวนัท่ี 8 มกราคม พ.ศ.2527 
เป็นล าดบัท่ี 6 ตอ่มาประเทศเวียดนามเข้าเป็นสมาชิกเม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 เป็นล าดบัท่ี 
7 ขณะท่ีประเทศเมียนมาร์และสาธารณรัฐประชาชนลาว เป็นสมาชิกเม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 
2540 เป็นล าดบัท่ี 8 และ 9 และประเทศสดุท้ายคือประเทศกมัพชูา เป็นสมาชิกเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 
พ.ศ.2542 เป็นล าดบัท่ี 10 ของสมาคมอาเซียน 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ หรือ “อาเซียน” เป็นองค์กรท่ีก่อตัง้ขึน้ 
โดยมีวตัถุประสงค์เร่ิมแรกเพ่ือสร้างสนัติภาพในภูมิภาคนี ้อนัน ามาเพ่ือสนัติภาพทางการเมืองและ
ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม โดยมีสมาชิกทัง้หมด 10 ประเทศ ได้แก่ 
ประเทศบรูไน ประเทศกมัพชูา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศเมียนมาร์ 
ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษากลางท่ีใช้ในการประชุม การโต้ตอบทางจดหมาย การจัดท ารายงานการประชุม ผลการ
พิจารณาและมติท่ีประชุม ตลอดจนการจดัท าค าแถลงการณ์และการปฏิสมัพนัธ์ต่างๆของอาเซียน 
ทัง้นี ้ในฐานะท่ีเป็นสมาคมอาเซียนไม่ได้ให้บริการด้านการแปลหรือตีความ  ส่วนอัตลักษณ์ของ
อาเซียนนัน้ ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องส่งเสริมอตัลกัษณ์ร่วมกันของตนและความรู้สึกเป็นส่วน
หนึง่ในหมูป่ระชาชนของตนเพ่ือให้บรรลชุะตา เป้าหมาย และคณุคา่ร่วมกนัของอาเซียน 

ประชาคมอาเซียนมี 2 ชัน้ 2 ระดบั กลุ่มบนท่ีพฒันาก้าวหน้ากว่าคือ สิงคโปร์ มาเลเซีย  
ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไน ส่วนอีกกลุม่คือ เวียดนาม ลาว กมัพชูาและพมา่ อีกประมาณ 3 
ปีข้างหน้าคือราวปีพ.ศ. 2558 อาเซียนก็จะเพิ่มระดบัความเช่ือมโยงกนัให้แน่นแฟ้นมากขึน้ ท่ีเรียกว่า
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC  นบัเป็นความร่วมมือกันท่ีใหญ่ท่ีสุดของกลุ่มประเทศก าลงั
พฒันา ถ้าหากด าเนินการได้ส าเร็จก็จะท าให้เกิดตลาดเดียวในลกัษณะท่ีคล้ายคลึงกันกับสหภาพ
ยโุรป แตป่ระชาคมอาเซียนยงัไม่ก้าวไกลไปถึงขัน้การใช้เงินสกลุเดียวกนั เพราะการจะใช้เงินร่วมเป็น
เงินสกุลเดียวกนัได้นัน้ ปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ เช่น ดลุการคลงั ดลุบญัชีเดินสะพัดหรือเงินทุน
ส ารองระหวา่งประเทศจะเป็นปัญหาได้ ดงัเชน่ในกรณีของประชาคมยโุรป 



85 

 

วริศรา ภานวุฒัน์. (2556, น.15) ระบวุา่ จดุแข็งของอาเซียนคือมีจ านวนประชากรสงูถึง 
574 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 9 ของประชากรโลก และยังนับเป็นกลุ่มท่ีมี
ประชากรท่ีมีอายุน้อย ทัง้นีป้ระมาณร้อยละ 37 ของประชากรจะมีอายุน้อยกว่า 20 ปี ท าให้จะมี
แรงงานเพิ่มขึน้ ประมาณปีละ 56 ล้านคน มีขนาดของเศรษฐกิจท่ีวัดด้วยผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP) รวมกนั 1.719 ล้านล้านดอลลาร์ คิดเป็น 2% ของ GDP รวมของโลก อาเซียนเติบโต
ได้อย่างแข็งแกร่งและรวดเร็ว ทัง้นีโ้ดยเฉล่ียแล้ว กลุ่มอาเซียนมีอตัราการเติบโตได้เฉล่ียประมาณร้อย
ละ 5 ตอ่ปี ในสองทศวรรษท่ีผา่นมา ถึงแม้วา่จะต้องเผชิญกบัวิกฤตเศรษฐกิจครัง้ใหญ่ๆถึง 2 ครัง้  

สญัลกัษณ์ของอาเซียน เรียกวา่ “ดวงตราอาเซียน” แสดงถึงเสถียรภาพ สนัตภิาพ ความ
สามคัคีและพลวตัของอาเซียน สีของดวงตรา ได้แก่ สีน า้เงิน สีแดง สีขาว สีเหลือง โดยสีน า้เงิน แสดง
ถึง สันติภาพและเสถียรภาพ สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า สีขาว แสดงถึง 
ความบริสุทธ์ สีเหลือง แสดงถึง ความเจริญรุ่งเรือง รวงข้าวสีเหลือง 10 รวงมดัรวมกันไว้ แสดงถึง 
สมาชิกรวมกันเพ่ือมิตรภาพและความเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกัน รวงข้าว แสดงถึง ความใฝ่ฝันของผู้
ก่อตัง้อาเซียน ให้มีอาเซียนท่ีประกอบด้วยบรรดาประเทศทัง้หมดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ผกูพนั
กนัอยา่งมีมิตรภาพและเป็นหนึง่เดียว วงกลม แสดงถึง เอกภาพของอาเซียน ดงัภาพ 4.1 

ภาพ 4.1 
แสดงสญัลกัษณ์ของอาเซียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธงชาตอิาเซียน 
ธงชาติอาเซียน แสดงถึง เสถียรภาพ สนัติภาพ ความสามคัคี และพลวตัของอาเซียน สี

ของธงชาติ ได้แก่ สีน า้เงิน สีแดง สีขาว และสีเหลือง ซึ่งแสดงถึงสีหลกัในธงชาติของบรรดาประเทศ
สมาชิกในอาเซียน สีน า้เงิน แสดงถึง สนัตภิาพ และ เสถียรภาพ สีแดง แสดงถึง ความกล้าหาญและ
ความก้าวหน้า สีขาว แสดงถึง ความบริสทุธ์ิ สีเหลือง แสดงถึง ความเจริญรุ่งเรือง รวงข้าว แสดงถึง 
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ความใฝ่ฝันของผู้ ก่อตัง้อาเซียน ให้มีอาเซียนท่ีประกอบด้วยบรรดาประเทศทัง้หมดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ผูกพันกันอย่างมีมิตรภาพและเป็นหนึ่งเดียว วงกลม แสดงถึง เอกภาพของ
อาเซียน โดยก าหนดให้วนัท่ี 8 สิงหาคม ของทกุปี เป็นวนัอาเซียน ดงัภาพ 4.2 

ภาพ 4.2 
แสดงธงชาตอิาเซียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
การลงนามปฏิญญาอาเซียนมีเป้าหมายและจุดประสงค์หลักใหญ่ คือ 1. เร่งรัดการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสงัคมและการพฒันาวฒันธรรมในภูมิภาค 2. ส่งเสริม
ด้านสนัติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค โดยการเคารพหลกัความยตุิธรรมและหลกันิติธรรมในการ
ด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาค ตลอดจนยึดมั่นในหลักการแห่งกฎบัตร
สหประชาชาต ิ

สมาชิกอาเซียนได้ร่วมกันก่อตัง้วิสยัทศัน์อาเซียน 2020 ขึน้ สภาวะการณ์ท่ีเกิดขึน้คือ 
อาเซียนได้เผชิญกับความเปล่ียนแปลงของโลกและภูมิภาคอย่างต่อเน่ือง จากจุดเร่ิมต้นของการ
มุ่งเน้นในการสร้างความร่วมมือทางการเมืองและความมัน่คงในระยะแรกได้ปรับเปล่ียนไปสู่ความ
ร่วมมือด้านอ่ืนๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ผลจากบรรยากาศแห่งสนัติภาพ เสถียรภาพ ความมัน่คง 
และความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ท าให้อาเซียนเป็นภูมิภาคท่ีมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
รวดเร็ว ท าให้อาเซียนมีพลงัต่อรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพ่ือให้ได้รับการ
ยอมรับจากประเทศอ่ืนๆมากขึน้ 

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2540 ผู้ น าของประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับรองเอกสาร  
“วิสยัทศัน์อาเซียน 2020” ในโอกาสครบรอบ 30 ปี การก่อตัง้อาเซียนโดยวิสยัทศัน์ดงักลา่วได้ก าหนด
ทิศทางและเป้าหมายของการด าเนินการในด้านตา่งๆให้ครอบคลุมทัง้ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
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และสงัคม รวมทัง้การด าเนินความสมัพนัธ์กบัประเทศภายนอก โดยอาเซียนได้จดัท าแผนปฏิบตัิการ
ส าหรับวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ.2020 ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ท่ี 6 ท่ีกรุงฮานอย 
ประเทศเวียดนาม เม่ือเดือนธนัวาคม พ.ศ.2541  

ด้านความมัน่คง แผนปฏิบตัิการฮานอยมุ่งส่งเสริมให้ภูมิภาคนีมี้เสถียรภาพ เสรีภาพ 
เป็นกลาง มีความเจริญก้าวหน้าและมีความมัง่คัง่ร่วมกนัเพ่ือสามารถเร่งระดมทรัพยากรไปใช้ในด้าน
การพฒันาประเทศและสร้างความเจริญผาสุกให้แก่ประชาชน ในด้านเศรษฐกิจนัน้เป็นการยืนยัน
ความมุ่งมัน่ท่ีจะเปิดเสรีและร่วมมือด้านการค้าและการลงทนุร่วมกนัเพ่ือเผชิญกับวิกฤตการณ์ด้าน
เศรษฐกิจของภูมิภาค ในด้านสังคม จัดท าโครงการและกิจกรรมโครงข่ายรองรับทางสังคมเพ่ือ
ปกป้องผู้ ท่ีอ่อนแอและยากไร้ในสังคม การคุ้มครองสตรีและเด็ก การส่งเสริมความสามารถของ
ครอบครัวและชุมชน การดแูลผู้สูงอายุและผู้พิการ การป้องกันและแพร่กระจายของโรคเอดส์ การ
ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน การควบคุมการลักลอบค้ายาเสพติด การป้องกันปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ การเปิดโอกาสให้ชนทุกระดบัได้รับความเท่าเทียมกันในด้านการศึกษา การ
ฝึกอบรมวิชาชีพ การพัฒนาทักษะแก่สตรีให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาสมรรถภาพของข้าราชการพลเรือนเพ่ือ
สนองตอบตอ่ความต้องการของประชาชน 

รัฐมนตรีเศรษฐกิจประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกนัก าหนดวิสยัทศัน์อาเซียนในปี ค.ศ. 
2020 ในส่วนเศรษฐกิจ โดยก าหนดให้อาเซียนเป็นเขตเศรษฐกิจท่ีมีความมัน่คง มัง่คัง่และสามารถ
แขง่ขนัในตลาดโลกในทกุๆด้าน โดยมีวิสยัทศัน์ว่า “อาเซียนปี 2020 เป็นหุ้นสว่นร่วมกนัในการพฒันา
อย่างมีพลวตั” ทัง้นี ้ความเห็นพ้องต้องกนัในวิสยัทศัน์ของอาเซียนมีวา่ ภายในปี ค.ศ.2020 อาเซียน
จะมีสถานสภาพ คือ 1.เป็นวงสมานฉันท์ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  2.เป็นหุ้นส่วนเพ่ือการ
พฒันาอยา่งมีพลวตั 3.มุง่ปฏิสมัพนัธ์กบัประเทศภายนอก 4.เป็นชมุชนแหง่สงัคมท่ีเอือ้อาทร 

กล่าวโดยสรุป “อาเซียน” ตัง้อยู่ทางทิศทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย ท าให้
ภมูิภาคนีมี้สภาพภูมิอากาศอยู่ในเขตร้อน มีเนือ้ท่ีทัง้หมดประมาณ 4.5 ล้านตารางกิโลเมตรหรือราว
ร้อยละ 9 ของเนือ้ท่ีทวีปเอเชีย แบง่ออกเป็น 2 สว่น สว่นท่ีอยูบ่นภาคพืน้ทวีป เรียกว่า “คาบสมทุรอิน
โดจีน” และส่วนท่ีอยู่บนภาคพืน้สมุทร เรียกว่า “กลุ่มเกาะมลายู” ประกอบด้วยประเทศเมียนม่าร์ 
ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซียตะวันตก มาเลเซียตะวันออก อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน 
สิงคโปร์ ประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ได้ตระหนกัถึงความจ าเป็นและเร่ิมหนัมา
กระชบัความร่วมมือกันจนสามารถรวมตวักันได้เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 ท่ีกรุงเทพมหานคร 
จึงได้ถือเอาวนัท่ี 8 สิงหาคม ของทกุปีเป็น “วนัอาเซียน” โดยในช่วงแรกนัน้สมาชิกอาเซียนท่ีร่วมกัน
ก่อตัง้ขึน้ประกอบด้วย 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และสิงคโปร์ ต่อมา
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บรูไนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเพิ่มขึน้ ตามมาด้วยประเทศเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนลาว และ
ประเทศสดุท้ายคือประเทศกมัพชูา 

 “อาเซียน” เป็นองค์กรท่ีก่อตัง้ขึน้ โดยมีวัตถุประสงค์เร่ิมแรกเพ่ือสร้างสันติภาพใน
ภูมิภาคนี ้อันน ามาเพ่ือสนัติภาพทางการเมืองและความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางท่ีใช้ในการประชุม การโต้ตอบทางจดหมาย การ
จดัท ารายงานการประชุม ผลการพิจารณาและมติท่ีประชมุ ตลอดจนการจดัท าค าแถลงการณ์และ
การปฏิสมัพนัธ์ตา่งๆของอาเซียน  

ประชาคมอาเซียนมี 2 ชัน้ 2 ระดบั กลุ่มบนท่ีพฒันาก้าวหน้ากว่าคือ สิงคโปร์ มาเลเซีย  
ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไน ส่วนอีกกลุม่คือ เวียดนาม ลาว กมัพชูาและพมา่ อีกประมาณ 3 
ปีข้างหน้าคือราวปีพ.ศ. 2558 อาเซียนก็จะเพิ่มระดบัความเช่ือมโยงกนัให้แน่นแฟ้นมากขึน้ ท่ีเรียกว่า
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC  นบัเป็นความร่วมมือกันท่ีใหญ่ท่ีสุดของกลุ่มประเทศก าลงั
พฒันา ถ้าหากด าเนินการได้ส าเร็จก็จะท าให้เกิดตลาดเดียวในลกัษณะท่ีคล้ายคลึงกันกับสหภาพ
ยโุรป แตป่ระชาคมอาเซียนยงัไม่ก้าวไกลไปถึงขัน้การใช้เงินสกลุเดียวกนั เพราะการจะใช้เงินร่วมเป็น
เงินสกุลเดียวกนัได้นัน้ ปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ เช่น ดลุการคลงั ดลุบญัชีเดินสะพัดหรือเงินทุน
ส ารองระหวา่งประเทศจะเป็นปัญหาได้ ดงัเชน่ในกรณีของประชาคมยโุรป 

สญัลกัษณ์ของอาเซียน เรียกวา่ “ดวงตราอาเซียน” แสดงถึงเสถียรภาพ สนัตภิาพ ความ
สามคัคีและพลวตัของอาเซียน สีของดวงตรา ได้แก่ สีน า้เงิน สีแดง สีขาว สีเหลือง โดยสีน า้เงิน แสดง
ถึง สันติภาพและเสถียรภาพ สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า สีขาว แสดงถึง 
ความบริสุทธ์ สีเหลือง แสดงถึง ความเจริญรุ่งเรือง รวงข้าวสีเหลือง 10 รวงมดัรวมกันไว้ แสดงถึง 
สมาชิกรวมกันเพ่ือมิตรภาพและความเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกัน รวงข้าว แสดงถึง ความใฝ่ฝันของผู้
ก่อตัง้อาเซียน ให้มีอาเซียนท่ีประกอบด้วยบรรดาประเทศทัง้หมดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ผกูพนั
กนัอยา่งมีมิตรภาพและเป็นหนึง่เดียว “วงกลม” แสดงถึง “เอกภาพของอาเซียน” 

4.2 ควำมเป็นมำของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

จากการศึกษาในประเด็นความเป็นมาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการศึกษา
พบว่า “อาเซียน” จะรวมตัวเป็น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” มุ่งให้เกิดการรวมตัวกันในทาง
เศรษฐกิจและอ านวยความสะดวกในการติดตอ่ซือ้ขายระหว่างกนั อนัจะท าให้ภูมิภาคมีความเจริญ
มั่งคั่งและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนได้ เพ่ือความอยู่ดีกินดีของประชาชนในประเทศสมาชิก
อาเซียน โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ 1) ท าให้อาเซียนเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วม โดยจะมีการ
เคล่ือนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี มีการเคล่ือนย้ายเงินทุนอย่างเสรี
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มากขึน้ 2) การเป็นภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจสงู ส่งเสริมความร่วมมือ
ในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค 3) การพฒันาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ลดช่องว่างของ
ระดบัการพัฒนาระหว่างสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ 4) การบูรณาการเข้าสู่เศรษฐกิจโลกได้อย่าง
สมบรูณ์ ทัง้นี ้อาเซียนจะเข้าร่วมกลุ่มกบัประชาคมโลก โดยเน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจ
ของอาเซียนกบัประเทศนอกภมูิภาค 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) หมายถึง การ
ก าหนดวัตถุประสงค์ในเชิงบูรณาการต่อการด าเนินงานในด้านเศรษฐกิจต่างๆ เพ่ือให้เห็นการ
ด าเนินงานในภาพรวมในการน าไปสู่ประชาคมอาเซียนได้อยา่งชดัเจนตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 
ทัง้นี ้ท่ีประชุมอาเซียนได้จดัท าแผนงานการจดัตัง้ประชาคมอาเซียนซึ่งอ้างอิงมาจากเป้าหมายการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนตามแถลงการณ์บาหลี ฉบับท่ี 2 (Bali Concord II) ซึ่งเป็น
แผนงานบรูณาการการด าเนินงานในด้านเศรษฐกิจเพ่ือให้บรรลวุตัถุประสงค์ 4 ด้าน ได้แก่ (1) การ
เป็นตลาดฐานการผลิตเดียว (2) การมีขีดความสามารถในการแข่งขนัสูง (3) การมีพฒันาการทาง
เศรษฐกิจท่ีเทา่เทียมกนั (4) การบรูณาการเข้ากบัเศรษฐกิจโลก ดงัตอ่ไปนี ้
  1.1 กำรเป็นตลำดฐำนกำรผลิตเดียว (Single Market and Production Base) 

จากการศกึษาในประเด็นการเป็นตลาดฐานการผลิตเดียว ผลการศกึษาพบว่า การ
เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวภายใต้กรอบของ AEC หมายถึง การท่ีประเทศสมาชิกสามารถ
ด าเนินการเคล่ือนย้ายสินค้า การบริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี รวมถึงการ
เคล่ือนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึน้ มาตรการท่ีตามมาจากการเป็นฐานการผลิตเดียวได้แก่  การ
ยกเลิกภาษีศุลกากร การยกเลิกอุปสรรคทางการค้าท่ีไม่ใช่ภาษี  (NTBs) การก าหนดมาตรฐาน
อาเซียน การปรับปรุงกฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้า การอ านวยความสะดวกทางการค้า การปรับ
ประสานพิธีการศลุกากร การจดัตัง้ “ASEAN Single Window” การปรับประสานมาตรฐานและลด
อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าและการเปิดเสรีภาคบริการและการลงทุน นอกจากนีก้ารเป็นตลาด
เดียวและฐานการผลิตร่วมกนั และยงัรวมถึงองค์ประกอบท่ีส าคญัอีก 2 สว่น คือ 1) การรวมกลุม่ทาง
เศรษฐกิจในสาขาน าร่อง 2) ความร่วมมือด้านอาหาร เกษตร ป่าไม้ 

การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญของการจัดตัง้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะท าให้อาเซียนมีความสามารถในการแข่งขนัสูงขึน้ โดยอาเซียนได้
ก าหนดกลไกและมาตรการใหม่ ๆ ท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินมาตรการด้านเศรษฐกิจท่ีมี
อยู่แล้ว เร่งรัดการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในสาขาท่ีมีความสาคญัล าดบัแรก อ านวยความสะดวกการ
เคล่ือนย้ายบคุคล แรงงานฝีมือและผู้ เช่ียวชาญ อีกทัง้ยงัเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกสถาบนัใน
อาเซียน การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกนัของอาเซียน ในประเด็นการเป็นฐานการผลิตเดียว



90 

 

นัน้มี 5 องค์ประกอบหลกัท่ีส าคญั คือ (1) การเคล่ือนย้ายสินค้าเสรี (2) การเคล่ือนย้ายบริการเสรี   
(3) การเคล่ือนย้ายการลงทุนเสรี (4) การเคล่ือนย้ายเงินทุนเสรีขึน้ (5) การเคล่ือนย้ายแรงงานฝีมือ
เสรี ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

(1) การเคล่ือนย้ายสินค้าเสรี 
จากการศึกษาในประเด็นการเคล่ือนย้ายสินค้าเสรี  ผลการศึกษาพบว่า การเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีจุดน่าสนใจหนึ่งท่ีเป็นเป้าหมายและเป็นหวัใจของการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจ ก็คือแนวคิดสร้างประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียนให้เป็นตลาดหนึ่งเดียว เป็นฐานการผลิต
หนึง่เดียว และให้เกิดการหลัง่ไหลอย่างเสรีของสินค้า บริการ และการลงทนุ ท่ีส าคญัท่ีอยากพดูถึง ณ 
จดุนี ้คือการหลัง่ไหลอย่างเสรีของฝีมือแรงงานจากจุดมุ่งหมายนีเ้อง มีข้อตกลงในระหว่างอาเซียน
ด้วยกัน ท่ี เ รียกว่า  “ข้อตกลง ร่วมกันด้านคุณสมบัติ ในสาขาวิชาชีพ ” (Mutual Recognition 
Arrangement = MRA) ซึ่งตามข้อตกลงนีย้อมรับให้มีการเคล่ือนย้ายอาชีพด้วยกัน 7 อย่าง คือ 
แพทย์ ทนัตแพทย์ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก นกัส ารวจ นกับญัชีและก าลงัท าความตกลงเร่ืองอาชีพ
การท่องเท่ียวเพิ่มขึน้มาอีก อาชีพต่างๆ ท่ีตกลงร่วมกันนี ้จะไปท างานได้อย่างเสรีในอาเซียน 10 
ประเทศสมาชิกท่ีรวมตวักันเป็นประชาคม มีอยู่สองสามกระบวนการง่ายๆ ท่ีต้องด าเนินการไปตาม
ข้อตกลงนี ้คือ 1.ต้องขึน้ทะเบียนวิชาชีพ (รับรองคณุสมบตัวิิชาชีพ) ซึง่อาจต้องมีการสอบมาตรฐานท่ี
ก าหนดในประ เทศปลายทาง  2. จะ ต้อง ไ ด้ รับอนุญาตท างานในประ เทศ ท่ี ไปท า งาน 
3. จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศท่ีเข้าไปท างาน ทัง้นี ้อาเซียนได้ก าหนด 12 สาขา
อตุสาหกรรมส าคญัล าดบัแรกอยู่ภายใต้ตลาดและฐานการผลิตเดียวกันของอาเซียน ได้แก่ เกษตร 
ประมง ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภณัฑ์ไม้ สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ การขนส่งท าง
อากาศ สขุภาพ e-ASEAN ท่องเท่ียว และโลจิสติกส์ รวมทัง้ความร่วมมือในสาขาอาหาร เกษตรและ
ป่าไม้ 

(2) การเคล่ือนย้ายบริการเสรี  
จากการศกึษาในประเด็นการเคล่ือนย้ายบริการ ผลการศกึษาพบวา่ หมายถึง การท่ี

สมาชิกของประเทศในอาเซียนสามารถเดินทางไปมาระหว่างกนัในการประกอบอาชีพการบริการซึ่ง
จะท าได้อยา่งเสรีโดยไม่มีภาษีมากีดกัน้ ขณะท่ีการเปิดเสรีด้านบริการจะส่งผลให้การแข่งขนัในภาค
บริการรุนแรงขึน้ซึ่งจะช่วยพฒันาและเพิ่มบทบาทของภาคบริการให้เข้ามา มีส่วนในการขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจไทยมากขึน้ ในสว่นของอตุสาหกรรมท่ีไทยเร่ิมจะสญูเสียความความสามารถในการแขง่ขนั 
ก็จ าเป็นท่ีจะต้องย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือรักษาขีด
ความสามารถในการแข่งขนัโดยใช้โอกาสจากการเปิดเสรีด้านการลงทุนภายใต้กรอบ AEC ส าหรับ
การเคล่ือนย้ายแรงงานด้านการบริการ การเคล่ือนย้ายแรงงานด้านการบริการจะเป็นไปอย่างเสรีนัน้
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ผู้ ท่ีมีใบประกาศนียบตัรรับรองฝีมือแรงงานของประเทศสมาชิกหนึ่งสามารถเข้าไปท างานในประเทศ
ใดก็ได้ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกนั เช่นเดียวกบัหลกัการของสหภาพยโุรปท่ีประชากรของ
สหภาพยุโรปทัง้ 27 ประเทศสามารถเข้าไปอยู่อาศัยและท างานในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
ประเทศใดก็ได้โดยไม่จ าเป็นต้องมี Work permit และจะต้องได้รับการปฏิบัติในการจ้างงาน 
สวสัดกิารสงัคมและประโยชน์ด้านภาษีท่ีเท่าเทียมกันกบัประชากรชาตนิัน้ๆ นอกจากนีย้งัสามารถน า
สมาชิกในครอบครัวเข้าไปพ านกัอาศยัด้วยได้ โดยไม่ค านึงถึงสญัชาติของสมาชิกในครอบครัวและ
จะต้องได้รับการยอมรับคณุสมบตัทิางวิชาชีพซึ่งกนัและกนั รวมทัง้สามารถเดินทางเข้าออกอย่างเสรี
ในประเทศสมาชิกสหภาพยโุรปได้ทัง้ 27 ประเทศ 

ข้อก าหนดการเคล่ือนย้ายบริการเสรี ประกอบด้วยหลกัการส าคญั 4 ประการ ได้แก่ 
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้เจรจาและเห็นชอบข้อผกูพันเปิดตลาดชดุท่ี 7 ภายใต้กรอบความตกลงว่า
ด้วยการบริการของอาเซียน ซึ่งครอบคลมุการเปิดเสรีในการค้าตา่งๆ ได้แก่ บริการด้านธุรกิจ บริการ
วิชาชีพ การก่อสร้าง การจัดจ าหน่าย การศึกษา บริการด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพ การขนส่งทางน า้ 
โทรคมนาคม การทอ่งเท่ียว  

ประเทศสมาชิกอาเซียต้องอนญุาตให้มีสดัส่วนการถือหุ้นของนกัลงทนุเพิ่มขึน้  โดย
สมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ (บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และไทย) ได้บรรจขุ้อมูล
ผูกพันเปิดตลาดชุดท่ี 7 ดังกล่าวแล้วซึ่งมีผลให้ไทยผูกพันเปิดตลาดทัง้หมด  143  รายการ  
ครอบคลมุสาขาบริการหลกั อาทิบริการธุรกิจ (เช่น วิชาชีพวิศวกรรม สถาปัตยกรรมและบญัชี  เป็น
ต้น) คอมพิวเตอร์และการส่ือสาร การก่อสร้าง การจดัจ าหน่าย  (เช่น บริการค้าส่งเคร่ืองกีฬา และ
บริการแฟรนไชส์  เป็นต้น) การศกึษาในทกุระดบั บริการด้านสขุภาพ บริการสิ่งแวดล้อมและบริการ
ทอ่งเท่ียว  เป็นต้น อาเซียนได้ลงนามและได้ให้สตัยาบนัพิธีสาร ซึง่น าไปสูก่ารมีผลบงัคบัใช้ข้อผกูพนั
เปิดตลาดด้านบริการการเงิน ชุดท่ี 4 โดยประเทศสมาชิกต้องเปิดเสรีการค้าบริการทางการเงินให้
มากขึน้ 

ประเทศไทยมีศกัยภาพสูงโดยเฉพาะสาขาการท่องเท่ียวและการให้บริการในบาง
สาขา  เน่ืองจากการเป็นเจ้าบ้านท่ีดีในการให้บริการต้อนรับ การสร้างความสุขให้ผู้มาเยือนด้วย
ความเอือ้เฟือ้และมีคุณธรรม ประกอบกับมีจุดแข็งหลายด้านทัง้ท าเลท่ีตัง้ ความหลากหลายของ
แหล่งท่องเท่ียว รวมทัง้การให้บริการท่ีเป็นมิตรของคนไทยท่ีสร้างความประทบัใจให้แก่นกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี รวมทัง้สาขาการแพทย์และบริการด้านสุขภาพก็มีจดุแข็งด้านมาตรฐาน
การให้บริการในระดบัสากล ราคาท่ีเป็นธรรม มีบริการทางการแพทย์ท่ีหลากหลายทัง้ในด้านบริการ
รักษาทางการแพทย์ บริการดแูลสขุภาพทัว่ไป บริการดแูลผู้สงูอาย ุบริการด้านความงาม  
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 (3) การเคล่ือนย้ายการลงทนุเสรี หมายถึง การเปิดเสรีด้านการลงทนุเป็นประเด็นท่ี
มีความส าคญัเพิ่มมากขึน้ตามล าดบัส าหรับการเจรจาท าความตกลงรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะ
ในระดบัใด รวมทัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยนยัส าคญัและความเข้มข้นของประเด็นเจรจาใน
ด้านการลงทุนก็จะมีความแตกต่างกันไปตามคู่ภาคีท่ีเข้าร่วมอยู่ในการเจรจา ส าหรับประเทศไทย 
การเจรจาเปิดเสรีด้านการลงทนุมกัจะเป็นไปในลกัษณะของการตัง้รับเสียเป็นส่วนใหญ่ เพราะมอง
ว่าการเปิดเสรีทางด้านการลงทุนจะเป็นการเปิดโอกาสให้ธุรกิจต่างชาติเข้ามาลงทนุและแข่งขนักับ
ธุรกิจภายในประเทศได้ และด้วยธุรกิจตา่งชาติท่ีมีทนุขนาดใหญ่และมีความได้เปรียบในด้านอ่ืนๆอีก
มาก ก็เลยเกรงวา่ การเปิดเสรีด้านการลงทนุนัน้จะเป็นประโยชน์ตอ่ประเทศคูภ่าคีในความตกลงและ
อาจก่อให้เกิดปัญหาท่ีรุนแรงต่อธุรกิจภายในประเทศได้โดยลืมนึกถึงประโยชน์ทางด้านอ่ืนๆท่ีจะ
ได้รับจากการลงทุนไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์ท่ีจะเกิดขึน้ต่อผู้ บริโภค การจ้างงานและการ
พฒันาคณุภาพของแรงงานและประสิทธิภาพการผลิต ในขณะเดียวกนัก็หนัไปพึ่งพาเคร่ืองมืออ่ืนๆ
เพ่ือดงึดดูการลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาลงทนุในประเทศไทย ได้แก่ มาตรการในการส่งเสริม
การลงทุนต่างๆ ซึ่งก็จะใช้วิธี”ยกเว้น”หรือ “ละเว้น” กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัต่างๆ ท่ีมีการก าหนดไว้
ให้กบัการลงทนุท่ีสามารถเข้าถึงกระบวนการของการสง่เสริมการลงทนุ 

ประเด็นการเปิดเสรีด้านการลงทุนมีมุมมองท่ีแตกต่างภายใต้กรอบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนท่ีประเทศไทยมองว่า การเปิดเสรีด้านการลงทนุไม่เฉพาะเพียงแต่ประเทศไทยจะ
ดงึดดูการลงทนุจากประเทศสมาชิกอาเซียนเท่านัน้ แตม่องว่าประเทศไทยอาจใช้ประโยชน์จากการ
เป็นผู้ ไปลงทุนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนใหม่ ได้แก่ กมัพชูา ลาวพม่าและเวียดนาม ซึ่งแท้จริงแล้ว มมุมองทางด้านการลงทนุระหวา่ง
ประเทศก็นา่จะค านงึถึงการลงทนุทัง้สองทิศทางอยูแ่ล้ว ไมว่า่จะเป็นการพิจารณาภายใต้กรอบความ
ตกลงใด หรือคู่ภาคีจะเป็นใคร ท่ีส าคญักว่านัน้คือ เราเข้าใจประเด็นต่างๆทางด้านการลงทุนได้ดี
เพียงใด เพ่ือเราจะได้ประเมินผลประโยชน์และผลเสียหายของข้อตกลงทางด้านการลงทนุนัน้ได้อยา่ง
ชดัเจน 

การเคล่ือนย้ายการลงทุนเสรีซึ่งแต่ละประเทศได้จดัท าร่วมกนัซึ่งมีหลกัการส าคญั
คือ (1)  อาเซียนได้ปรับปรุงและน าความตกลงด้านการลงทนุท่ีมีอยู่ รวมถึงการคุ้มครองการลงทนุมา
ผนวกให้เป็นความตกลงเต็มรูปแบบฉบับเดียว คือ ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียนเพ่ือเพิ่ม
ความสามารถการแข่งขนัในการดงึดดูการลงทุนทางตรงจากตา่งประเทศ นกัลงทุนอาเซียนและนกั
ลงทนุตา่งประเทศท่ีเข้ามาลงทนุในอาเซียนจะได้ระประโยชน์จากการเปิดเสรีด้านการลงทนุและการ
คุ้มครองการลงทนุท่ีเพิ่มขึน้ซึ่งในปัจจบุนัประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศได้ให้สตัยาบนัความตก
ลงดงักลา่วแล้วโดยมีประเทศไทยเป็นประเทศล่าสดุท่ีได้แจ้งการให้สตันาบนัความตกลง เม่ือวนัท่ี 27 
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ธนัวาคม 2554 ท าให้ความตกลงฯ มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัดงักล่าวแล้ว (2)  อาเซียนสง่เสริมการลงทนุ
ในภูมิภาคโดยการร่วมลงทนุในอตุสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพ และสร้างเครือข่ายด้านการลงทนุอาเซียน
ซึง่ขณะนีไ้ด้จดัท ารายช่ือเขตสง่เสริมการลงทนุพิเศษและเขตนิคมอตุสาหกรรมในอาเซียนแล้วเพ่ือให้
เกิดความเช่ือมโยงด้านการผลิตและการใช้วตัถดุิบภายในภูมิภาค (3)  การเปิดเสรีด้านการลงทนุซึ่ง
จะเกิดขึน้อย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2558 จะท าให้การลงทุนทางตรง (FDI) จากประเทศอาเซียน
ด้วยกันเองเพิ่มมากขึน้และจะเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการขยายฐานการผลิตหรือย้าย
ฐานการผลิตไปยงัประเทศอ่ืนๆในอาเซียนซึ่งมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะผู้ประกอบการใน
สาขาเกษตรและเกษตรแปรรูปรับเหมาก่อสร้าง  เหมืองแร่รวมทัง้ภาคการผลิตอ่ืนท่ีนกัลงทุนไทยมี
ความช านาญ 

(4) การเคล่ือนย้ายเงินทุนเสรี หมายถึง การท่ีกลุ่มประเทศอาเซียนได้ท าข้อตกลง
ระหว่างกนัให้แตล่ะประเทศยินยอมให้มีการเคล่ือนย้ายเงินทนุโดยเสรีมากขึน้ จะท าให้เป็นจดุเปล่ียน
ครัง้ส าคญัของเศรษฐกิจของทกุประเทศในอาเซียน ประเทศสมาชิกมีแนวโน้มท่ีไทยจะหนัมาค้าขาย
กบัประเทศในภมูิภาคมากขึน้ ในปี พ.ศ.2558 จะกลายเป็นจดุเปล่ียนครัง้ส าคญัของเศรษฐกิจไทยใน
ทุกด้าน ทัง้การค้าสินค้า การค้าบริการ การเคล่ือนย้ายการลงทุนแรงงานและเงินทุน ทัง้นีภ้ายใต้
ข้อตกลง AEC มีแนวโน้มท่ีไทยจะหนัมาค้าขายกับประเทศในภูมิภาคมากขึน้ สวนทางกับประเทศ
ตลาดหลกัจะเร่ิมลดบทบาทลง ในขณะท่ีการเปิดเสรีด้านบริการจะส่งผลให้การแข่งขนัในภาคบริการ
รุนแรงขึน้ ซึง่จะชว่ยพฒันาและเพิ่มบทบาทของภาคบริการให้เข้ามามีสว่นในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยมากขึน้ ในสว่นของอตุสาหกรรมท่ีไทยเร่ิมจะสูญเสียความความสามารถในการแขง่ขนัก็จ าเป็นท่ี
จะต้องย้ายฐานการผลิตไปยงัประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือรักษาขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัโดยใช้โอกาสจากการเปิดเสรีด้านการลงทนุภายใต้กรอบ AEC ส าหรับการเคล่ือนย้าย
แรงงานฝีมืออย่างเสรีจะส่งผลให้การแข่งขันในตลาดแรงงานเป็นไปอย่างเข้มข้นซึ่งบุคลากรใน
วิชาชีพตา่งๆ ของไทยจ าเป็นต้องเร่งพฒันาทักษะเพ่ือรับมือกบัการแข่งขนัดงักล่าว โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งด้านภาษาซึง่บคุลากรไทยยงัเสียเปรียบคูแ่ข่งอ่ืนๆ ในอาเซียนอยู่มาก รวมทัง้การปรับตวัให้เข้ากบั
มาตรฐานการท างานท่ีเป็นสากล เช่นเดียวกับการเคล่ือนย้ายเงินทุนเสรีซึ่งจะมีส่วนท าให้ค่าเงินมี
ความผนัผวนมากขึน้ ผู้ประกอบการไทยจงึจ าเป็นต้องปรับตวัในการบริหารต้นทนุ และปิดความเส่ียง
ด้านอตัราแลกเปล่ียนให้ดี 

การเปิดเสรีด้านทุนท่ีมากขึน้หลังจากการเข้าเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน สามารถท าได้ คือ  

ก.การส่งเสริมการพัฒนาและการรวมกลุ่มตลาดทุนของอาเซียน  โดยมีการ
ด าเนินงาน คือ ประสานมาตรฐานด้านตลาดทุนในอาเซียนในด้านท่ีเก่ียวข้องกับกฎเกณฑ์ในการ
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เสนอขายตราสารหนี  ้ข้อก าหนดในการเปิดเผยข้อมูลและกฎเกณฑ์การจดัจ าหน่ายระหว่างกันให้
มากขึน้ ข.อ านวยความสะดวกด้านข้อตกลงยอมรับร่วมหรือความตกลงส าหรับการยอมรับคณุสมบตัิ
และการศกึษาและประสบการณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพด้านการตลาด การให้มีความยืดหยุ่นมากขึน้
ในด้านภาษาและข้อก าหนดในด้านกฎหมายส าหรับการออกตราสาร การส่งเสริมโครงสร้างภาษี ณ 
ท่ีจ่ายเพ่ือส่งเสริมฐานการลงทนุโดยการออกตราสารหนีใ้นอาเซียน การส่งเสริมให้ใช้การตลาดเป็น
ตวัขับเคล่ือนในการจัดตัง้ความเช่ือมโยงระหว่างตลาดหลักทรัพย์และตลาดตราสารหนี  ้รวมถึง
กิจกรรมการเพิ่มทนุข้ามพรมแดน  

ข. อนญุาตการเคล่ือนย้ายเงินทนุท่ีเสรีมากขึน้ การเปิดเสรีการเคล่ือนย้ายเงินทนุให้
ด าเนินการตามหลกัการ ดงันี ้ ประการแรก ส่งเสริมการเปิดเสรีบญัชีทนุท่ีเป็นระเบียบสอดคล้องกับ
วาระแห่งชาติของประเทศสมาชิกและความพร้อมทางเศรษฐกิจ  ประการท่ีสอง  อนุญาตให้มี
มาตรการปกป้องท่ีเพียงพอเพ่ือป้องกันความไม่มั่นคงต่อเศรษฐกิจมหภาคและความเส่ียงท่ีเป็น
ระบบท่ีอาจเกิดจากการเปิดเสรี รวมถึงสิทธิท่ีจะใช้มาตรการท่ีจ าเป็นเพ่ือสร้างความมั่นคงต่อ
เศรษฐกิจมหภาค ประการท่ีสาม สร้างความยดึมัน่ในการจดัสรรผลประโยชน์จากการเปิดเสรีระหวา่ง
ประเทศสมาชิกโดยการเคล่ือนย้ายเงินทุนท่ีเสรีมากขึน้มีการด าเนินงาน คือ ยกเลิกหรือผ่อนคลาย
ข้อก าหนดหากเป็นได้และเหมาะสมเพ่ืออ านวยความสะดวกในการจ่ายช าระเงินและการโอนเงิน
ส าหรับการท าธุรกรรมบญัชีกระแสรายวัน นอกจากนี ้ยังประกอบด้วยการยกเลิกหรือผ่อนคลาย
ข้อก าหนดในการเคล่ือนย้ายทุน หากเป็นได้และเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการลงทุนโดยตรงจาก
ตา่งประเทศและข้อริเร่ิมเพ่ือสนบัสนนุการพฒันาตลาดทนุ 

การเคล่ือนย้ายเงินทนุเสรีหลงัจากท่ีเข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ประกอบด้วย ประการแรก อาเซียนได้ลงนามแผนการด าเนินงานในเดือนเมษายน พ.ศ. 
2552 เพ่ือท่ีจะส่งเสริมการพัฒนาการรวมตัวของตลาดเงินทุนในอาเซียน ขณะนีอ้าเซียนได้ให้
ความส าคญักบัการเปิดเสรีการค้าสินค้าและการค้าบริการข้ามพรมแดน การย้อมรับซึง่กนัและกนัใน
คุณสมบัติของผู้ ประกอบวิชาชีพด้านตลาดทุน การเช่ือมโยงตลาดทุนระหว่างกันและการพัฒนา
ตลาดพันธบัตร ประการท่ีสอง ประเทศสมาชิกได้มีมาตรการการเดเสรีบัญชีทุนเพ่ือให้มีการ
เคล่ือนย้ายเงินทุนเพิ่มขึน้ในภูมิภาคและดึงดดูการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ในช่วงท่ีผ่านมา
ประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ได้ยกเลิกข้อจ ากัดในการเคล่ือนย้ายเงินลงทุนท่ีเข้ามาจาก
ต่างประเทศและน าออกไปยังต่างประเทศ ส าหรับประเทศสมาชิกอาเซียนท่ียังคงมีข้อจ าในเร่ือง
ดงักล่าวได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการเปิดเสรีการลงทนุจากตา่งประเทศให้เสรีมากขึน้   ประการท่ีสาม
อาเซียนได้ให้ความส าคญักบัการประเมินผลและการก าหนดกฎระเบียบเพ่ือให้มีการเคล่ือนย้ายการ
ลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์อย่างเสรีมากขึน้ สมาชิกอาเซียนบางประเทศได้มีการใช้มาตรการท่ีจ าเป็น
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เพ่ือผ่อนคลายข้อจ ากดัเร่ืองการซือ้ขายเงินตราระหว่างประเทศและการช าระเงินอ่ืนๆรวมทัง้เงินโอน
และบริจาค ประการท่ีส่ี ประเทศสมาชิกอาเซียนได้เร่ิมพิจารณาแนวทางการปรับปรุงระบบการ
ติดตามการเคล่ือนย้ายเงินทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ ประการท่ีห้า อาเซียนได้สรุปผลการขยาย
วงเงิน ภายใต้การริเร่ิมเชียงใหม่รูปแบบพหภุาคี เป็น 120 พนัล้านเหรียญสหรัฐ เม่ือเดือนธันวาคม 
2552 และคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมีนาคม 2553 ทัง้นี ้CMIMเป็นมาตรการท่ีตอบสนอง
ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกโดยประเทศท่ีเข้าร่วมประกอบด้วย อาเซียน จีน ญ่ีปุ่ น และเกาหลี ประการ
ท่ีหก อาเซียนยงัคงให้ความส าคญัในการสง่เสริมตราสารหนีส้กลุเงินท้องถ่ินและปรับปรุงกฎระเบียบ
และโครงสร้างส าหรับตลาดพนัธบตัร หนึง่ในความริเร่ิมส าคญัภายใต้กรอบการริเร่ิมการพฒันาตลาด
พนัธบตัรเชียคือ การจดัตัง้กลไกการค้าประกนัเครดิตและการลงทนุโดยมีเป้าหมายในการสนบัสนุน
การออกพันธบัตรเป็นเงินสกุลท้องถ่ินในภูมิภาค  ประการท่ีเจ็ด ประเทศไทยในปี พ.ศ.2554 มี
แนวโน้มในการเปิดเสรีเงินทุนเคล่ือนย้ายขาออกมากยิ่งขึน้เพ่ือเสริมสร้างความสมดุลของการ
เคล่ือนย้ายเงินทนุโดยเฉพาะสง่เสริมให้นกัลงทนุไทยออกไปลงทนุตา่งประเทศมากขึน้ 

5.การเคล่ือนย้ายแรงงานฝีมือเสรี หมายถึง การท่ีประเทศกลุ่มสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนได้ท าข้อตกลงร่วมกนั โดยให้กลุม่อาชีพทัง้ 7 สามารถเดินทางไปประกอบอาชีพใน
ประเทศอาเซียนด้วยกนัได้เสรี เพ่ือสง่เสริมให้เป็นตลาดและฐานผลิตเดียวท่ีมีการเคล่ือนย้ายแรงงาน
ฝีมืออย่างเสรี ทัง้นีไ้ด้ก าหนดเป้าหมายให้เป็นปีท่ีมีลักษณะของการรวมกลุ่มประเทศเปล่ียนเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาให้เกิดผลกระทบด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งด้านแรงงานท่ีจะมี
การถ่ายเทแรงงานด้านฝีมือเพ่ือให้สามารถทางานในประเทศสมาชิกได้ง่ายขึน้ใน 8 สาขาอาชีพ คือ
แพทย์ พยาบาล ทนัตแพทย์ บญัชี วิศวกรรม นกัส ารวจ สถาปนิก ในตอนแรกมีการตกลงว่าภาษาท่ี
ใช้ในประชาคมคือภาษาองักฤษ การเคล่ือนย้ายแรงงานฝีมือจะต้องมีกฎกติกาตามเง่ือนไขท่ีตกลง 
กนั ในประเดน็ 7 สาขาวิชาชีพ  
   

  1.2 กำรมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูง (Highly Competitive Economies 
Region) 

จากการศึกษาในประเด็นการมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง ผลการศึกษา
พบว่า ประกอบด้วย 4 ประการ ได้แก่ ให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม การคุ้มครองผู้ บริโภค การ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร พลงังาน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1.2.1 ให้มีการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม 
การพฒันาไปสู่ภูมิภาคท่ีมีความสามารถในการแข่งขนัสงู จ าเป็นต้องมีการสร้าง

ขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียนซึ่งจะให้ความส าคัญกับประเด็นด้าน
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นโยบายอ่ืนๆ ท่ีจะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เช่น นโยบายการแข่งขัน การคุ้มครอง
ผู้บริโภค การมีกฎหมายสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน  (การเงิน การ
ขนส่ง และเทคโนโลยีสารสนเทศ) และความร่วมมือด้านพลงังาน กล่าวได้วา่ การพฒันาศกัยภาพขัน้
พืน้ฐานของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การพฒันาเทคโนโลยีการส่ือสารสารสนเทศและการ
พฒันาพลงังาน มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการสร้างรากฐานท่ีมัน่คงก่อนการพฒันาท่ีสูงขึน้ในระดบั
ตอ่ไป นอกจากนี ้มาตรการภาษีท่ีเหมาะสมและการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ยงัเป็นพนัธกิจ
ส าคญัสว่นหนึง่ของการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแขง่ขนัด้วย 

ทัง้นี ้อาเซียนได้ด าเนินการศึกษาแนวทางการปฏิบตัิท่ีดีในการน านโยบายและ
กฎหมายการแข่งขันมาใช้โดนศึกษาจากประเทศสมาชิกในกลุ่มเอเชียตะวันออก ได้แก่ อาเซียน 
ออสเตรเลีย จีน ญ่ีปุ่ น นิวซีแลนด์และเกาหลีใต้ ได้จดัตัง้คณะท างานผู้ เช่ียวชาญด้านการแข่งขนัโดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประสานงานนโยบายการแข่งขันและเร่ืองท่ีเก่ียวข้องในระดบัภูมิภาคปัจจุบัน 
คณะท างานได้จัดท าแนวทางในการใช้นโยบายการแข่งขันของอาเซียน และคู่มือนโยบายและ
กฎหมายการแขง่ขนัส าหรับธุรกิจ 

ในส่วนของประเทศไทยมีนโยบายกระชบัความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์กับประเทศ กลุ่มประเทศและองค์การระหว่างประเทศท่ีมีบทบาทส าคญัของโลกเพ่ือ
เสริมสร้างความเช่ือมั่นในประเทศไทย พร้อมกับการสร้างภูมิคุ้มกันและขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้เศรษฐกิจไทย ประเทศไทยมีท่ีตัง้เหมาะสมในการเป็นศูนย์กลางภูมิภาซึ่งถือเป็นจด
ยทุธศาสตร์ในแถบภูมิภาคนีแ้ละส่งผลดีในหลายด้านโดยเฉพาะท่ีตัง้ทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้มีประชากรหนาแน่น เป็นแหล่งท่ีอุดดมสมบรูณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติหลาย
ชนิด เป็นแหล่งเกษตรกรรมท่ียิ่งใหญ่ของโลกและยงัเป็นแหล่งวตัถุดิบในการผลิตท่ีส าคญัของโลก 
นอกจากนีจ้ากสภาพภูมิอากาศดงักล่าวของประเทศไทยยงัส่งผลให้เกิดความสะดวกในการติดต่อ
กบัโลกภายนอก การขนสง่ การค้าขายกบัตา่งประเทศทัง้ทางบก ทางน า้และทางอากาศ 

1.2.2 การคุ้มครองผู้บริโภค  
จากการศึกษาในประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภค ผลการศกึษาพบว่า ประเทศใน

อาเซียนได้ก าหนดให้มีการคุ้มครองผู้บริโภคในอาเซียนด้วยกนั โดยมีจดุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในอาเซียน มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้โดยอาเซียนได้ริเร่ิมความ
ร่วมมือเพ่ือยกระดับการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ บริโภคโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง นอกจากนี ้
อาเซียนได้จดัตัง้คณะกรรมการประสานงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือส่งเสริมและประสานงาน
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือส่งเสริมและประสานงานในเร่ืองดงักลา่วในภมูิภาค ซึง่ในปัจจบุนั คณะ
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กรรรมการประสานงานฯ ได้วางแผนท่ีจะจดัตัง้กลไกการเยียวยาในอาเซียน การจดัท าเว็บไซด์เพ่ือ
การร้องเรียน รวมถึงการวางแผนการเพิ่มศกัยภาพในอาเซียน  

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในปัจจุบนัมีเพียงประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย  
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนามและลาวท่ีมีพระราชบญัญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนประเทศ
สมาชิกอาเซียนท่ีเหลือกก าลงัวางแผนหรืออยู่ระหว่างกระบวนการร่างนโยบายและกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองผู้บริโภค ในระหว่างนีป้ระเด็นการคุ้ มครองผู้บริโภคในประเทศดงักล่าว จึงอยู่ภายใต้
บทบญัญัติของกฎหมายอ่ืนเพ่ือท่ีจะบรรลเุป้าหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคของอาเซียน ท าให้มัน่ใจ
ถึงการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรมและการค้ามีข้อมลูท่ีถกูต้องอย่างเสรีในตลาด 

อาเซียนได้ร่วมกนัให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โดยอาเซียนได้ริเร่ิมการ
เสริมสร้างศกัยภาพขององค์กรและกรอบกฎหมายเพ่ือคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เห็นชอบท่ีจะ
จดัท าเว็บไซต์เพ่ือรวบรวมข้อมลูและให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ณ จดุเดียวส าหรับภาคธุรกิจ
และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้อาเซียนได้ริเร่ิมโครงการความร่วมมือด้านสิทธิบตัรในภมูิภาคเป็นครัง้
แรกโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมและนกัประดิษฐ์ในการขอสิทธิบตัรส าหรับนวตักรรมใหม่ๆ นอกจากนี ้อาเซียนได้จดัตัง้
คณะท างานความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียนได้พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา ปี ค.ศ. 2011-2015 ของอาเซียน เม่ือตุลาคม 2553 ณ ประเทศเวียดนาม 
ในขณะท่ีประเทศไทยรับหน้าท่ีเป็นประธาน AWGIPC ระหว่าง ค.ศ. 2011-2013  และประเทศไทย
ก าลงัเตรียมการเข้าเป็นภาคีสนธิสญัญามาดริด ภายในปี ค.ศ. 2013 ส าหรับประเทศไทย ได้มีการจด
ทะเบียนสิทธิบตัรโดยคนไทย  เพียงจ านวน 99 รายการ  เน่ืองจากส่วนใหญ่จะเป็นของชาวต่างชาติ
เข้ามาจดทะเบียนในไทย ประกอบด้วยประเทศญ่ีปุ่ นและ สหรัฐอเมริกาเพ่ือปกป้องการขายสินค้า
ภายในประเทศไทย ในขณะท่ีประเทศอินเดียและจีนมีอตัราการเติบโตของการจดทะเบียนสิทธิบตัร
โดยคนในชาติตนเองในอตัราท่ีคอ่นข้างสงูมาก จ านวน 1,385  และ 34,537 รายการ ตามล าดบัหรือ
คดิเป็นร้อยละ 45 และร้อยละ 33 ตามล าดบั 

1.2.4 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน  
มีวตัถปุระสงค์เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านการขนสง่  การบริการโลจิสตกิส์ และ

การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ อาเซียนได้ลงนามความตกลงส าคญัด้านการขนส่งและโลจิสติกส์
เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมในการอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ในภูมิภาคท่ีเป็น
หนึ่งเดียวและมีประสิทธิภาพ จ านวน 3 ฉบบั  ได้แก่ ความตกลงว่าด้วยการบริการขนส่งทางอากาศ 
ความตกลงวา่ด้วยการเปิดเสรีบริการการขนส่งสินค้าทางอากาศ กรอบความตกลงวา่ด้วยการอ านวย
ความสะดวกการขนส่งข้ามแดน ทัง้นี ้ ความตกลง 2 ฉบบัแรกเป็นการสร้างตลาดการขนส่งทาง
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อากาศเดียวในอาเซียนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขนัส าหรับการขนสง่ทางอากาศ ความตกลงฉบบัท่ี 
3 จะช่วยเสริมสร้างการอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ในภูมิภาคซึ่งในปัจจุบนั
สมาชิกอาเซียนอยูร่ะหวา่งการให้สตัยาบนัความตกลงทัง้ 3 ฉบบั 

การเปิดเสรีการค้าบริการโลจิสติกส์  ยงัเป็นการสนบัสนนุภาคอตุสาหกรรมของ
ไทย  โดยผู้ประกอบการจะมีโอกาสเลือกใช้บริการโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพและต้นทุนท่ีต ่าลงจาก
ทางเลือกท่ีเพิ่มขึน้  อีกทัง้ยงัท าให้เกิดความสะดวกในการขนส่งสินค้าเพ่ือส่งออกไปยงัประเทศอ่ืนๆ 
ซึ่งเป็นการสนับสนุนการเปิดตลาดการค้าไปยังตลาดใหม่ๆ  การขนส่งของประเทศไทยยงัเป็นการ
ขนส่งทางถนนเป็นหลกั คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 84-86  ของการขนส่งทัง้หมดโดยมีการใช้
ระบบขนสง่ทางรางเพียงร้อยละ 2.3  และการขนสง่ทางน า้  ร้อยละ 14.7 

1.2.5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 
การส่งเสริมให้ทุกประเทศได้พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารนัน้ อาเซียนอยู่ระหว่างการจดัท าแผ่นแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ICT) ของอาเซียน  
เพ่ือก าหนดเป้าหมายและแนวทางในการพฒันา ICT ในอาเซียน การเช่ือมโยงระบบสารสนเทศเพ่ือ
การน าเข้าส่งออกและการท าธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์ เป็นแผนงานส าคญัอันหนึ่งในความร่วมมือ
อาเซียนซึ่งส่งผลดีต่อการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายตลอดกระบวนการน าเข้า  ส่งออกและโลจิสติกส์ 
ลดความซ า้ซ้อนในการจดัท าข้อมลู เพิ่มรวดเร็วและความถกูต้องของข้อมลู ประเทศไทยมีนโยบายใน
การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเร่งรัดพฒันาโครงข่ายส่ือสารความเร็วส่ง
ให้ครอบคลุมทั่วถึงเพียงพอ มีคุณภาพ  ด้วยราคาท่ีเหมาะสมและการแข่งขันท่ีเป็นธรรม เพ่ือ
สนบัสนุนการพฒันาประเทศไปสู่สงัคมแห่งความรู้  ภูมิปัญญา นวตักรรมและความคิดสร้างสรรค์ 
ชว่ยลดความเหล่ือมล า้ระหวา่งสงัคมเมืองและชนบทสนบัสนนุการเข้าถึงข้อมลูและขา่วสาร ยกระดบั
คณุภาพการศกึษาเสริมสร้างศกัยภาพในการพฒันาทรัพยากรบคุคล ส่งเสริมการลดการใช้พลงังาน 
เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศในระยะยาว 

1.2.6 พลงังาน 
ในการพฒันาด้านพลงังานนัน้ อาเซียนได้ลงนามและให้สัตยาบนับนัทึกความ

เข้าใจวา่ด้วย  ASEAN  Power  Grid  แล้ว  นอกจากนี ้ เพ่ือสง่เสริมความมั่นคงด้านพลงังานร่วมกนั
ในภูมิภาค อาเซียนได้ให้การรับรองความตกลงว่าด้วยความมั่นคงด้านปิโตรเลียมซึ่งจะส่งเสริม
ความสามารถในการตอบสนอง  ทัง้ของแตล่ะประเทศและร่วมกนัตอ่สภาวการณ์ฉกุเฉินด้านพลงังาน
และลดผลกระทบจากสภาวการณ์ดงักลา่ว 

ประเทศไทยใช้พลังงานจากเชือ้เพลิงฟอสซิลเป็นส่วนใหญ่ท าให้ต้องน าเข้า
พลังงานจากต่างประเทศถึงร้อยละ 52.8 ของพลงังานทัง้หมดท่ีใช้ภายในประเทศ ทัง้นีใ้นปี พ.ศ. 
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2553  มีการน าเข้าพลงังานจากต่างประเทศ มูลค่ารวม 951,992 ล้านบาท เพิ่มจากปี พ.ศ. 2552  
175,086 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้  ร้อยละ 22.5 เน่ืองจากมูลค่าการน าเข้าน า้มันดิบ น า้มัน
ส าเร็จรูปและถ่านหินเพิ่มขึน้โดยการน าเข้าท่ีส าคญัคือการน าเข้าน า้มนัดิบและน า้มนัส าเร็จรูป ท าให้
เกิดความเสียเปรียบในแง่ธุรกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การใช้พลังงานของ
ประเทศไทยประกอบด้วยภาคขนส่งท่ีมีการใช้พลังงานมากท่ีสุดถึง ร้อยละ 37 รองลงมาเป็น
ภาคอตุสาหกรรม ร้อยละ 36 ภาคธุรกิจและครัวเรือนร้อยละ 21  และภาคเกษตรร้อยละ 6 

กล่าวโดยสรุป ประเด็นการมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง ผลการศึกษา
สรุปได้ว่า ประกอบด้วย 4 ประการ ได้แก่ ให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อาเซียนได้ร่วมกันการ
พฒันาไปสู่ภูมิภาคท่ีมีความสามารถในการแขง่ขนัสงู จ าเป็นต้องมีการสร้างขีดความสามารถในการ
แขง่ขนัทางเศรษฐกิจของอาเซียนซึ่งจะให้ความส าคญักบัประเดน็ด้านนโยบายอ่ืนๆ ท่ีจะชว่ยส่งเสริม
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เช่น นโยบายการแข่งขนั การคุ้มครองผู้บริโภค การมีกฎหมายสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาและการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน (การเงิน การขนสง่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
และความร่วมมือด้านพลงังาน กล่าวได้ว่า การพฒันาศกัยภาพขัน้พืน้ฐานของการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา การพฒันาเทคโนโลยีการส่ือสารสารสนเทศและการพฒันาพลงังาน มีความจ าเป็นอยา่ง
ยิ่งในการสร้างรากฐานท่ีมัน่คงก่อนการพฒันาท่ีสงูขึน้ในระดบัตอ่ไป  

ประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภค มีจดุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคในอาเซียน โดยริเร่ิมความร่วมมือเพ่ือยกระดบัการให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคโดย
มีประชาชนเป็นศนูย์กลาง จดัตัง้คณะกรรมการประสานงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือส่งเสริม
และประสานงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือส่งเสริมและประสานงานในเร่ืองดงักล่าวในภูมิภาค 
จดัตัง้กลไกการเยียวยาในอาเซียน การจดัท าเว็บไซด์เพ่ือการร้องเรียน รวมถึงการวางแผนการเพิ่ม
ศกัยภาพในอาเซียน  

ประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกัน
เสริมสร้างศกัยภาพขององค์กรและกรอบกฎหมายเพ่ือคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนีย้งัได้
ริเร่ิมโครงการความร่วมมือด้านสิทธิบตัรในภูมิภาคเป็นครัง้แรกโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ ประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและนักประดิษฐ์ในการขอ
สิทธิบตัรส าหรับนวัตกรรมใหม่ๆ ประเด็น การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ประเด็น การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามความตกลงส าคญัด้านการขนส่งและโลจิสติกส์
เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมในการอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ในภูมิภาคท่ีเป็น
หนึ่งเดียวและมีประสิทธิภาพ จ านวน 3 ฉบบั  ได้แก่ ความตกลงว่าด้วยการบริการขนส่งทางอากาศ 
ความตกลงวา่ด้วยการเปิดเสรีบริการการขนส่งสินค้าทางอากาศ กรอบความตกลงวา่ด้วยการอ านวย
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ความสะดวกการขนส่งข้ามแดน ทัง้นี ้ ความตกลง 2 ฉบบัแรกเป็นการสร้างตลาดการขนส่งทาง
อากาศเดียวในอาเซียนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขนัส าหรับการขนส่งทางอากาศ ความตกลงฉบบัท่ี 
3 จะช่วยเสริมสร้างการอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ในภูมิภาคซึ่งในปัจจุบนั
สมาชิกอาเซียนอยูร่ะหวา่งการให้สตัยาบนัความตกลงทัง้ 3 ฉบบั 

ประเด็น การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร อยู่ระหว่างการจดัท า
แผ่นแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ของอาเซียน  เพ่ือก าหนดเป้าหมายและแนวทางในการ
พัฒนา ICT ในอาเซียน การเช่ือมโยงระบบสารสนเทศเพ่ือการน าเข้าส่งออกและการท าธุรกรรม 
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นแผนงานส าคญัอนัหนึ่งในความร่วมมืออาเซียนซึ่งส่งผลดีต่อการลดต้นทุนและ
คา่ใช้จา่ยตลอดกระบวนการน าเข้า ลดความซ า้ซ้อนในการจดัท าข้อมลู เพิ่มรวดเร็วและถกูต้อง 

ประเด็น ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามและให้สตัยาบนับนัทึกความเข้าใจว่า
ด้วย  ASEAN  Power  Grid  แล้ว เป็นการส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานร่วมกันในภูมิภาค 
อาเซียนได้ให้การรับรองความตกลงว่าด้วยความมัน่คงด้านปิโตรเลียมซึง่จะส่งเสริมความสามารถใน
การตอบสนองทัง้ของแตล่ะประเทศและร่วมกนัตอ่สภาวการณ์ฉกุเฉินด้านพลงังานและลดผลกระทบ
จากสภาวการณ์ดงักล่าว ซึ่งดีส าหรับประเทศไทยท่ีใช้พลงังานจากเชือ้เพลิงฟอสซิลเป็นสว่นใหญ่ท า
ให้ต้องน าเข้าพลงังานจากตา่งประเทศ  

  1.3 กำรมีพัฒนำกำรทำงเศรษฐกิจที่ เท่ำเทียมกัน (Equitable Economic 
Development)  

จากการศึกษาในประเด็นการมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมกัน ผล
การศึกษาพบว่า ประกอบด้วย 2 ประการ ได้แก่ ประการแรก การพฒันาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน  ประการท่ีสอง การลดช่องว่างระดบัการพฒันาระหว่างประเทศสมาชิกใหม่และ
สมาชิกเก่าผา่นโครงการตา่งๆ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1.3.1 การพฒันาเศรษฐกิจอยา่งเสมอภาคและเทา่เทียม 

จากการศกึษาในประเดน็การพฒันาเศรษฐกิจอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั ผล
การศึกษาพบว่า หมายถึง การด าเนินการให้มีการพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ
การเสริมสร้างขีดความสามารถผ่านโครงการตา่งๆ ด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการขยายตวั
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม การให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่เพ่ือลดช่องวา่ง
ของระดบัการพฒันา รวมถึงการลด การพฒันาเศรษฐกิจอยา่งเสมอภาคและเทา่เทียมกนั 

การพฒันาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอยา่งเหมาะสมตามความหลากหลายของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ดงันี ้ก.อาเซียนอยู่ระหว่างการจดัท ายทุธศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
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และการขยายตวัของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) และอาเซียนได้จดัท าหลกัสูตรการ
ฝึกอบรมผู้ประกอบการท่ีสามารถใช้ร่วมกนัในประเทศสมาชิกอาเซียน  และอยู่ระหว่างทบทวนแผน
นโยบายในการพฒันาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs)  (ปี พ.ศ. 2547-2557) ข.วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ถือว่าเป็นภาคส่วนท่ีมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของอาเซียน  ซึ่งการ
พฒันาด้าน  (SMEs) มีส่วนในการสนบัสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ียัง่ยืน จากการประเมินของ
ส านกังานเลขาธิการอาเซียนพบว่า SMEs ในอาเซียนมีสดัส่วนสูงกว่า ร้อยละ 96 ของธุรกิจทัง้หมด
และมีสดัสว่นการจ้างงาน ร้อยละ 50-85 ของการจ้างงานรวมในประเทศ ค.ผู้ประกอบการในประเทศ
ไทย ในปี พ.ศ. 2552  มีจ านวนประมาน  2,900,759 ราย  ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs)  จ านวน 2,896,106 ราย  หรือคิดเป็นร้อยละ 99.8 โดยมีผลิตภณัฑ์มวลรวม
ในประเทศ  (GDP) ท่ีเกิดจากกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีมูลค่าประมาณ 99,737.6 
ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือคิดเป็นร้อยละ 37.8 ของรายได้จากการประกอบธุรกิจของ
ผู้ประกอบการทัง้ประเทศ 

1.3.2 การลดชอ่งวา่งการพฒันาทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียน 
จากการศึกษาในประเด็นการลดช่องว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่าง

ประเทศสมาชิกอาเซียน ผลการศกึษาพบว่า หมายถึง  การท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกนัจดัท า
แผนงานความคิดริเร่ิมในการรวมกลุ่มอาเซียน เป็นมาตรการส าคญัในการลดช่องว่างการพัฒนา
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน คือ การด าเนินงานตามแผนงาน IAI ซึ่งปัจจบุนัอยู่ในระยะท่ี 2  (ปี 
2552-2558) แผนงานดงักล่าวระบุความต้องการของประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่  (ASEAN – 4  
หรือ CLMV: กัมพชูา ลาว พม่า เวียดนาม) ประกอบด้วยโครงการความร่วมมือในสาขาตา่งๆ ตามท่ี
ระบุไว้ใน Blueprint ทัง้ 3 เสาหลักโดยเน้นกิจกรรมท่ีส าคญัและจ าเป็นต่อการเร่งรัดการรวมกลุ่ม
อาเซียน  

กล่าวโดยสรุป ประเด็น การมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมกัน ผล
การศกึษาสรุปได้ว่า ประกอบด้วย 2 ประการ ได้แก่ ประการแรก การพฒันาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน การด าเนินการให้มีการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการ
เสริมสร้างขีดความสามารถผ่านโครงการตา่งๆ ด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการขยายตวัของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การให้ความชว่ยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหมเ่พ่ือลดชอ่งว่างของ
ระดบัการพฒันา รวมถึงการลด การพฒันาเศรษฐกิจอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั ประการท่ีสอง 
การลดช่องว่างระดบัการพฒันาระหว่างประเทศสมาชิกใหม่และสมาชิกเก่าผ่านโครงการตา่งๆ เป็น
มาตรการส าคญัในการลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน คือ การด าเนินงาน
ตามแผนงาน IAI ซึง่ปัจจบุนัอยูใ่นระยะท่ี 2  (ปี 2552-2558) แผนงานดงักลา่วระบคุวามต้องการของ
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ประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่  (ASEAN – 4  หรือ CLMV: กมัพชูา ลาว พม่า เวียดนาม) ประกอบด้วย
โครงการความร่วมมือในสาขาต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ใน Blueprint ทัง้ 3 เสาหลักโดยเน้นกิจกรรมท่ี
ส าคญัและจ าเป็นตอ่การเร่งรัดการรวมกลุม่อาเซียน  

  1.4 กำรบูรณำกำรเข้ำกับเศรษฐกิจโลก 

จากการศึกษาในประเด็นการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก ผลการศึกษาพบว่า
หมายถึง การให้ความส าคญักบัการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกบัประเทศภายนอก
ภมูิภาคเพ่ือให้อาเซียนมีทา่ทีร่วมกนัอยา่งชดัเจน เช่น การจดัท าเขตการค้าเสรี การให้สิทธิพิเศษด้าน
การลงทนุภายใต้เขตการลงทนุ อาเซียน (IAI) กบันกัลงทนุภายนอกอาเซียนและการสร้างเครือขา่ยใน
ด้านการผลิตและจ าหน่าย เป็นต้น จากผลการศึกษาพบว่าประเทศในอาเซียนได้จดัท าข้อตกลงกัน 
โดยมีการรวมกลุ่มกบัเศรษฐกิจโลกโดยการจดัท าเขตการค้าเสรีและความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจกบั
ประเทศคูเ่จรจาตา่ง ได้แก่  จีน อินเดีย ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์โดยท่ีการจดัท า 
FTA และ CEP ของอาเซียนกับประเทศในเอเชียตะวันออกเพ่ือช่วยเสริมสร้างบทบาทการเป็น
ศนูย์กลางของอาเซียนในโครงสร้างสถาปัตยกรรมในภมูิภาคเอเชียตะวนัออก 

นอกจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจแล้ว อาเซียนได้มีการเช่ือมโยงระหว่างอาเซียนกับ
กลุ่มอ านาจเดิมและกลุ่มอ านาจทางเศรษฐกิจใหม่ท่ีพยายามเข้ามีบทบาทในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกและตะวนัออกเฉียงใต้ เช่น ในกรอบ  ASEAN + 3  ซึ่งขยายประเทศพนัธมิตรจากประเทศ
ในเอเชียตะวนัออก ได้แก่ ญ่ีปุ่ น เกาหลีและจีน ในกรอบ ASEAN + 6 ไปยงัอินเดีย 

วริศรา ภานวุฒัน์.(2556,น.1 ) ระบวุ่า ส าหรับปัจจยัท้าทายและข้อจ ากัดของอาเซียนก็
คือเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียนทัง้ 10 ประเทศมีความแตกต่างกันมากในมิติของระดบัการ
พฒันาท่ีรายได้ต่อหวัของประชากรมีความแตกต่างกันมาก นบัตัง้แตส่ิงคโปร์ บรูไนท่ีมีรายได้ต่อหวั
สงูระดบัต้นๆ ของโลกและระดบัต ่าของโลก เชน่ กมัพชูาและพม่าท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะต้องลดชอ่งวา่ง
ของความแตกตา่งนีล้งให้ได้โดยเร็ว  

กล่าวโดยสรุป ประเด็น การบูรณาการเข้ากบัเศรษฐกิจโลก สรุปได้ว่า ประเทศสมาชิก
อาเซียนได้ให้ความส าคญักับการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศภายนอก
ภมูิภาคเพ่ือให้อาเซียนมีทา่ทีร่วมกนัอยา่งชดัเจน เช่น การจดัท าเขตการค้าเสรี การให้สิทธิพิเศษด้าน
การลงทนุภายใต้เขตการลงทนุกับนกัลงทนุภายนอกอาเซียนและการสร้างเครือข่ายในด้านการผลิต
และจ าหน่าย ประเทศในอาเซียนได้จดัท าข้อตกลงกนั มีการรวมกลุ่มกบัเศรษฐกิจโลกโดยการจดัท า
เขตการค้าเสรีและความตกลงหุ้ นส่วนเศรษฐกิจกับประเทศคู่เจรจาต่าง และได้มีการเช่ือมโยง
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ระหว่างอาเซียนกับกลุ่มอ านาจเดิมและกลุ่มอ านาจทางเศรษฐกิจใหม่ท่ีพยายามเข้ามีบทบาทใน
ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกและตะวนัออกเฉียงใต้  

4.2  7 วิชำชีพท่ีได้สิทธิพเิศษจำก AEC 
จากการศึกษาจากเอกสารในประเด็น 7 วิชาชีพท่ีได้สิทธิพิเศษให้สามารถเดิน

ทางเข้าออกประเทศในภมูิภาคอาเซียนได้เสรี ผลการศกึษามีดงัตอ่ไปนี ้
4.2.1 แพทย์ 
จากการศึกษาท่ีได้จากการสนทนากลุ่มพบว่าอาชีพแพทย์เป็นอาชีพท่ีสงัคม

ในทุกประเทศในอาเซียนมีค่านิยมนับถือวิชาชีพนี  ้ซึ่งถ้าหากประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประเทศ
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะท าให้แพทย์จากประเทศเพ่ือนบ้านเดินทางเข้ามาในประเทศ
ไทยมากขึน้ ในขณะเดียวกัน แพทย์ในประเทศไทยจะเดินทางไปยงัต่างประเทศมากขึน้ สิ่งท่ีเป็นท่ี
กงัวลในเร่ืองนีคื้อ บางคนกงัวลว่าแพทย์จากประเทศเพ่ือนบ้านจะส่ือสารภาษาไทยไมไ่ด้ หรือได้ไม่ดี
นกั ซึง่เป็นปัญหาท่ีตดิตามมา 

“แพทย์” เป็นวิชาชีพท่ีสามารถสร้างคณุูปการให้กับประเทศชาติและประชาชน ใน
ประเทศไทยนัน้อาชีพแพทย์เป็นอาชีพท่ีขาดแคลน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานพยาบาลในท้องถ่ินท่ี
ห่างไกลเมืองหลวง อาชีพแพทย์เป็นอาชีพท่ีประเทศในกลุ่มอาเซียนมองว่าเป็นอาชีพท่ีส าคัญท่ี
เก่ียวข้องกบัการรักษาชีวิตมนษุย์ เน่ืองจากในทกุประเทศจะมีผู้ ป่วยจ านวนมาก การท่ีประเทศแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมตวักันเป็นประชาคมอาเซียน ผลท่ีติดตามมาคือ พลเมืองของแต่ละ
ประเทศจะเดนิทางไปมาหาสู่กนัเสรีมากขึน้ สิ่งท่ีตดิตามมาคือ โรคภยัไข้เจ็บตา่งๆมีโอกาสตดิตามมา
จากประชาชนของแต่ละประเทศ ดงันัน้ จึงเห็นว่าในด้านสาธารณสุขนัน้อาจจะเกิดการเคล่ือนย้าย
บุคลากรด้านการแพทย์ เพราะหลายประเทศเกิดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ซึ่ง
รวมถึงประเทศไทยด้วย นอกจากนี ้จุดแข็งประการหนึ่งทางด้านการแพทย์ของประเทศไทยคือ 
ประเทศไทยมีแพทย์ท่ีมีความเช่ียวชาญ คนไข้เสียคา่ใช้จา่ยในการรักษาตวัไมส่งูมากเม่ือเปรียบเทียบ
กบัประเทศเพ่ือนบ้านหลายแหง่ ประกอบกบัมีการให้บริการท่ีดีกวา่  

4.2.2 พยาบาล 
จากการศึกษาท่ีได้จากการสนทนากลุ่มพบว่าอาชีพพยาบาลเป็นอาชีพท่ี

ประเทศในกลุ่มอาเซียนมองว่าเป็นอาชีพท่ีส าคญัท่ีเก่ียวข้องกับการรักษาชีวิตมนุษย์เช่นเดียวกับ
อาชีพแพทย์ เป็นอาชีพท่ีมักจะถูกกล่าวถึงเช่ือมโยงถึงกัน เน่ืองจากพยาบาลกับแพทย์จะต้อง
ประสานงานร่วมมือกนัในการช่วยเหลือ รักษาชีวิตคนไข้ พยาบาลเป็นอาชีพท่ีหลายประเทศทัว่โลก
ขาดแคลน พยาบาลในประเทศไทยก็เช่นเดียวกนั กล่าวได้ว่าอยู่ในสภาวการณ์ท่ีขาดแคลนบคุลากร
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ในด้านนี ้พยาบาลจ านวนหนึ่งเลือกท่ีจะเดินทางไปประกอบอาชีพในตา่งประเทศท่ีให้รายได้ดีกว่า มี
สวสัดกิารท่ีดีกวา่  

ประกอบกับสงัคมไทยก าลังเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ มีคนสูงอายุจ านวนมากขึน้ 
ขณะท่ีมีคนวยัท างานลดน้อยลง อีกราว 10 ปีข้างหน้าสดัส่วนคนในวยัท างานจะต ่ากวา่ผู้สงูอายมุาก 
สิ่งท่ีติดตามมาคือ เกิดการขาดแคลนแรงงานท่ีจะมาช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีมีจ านวนเพิ่มขึน้ ดงันัน้ 
หลายประเทศในอาเซียนจงึเห็นพ้องต้องกนัว่าอาชีพพยาบาลเป็นอาชีพท่ีสมควรจะได้รับการอนญุาต
ให้เคล่ือนย้ายแรงงานได้อยา่งเสรีในอาเซียน นอกจากนีพ้ยาบาลจ านวนหนึ่งเลือกท่ีจะเปล่ียนอาชีพ
จากการท างานในโรงพยาบาลไปท างานในคลีนิคเสริมความงามหรือเรียกว่าคลีนิคเพ่ือสุขภาพ 
เพราะมีรายได้ดีกวา่ จงึท าให้อาชีพพยาบาลขาดแคลนในหลายประเทศ         

4.2.3 ทนัตแพทย์  
ปัจจบุนัสงัคมไทยขาดแคลนครูอาจารย์ทางด้านทนัตแพทย์ เป็นปัญหาท่ีรัฐ

ไทยจะต้องแก้ไขปัญหานี ้อาชีพทนัตแพทย์เป็นอาชีพท่ีได้รับการอนญุาตให้สามารถเดินทางเข้าออก
เพ่ือประกอบอาชีพในประเทศในอาเซียนได้อยา่งเสรี ในด้านทนัตแพทย์ของประเทศเพ่ือนบ้านนัน้ถ้า
หากต้องการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย หน่วยงานของรัฐในประเทศไทยจะต้องรับรองว่าทันต
แพทยบคุคลนัน้ได้รับปริญญาทนัตแพทย์ศาสตรบณัฑิตจากสถาบนัการศกึษาท่ีทนัตแพทยสภาไทย
รับรอง มีประสบการณ์ในภาคปฏิบตัใินการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมมาไมน้่อยกว่า 5 ปี ตอ่เน่ืองใน
ประเทศแหล่งก าเนิดก่อนท่ีจะสมคัรขอขึน้ทะเบียนและรับใบอนญุาต จะต้องเป็นสมาชิกทนัตแพทย์
สภาไทย ขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ปรกอบวิชาชีพทนัตกรรมจากทนัตแพทย์สภาไทย โดย
ต้องสอบผ่านการขึน้ทะเบียนเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพทันตกรรมจากข้อสอบท่ีเป็นภาษาไทย โดย
จะต้องสอบภาคข้อเขียนในวิชาชีพวิทยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐานและคลีนิค การสอบวิชากฎหมาย
ในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมในประเทศไทย การสอบภาคปฏิบตัิโดยกระท าต่อผู้ ป่วยในคลีนิค
ทนัตกรรม 

4.2.4 บญัชี  
วิชาชีพบญัชีเป็นหนึ่งในสาขาท่ีอยู่ระหว่างการเจรจารายละเอียดในการเปิด

เสรีอาเซียน เป็นอาชีพท่ีได้รับความนิยมมากอาชีพหนึ่ง ผู้ประกอบอาชีพบญัชีเช่ือว่าเป็นอาชีพท่ีมี
งานท า ได้ผลตอบแทนคุ้ มค่ากับการท างาน นักบัญชีส่วนใหญ่ส าเ ร็จการศึกษาจากคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี สาขาการตลาด การบญัชี การเงิน เป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการ
กบัตวัเลข ผลก าไร รายรับ รายจ่ายเป็นหลกั งานบญัชีจะเก่ียวข้องกบัการท าธุรกิจแทบจะทกุขัน้ตอน 
เม่ือประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเน่ืองจากอาชีพนกั
บัญชีเป็นอาชีพท่ีอิสระ ผู้ ประกอบอาชีพนีจ้ะเคล่ือนย้ายไปท างานท่ีใดก็ได้ในประเทศสมาชิก
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แตจ่ะต้องผา่นข้อตกลงหรือเกณฑ์ท่ีประเทศนัน้ๆได้ก าหนดไว้ เช่น ต้อง
ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถของประเทศนัน้จึงจะสามารถย้ายเข้าไปท างานในประเทศ
ดงักล่าวได้ ก่อนท่ีจะเปิดเออีซีนัน้ ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีจะต้องเพิ่มพนูความรู้ของตวัเอง ไม่ว่าจะ
เป็นการจดัการเอกสารการบญัชี การเงิน การบนัทึกรายรับรายจ่าย ภาษีอากร นอกจากนี ้นกับญัชี
จะมีความรู้ด้านการท าบญัชีเพียงอย่างเดียวนัน้ไม่เพียงพอ จะต้องมีความรู้ในด้านการท าธุรกิจด้วย 
โดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดีในทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวข้องซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการท าบญัชีและเป็นประโยชน์ต่อการร่วมงานกับบุคคลอ่ืนในองค์กร ทัง้การบริหาร
จดัการ การวางแผนการตลาด การวางกลยทุธ์ทางธุรกิจ  

4.2.5 วิศวกร  
จุดประสงค์ประการหนึ่งของการเข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ก็เพ่ือให้สามารถเคล่ือนย้ายนกัวิชาชีพได้เสรีมากขึน้ วิชาชีพวิศวกรไทยท่ีสามารถ
เดินทางเข้าไปประกอบอาชีพในประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียนจะต้องส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญา
ตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เป็นอยา่งน้อย มีประสบการณ์การท างานไม่น้อยกวา่ 7 ปี และยงัจะต้อง
ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศไทยด้วย หากนกัวิศวกรรมท่ีมีคณุสมบตัินี ้
ต้องการเดินทางไปประกอบอาชีพยงัประเทศเพ่ือนบ้าน จะต้องไปสมคัรขอขึน้ทะเบียนเป็นวิศวกร
วิชาชีพอาเซียนเพ่ือขึน้ทะเบียนเป็นวิศกรต่างด้าวในประเทศนัน้ๆ ซึ่งจะต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบ
ภายในประเทศนัน้ เชน่ หากต้องการเดินทางเข้าไปประกอบอาชีพในประเทศมาเลเซีย เขาก าหนดไว้
ว่าวิศวกรจะต้องมีใบอนญุาต และจะต้องผ่านการสอบท่ีเขาจดัขึน้ด้วย หากวิศวกรไทยท่ีสนใจจะไป
ท างานในมาเลเซียก็จะต้องไปสอบข้อสอบดงักลา่วให้ผ่านด้วยเพ่ือให้ได้ใบอนญุาตของมาเลเซีย 

4.2.6 สถาปนิก  
ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปนิกจะต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการท่ีประเทศ

ไทยเข้าสู่การเป็นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะต้องจดัท ากรอบการท างานร่วมกัน
ของสถาปนิกในประเทศไทยกับประเทศอาเซียนซึ่งจะต้องร่วมมือกับประเทศนัน้ๆ หากผู้ประกอบ
วิชาชีพสถานปิกไทยต้องการเดินทางไปประกอบอาชีพในประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียนจะต้องไปขึน้
ทะเบียนแสดงความประสงค์เป็นสถาปนิกอาเซียน ซึ่งจะต้องมีการแข่งขนักันระหว่างสถาปนิกด้วย
กนัเองในประเทศอาเซียน ซึง่ประกอบด้วยบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถจ านวนมาก เช่น สถาปนิก
ชาวสิงคโปร์ซึ่งมีจดุแข็งคือ มีความถนดัในการออกแบบสถานเสริมความงาม สถานดแูลสขุภาพ เก่ง
ในเร่ืองการใช้เกมรุกเพ่ือชว่ยลกูค้าแก้ไขปัญหา ซึง่ประเทศสิงคโปร์ให้ความส าคญักบัเร่ืองนี ้ในขณะ
ท่ีสงัคมไทยมองว่าเร่ืองดงักล่าวไม่ใช่งานของสถาปนิก ส่วนจดุแข็งของสถาปนิกประเทศฟิลิปปินส์ก็
คือ เขามีความสามารถและมีคา่แรงท่ีถกูกวา่สถาปนิกไทย 
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4.2.7 นกัส ารวจ 
อาชีพนักส ารวจเป็นอีกอาชีพหนึ่งท่ีประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนมองว่าส าคญั เป็นอาชีพท่ีมกัท างานอยู่กลางแจ้ง ได้แก่ ผู้ควบคมุและท าการส ารวจพืน้ดิน
และท้องน า้ เพ่ืองานท าแผนท่ีหรือแผนภูมิงานก่อสร้าง งานเหมืองแร่ หรือเพ่ืองานอ่ืนๆ โดยการ
ก าหนดสถานท่ีตัง้ และวาดภาพแสดงลกัษณะภูมิประเทศรวมถึงการส ารวจบริเวณพืน้ดนิและท้องน า้ 
การส ารวจบริเวณทะเล และเหมืองแร่ และการส ารวจประเภทอ่ืนๆ เป็นผู้ช่วยนกัส ารวจเก่ียวกบัการ
ใช้ และดแูลรักษาเคร่ืองมือต่างๆ ในขณะปฏิบตัิงาน ช่วยแปลข้อมลูท่ีได้จากงานสนาม และท างาน
อ่ืนๆท่ีคล้ายคลึงกนั ส่วนแนวทางในการประกอบอาชีพนัน้ นกัส ารวจจะต้องมีความสามารถทางด้าน
การก าหนดระยะ การวัด การค านวณหาพิกัดต่างๆ บุคคลท่ีสามารถประกอบอาชีพนักส ารวจได้
จะต้องส าเร็จการศกึษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอตุสาหกรรมหรือการโยธา หากนกัส ารวจไทย
ต้องการเดินทางไปประกอบอาชีพในประเทศอาเซียนจะต้องส าเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์
ดงัท่ีกล่าวข้างต้น จะต้องมีประสบการณ์การท างานสกัระยะหนึ่ง ผ่านการสอบท่ีประเทศนัน้ๆเป็นผู้
ก าหนดเกณฑ์ไว้ ท่ีส าคญัหากบุคคลนัน้ต้องการเดินทางไปประกอบอาชีพในต่างประเทศจะต้องไป
ขึน้ทะเบียนแสดงเจตจ านงวา่ต้องการเดินทางไปจริง สามารถหาข้อมลูหรือปรึกษาผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้คือ 
สภาวิศวกร 

จากการศึกษาในประเด็น 7 อาชีพท่ีได้สิทธิพิเศษจาก AEC ผลการศึกษาสรุปได้ว่า 
อาชีพแพทย์เป็นอาชีพหนึ่งท่ีสามารถเดินทางเข้าออกไปประกอบอาชีพในอาเซียนได้อย่างเสรี 
ประเด็นนีมี้การตัง้ข้อสังเกตกันโดยเกรงว่าในอนาคตจะเกิดปัญหาการส่ือสารท่ีแพทย์จาก
ตา่งประเทศไม่สามารถส่ือสารภาษาไทยให้กบัคนไข้ซึ่งเป็นคนไทยได้ อาชีพพยาบาลก็เช่นเดียวกัน 
เน่ืองจากเป็นอาชีพท่ีเก่ียวข้องกบัการรักษาชีวิตมนษุย์เชน่เดียวกบัอาชีพแพทย์ ประกอบกบัพยาบาล
เป็นอาชีพท่ีต้องท างานร่วมกับแพทย์ เม่ือบุคคลอาชีพพยาบาลสามารถเดินทางไปยังประเทศ
อาเซียนเพ่ือประกอบอาชีพได้อย่างเสรี สิ่งท่ีตามมาคือ ปัญหาทางด้านการส่ือสารท่ีทัง้คนไข้และ
พยาบาลจะต้องส่ือสารถึงกัน คนไข้คนไทยไม่สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ ในขณะเดียวกัน
พยาบาลจากตา่งประเทศก็ไมส่ามารถส่ือสารภาษาไทยได้เชน่เดียวกนั  

ทันตแพทย์ เป็นอาชีพท่ีได้รับการอนุญาตให้สามารถเดินทางเข้าออกเพ่ือประกอบ
อาชีพในประเทศในอาเซียนได้อย่างเสรี หากทนัตแพทย์จากประเทศเพ่ือนบ้านต้องการเดินทางเข้า
มาในประเทศไทย หน่วยงานของรัฐในประเทศไทยจะต้องรับรองว่าทันตแพทยบุคคลนัน้ได้รับ
ปริญญาทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาท่ีทันตแพทยสภาไทยรับรอง มี
ประสบการณ์ในภาคปฏิบตัิในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และจะต้องเป็น
สมาชิกทนัตแพทย์สภาไทยขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ปรกอบวิชาชีพทันตกรรมจากทนัต
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แพทย์สภาไทย วิชาชีพบญัชีเป็นอาชีพท่ีได้ผลตอบแทนคุ้มคา่กบัการท างาน นกับญัชีสว่นใหญ่ส าเร็จ
การศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาด การบัญชี การเงิน เป็นงานท่ี
เก่ียวข้องกบัการจดัการกบัตวัเลข ผลก าไร รายรับ รายจ่ายเป็นหลกั งานบญัชีจะเก่ียวข้องกบัการท า
ธุรกิจแทบจะทกุขัน้ตอน เม่ือประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
และเน่ืองจากอาชีพนกับญัชีเป็นอาชีพท่ีอิสระ แตจ่ะต้องสอบผ่านข้อตกลงหรือเกณฑ์ท่ีประเทศนัน้ๆ
ได้ก าหนดไว้ เช่น ต้องผา่นการทดสอบความรู้ ความสามารถของประเทศนัน้จึงจะสามารถย้ายเข้าไป
ท างานในประเทศดงักลา่วได้ ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีจะต้องมีความรู้ในด้านการท าธุรกิจด้วย  

นกัวิศวกรไทยท่ีสามารถเดินทางเข้าไปประกอบอาชีพในประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน
จะต้องส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เป็นอยา่งน้อย มีประสบการณ์การ
ท างานไม่น้อยกว่า 7 ปี และยงัจะต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศไทย
ด้วย จะต้องไปสมคัรขอขึน้ทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียนเพ่ือขึน้ทะเบียนเป็น     วิศกรตา่งด้าว
ในประเทศนัน้ๆ ซึ่งจะต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบภายในประเทศนัน้ ด้านวิชาชีพสถาปนิกจะต้อง
เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการท่ีประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน จะต้องจัดท ากรอบการท างานร่วมกันของสถาปนิกในประเทศไทยกับประเทศอาเซียนซึ่ง
จะต้องร่วมมือกบัประเทศนัน้ๆ หากผู้ประกอบวิชาชีพสถานปิกไทยต้องการเดินทางไปประกอบอาชีพ
ในประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียนจะต้องไปขึน้ทะเบียนแสดงความประสงค์เป็นสถาปนิกอาเซียน  ซึ่ง
จะต้องมีการแขง่ขนักนัระหวา่งสถาปนิกด้วยกนัเองในประเทศอาเซียน  

ด้านนกัส ารวจเป็นอีกอาชีพหนึ่งท่ีประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมองว่า
ส าคญั เป็นอาชีพท่ีมกัท างานอยู่กลางแจ้ง ได้แก่ ผู้ควบคมุและท าการส ารวจพืน้ดินและท้องน า้ เพ่ือ
งานท าแผนท่ีหรือแผนภูมิงานก่อสร้าง งานเหมืองแร่ หรือเพ่ืองานอ่ืนๆ โดยการก าหนดสถานท่ีตัง้ 
และวาดภาพแสดงลกัษณะภมูิประเทศรวมถึงการส ารวจบริเวณพืน้ดนิและท้องน า้ การส ารวจบริเวณ
ทะเล และเหมืองแร่ และการส ารวจประเภทอ่ืนๆ เป็นผู้ช่วยนกัส ารวจเก่ียวกับการใช้ และดแูลรักษา
เคร่ืองมือตา่งๆ ในขณะปฏิบตัิงาน ช่วยแปลข้อมลูท่ีได้จากงานสนามและท างานอ่ืนๆท่ีคล้ายคลึงกนั 
ส่วนแนวทางในการประกอบอาชีพนัน้ นกัส ารวจจะต้องมีความสามารถทางด้านการก าหนดระยะ 
การวัด การค านวณหาพิกัดต่างๆ บุคคลท่ีสามารถประกอบอาชีพนักส ารวจได้จะต้องส าเร็จ
การศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมหรือการโยธา หากนักส ารวจไทยต้องการ
เดินทางไปประกอบอาชีพในประเทศอาเซียนจะต้องส าเร็จการศกึษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ดงัท่ีกล่าว
ข้างต้น จะต้องมีประสบการณ์การท างานสักระยะหนึ่ง ผ่านการสอบท่ีประเทศนัน้ๆเป็นผู้ ก าหนด
เกณฑ์ไว้ ท่ีส าคัญหากบุคคลนัน้ต้องการเดินทางไปประกอบอาชีพในต่างประเทศจะต้องไปขึน้
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ทะเบียนแสดงเจตจ านงว่าต้องการเดินทางไปจริง สามารถหาข้อมูลหรือปรึกษาผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้คือ 
สภาวิศวกร   

4.3 กำรสร้ำงนักข่ำวพลเมืองเยำวชน 
การน าเสนอผลการศกึษาในประเดน็ “การสร้างนกัข่าวพลเมืองเยาวชนรองรับการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ผู้ วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยเรียงล าดบัตามวตัถุประสงค์การวิจัยท่ี
ก าหนดไว้ในบทท่ี 1 คือ ประเด็นการสร้างนักข่าวพลเมืองเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย โดยแบง่ผลการศกึษาในประเด็นนีอ้อกเป็น 3 สว่น สว่น
ท่ีหนึ่ง กระบวนการสร้างนกัข่าวพลเมือง ส่วนท่ีสองการสร้างนวตักรรมการส่ือสาร ประเด็นท่ีสาม 
การวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ของเยาวชนท่ีเข้าร่วมอบรมเป็น
นักข่าวพลเมืองเศรษฐกิจอาเซียน โดยแบ่งออกเป็น ส่วนท่ีหนึ่ง ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ และสว่นท่ีสอง ความรู้เก่ียวกบัการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดงัรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้

4.3.1 กระบวนกำรสร้ำงนักข่ำวพลเมืองเศรษฐกิจอำเซียน 
จากการศึกษาในประเด็นกระบวนการสร้างนกัข่าวพลเมืองเศรษฐกิจอาเซียน ผล

การศึกษาพบว่ามีประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ได้แก่ การวางแผนโครงการ การติดต่อประสานงาน การ
จดักิจกรรม การสนัทนาการ การสรุปผลการจดัโครงการ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

4.3.1.1 วำงแผนโครงกำร 
จากการศึกษาในประเด็นการวางแผนด าเนินโครงการนกัข่าวพลเมืองเยาวชน

เศรษฐกิจอาเซียน ผลการศึกษาพบว่า ประกอบด้วย ขัน้ตอนการระดมสมองเพ่ือเตรียมการจัด
โครงการ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 ระดมสมองการจดัโครงการ 

ในการเร่ิมต้นจดัโครงการฝึกอบรมนกัข่าวพลเมืองเยาวชนเศรษฐกิจอาเซียน
เพ่ือเตรียมจดัโครงการ เม่ือได้มติของท่ีประชมุแล้ว ได้ออกจดหมายเชิญไปยงัผู้บริหารของโรงเรียน
ตา่งๆในภาคตะวนัออกให้ส่งนกัเรียนมาเข้าร่วมโครงการ  คณะผู้วิจยัได้ประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนด
หน้าท่ีและขัน้ตอนการท างาน ได้แก่ การแบ่งบทบาทหน้าท่ีของนิสิตช่วยงานแต่ละฝ่าย มีทัง้สิน้ 3 
ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายต้อนรับ ฝ่ายสนัทนาการ ฝ่ายชว่ยเหลือ 

ฝ่ายต้อนรับ มีหน้าท่ีจัดการต้อนรับอาจารย์ นักเรียนท่ีเดินทางมาเข้าร่วม
โครงการ ท่ีได้ประสานงานไว้ เม่ือผู้ เข้าร่วมอบรมเดินทางมาถึงมหาวิทยาลยั ฝ่ายต้อนรับมีหน้าท่ีรับ
ลงทะเบียน แจกเอกสาร และจดัหาอาหารส าหรับผู้ เข้าร่วมอบรม ทัง้อาจารย์ผู้ควบคมุนกัเรียน พร้อม
กบัการน าพาสูห้่องประชมุท่ีจดัเตรียมไว้ 
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ฝ่ายสนัทนาการ มีหน้าท่ีจดักิจกรรมเพ่ือให้นกัเรียนท่ีมาจากโรงเรียนในภาค
ตะวนัออกแตล่ะแห่งได้ท าความรู้จกักัน โดยการสร้างกิจกรรมให้นกัเรียนได้เข้ามีส่วนร่วมเพ่ือสร้าง
ความคุ้นเคยซึง่กนัและกนั เป็นขัน้ตอนการละลายพฤติกรรมของผู้ เข้าอบรม บทบาทของฝ่ายสนัทนา
การนีจ้ะมีไปจนกระทัง่การฝึกอบรมเสร็จสิน้ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการสนัทนาการเป็นระยะ เพ่ือให้ผู้ เข้า
อบรมรู้สกึสนกุสนาน 

ฝ่ายช่วยเหลือ มีหน้าท่ีในการช่วยเหลือในทุกเร่ืองในการฝึกอบรมนักข่าว
พลเมืองเยาวชนเศรษฐกิจอาเซียนอาเซียน อาทิ การจัดโต๊ะ การให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนท่ีเข้า
ฝึกอบรมในโครงการ และเร่ืองอ่ืนๆตามท่ีอาจารย์มอบหมาย 

ในการก าหนดหวัข้อเพ่ือให้วิทยากรบรรยายนัน้ได้มีการประชุมเพ่ือคดัเลือก
วิทยากรในการบรรยายในเร่ืองต่างๆ ประกอบด้วย หวัข้อ การท าข่าวอย่างไรให้สนกุ หวัข้อ “ชมุชน
กบัการเข้าสู ่AEC” หวัข้อ “ความเป็นมาของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : การเตรียมความ
พร้อมของเยาวชน” ดงัภาพ 4.3 

ภาพ 4.3 
แสดงการประชมุจดัโครงการ 

 

 
4.3.1.2 กำรประสำนงำน 

ในการติดตอ่ประสานงานนัน้ประกอบด้วย 4 ส่วนส าคญั คือ การประสานงานไป
ยงัผู้บริหารของโรงเรียนในภาคตะวนัออก การประสานงานห้องพกัส าหรับเยาวชนท่ีเข้าร่วมอบรม 
การประสานงานเพ่ือขอใช้สถานท่ีภายในมหาวิทยาลยับรูพาเพ่ือจดัอบรมฯ การประสานงานวิทยากร
ผู้บรรยาย ดงันี ้
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 การประสานงานไปยงัผู้บริหารโรงเรียนในภาคตะวนัออก  
ผู้วิจยัได้ประสานงานโดยติดต่อไปยงัผู้บริหารของโรงเรียนในแต่ละจงัหวดัในภาค

ตะวนัออกเพ่ือแจ้งความประสงค์และขอความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียนและคณาจารย์ให้คดัเลือก
นกัเรียนเข้าร่วมโครงการ โดยขอให้อาจารย์คดัเลือกนกัเรียนโรงเรียนละ 5 คน เป็นตวัแทนของจงัหวดั 
โดยจงัหวดัหนึ่งสามารถมีนกัเรียนจากโรงเรียนเข้าร่วมได้มากกว่า 1 แห่ง ทัง้นี ้ได้ออกหนังสือแจ้ง
ความประสงค์ไปยังผู้บริหารโรงเรียนแต่ละแห่ง เม่ือผู้บริหารโรงเรียนมีหนังสือตอบรับให้เข้าร่วม
โครงการแล้ว ทีมงานในโครงการวิจยัได้จดัท าเอกสารเพ่ือเตรียมลงทะเบียนส าหรับเยาวชนทุกคน 
โรงเรียนในภาคตะวนัออกท่ีเข้าร่วมโครงการ มีทัง้สิน้ 7 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนระยองวิทยาคม 
โรงเรียนสระแก้ว โรงเรียนขลงุรัชดาภิเษก โรงเรียนโพธิสมัพนัธ์พิทยาคาร โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 
โรงเรียนอรัญประเทศ โรงเรียนดดัดรุณี ดงัภาพ 4.4 – 4.10 

ภาพ 4.4 
แสดงโรงเรียนระยองวิทยาคมซึง่สง่เยาวชนเข้าร่วมฝึกอบรมนกัขา่วพลเมืองเศรษฐกิจอาเซียน 
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ภาพ 4.5 

แสดงโรงเรียนสระแก้วซึง่สง่เยาวชนเข้าร่วมฝึกอบรมนกัข่าวพลเมืองเศรษฐกิจอาเซียน 

 

 
 

ภาพ 4.6 

แสดงโรงเรียนขลงุรัชดาภิเษกซึง่สง่เยาวชนเข้าร่วมฝึกอบรมนกัขา่วพลเมืองเศรษฐกิจอาเซียน 
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ภาพ 4.7 

แสดงโรงเรียนโพธิสมัพนัธ์ซึง่สง่เยาวชนเข้าร่วมฝึกอบรมนกัขา่วพลเมืองเศรษฐกิจอาเซียน 

  
 

ภาพ 4.8  

แสดงโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมซึง่สง่เยาวชนเข้าร่วมฝึกอบรมนกัขา่วพลเมืองเศรษฐกิจอาเซียน 
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ภาพ 4.9 

แสดงโรงเรียนอรัญประเทศซึ่งสง่เยาวชนเข้าร่วมฝึกอบรมนกัขา่วพลเมืองเศรษฐกิจอาเซียน 

 

 
ภาพ 4.10 

แสดงโรงเรียนดดัดรุณีซึง่สง่เยาวชนเข้าร่วมฝึกอบรมนกัข่าวพลเมืองเศรษฐกิจอาเซียน 
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ในประเดน็การประสานงานไปยงัผู้บริหารของโรงเรียนในภาคตะวนัออก มีโรงเรียนท่ี
เข้าร่วมทัง้สิน้ 7 แหง่ ประกอบด้วย โรงเรียนระยองวิทยาคม โรงเรียนสระแก้ว โรงเรียนขลงุรัชดาภิเษก 
โรงเรียนโพธิสมัพนัธ์พิทยาคาร โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม โรงเรียนอรัญประเทศ และโรงเรียนดดัดรุณี  

 การประสานงานห้องพกัส าหรับเยาวชนท่ีเข้าร่วมอบรม  
ในการประสานงานห้องพักส าหรับเยาวชนนัน้ คณะผู้ วิจัยได้ใช้พืน้ท่ีภายใน

มหาวิทยาลยับรูพาเป็นอาคารเรือนรับรองของมหาวิทยาลยั สามารถบรรจุผู้ เข้าอบรมได้ทัง้หมด โดย
มีพนกังานรักษาความปลอดภยัและนกัศกึษาชว่ยงานให้การดแูลอยา่งใกล้ชิด  

 การประสานงานเพ่ือขอใช้สถานท่ีภายในมหาวิทยาลยับรูพา  
คณะผู้วิจยัได้ใช้พืน้ท่ีชัน้ล่างของคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ เป็นหลกัใน

การจดัโครงการ เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีภายในมหาวิทยาลยัท่ีมีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัดแูลอย่าง
ใกล้ชิด ในการใช้พืน้ท่ีของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นัน้จะต้องขออนุญาตจากผู้บริหาร
ของคณะฯ โดยการท าหนงัสือขออนุญาตใช้ห้องและพืน้ท่ีอย่างเป็นทางการ ซึ่งได้รับการสนบัสนุน
จากผู้บริหารคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์เป็นอยา่งดี 

 การประสานงานวิทยากรผู้บรรยาย 
ในการประสานงานวิทยากรเพ่ือบรรยายในโครงการวิจยัชิน้นี ้คณะผู้วิจยัได้ประสาน

ไปยงัวิทยากร 3 ทา่น เพ่ือบรรยายในหวัข้อท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย หวัข้อ การท าขา่วอยา่งไรให้สนกุ 
บรรยายโดย อาจารย์ประเสริฐ ช่วยแก้ว อาจารย์ประจ าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา หวัข้อ “ชมุชนกับการเข้าสู่ AEC” บรรยายโดย นางสาววิชดา 
นฤวรพฒัน์ นายกสมาคมส่ือสร้างสรรค์เพ่ือเด็ก เยาวชนและครอบครัว  หวัข้อ “ความเป็นมาของการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : การเตรียมความพร้อมของเยาวชน” บรรยายโดย  อาจารย์ ดร.
จกัรี ไชยพินิจ อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา  

ในประเดน็การประสานงานนัน้มีโรงเรียนเข้าร่วม 7 แห่ง ในประเดน็การประสานงาน
ห้องพกัส าหรับเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมนัน้ ใช้เรือนรับรองของมหาวิทยาลยับูรพาซึ่งอยู่
ภายในบริเวณมหาวิทยาลยั ในประเดน็การขออนญุาตใช้สถานท่ีภายในมหาวิทยาลยับรูพา ผู้บริหาร
ของคณะฯได้จดัให้ใช้พืน้ท่ีบริเวณชัน้ล่างของคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ในการจดัโครงการ 
ในประเด็นการประสานงานวิทยากร ประกอบด้วย อาจารย์ประเสริฐ ช่วยแก้ว อาจารย์ประจ า
ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา บรรยายหัวข้อ ท า
ข่าวอย่างไรให้สนุก หวัข้อตอ่มาบรรยายโดยนางสาววิชดา นฤวรพฒัน์ นายกสมาคมส่ือสร้างสรรค์
เพ่ือเด็ก เยาวชนและครอบครัว ในหวัข้อ ชมุชนกบัการเข้าสู่ AEC. และหวัข้อ “ความเป็นมาของการ
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เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : การเตรียมความพร้อมของเยาวชน” บรรยายโดย  อาจารย์ ดร.
จกัรี ไชยพินิจ อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา  

4.3.1.3 กิจกรรมสันทนำกำร 
ในการติดต่อประสานงานเยาวชนให้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมนักข่าว

พลเมืองเศรษฐกิจอาเซียน ผลการศึกษาพบว่า กิจกรรมท่ีเยาวชนผู้ เข้าอบรมได้เข้าร่วมมีทัง้สิน้ 4 
กิจกรรม ประกอบด้วย เท่ียวชมพิพิธภณัฑ์สตัว์น า้ การสนัทนาการ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 เท่ียวชมพิพิธภณัฑ์สตัว์น า้ 
ในการจัดกิจกรรมน ามาเยาวชนเท่ียวชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น า้ ได้ประสานไปยัง

พิพิธภณัฑ์สตัว์น า้ มหาวิทยาลยับรูพา เพ่ือขออนญุาตน าเยาวชนเข้าร่วมการฝึกอบรม เป็นการสร้าง
ความบนัเทิงร่ืนเริงใจให้กับผู้ เข้าอบรม โดยมีนกัศกึษาช่วยงานก ากับดแูลอย่างใกล้ชิด  ดงัภาพ 4.11 
– 4.12 

ภาพ 4.11 

แสดงเยาวชนเข้าชมพิพิธภณัฑ์สตัว์น า้ 
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ภาพ 4.12 
แสดงเยาวชนเข้าชมพิพิธภณัฑ์สตัว์น า้ 

 
 ละลายพฤตกิรรม 
ในการจดักิจกรรมการละลายพฤติกรรมเป็นไปเพ่ือต้องการให้เยาวชนได้ผ่อน

คลายจากการฟังบรรยายทางวิชาการ เป็นกิจกรรมท่ีให้นกัเรียนผู้ เข้าอบรมได้ท าความคุ้นเคยซึ่งกัน
และกัน โดยมีนักศึกษารุ่นพ่ีได้ออกมาร่วมสนุกในกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ขึน้  กิจกรรมดังกล่าว
ประกอบด้วย การเลน่เกม การแสดง การร้องเพลง เป็นต้น ดงัภาพ 4.13 -4.14 

ภาพ 4.13 

แสดงการเข้าร่วมกิจกรรมการสนัทนาการ 
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ภาพ 4.14 

แสดงการเข้าร่วมกิจกรรมการสนัทนาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4.3.1.4 บรรยำยวิชำกำร 
หลังจากท่ีประชุมคณะท างานได้มีมติร่วมกันในเร่ืองการก าหนดหัวข้อเพ่ือให้

วิทยากรบรรยายในประเด็นตา่งๆ โดยเชิญวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านตา่งๆมาให้บรรยายให้
ความรู้แก่เยาวชน ทัง้นี ้วิทยากรท่ีบรรยาย ประกอบด้วย ดร.จักรี ไชยพินิจ อาจารย์ประจ าคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มาให้ความรู้ในเร่ืองการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ตัง้แตค่วามเป็นมาของอาเซียนรวมไปถึงภาพรวมทัง้หมดของการเข้าสู้ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน อาจารย์ประเสริฐ ช่วยแก้ว อาจารย์ประจ าภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
บรรยายในเร่ืองท าข่าวอย่างไรให้สนุก และ อาจารย์วิชดา นฤวรพฒัน์ นายกสมาคมส่ือสร้างสรรค์
เพ่ือเดก็ เยาวชนและครอบครัว ภาคตะวนัออก บรรยายเร่ืองการปรับตวัของชมุชนและการผลิตส่ือใน
เร่ือง AEC ให้กบัผู้ เข้าร่วมโครงการ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 กำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
วิทยากรท่ีบรรยายหวัข้อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ อาจารย์ ดร.จกัรี 

ไชยพินิจ อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา ได้กล่าวถึงความเป็นมา
ของการเข้าสูส่มาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย โดยกล่าวถึง 2 ประเดน็หลกั ได้แก่ 
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ความเป็นมาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการท่ีประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ดงัภาพ 4.15 -4.16 

ดงัภาพ 4.15 

อาจารย์ ดร. จกัรี ไชยพินิจ  เป็นวิทยากรบรรยายในประเดน็ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดงัภาพ 4.16 

อาจารย์ ดร. จกัรี ไชยพินิจ  เป็นวิทยากรบรรยายในประเดน็ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 
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จากภาพ 4.15 - 4.16 ดร.จักรี ไชยพินิจ อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กล่าวถึง  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้กล่าวถึง 2 
ประเด็นหลกั คือ ความเป็นมาและประโยชน์ท่ีประเทศไทยจะได้รับจากการเข้าเป็นสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 ความเป็นมาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาจารย์ ดร.จักรี ไชยพินิจ 
กลา่ววา่  

การท่ีหลายประเทศเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนถือว่าเป็นข้อดีส าหรับ
ประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนกัท่องเท่ียวจากท่ีไหนในโลก ไม่ว่าจะเป็นจากประเทศตะวนัออกกลาง 
ประเทศแถบยโุรป หรือจากท่ีอ่ืนๆในโลกเดนิทางเข้ามาในประเทศแถบอาเซียนซึง่รวมถึงประเทศไทย
ด้วย 

 ผลกระทบตอ่ประเทศไทย 
ในประเด็นประโยชน์หรือผลดีท่ีประเทศไทยจะได้รับจากการเข้าเป็นสมาชิก

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการศกึษาพบว่า ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมเป็น
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในหลายด้าน ประกอบด้วย  

o ประเทศไทยได้เป็นผู้ ประสานงานในสิ่งท่ีถนัด  ทัง้ในด้านการ
ท่องเท่ียวและอาหาร ในด้านการท่องเท่ียวนัน้ ประเทศไทยมีเกาะท่ีสวยงามหลายแห่ง ในขณะท่ีคน
ไทยเป็นผู้ ท่ีมีความสามารถในด้านการท าอาหาร ดงัข้อความ 

“สิ่งท่ีเป็นรูปธรรมท่ีสดุคือ เราได้เป็นผู้ประสานงานในสิ่งท่ีเราถนดั ไม่ว่า
จะเป็นทางด้านการบินและด้านการท่องเท่ียว จะเห็นได้ว่าประเทศไทย
เรามีความโดดเดน่โดยเฉพาะการทอ่งเท่ียว คือเรามีทัง้เกาะท่ีสวยงาม มี
ทะเลท่ีสวยงาม มีภูเขา คือเรามีพร้อมทกุอย่าง เรามีทรัพยากรท่ีพร้อมท่ี
จะรองรับนกัทอ่งเท่ียวจากทัว่โลก” 
o การจ้างงาน อาจารย์ ดร.จกัรี ไชยพินิจ กล่าวว่า ในเร่ืองของการ

จ้างงานนัน้ ประเทศไทยมีแรงงานท่ีมีทักษะ มีฝีมือ ท่ีอาเซียนต้องการ ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ ด้านแพทย์ หรือฑนัตแพทย์ หรือด้านอ่ืนๆ แรงงานไทยมีโอกาสท่ีจะพัฒนาฝีมือ
ตวัเองได้มาก ในภาคตะวันออกนัน้  ถ้าพิจารณาจากท่ีตัง้ของพืน้ท่ี จะเห็นว่า ภาคตะวันออกจะ
ได้เปรียบมาก มีความพร้อมมากกวา่หลายภาค ตวัอย่าง ภาคเหนือ จงัหวดัเชียงใหม ่เชียงราย อาจมี
ความพร้อม แต่ก็มีระยะทางไกลมากกว่าจังหวัดในภาคตะวันออก มีจงัหวดัในภาคตะวนัออกท่ีมี
ความพร้อมในหลายด้าน ไม่วา่จะเป็นภาคอตุสาหกรรม คือ จงัหวดัชลบรีุ กบั จงัหวัดระยอง ทางด้าน
การทอ่งเท่ียวคือ จงัหวดัจนัทบรีุ จงัหวดัตราด ดงัข้อความ 
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“ภาคตะวันออกมีความพร้อมมากกว่าหลายภาค ถ้าพิจารณาจาก
โครงสร้างของภาคตะวันออก เรามีทัง้ภาคอุตสาหกรรม เช่น ในจังหวัด
ชลบุรี ถ้าพิจารณาจากภาคการค้าชายแดน ภาคตะวนัออกจะมีท่ีจงัหวดั
สระแก้ว ถ้าพิจารณาภาคการทอ่งเท่ียว จะมีท่ีจงัหวดัจนัทบรีุ สระแก้ว แต่
ท่ีภาคตะวนัออกจะต้องปรับปรุงอย่างหนกั คือ เร่ืองแรก คือ ภาษา คนใน
ภาคตะวันออกจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้มากกว่านี ้ตอนนีค้นท่ีพูด
ภาษาองักฤษได้เป็นแคค่นบางกลุม่เทา่นัน้”  

กล่าวโดยสรุป ในประเด็นกระบวนการสร้างนกัข่าวพลเมืองเศรษฐกิจอาเซียน ผล
การศึกษาประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) การวางแผนโครงการ ประกอบด้วย ขัน้ตอนการระดม
สมองเพ่ือเตรียมการจดัโครงการ ได้แก่ ฝ่ายต้อนรับ ฝ่ายสันทนาการ ฝ่ายช่วยเหลือ 2) การติดต่อ
ประสานงาน 3) การจดักิจกรรม 4) การบรรยายทางวิชาการ 5) การสรุปผลการจัดโครงการ ส่วน
กิจกรรมท่ีจดัในโครงการ ประกอบด้วย เท่ียวชมพิพิธภณัฑ์สตัว์น า้ การสนัทนาการ การรับฟังบรรยาย
วิชาการ 

 ท ำข่ำวอย่ำงไรให้สนุก 
วิทยากรท่ีบรรยายหวัข้อ ท าข่าวอย่างไรให้สนุก คือ อาจารย์ประเสริฐ ช่วยแก้ว 

อาจารย์ประจ าภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา กล่าวว่า ในการท าข่าวนัน้ การคิดประเด็น
ขา่วเป็นสิ่งท่ีส าคญั เพราะเป็นจดุเร่ิมต้นของกระบวนการหาข่าว การเขียนข่าว และการน าเสนอข่าว 
ส านกัขา่วแตล่ะแหง่นัน้แข่งขนักนัท่ีการคดิประเดน็ข่าว หากขา่วของส านกัขา่วใดท่ีนา่สนใจ เก่ียวข้อง
กบัการด าเนินชีวิตของคนในสงัคมก็จะมีคนให้ความสนใจมาก 

ท่ีส าคญัคือ ในการน าเสนอข่าวนัน้ นกัข่าวพลเมืองจะต้องตระหนกัถึงองค์ประกอบของ
ขา่วว่าประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีส าคญัอะไรบ้าง จะต้องประกอบด้วย ความรวดเร็วในการน าเสนอ
ข่าว ความใกล้ชิด ความส าคญัหรือความเด่น ผลกระทบท่ีมีตอ่คนในสงัคม ความมีเง่ือนง า หรือข้อ
สงสยัท่ีน่าจะเจาะลึกเพิ่มเติม ความผิดธรรมดาหรือเรียกว่าความแปลก ความขดัแย้ง องค์ประกอบ
ทางเพศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหรือในเร่ืองอ่ืน ความตลกขบขนั สนุกสนาน ซึ่งองค์ประกอบ
เหลา่นีเ้ป็นสว่นส าคญัท่ีท าให้ผู้คนให้ความสนใจขา่ว ดงัภาพ 4.17 – 4.18 
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ภาพ 4.17 

อาจารย์ประเสริฐ ชว่ยแก้ว บรรยายเร่ือง การท าขา่วอยา่งไรให้สนกุ 

 
 

ภาพ 4.18 

อาจารย์ประเสริฐ ชว่ยแก้ว บรรยายเร่ือง การท าขา่วอยา่งไรให้สนกุ 
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 ชุมชนกับกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
วิทยากรท่ีบรรยายหัวข้อ ชุมชนกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ 

อาจารย์วิชดา นฤวรพฒัน์ นายกสมาคมส่ือสร้างสรรค์เพ่ือเดก็ เยาวชนและครอบครัว ภาคตะวนัออก
มาให้ความรู้ในเร่ืองการท าความเข้าใจกับชุมชนและการผลิตส่ือในเร่ือง AEC ให้กับผู้ เข้าร่วม
โครงการ โดยกล่าวว่า การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของหลายประเทศนัน้ ล้วนเก่ียวข้อง
โดยตรงกบัเด็กและเยาวชน เพราะถ้าหากเด็กและเยาวชนไม่รู้ว่าเพราะใดประเทศไทยจะต้องเข้าสู่
การเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก็จะไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมตวัอย่างไร อย่างน้อยท่ีสุดก็
จะต้องเตรียมพฒันาภาษาองักฤษของตนเองให้ดี เพราะในทกุวนันีจ้ะพบเห็นการใช้ภาษาองักฤษใน
ทกุส่ือ ไมว่า่จะเป็นส่ือใหม ่อนัได้แก่ ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก ยทูปู อินสตาแกรม ไลน์ ฯลฯ เป็นต้น 

หรือแม้กระทัง่ส่ือโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์ หรือวิทยุกระจายเสียง นิตยสาร วารสาร ฯลฯ 
ตา่งก็มีภาษาองักฤษแทรกเข้ามาทัง้สิน้ กลา่วได้วา่ ในสงัคมปัจจบุนั เด็กและเยาวชนไมส่ามารถหลีก
หนีพ้นจากการใช้ภาษาองักฤษได้ เป็นเหตผุลในล าดบัต้นๆท่ีนกัข่าวพลเมืองเศรษฐกิจอาเซียนต้อง
เร่งพฒันาตนเองให้สามารถอ่านและเขียนภาษาองักฤษได้ เพ่ือท่ีจะใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสารได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัภาพ 4.19 

ภาพ 4.19 

    นางสาววิชดา นฤวรพฒัน์  เป็นวิทยากรบรรยายในประเดน็ “ชมุชนกบัการเข้าสู ่AEC” 
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ภาพ 4.20 

    ผู้ เข้าอบรมฟังบรรยายในประเดน็ “ชมุชนกบัการเข้าสู่ AEC” 

 

 
 
ในประเด็น การบรรยายวิชาการ ประกอบด้วย การบรรยาย 3 หวัข้อ ได้แก่ การเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีเนือ้หากล่าวถึงความเป็นมาของประชาคมอาเซียน และ การเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย ผลกระทบต่อประเทศไทย ซึ่ง เป็นข้อดีส าหรับหลาย
ประเทศ ซึง่ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน
หลายด้าน ประกอบด้วย ประเทศไทยได้เป็นผู้ประสานงานในสิ่งท่ีถนดั ทัง้ในด้านการท่องเท่ียวและ
อาหาร ในด้านการท่องเท่ียวนัน้ ประเทศไทยมีเกาะท่ีสวยงามหลายแห่ง ในขณะท่ีคนไทยเป็นผู้ ท่ีมี
ความสามารถในด้านการท าอาหาร ประเด็นการจ้างงาน ประเทศไทยมีแรงงานท่ีมีทกัษะ มีฝีมือ ท่ี
อาเซียนต้องการ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านแพทย์ หรือฑนัตแพทย์ หรือด้านอ่ืนๆ 
แรงงานไทยมีโอกาสท่ีจะพฒันาฝีมือตวัเองได้มาก สว่นประโยชน์ท่ีหลายจงัหวดัในภาคตะวนัออกจะ
ได้รับนัน้จะเห็นว่าภาคตะวนัออกเป็นพืน้ท่ีท่ีเหมาะสม ถือว่ามีความพร้อมในหลายด้าน ทัง้ด้านการ
ทอ่งเท่ียว ด้านอตุสาหกรรม  

ประเด็นการท าข่าวอย่างไรให้สนุก บรรยายโดย อาจารย์ประเสริฐ ช่วยแก้ว อาจารย์
ประจ าภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา สรุปได้ว่า ในการท าข่าวนัน้ การคิดประเดน็ข่าวเป็น
สิ่งท่ีส าคญั เพราะเป็นจุดเร่ิมต้นของกระบวนการหาข่าว การเขียนข่าว และการน าเสนอข่าว ส านกั
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ข่าวแตล่ะแห่งนัน้แข่งขนักนัท่ีการคิดประเด็นข่าว หากข่าวของส านกัข่าวใดท่ีน่าสนใจ เก่ียวข้องกับ
การด าเนินชีวิตของคนในสงัคมก็จะมีคนให้ความสนใจมาก 

ท่ีส าคญัคือ ในการน าเสนอข่าวนัน้ นกัข่าวพลเมืองจะต้องตระหนกัถึงองค์ประกอบของ
ขา่วว่าประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีส าคญัอะไรบ้าง จะต้องประกอบด้วย ความรวดเร็วในการน าเสนอ
ข่าว ความใกล้ชิด ความส าคญัหรือความเด่น ผลกระทบท่ีมีตอ่คนในสงัคม ความมีเง่ือนง า หรือข้อ
สงสยัท่ีน่าจะเจาะลึกเพิ่มเติม ความผิดธรรมดาหรือเรียกว่าความแปลก ความขดัแย้ง องค์ประกอบ
ทางเพศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหรือในเร่ืองอ่ืน ความตลกขบขนั สนุกสนาน ซึ่งองค์ประกอบ
เหลา่นีเ้ป็นสว่นส าคญัท่ีท าให้ผู้คนให้ความสนใจขา่ว 

ประเด็น ชุมชนกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บรรยายโดย อาจารย์วิชดา 
นฤวรพัฒน์ นายกสมาคมส่ือสร้างสรรค์เพ่ือเด็ก เยาวชนและครอบครัว ภาคตะวนัออก สรุปได้ว่า 
ประเดน็การเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของหลายประเทศนัน้ ล้วนเก่ียวข้องโดยตรงกบัเด็กและ
เยาวชน เพราะถ้าหากเด็กและเยาวชนไม่รู้ว่าเพราะใดประเทศไทยจะต้องเข้าสู่การเป็นสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก็จะไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไร อย่างน้อยท่ีสุดก็จะต้องเตรียม
พฒันาภาษาองักฤษของตนเองให้ดี เพราะในทกุวนันีจ้ะพบเห็นการใช้ภาษาองักฤษในทกุส่ือ ไม่ว่า
จะเป็นส่ือใหม่ อนัได้แก่ ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก ยูทูป อินสตาแกรม ไลน์ ฯลฯ เป็นต้น  หรือแม้กระทัง่ส่ือ
โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์ หรือวิทยุกระจายเสียง นิตยสาร วารสาร ฯลฯ ต่างก็มีภาษาองักฤษแทรกเข้า
มาทัง้สิน้  กล่าวได้ว่า ในสังคมปัจจุบัน เด็กและเยาวชนไม่สามารถหลีกหนีพ้นจากการใช้
ภาษาองักฤษได้ เป็นเหตผุลในล าดบัต้นๆท่ีนกัข่าวพลเมืองเศรษฐกิจอาเซียนต้องเร่งพฒันาตนเองให้
สามารถอา่นและเขียนภาษาองักฤษได้ เพ่ือท่ีจะใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.4 กำรสร้ำงนวัตกรรมกำรส่ือสำร 
ผลการวิจยัในส่วนของการสร้างนวตักรรมการส่ือสารนัน้ หลงัจากท่ีเยาวชนผู้ เข้าอบรม

นกัข่าวพลเมืองเศรษฐกิจอาเซียนได้รับฟังการบรรยายทางวิชาการ การฝึกปฏิบตัิในการท าข่าวท่ี
เก่ียวข้องกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว เยาวชนทกุคนจะต้องท าการผลิตเนือ้หาส่ือเพ่ือน าเสนอ
สารท่ีผลิตขึน้ผ่านทางช่องทางการส่ือสาร ประกอบด้วย การผลิตส่ือหนงัสือพิมพ์ การผลิตเนือ้หาลง
ในส่ือเฟซบุ๊ก การผลิตเนือ้หาลงในส่ือยทูปู ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

4.4.1 กำรผลิตส่ือหนังสือพมิพ์ 
จากการฝึกอบรมเยาวชนในภาคตะวันออกทัง้ 7 จงัหวัด ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 

และสามารถคิดประเด็นข่าว การเขียนข่าว และน าเสนอเนือ้หาผ่านทางช่องทางการส่ือสารผ่านส่ือ
หนังสือพิมพ์ ผลการศึกษาด้านการผลิตส่ือหนังสือพิมพ์ของเยาวชนผู้ เข้าอบรมนักข่าวพลเมือง
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพบว่ามีเนือ้หาพาดหัวข่าวเก่ียวกับการท่ีประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็น
ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีพทุธศกัราช 2558 

ทัง้นี ้พาดหวัข่าวกล่าวถึงนกัวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ท่ีสนใจศึกษาเก่ียวกับการ
เข้าสู่สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีตัง้ข้อสงัเกตว่าสิ่งท่ีน่าเป็นห่วงในปัจจุบนัและในอนาคต
อนัใกล้นีคื้อ ทกัษะของเยาวชนไทยในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทกัษะของเยาวชนไทยในด้าน
การพดูภาษาองักฤษท่ีถือได้ว่ายงัไม่ทดัเทียมกบัเยาวชนจากประเทศเพ่ือนบ้าน เพราะจากหลกัฐาน
เชิงประจกัษ์ระบุชดัเจนว่าผลการทดสอบภาษาองักฤษของเยาวชนไทยโดยรวมอยู่ในระดบัต ่ากว่า
ทกัษะการใช้ภาษาองักฤษของเยาวชนในอาเซียน เป็นสิ่งท่ีรัฐบาลไทยจะต้องตระหนกัเร่ืองนี ้

ประกอบกับภายหลังจากท่ีประเทศไทยเข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนแล้ว สิ่งท่ีติดตามมาคือ ประชาชนจากประเทศเพ่ือนบ้านของไทยจะสามารถ
เดินทางไปมาระหว่างประเทศได้ง่ายขึน้ ประชาชนในหลายอาชีพสามารถเข้ามาประกอบอาชีพใน
ประเทศไทยได้ตามข้อตกลงของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยเหตนีุ ้ปัญหาท่ีคาด
วา่จะตดิตามมาคือ การแยง่งานกนัท า 

นอกจากนี ้พาดหวัรองของข่าวหนงัสือพิมพ์ได้กล่าวถึงการท่ีเยาวชนไทยนิยมเสพย์
ยาบางประเภทท่ีถือได้ว่าเป็นสารเสพตดิ ท่ีส าคญัคือสารดงักลา่วสง่ผลร้ายตอ่ร่างกาย แตท่วา่องค์กร
อาหารและยาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้ระบุว่า  ยาดังกล่าวเป็นยาอันตราย แต่สามารถ
จ าหน่ายได้โดยไม่ต้องมีค าสั่งแพทย์ประกอบ ทัง้นี ้ผลงานท่ีเยาวชนผู้ เข้ารับการอบรมเป็นนกัข่าว
พลเมืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ผลิตขึน้ เป็นไปดงั ภาพ 4.21 – 4.22 
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ภาพ 4.21 

แสดงผลงานของเยาวชนท่ีผลิตส่ือหนงัสือพิมพ์ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัการเข้าเป็นสมาชิก 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย 
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ภาพ 4.22 

แสดงผลงานของเยาวชนท่ีผลิตส่ือหนงัสือพิมพ์ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัการเข้าเป็นสมาชิก 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย 
 

 
 
 

4.4.2 กำรผลิตส่ือเฟซบุ๊ก 
จากการฝึกอบรมเยาวชนในภาคตะวันออกทัง้ 7 จงัหวัด ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 

และสามารถคิดประเด็นข่าว การเขียนข่าว และน าเสนอเนือ้หาผ่านทางช่องทางการส่ือสารผ่านส่ือ  
“เฟซบุ๊ก” นกัเรียนกลุ่มท่ีผลิตข่าวน าเสนอในส่ือ “เฟซบุ๊ก” ได้น าเสนอในประเด็นการติดต่อค้าขาย
ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศเพ่ือนบ้าน เหตผุลท่ีประเทศไทยจะต้องเข้าร่วมในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  

นิสิตท่ีมาร่วมกิจกรรมในครัง้นี ้สว่นใหญ่ใช้ส่ือเฟซบุ๊กในการส่ือสารกนัเป็นประจ าอยู่
แล้ว จึงมีความเช่ียวชาญอยูใ่นระดบัดีในการน าเอาข้อมลูท่ีได้รับมาน าเสนอลงในส่ือดงักลา่ว ทัง้นี ้ผู้
จดัโครงการได้เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ทัง้ในด้านการจบัประเด็นข่าว วิธีการเขียนข่าว การ
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ใช้เทคโนโลยีการส่ือสาร การพาดหัวข่าว การเขียนความน าและการเขียนข่าวตามหลักการทาง
วิชาการ 

เนือ้หาในข่าวระบถุึงสถานการณ์การติดต่อค้าขายกบัประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน
และการติดต่อค้าขายกบัประเทศตา่งๆในโลก ซึ่งนบัวนัเศรษฐกิจทุนนิยมจะยิ่งมีบทบาทและส่งผล
กระทบตอ่การด าเนินชีวิตของประชาชนในประชาคมอาเซียนมากขึน้เร่ือยๆ ผู้น าของแตล่ะประเทศจึง
ปรึกษาหารือกันหลายครัง้หลายหนกว่าจะเกิดเป็นการรวมตวักันในครัง้นี ้ประเทศท่ีมีศักยภาพ
มากกว่า มีเงินทุนมากกว่า มีเทคโนโลยีท่ีดีกว่าก็จะได้เปรียบประเทศท่ีมีงบประมาณน้อย มี
เทคโนโลยีการส่ือสารท่ีด้อยกวา่ 

นอกจากนี ้เนือ้หาในข่าวยังระบุถึงอาจารย์ ดร.จักรี ไชยพินิจ อาจารย์จากคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา ได้กล่าวว่า การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็น
การรวมตวักนัของประเทศในทวีปเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ เพ่ือเพิ่มอ านาจการตอ่รองใน
ด้านตา่งๆ รวมถึงท าให้การเดนิทางแลกเปล่ียนแรงงานภายในประชาคมอาเซียนมีความสะดวกมาก
ยิ่งขึน้ ส่วนประเทศไทยนัน้จะต้องเร่งพัฒนาตนเองในหลายด้าน โดยเฉพาะในด้านการใช้
ภาษาองักฤษท่ีถือวา่ยงัไมท่ดัเทียมกบัแรงงานจากหลายประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  

ทัง้นี ้อาจารย์ ดร.จกัรี เช่ือว่าการรวมตวักันของประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
นัน้จะท าประโยชน์ให้กบัทกุประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้อย่างแน่นอน ทัง้ภาพรวมของประชา
คมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีดยูงัสดใส การรวมตวักนัด าเนินไปได้ด้วยดี อาจารย์ ดร.จกัรี ระบวุา่ ขณะนีย้งั
ไม่ปรากฏเหตกุารณ์ใดท่ีจะท าให้การรวมตวักนัในครัง้นีป้ระสบกบัความล้มเหลวหรือมีอปุสรรคใหญ่
หลวงท่ีจะมาขัดขวางไม่ให้การรวมตัวกันเกิดขึน้ได้ ดังนัน้ การรวมตัวกันของประเทศในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ 10 ประเทศในครัง้นีจ้ึงน่าจะประสบความส าเร็จ ท าให้ทกุประเทศได้รับประโยชน์ 
ผลการศกึษาดงัภาพ 4.23 
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ภาพ 4.23 

แสดงผลงานของเยาวชนท่ีผลิตส่ือเฟซบุ๊กท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัการเข้าเป็นสมาชิก 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย 
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4.4.3 กำรผลิตส่ือยูทูป 
จากการฝึกอบรมเยาวชนในภาคตะวันออกทัง้ 7 จงัหวัด ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 

และสามารถคิดประเด็นขา่ว การเขียนข่าว และน าเสนอเนือ้หาผ่านทางช่องทางการส่ือสารผ่านส่ือยู
ทปู เนือ้หาระบอุาจารย์ ดร.จกัรี ไชยพินิจ นกัวิชาการจากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยั
บูรพา เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นกัเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการซกัถามโต้ตอบกันไปมา ผล
การศกึษาดงัภาพ 4.24 

ภาพ 4.24  

แสดงผลงานของเยาวชนท่ีผลิตส่ือยทูปู (YouTube) ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัการเข้าเป็นสมาชิก 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย 

 
กล่าวโดยสรุป ในประเด็น “กระบวนการสร้างนกัข่าวพลเมืองเยาวชนรองรับการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ประกอบด้วย ผลการศกึษา 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกเป็นผลการศกึษาใน
ประเด็นกระบวนการสร้างนักข่าวพลเมืองเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ความเป็นมาท่ีประเทศไทยเข้าสู่สมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในภาพรวมแล้วเป็นผลดีส าหรับคนไทย เน่ืองจาก ประเทศไทยจะได้รับ
ประโยชน์จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในหลายด้าน ได้แก่ การเป็นผู้
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ประสานงานทัง้ในด้านการท่องเท่ียวและอาหาร ในด้านการท่องเท่ียวนัน้ ประเทศไทยมีเกาะท่ี
สวยงามหลายแหง่ ในขณะท่ีคนไทยเป็นผู้ ท่ีมีความสามารถในด้านการท าอาหาร 

นอกจากนีข้้อดีอีกประการหนึ่งคือผลดีในด้านการจ้างงาน เน่ืองจากประเทศไทยมี
แรงงานท่ีมีทกัษะฝีมือท่ีหลายประเทศในแถบอาเซียนต้องการ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
ด้านแพทย์ หรือทันตแพทย์หรือด้านอ่ืนๆ แรงงานไทยมีโอกาสท่ีจะพัฒนาฝีมือตัวเองได้มาก 
โดยเฉพาะในภาคตะวันออกซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีได้เปรียบภาคอ่ืน คือทัง้ภาคอุตสาหกรรมและภาคการ
ทอ่งเท่ียว 

ส่วนท่ีสองเป็นการน าเสนอในประเด็นการสร้างนวตักรรมการส่ือสารของเยาวชนท่ีเข้า
ร่วมอบรมเป็นนกัข่าวพลเมืองเศรษฐกิจอาเซียน ผลการศึกษาพบว่า หลงัจากท่ีเยาวชนผู้ เข้าอบรม
นกัข่าวพลเมืองเศรษฐกิจอาเซียนได้รับฟังการบรรยายทางวิชาการและการฝึกปฏิบตัิในการท าข่าวท่ี
เก่ียวข้องกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว เยาวชนทกุคนจะต้องท าการผลิตส่ือเพ่ือการส่ือสารท่ีมี
เนือ้หาเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทัง้นี ้ส่ือท่ี เยาวชนฯได้ผลิตขึน้ ได้แก่ ส่ือหนังสือพิมพ์ 
(ฉบบัพิมพ์) ส่ือเฟซบุ๊กและส่ือยทูปู  
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บทที่ 5 

ผลกำรวิจัยเชิงส ำรวจ 

การน าเสนอผลการวิจยัในบทท่ี 5 นี ้เป็นการน าเสนอผลการศกึษาท่ีได้จากการวิจยัเชิง
ส ารวจ (Survey Research) ผู้ วิจยัน าเสนอผลการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนท่ี 1 เป็นการ
น าเสนอข้อมูลด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ เข้าร่วมในโครงการฝึกอบรมเยาวชนนกัข่าว
พลเมืองเศรษฐกิจอาเซียน ตอนท่ี 2 เป็นการน าเสนอผลการศึกษาด้านความรู้ของเยาวชนก่อนและ
หลังการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเยาวชนนักข่าวพลเมืองเศรษฐกิจอาเซียน ผลการศึกษามี
ดงัตอ่ไปนี ้

5.1 ข้อมูลด้ำนลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ 
ในส่วนนีเ้ป็นการวิ เคราะห์ข้อมูลท่ีได้จาการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)        

ของเยาวชนท่ีเข้าร่วมอบรมเป็นนักข่าวพลเมืองเศรษฐกิจอาเซียน แบ่งออกเป็นข้อมูลเก่ียวกับ
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์และความรู้เก่ียวกบัการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศ
ไทย 

จากการศึกษาในประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ
เยาวชนท่ีเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิารด้านเศรษฐกิจอาเซียน ผลการศกึษาพบว่าประกอบด้วย 
6 ด้าน ได้แก่ เพศ อาย ุการศกึษา ชัน้ปี เกรดเฉล่ียสะสม โรงเรียน ดงัผลการศกึษาในตารางท่ี 5.1 – 
5.8 

ตารางท่ี 5.1 
จ านวนและร้อยละของเพศ 

 
เพศ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 19 48.70 
หญิง 20 51.30 
รวม 39 100.00 

  
จากตารางท่ี 5.1 ผลการศกึษาพบว่าผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเพศหญิงมากท่ีสดุ ร้อย

ละ 51.30 และเพศชาย ร้อยละ 48.70 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 5.2 
จ านวนและร้อยละของอาย ุ

 
อำยุ (ปี) จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
15 4 10.30 
16 10 25.60 
17 18 46.20 
18 1 2.60 
19 1 2.60 
20 2 5.10 
21  2 5.10 
23 1 2.60 
รวม 39 100.00 

  
จากตารางท่ี 5.2 ผลการศกึษาพบว่า ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีอาย ุ17 ปีมากท่ีสดุ ร้อยละ 

46.20 รองลงมา อาย ุ16 ปี ร้อยละ 25.60 และอาย ุ15 ปี ร้อยละ 10.30 ตามล าดบั 
 

ตารางท่ี 5.3 
จ านวนและร้อยละของภมูิล าเนา 

 
ภูมิล ำเนำ (ปี) จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ชลบรีุ 6 15.40 
ระยอง 5 12.80 
จนัทบรีุ 6 15.40 
ตราด 6 15.40 
สระแก้ว 5 12.80 
ฉะเชิงเทรา 5 12.80 
ปราจีนบรีุ 6 15.40 
รวม 39 100.00 
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 จากตารางท่ี 5.3 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่มาจากจงัหวัดชลบุรี 
จนัทบรีุ ตราด และปราจีนบรีุ ร้อยละ 15.40 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 5.4 
จ านวนและร้อยละของศาสนา 

 
ศำสนำ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
พทุธ 38 97.40 
อิสลาม 1 2.60 
รวม 39 100.00 

 
จากตารางท่ี 5.4  ผลการศกึษาพบว่า ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสว่นใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ 

ร้อยละ 97.40 
 

ตารางท่ี 5.5 
จ านวนและร้อยละของระดบัการศกึษา 

 
ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
มธัยมศกึษาตอนต้น 36 92.30 
มธัยมศกึษาตอนปลาย 3 7.70 

รวม 39 100.00 
 

จากตารางท่ี 5.5  ผลการศกึษาพบวา่ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสว่นใหญ่จบการศกึษาระดบั
มธัยมศกึษาตอนต้น ร้อยละ 92.30 
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ตารางท่ี 5.6 
จ านวนและร้อยละของเกรดเฉล่ีย 

 
เกรดเฉล่ีย จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
1.50 – 1.99 1 2.60 
2.00 – 2.99 12 30.80 
3.00 – 3.99 26 66.70 

รวม 39 100.00 
 

จากตารางท่ี 5.6 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่เกรดเฉล่ียอยู่
ระหวา่ง 3.00 – 3.99 ร้อยละ 66.70  

จากผลการศึกษาดงัตาราง 5.1 – 5.6 สรุปได้ว่าปัจจัยด้านเพศ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม
เป็นเพศหญิงมากท่ีสดุ ร้อยละ 51.30 และเพศชาย ร้อยละ 48.70 ตามล าดบั ปัจจยัด้านอาย ุสรุปได้
วา่ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีอาย ุ17 ปีมากท่ีสดุ ร้อยละ 46.20 รองลงมา อาย ุ16 ปี ร้อยละ 25.60 และ
อายุ 15 ปี ร้อยละ 10.30 ตามล าดบั ปัจจัยด้านภูมิล าเนาของผู้ เข้าอบรม สรุปได้ว่า ผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมส่วนใหญ่มาจากจงัหวดัชลบุรี จนัทบุรี ตราดและปราจีนบุรี ร้อยละ 15.40 ปัจจยัด้านการ
นบัถือศาสนา สรุปได้ว่าว่า ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 97.40ปัจจัย
ด้านการศกึษา สรุปได้วา่ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ร้อย
ละ 92.30 ปัจจยัด้านเกรดเฉล่ีย สรุปได้วา่ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่เกรดเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.00 
– 3.99 ร้อยละ 66.70  

5.2 ควำมรู้เก่ียวกับประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
ในการน าเสนอผลการศึกษาในประเด็นความรู้เก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ประกอบด้วยประเด็นส าคญั 2 ส่วน ส่วนท่ีหนึ่ง เป็นการน าเสนอคะแนนความรู้เก่ียวกับประชาคม
อาเซียนของเยาวชนผู้ เข้าอบรมก่อนและหลงัการฝึกอบรม และการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คา่เฉล่ียความรู้ก่อนและหลงัการฝึกอบรม แสดงดงัตารางท่ี 5.7 
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ตารางท่ี 5.7 
คะแนนความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

 
 

ข้อท่ี 
ก่อนการฝึกอบรม หลงัการฝึกอบรม 

ตอบถกู 
จ านวน (ร้อยละ) 

ตอบผิด 
จ านวน (ร้อยละ) 

ตอบถกู 
จ านวน (ร้อยละ) 

ตอบผิด 
จ านวน (ร้อยละ) 

1 32 (82.10) 7 (17.90) 39 (100.00) - 
2 34 (87.20) 5 (12.80) 39 (100.00) - 
3 24 (61.50) 15 (38.50) 33 (84.60) - 
4 6 (15.40) 33 (84.60) 39 (100.00) - 
5 9 (23.10) 30 (76.90) 36 (92.30) 6 (7.70) 
6 16 (41.00) 23 (59.00) 37 (94.90) 2 (5.10) 
7 6 (15.40) 33 (84.60) 21 (56.80) 18 (46.20) 
8 33 (84.60) 6 (15.40) 39 (100.00) - 
9 10 (25.60) 29 (74.40) 27 (69.20) 12 (30.80) 
10 18 (46.20) 21 (53.80) 28 (71.80) 11 (28.20) 
11 23 (59.00) 16 (41.00) 37 (94.90) 2 (5.10) 
12 18 (46.20) 21 (53.80) 36 (92.30) 3 (7.70) 

 
จากตารางท่ี 5.7 ผลการศกึษาพบวา่ก่อนการฝึกอบรม ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจะตอบผิด

มากกวา่ตอบถกู แตเ่ม่ือเข้ารับการฝึกอบรมแล้วจะตอบถกูมากวา่ตอบผิด 
ตารางท่ี  5.8 

การทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียคะแนนความรู้ก่อนและหลงัการฝึกอบรม 
 

คะแนน X  SD t p-value 
ก่อน 5.87 1.48 -16.593** < .001 
หลงั 9.61 1.01   

** p < .001 
จากตารางท่ี 5.8 ผลการศกึษาพบวา่ คะแนนความรู้ก่อนและหลงัการฝึกอบรมแตกตา่ง

กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยคะแนนหลังการฝึกอบรมมากกว่าคะแนนก่อนการ
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ฝึกอบรม แสดงให้เห็นว่าการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ “นกัข่าวพลเมืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 
ท าให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนเพิ่มมากขึน้ 

จากผลการศกึษาในประเด็นความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน สรุปได้ว่าก่อนเข้าอบรม
นัน้ผู้ เข้าอบรมตอบค าถามเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผิดมากกว่าตอบถกู ภายหลงัจากได้
เข้ารับการฝึกอบรมจากวิทยากรและจากการท ากิจกรรมแล้ว ผู้ เข้าอบรมตอบค าถามเก่ียวกบัการเข้า
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนถกูมากกวา่ตอบผิด 

กล่าวโดยสรุป ในบทท่ี 4 นี ้เป็นการน าเสนอผลการศึกษาใน 3 ประเด็นหลกั ประเด็น
แรก คือ กระบวนการสร้างนกัข่าวพลเมืองเยาวชนรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ีหนึ่ง กระบวนการสร้างนกัข่าวพลเมืองเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วย 
ประเดน็ยอ่ย คือ วางแผนโครงการ ได้แก่ ระดมสมองเพ่ือจดัโครงการ การประสานงาน ประกอบด้วย 
ประสานงานไปยงัโรงเรียนในภาคตะวนัออกทัง้สิน้ 7 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนระยองวิทยาคม โรงเรียน
สระแก้ว โรงเรียนขลงุรัชดาภิเษก โรงเรียนโพธิสมัพนัธ์พิทยาคาร โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม โรงเรียน
อรัญประเทศ โรงเรียนดดัดรุณี  

ประสานงานห้องพกัส าหรับเยาวชนท่ีเข้าอบรม ได้แก่ เรือนรับรองภายในมหาวิทยาลยั
บูรพา การประสานงานเพ่ือขอใช้สถานท่ีภายในมหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้พืน้ท่ีของคณะ
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ โดยการท าหนงัสือขออนญุาตใช้ห้องและพืน้ท่ีอย่างเป็นทางการ ซึ่ง
ได้รับการสนับสนุนจากผู้ บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นอย่างดี  ผู้บริหารคณะ
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ได้อนุญาตให้ใช้พืน้ท่ีห้อง 103 ซึ่งเป็นห้องใหญ่ในการจดัอบรมและ
รับรองนกัเรียนและคณาจารย์ท่ีเดนิทางมาจากทกุจงัหวดัในภาคตะวนัออก 

การประสานงานวิทยากรผู้บรรยาย คณะผู้วิจยัได้ประสานไปยังวิทยากร 3 ท่าน เพ่ือ
บรรยายในหวัข้อท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย หวัข้อ การท าข่าวอย่างไรให้สนุก บรรยายโดย อาจารย์
ประเสริฐ ช่วยแก้ว อาจารย์ประจ าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับรูพา หวัข้อ “ชมุชนกบัการเข้าสู่ AEC” บรรยายโดย นางสาววิชดา นฤวรพฒัน์ นายก
สมาคมส่ือสร้างสรรค์เพ่ือเด็ก เยาวชนและครอบครัว  หวัข้อ  “ความเป็นมาของการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน : การเตรียมความพร้อมของเยาวชน” บรรยายโดย  อาจารย์ ดร.จกัรี ไชยพินิจ 
อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา  

กิจกรรมสันทนาการ ประกอบด้วย การเท่ียวชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น า้  การละลาย
พฤติกรรม การบรรยายวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บรรยายโดย 
ดร.จักรี ไชยพินิจ อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวถึง 2 
ประเด็นหลัก คือ ความเป็นมาของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยกล่าวว่าการท่ีหลาย
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ประเทศเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนถือว่าเป็นข้อดีส าหรับประเทศต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็น
นกัท่องเท่ียวจากท่ีไหนในโลก ไมว่่าจะเป็นจากประเทศตะวนัออกกลาง ประเทศแถบยโุรป หรือจากท่ี
อ่ืนๆในโลกเดินทางเข้ามาในประเทศแถบอาเซียนซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งประเทศไทยจะได้รับ
ประโยชน์จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในหลายด้าน ทั ง้ในด้านการ
ท่องเท่ียวและอาหาร ในด้านการท่องเท่ียวนัน้ ประเทศไทยมีเกาะท่ีสวยงามหลายแห่ง ในขณะท่ีคน
ไทยเป็นผู้ ท่ีมีความสามารถในด้านการท าอาหาร  

นอกจากนี ้ประเทศไทยยังได้ประโยชน์ในด้านของการจ้างเน่ืองจากประเทศไทยมี
แรงงานท่ีมีทกัษะ มีฝีมือ ท่ีอาเซียนต้องการ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านแพทย์ หรือ
ฑันตแพทย์ หรือด้านอ่ืนๆ แรงงานไทยมีโอกาสท่ีจะพัฒนาฝีมือตัวเองได้มาก ไม่ว่าจะเป็น
ภาคอุตสาหกรรม คือ จังหวัดชลบุรี กับ จังหวัดระยอง ทางด้านการท่องเท่ียวคือ จังหวัดจันทบุรี 
จงัหวดัตราด 

หวัข้อบรรยายตอ่มาคือ ท าข่าวอย่างไรให้สนกุ วิทยากร คือ อาจารย์ประเสริฐ ช่วยแก้ว 
อาจารย์ประจ าภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา กล่าวว่า ในการท าข่าวนัน้  การคิดประเด็น
ขา่วเป็นสิ่งท่ีส าคญั เพราะเป็นจดุเร่ิมต้นของกระบวนการหาข่าว การเขียนข่าว และการน าเสนอข่าว 
ส านกัขา่วแตล่ะแหง่นัน้แข่งขนักนัท่ีการคดิประเดน็ข่าว หากขา่วของส านกัขา่วใดท่ีนา่สนใจ เก่ียวข้อง
กับการด าเนินชีวิตของคนในสงัคมก็จะมีคนให้ความสนใจมาก นกัข่าวพลเมืองจะต้องตระหนกัถึง
องค์ประกอบของข่าวว่าประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีส าคญัอะไรบ้าง จะต้องประกอบด้วย  ความ
รวดเร็วในการน าเสนอข่าว ความใกล้ชิด ความส าคญัหรือความเด่น  ผลกระทบท่ีมีต่อคนในสังคม 
ความมีเง่ือนง า หรือข้อสงสยัท่ีน่าจะเจาะลกึเพิ่มเตมิ ความผิดธรรมดาหรือเรียกว่าความแปลก ความ
ขัดแย้ง องค์ประกอบทางเพศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหรือในเร่ืองอ่ืน ความตลกขบขัน 
สนกุสนาน ซึง่องค์ประกอบเหลา่นีเ้ป็นสว่นส าคญัท่ีท าให้ผู้คนให้ความสนใจขา่ว  

หัวข้อบรรยายต่อมาคือ ชุมชนกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วิทยากรท่ี
บรรยาย คือ อาจารย์วิชดา นฤวรพฒัน์ นายกสมาคมส่ือสร้างสรรค์เพ่ือเด็ก เยาวชนและครอบครัว 
ภาคตะวนัออกมาให้ความรู้ในเร่ืองการท าความเข้าใจกบัชมุชนและการผลิตส่ือในเร่ือง AEC ให้กับ
ผู้ เข้าร่วมโครงการ โดยกล่าวว่า การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของหลายประเทศนัน้ ล้วน
เก่ียวข้องโดยตรงกับเด็กและเยาวชน เพราะถ้าหากเด็กและเยาวชนไม่รู้ว่าเพราะใดประเทศไทย
จะต้องเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก็จะไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมตวัอย่างไร อย่าง
น้อยท่ีสดุก็จะต้องเตรียมพฒันาภาษาองักฤษของตนเองให้ดี แม้กระทัง่ส่ือโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์ หรือ
วิทยุกระจายเสียง นิตยสาร วารสาร ฯลฯ ต่างก็มีภาษาอังกฤษแทรกเข้ามาทัง้สิน้ กล่าวได้ว่า ใน
สงัคมปัจจบุนั เดก็และเยาวชนไมส่ามารถหลีกหนีพ้นจากการใช้ภาษาองักฤษได้ เป็นเหตผุลในล าดบั
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ต้นๆท่ีนกัข่าวพลเมืองเศรษฐกิจอาเซียนต้องเร่งพฒันาตนเองให้สามารถอ่านและเขียนภาษาองักฤษ
ได้ เพ่ือท่ีจะใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสารได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

การน าเสนอผลการศึกษาในบทท่ี 5 ประเด็นท่ีสอง คือ การสร้างนวตักรรมการส่ือสาร
นัน้ ผลการศกึษาสรุปได้วา่ หลงัจากท่ีเยาวชนนกัข่าวพลเมืองเศรษฐกิจอาเซียนได้รับฟังการบรรยาย
ทางวิชาการทัง้ 3 ประเด็น ซึ่งประกอบด้วย เศรษฐกิจอาเซียน ท าข่าวอย่างไรให้สนกุ ชุมชนกับการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แล้ว เยาวชนได้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีผลิตสารลงใน
หนงัสือพิมพ์ กลุม่ท่ีผลิตสารลงในเฟซบุ๊ก และกลุม่ท่ีผลิตสารลงในยทูปู  

การน าเสนอผลการศึกษาในบทท่ี 5 ประเด็นท่ีสาม คือ การน าเสนอผลการศึกษาท่ีได้
จากการวิจัยเชิงส ารวจ แบ่งออกเป็น การวิเคราะห์ข้อมูลด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ
เยาวชน ผลการศกึษาสรุปได้ว่า  ปัจจยัด้านเพศ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเพศหญิงมากท่ีสดุ ร้อยละ 
51.30 และเพศชาย ร้อยละ 48.70 ตามล าดบั ปัจจยัด้านอาย ุสรุปได้ว่า ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีอายุ 
17 ปีมากท่ีสุด ร้อยละ 46.20 รองลงมา อายุ 16 ปี ร้อยละ 25.60 และอายุ 15 ปี ร้อยละ 10.30 
ตามล าดบั ปัจจัยด้านภูมิล าเนาของผู้ เข้าอบรม สรุปได้ว่า ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่มาจาก
จงัหวดัชลบรีุ จนัทบรีุ ตราดและปราจีนบรีุ ร้อยละ 15.40 ปัจจยัด้านการนบัถือศาสนา สรุปได้วา่วา่ ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 97.40ปัจจยัด้านการศกึษา สรุปได้ว่า ผู้ เข้า
รับการฝึกอบรมส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 92.30  ปัจจัยด้านเกรด
เฉล่ีย สรุปได้วา่ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสว่นใหญ่เกรดเฉล่ียอยูร่ะหว่าง 3.00 – 3.99 ร้อยละ 66.70  

ประเด็น ความรู้เก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของเยาวชน ผลการศึกษาสรุปได้
ว่า คะแนนความรู้ก่อนและหลงัการฝึกอบรมแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดย
คะแนนหลังการฝึกอบรมมากกว่าคะแนนก่อนการฝึกอบรม แสดงให้เห็นว่าการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบตัิการ “นกัข่าวพลเมืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ท าให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้เก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียนเพิ่มมากขึน้ 
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บทที่ 6 

กระบวนกำรเตรียมควำมพร้อมของประชำชนในภำคตะวันออก 

จากการศึกษาในประเด็นการเตรียมความพร้อมของประชาชนในภาคตะวันออกเพ่ือ
เตรียมตวัเข้าสูก่ารเป็นสมาชิกเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 ผลการศกึษาพบว่า 
ประชาชนในภาคตะวนัออกเตรียมความพร้อมด้วยการเปิดรับข้อมลูข่าวสารของประเทศในอาเซียน
ทัง้ 10 ประเทศ ผู้วิจยัน าเสนอกระบวนการเตรียมความพร้อมของประชาชนซึ่งเป็นการเปิดรับข้อมูล
ขา่วสารของแตล่ะประเทศ ดงันี ้

กำรเปิดรับข้อมูลข่ำวสำร 

จากการศกึษาในประเดน็การเปิดรับข้อมลูขา่วสาร ผลการศกึษาพบวา่ผู้ เข้าร่วมสนทนา
กลุ่มเตรียมเปิดรับข้อมูลข่าวสารทั่วๆไปของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ประเทศ 
มาเลเซีย อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ลาว กัมพชูา ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม และประเทศไทย 
ในการเปิดรับข่าวสารนัน้เป็นการเปิดรับข้อมูลเก่ียวกับลักษณะทั่วไปของแต่ละประเทศ ผู้ วิจัย
น าเสนอผลการวิจยัในด้าน “ความเป็นมาของประเทศ” “ระบบการปกครอง” “ระบบส่ือสารมวลชน” 
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

มำเลเซีย  
จากการศึกษาการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนในภาคตะวันออกเก่ียวกับ

ประเทศมาเลเซียพบว่า ผู้ เข้าอบรมได้เปิดรับข้อมูลข่าวสารในหลายด้าน ได้แก่ ความเป็นมาของ
ประเทศมาเลเซีย การเมืองการปกครอง ระบบส่ือสารมวลชนและประเดน็อ่ืนๆท่ีส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้

 ความเป็นมาของประเทศมาเลเซีย 
 ปัจจบุนัเดิมเป็นอาณาจกัรศรีวิชยัซึ่งรุ่งเรืองในด้านการค้าทางทะเลเป็นอย่าง

มากในราวคริสต์ศตวรรษท่ี 7-14 เน่ืองจากอาศัยความได้เปรียบท่ีมีชายแดนเปิดออกสู่ทะเล 
ศนูย์กลางของอาณาจกัรอยู่ท่ีใดยงัไม่ทราบแน่ชดั บ้างก็ว่าเมืองหลวงแห่งแรกคือ “ปาเล็มบงั” ซึ่งอยู่
บนชายฝ่ังตะวนัออกของเกาะสมุาตรา ต่อมาอาณาจกัรนีย้ิ่งมีอ านาจมากขึน้เน่ืองจากมีการรวมรัฐ
กบัชาว “วงศ์ไซเลนทร์” แหง่ชวากลางโดยการแตง่งาน ประกอบกบัมีสมัพนัธภาพทางการเมืองท่ีดีกบั
ประเทศจีน ต่อมารัฐบาลจีนได้เปิดเส้นทางการค้าทางทะเล ท าการเดินเรือส าเภาซือ้ขายสินค้าเสีย
เอง ท าให้อาณาจกัรท่ีต้องพึง่พาการค้าเพียงอยา่งเดียวอย่างอาณาจกัรศรีวิชยัอยูไ่ม่ได้จนกระทัง่ต้อง
ลม่สลายไปในท่ีสดุ  

หลังจากท่ีประเทศอังกฤษได้เข้ามาล่าอาณานิคม ได้แบ่งส่วนการปกครอง
มลายอูอกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. สเตรตส์เซ็ตเทิลเมนตส์ ประกอบด้วย สิงคโปร์ เกาะปีนงั พร้อม



141 

 

ด้วยมณฑลเวลสลีย์ดินคิงส์ และมะละกา 2. สหพนัธรัฐมลาย ูประกอบด้วยรัฐเประ สลงังอ เนกรีเซม
บีลนั และปะหงั 3. รัฐนอกสหพนัธฐัมลาย ูประกอบด้วย เคดาห์กลนัตนั ตรังกาน ูปะลิส ยะโฮร์  

ทัง้นี ้แต่ละส่วนปกครองมีวิธีการปกครองท่ีแตกต่างกัน โดยรวมคือให้ชาว
พืน้เมืองได้มีสว่นร่วมในการปกครองตนเองบ้าง หลงัจากนัน้เร่ิมมีการตอ่ต้านองักฤษซึง่เกิดขบวนการ
ชาตินิยมและคอมมิวนิสต์จีนขึน้ แตไ่มป่ระสบความส าเร็จมากนกั ในปี พ.ศ.2484 รัฐบาลญ่ีปุ่ นได้ยก
พลขึน้บกบกุมลาย ูหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 รัฐบาลประเทศองักฤษเห็นว่าถึงเวลาท่ีจะต้องปกครอง
มลายูให้เข้มงวดกว่าเดิม แต่เม่ือด าเนินนโยบายตามนัน้ ทว่ากลบัถูกคนชาวพืน้เมืองต่อต้านอย่าง
รุนแรงจนรัฐบาลต้องปรับเปล่ียนทา่ทีเสียใหม ่ด้วยการเอาอกเอาใจชาวมาเลย์พืน้เมืองมากขึน้  

อย่างไรก็ตามรัฐบาลญ่ีปุ่ นเองก็ท าไม่ส าเร็จ เน่ืองจากชาวพืน้เมืองมาเลย์มี
ความต่ืนตวัทางการเมืองสงูขึน้ และหวงัได้รับเอกราชอย่างแท้จริง จนในท่ีสดุมลายูก็ได้รับเอกราชใน
วนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ.2500 โดยใช้ช่ือว่า “สหพนัธรัฐมลายู” ตอ่มาวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ.2506 ได้ 
เปล่ียนช่ือจาก “สหพนัธรัฐมลายู” เป็น “สหพนัธรัฐมาเลเซีย” โดยรวมเอา “สิงคโปร์” “ซาบาห์” และ 
“ซาราวกั” เข้าไปด้วย ส่วน “บรูไน” ได้ขอแยกไปอยู่ใต้อารักขาของประเทศองักฤษตามเดิม ในเวลา
ต่อมา “สิงคโปร์” ได้แยกตวัเองออกมาจากมาเลเซียในวนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ.2508 เน่ืองจากความ
ขดัแย้งทางเชือ้ชาต ิเศรษฐกิจและการเมือง 

ประเทศมาเลเซียมีปัญหาประชากรหลากหลายเชือ้ชาติเน่ืองจากในอดีตเคย
เกิดสงครามกลางเมืองขึน้ เน่ืองจากการกีดกนัทางเชือ้ชาติ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมลายซูึ่งมี
มากถึงร้อยละ 50.4  นอกจากชาวมลายแูล้วยงัมีชาว “ภูมิบตุร” (Bumiputra) หมายความถึง “บุตร
แห่งแผ่นดิน” และชนดัง้เดิมของประเทศท่ีอาศยัอยู่ในมลายูด้วย ตามตามรัฐธรรมนญูของมาเลเซีย
นัน้ ชาวมลายูคือ “มุสลิม” ท่ีต้องอยู่ในกรอบวัฒนธรรมมลายู แต่ชาวภูมิบุตรท่ีไม่ใช่ชาวมลายูมี
จ านวนกว่าคร่ึงของประชากรในรัฐซาราวกัและเป็นปัญหาทางเชือ้ชาติตามมา นอกจากนี ้ประชากร
ชาวมาเลเซียยงัประกอบด้วยชาว “มาเลเซียเชือ้สายจีน”ซึ่งมีอยู่ร้อยละ 23.7 กระจดักระจายอยู่ทัว่
ประเทศ มีทัง้ชาว “มาเลเซียเชือ้สายอินเดีย” ท่ีสืบเชือ้สายมาจาก “ทมิฬ” ประมาณร้อยละ 7.1 ของ
ประชากร และยงัมีชาวอินเดียกลุ่มอ่ืน เช่น “เกรละ” “ปัญจาบ” “ปาร์ซี” ท่ีอาศยัอยู่ในมาเลเซีย เป็น
ต้น นอกเหนือจากนี ้ยงัมีชาว “มาเลเซียเชือ้สายไทย”อีกด้วย ส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในรัฐทางตอนเหนือ
ของประเทศ 

ประเทศมาเลเซียมีสภาพคล้ายคลึงกับประเทศอินโดนีเซียชึ่งเป็นหมู่เกาะ 
ศาสนาท่ีเข้ามามีอิทธิพลตอ่ชาวมาเลเซียมากคือ “ศาสนาอิสลาม” ซึ่งแพร่เข้ามาในแถบแหลมมลาย ู
ประชากรส่วนใหญ่จึงนบัถือศาสนาอิสลามมากกว่าศาสนาอ่ืน คิดเป็น 55 % ของประชากรทัง้หมด
ประชากรบางส่วนนบัถือศาสนาพุทธราว 25% และนบัถือศาสนาคริสต์ราว 13% นบัถือศาสนาฮินดู
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ราว 7% นอกจากนีป้ระชากรชาวมาเลเซียนบัถือลทัธิศาสนาพืน้เมืองอีกราว 4% แตก่ารหนัไปนบัถือ
ศาสนาอ่ืนท่ีไมใ่ช่อิสลามเป็นปัญหาอยา่งมาก เน่ืองจากทางภาครัฐจะไมเ่ปล่ียนข้อมลูทางราชการให้ 
รัฐธรรมนญูมาเลเซียบญัญัติให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจ าชาติ และผู้ ท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม
จะมีสิทธิพิเศษคือได้รับเงินอดุหนนุทางด้านการศกึษา สาธารณะสขุ การคลอดบตุร งานแตง่งานและ
งานศพ ด้านภาษาท่ีใช้เป็นทางการของมาเลเซียก็คือ “ภาษามาเลย์”  (เป็นภาษาราชการ)  บางส่วน
ใช้ภาษาองักฤษ และคนจ านวนมากสามารถพูดภาษาจีนได้ ส่วนภาษาอ่ืนๆ นัน้มีพูดกันในบางชน
เผา่ แตไ่มก่ว้างขวางมากนกั 

ทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณีชาวมลาย ูประเทศมาเลเซียเป็นหนึ่งในบรรดา
ประเทศท่ีประกอบขึน้ด้วยหลากหลายชาติพนัธุ์ ประเทศมาเลเซียมีดินแดนแบง่ออกเป็น 2 สว่น ส่วน
แรกเป็นรัฐตา่งๆจ านวน 11 รัฐตัง้อยู่บนแหลมมลาย ูอีกสว่นหนึ่งมี 2 รัฐตัง้อยู่บนเกาะบอร์เนียว ชาว
มลายใูนประเทศมาเลเซีย มีขนบธรรมเนียมประเพณีอยู ่2 แบบ 

ชาวมลายูท่ียึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีแบบ “AdatTemenggong” เป็น
ขนบธรรมเนียมท่ียดึถือในรัฐส่วนใหญ่ของแหลมมลาย ูยกเว้นรัฐ “นคัรีซมับีลนั” เป็นขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ียึดถือมาตัง้แต่ยุคแรกรัฐมะละกาจนขยายไปยัง รัฐต่างๆในแหลมมลายู การท่ี
ขนบธรรมเนียมประเพณีนีไ้ด้ผสมผสานกบัขนบธรรมเนียมเดมิท่ีมีอยูแ่ล้ว จึงได้เกิดเป็นกฎหมายซึง่มี
ช่ือแตกต่างกันไป เช่น กฎหมายมะละกา กฎหมายโยโฮร์ และกฎหมายเคดะห์ หลักการของ
ขนบธรรมเนียมประเพณีนี ้การลงโทษถือเป็นสิ่งท่ีได้รับการตอบแทนการปกครองต้องใช้อ านาจ
เด็ดขาด การสืบมรดกถือหลกัการตามบิดา การแต่งงานนัน้จะแตง่งานกบัผู้ ใดก็ได้ถ้าหากไม่ผิดตาม
หลกัการศาสนาอิสลาม ชาวมาเลเซียมีค่านิยมด้านการกินอาหารจีนเป็นล าดบัแรก ให้ความสนใจ
บริโภคอาหารชาติอ่ืนๆ เช่น ชาติตะวนัตก ญ่ีปุ่ น เกาหลี และไทย ซึ่งมีให้บริการตามห้างสรรพสินค้า 
ทัว่ไป สว่นชาวมสุลิมจะเคร่งครัดในหลกัค าสอนของศาสนาอิสลามมากกวา่กลุม่คนอ่ืน 

วฒันธรรมและประเพณีของชาวมาเลเซียมีความหลากหลาย ชาวมาเลเซียเชือ้
สายมลายูผูกพนัอยู่กับศาสนาอิสลาม มีการถือศีลอดในเดือน “เราะมะฎอน” หลงัจากสิน้สดุเดือน
เราะมะฎอน ชาวมุสลิมจะเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ในวนั “ฮารีรายา” (ฮารีรายอ) ในวนันีผู้้คนจะแต่งตวั
ด้วยเสือ้ผ้าใหม่และออกมาประกอบพิธีทางศาสนาแตเ่ช้าตรู่ มีการออกไปเย่ียมเยียนญาติพ่ีน้องกัน 
เดก็ๆ จะได้รับเงินแจกจากญาตผิู้ใหญ่ วนั “ฮารีรายา” ถือเป็นวนัหยดุส าคญัของประเทศมาเลเซีย 

ส่วนชาวมาเลเซียเชือ้สายจีนก็มีวฒันธรรมประเพณีของตวัเองเช่นเดียวกัน มี
การเฉลิมฉลองตรุษจีนหรือปีใหมจี่นเชน่เดียวกบัชาวจีนทัว่โลก มีการไหว้บรรพบรุุษ มีการเดนิทางไป
เย่ียมเยียนญาติผู้ใหญ่ ซึ่งมกัจะจดังานเลีย้งภายในครอบครัว นอกจากนีย้งัมีเทศกาล “โคมไฟ” หรือ 
“เทศกาลไหว้พระจนัทร์” ท่ีชาวจีนทัว่โลกจดัขึน้เพ่ือบชูาเทพีแหง่ดวงจนัทร์อีกด้วย 
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ส่วนชาวมาเลเซียเชือ้สายอินเดียมีการเฉลิมฉลองเทศกาล “ดีปาวาลี” หรือ 
“ทีปวาลี” ซึ่งเป็นเทศกาลแห่งแสงไฟ ชาวฮินดจูะฉลองเทศกาลนีด้้วยการสวดมนตร์ขอพร จดังาน
รวมญาตพิบปะสงัสรรค์กนั นอกจากนีย้งัมีเทศกาล “ไทยปซูัม่” ซึ่งเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองวนัประสตูิ
ของ “พระขนัธกมุาร” หรือ “พระมรุูกะ” ชาวฮินดท่ีูอาศยัอยูใ่นมาเลเซียมกัจะจดังานเฉลิมฉลองกนัใน
เดือน 10 ตามปฏิทินทางจนัทรคต ิ 

 ระบบการปกครอง 
มาเลเซียปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้

รัฐธรรมนญูและมีการปกครองเป็นแบบสหพนัธรัฐโดยมีรัฐบาลกลางแห่งสหพนัธรัฐ และรัฐบาลของ
แตล่ะรัฐ รัฐบาลกลางตัง้อยู่ ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมาเลเซีย ส่วนรัฐบาลแห่งรัฐ
ตัง้อยู่ในแตล่ะรัฐ รวมทัง้สิน้ 13 รัฐ โดยมีประมขุของรัฐเป็นสลุตา่นหรือผู้ว่าการรัฐ คือ รัฐท่ีมีสลุตา่น
เป็นประมขุจ านวน 9 รัฐ ได้แก่ เปรัค ปาหงั เซลงั-งอร์ เปอร์ลิส เคดาห์ เนกรีเซมบิลนั ยะโฮร์ กลนัตนั 
และตรังกานู รัฐท่ีมีผู้ ว่าการรัฐเป็นประมุข จ านวน 4 รัฐ ได้แก่ ปีนัง มะละกา ซาราวคั และซาบาร์ 
นอกจากนีย้งัมีเขตสหพนัธรัฐอีก 2 เขต คือ กรุงกัวลาลมัเปอร์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ และ
เกาะลาบวน 

ด้านพรรคการเมืองในประเทศมาเลเซียนัน้ บางพรรคมีการท ากิจกรรมทางการ
เมืองทัว่ประเทศ แตบ่างพรรคการเมืองนัน้ท ากิจกรรมเฉพาะรัฐ เชน่ พรรคการเมืองในรัฐซาบะห์ และ
พรรคการเมืองในรัฐซาบะห์ท่ีท ากิจกรรมทางการเมืองเฉพาะรัฐ  ด้วยความท่ีประเทศมาเลเซียเป็น
ประเทศพหุวฒันธรรม มีความหลากหลายทางเชือ้ชาติ บางพรรคการเมืองจดัตัง้ขึน้มาได้จดัตัง้ขึน้
เพ่ือเป็นตวัแทนของเชือ้ชาตินัน้ๆ ตามข้อมูลของคณะกรรมการการเลือกตัง้มาเลเซีย ปรากฎว่ามี
พรรคการเมืองตา่งๆในประเทศมาเลเซียท่ีจดทะเบียนกบัทางราชการมาเลเซียถึง 31 พรรคการเมือง 
การปกครองแบบสหพันธรัฐนัน้มีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุข ซึ่งมาจากการเลือกตัง้จากเจ้า
ผู้ปกครองรัฐ 9 แห่ง (ยะโฮร์ ตรังกาน ูปะหงั สลงังอร์ เกดะห์ กลนัตนั เนกรีเซมบลินั เประ และปะลิส) 
และผลดัเปล่ียนหมนุเวียนกนัขึน้ด ารงต าแหนง่วาระ 5 ปี 

 ระบบส่ือสารมวลชน 
กรณีศึกษาส่ือมวลชนในประเทศมาเลเซียพบว่าส่ือกระแสหลัก เช่น วิทยุ 

โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์นัน้ถกูครอบง าโดยผู้ มีอ านาจ แตใ่นทางตรงกนัข้าม คือเครือข่ายสงัคม (Social 
Network) ท่ีใช้เทคโนโลยีการส่ือสารกลบัเข้มแข็งมาก ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ของความแตกตา่งกัน
ในโลกแห่งความเป็นจริงกับโลกเสมือนจริง หากพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึน้ในประเทศ
มาเลเซียภายใต้การปกครองแบบเผด็จการรัฐสภาผนวกกับเศรษฐกิจแบบพวกพ้องของรัฐบาล
มาเลเซียท่ีน าโดยแนวร่วมพรรคแหง่ชาติมาเลเซีย หรือ “อมัโน” ซึ่งด าเนินการบริหารประเทศมาอยา่ง
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ต่อเน่ืองยาวนาน นับแต่การเกิดขึน้ของประเทศท่ีช่ือมาเลเซีย ท าให้การแสดงความเห็นของ
ส่ือมวลชนและนักกิจกรรมทางสังคมท่ีมีลกัษณะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์และการรวมกลุ่มกันในท่ี
สาธารณะนัน้อาจนับเป็นความผิดโดยมีกฎหมายความมั่นคงภายในหรือกฎหมายความมั่นคง
แหง่ชาตเิป็นเคร่ืองมือในการปราบปรามอยา่งรุนแรง 

 กลุ่มองค์กรนักข่าวไร้พรมแดน (Report Without Borders) ท่ีเป็นองค์กรการ
พฒันาเอกชนไม่แสวงหาก าไรได้วิจารณ์ว่าเสรีภาพของส่ือมวลชนมาเลเซียค่อนข้างเลวร้ายอยู่ใน
ภาวะวิกฤติขัน้อาการโคม่า ซึ่งในวิกฤตยังมีโอกาสเม่ือรัฐบาลท่ีบริหารงานโดยพรรคอัมโนได้วาง
แผนการพฒันาชาติระยะยาวและสามารถด าเนินการตามนโยบายได้อย่างต่อเน่ือง อาทิ โครงการ 
“Multimedia Super Corridor”  ซึ่ ง เ ป็นโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดใหญ่ ท่ี
วางโครงการนีไ้ว้ว่าจะเป็นฮบัของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โครงการนีจ้ะท าให้พลเมืองชาวมาเลเซีย
ประมาณ 28 ล้านคนจะสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ถึง 14 ล้านคน 

  สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย 
จากการศึกษาการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนในภาคตะวันออกเก่ียวกับ

ประเทศอินโดนีเซียพบว่า ผู้ เข้าอบรมได้เปิดรับข้อมูลข่าวสารในหลายด้าน ประกอบด้วย ความ
เป็นมาของประเทศอินโดนีเซีย การเมืองการปกครอง ระบบส่ือสารมวลชนและประเดน็อ่ืน ดงัตอ่ไปนี ้

 ความเป็นมาของสาธาณรัฐอินโดนีเซีย 
ก่อนคริสตกาลประมาน 3,000 – 5,000 ปี ได้มีชาวมาเลย์เชือ้สายมองโกลอยด์

จากจีนตอนใต้ยนูาน และตงัเก๋ียได้อพยพเข้าไปในอินโดนีเซีย ชนพวกนีไ้ด้เอาวฒันธรรมของยุคหิน
ใหม่ ยคุบรอนซ์ รวมทัง้ภาษาออสโตรนีเซียเข้ามาในอินโดนีเซียด้วยโดยเข้ามาอาศยัและแตง่งานกบั
ชาวพืน้เมือง สอนให้ชาวพืน้เมืองรู้จกัวิธีปลกูข้าว สร้างท่ีพกัอาศยั วิธีการปัน้หม้อ ทอผ้า รวมทัง้การ
หาเลีย้งชีพ การผจญภยัในทะเล พวกเหล่านีมี้ความสามารถในการเดินเรือ สามารถแล่นเรือออกไป
ไกลถึงหมู่เกาะมาดากสัการ์ท่ีอยู่ทางทิศตะวนัตก เกาะอิเจียน โปลีนีเซียน และหมู่เกาะตา่งๆ ทางทิศ
ตะวนัออก ตอ่มาในระยะเวลาประมาน 100 ปีก่อนคริสตศกัราชจนถึงต้นคริสตศกัราช ได้มีการติดตอ่
ค้าขายระหวา่งพอ่ค้าชาวจีน 

ในคริสต์ศตวรรษแรกได้มีชาวฮินดจูากอินเดียตะวนัออกเฉียงใต้อพยพเข้ามา
ในอินโดนีเซีย และได้น าภาษาสันสกฤต ภาษาปัลวะ เข้ามาเผยแพร่ ซึ่งต่อมาได้วิวัฒนาการเป็น
ภาษาชวาเก่า ชวาใหม่ และอกัษรอินโดนีเซียอ่ืนๆ การหลัง่ไหลเข้ามาในอินโดนีเซียของชาวฮินดไูด้
ด าเนินไปอย่างตอ่เน่ืองจนถึงคริสตศตวรรษท่ี 7 ท าให้อิทธิพลและความเช่ือถือในลทัธิตา่งๆได้ขยาย
วงกว้างออกไปโดยเฉพาะในหมู่ชนชัน้สูง ในท่ีสุดได้ผสมผสานกลืนกลายเป็นวฒันธรรมประจ าชาติ
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ไป วฒันธรรมส่วนใหญ่ท่ีชาวอินโดนีเซียได้รับจากชาวฮินด ูได้แก่ สถาปัตยกรรมการปัน้รูป วรรณคดี 
ดนตรี นาฏศลิป์ และการเลน่พืน้เมือง ซึง่ยงัคงมีอยูใ่นบาหลี และลอมบอร์กตะวนัตก  

ระหว่างปี พ.ศ. 643 – 743 พุทธศาสนาฝ่ายมหายานและฝ่ายเถรวาทจาก
อินเดียได้เร่ิมเผยแพร่เข้ามาในอินโดนีเซีย ในระยะแรกๆยงัไม่ได้รับความนิยมมากนกั มาถึงสมัน
อาณาจกัศรีวิชยั พุทธศาสนาได้รุ่งเรืองมากขึน้ ในปี พ.ศ.1215 โดยมีศนูย์กลางท่ีเมืองปาเลมบงั ใน
เกาะสุมาตรา และชวาตอนกลาง และเร่ิมเส่ือมลงเม่ือสิน้สุดอิทธิพลของ อาณาจกัรศรีวิชยั นบัแต่
ปลายพทุธศตวรรษท่ี 13 ตอ่มาในปี พ.ศ. 1389 พ่อค้าชาวอาหรับได้เดินทางมาถึงเกาะสมุาตราครัง้
แรกซึง่ได้น าเอาศาสนาอิสลามมาเผยแพร่ 

ต่อมาประเทศฮอลแลนด์ได้เข้ามายงัอินโดนีเซียเพ่ือท าการค้า ในท่ีสุดได้ท า
การยึดครองอินโดนีเซียในปี พ.ศ. 2164 จากนัน้ได้ขยายการปกครองออกไปทั่วประเทศ ท าให้
อินโดนีเซียตกอยู่ในฐานะอาณานิคมของฮอลแลนด์ ทว่าตอ่มาได้มีการท าสงครามตอ่ต้านฮอลแลนด์ 
โดยในปี พ.ศ.2209 น าโดยสลุตา่นฮานดุดินแห่งโกลา แตว่่าการท าสงครามประสบความล้มเหลวจน
ต้องเซ็นสญัญายอมแพ้ในปี พ.ศ.2310  

ในปี พ.ศ.2233 – 2367 ฮอนแลนด์ได้สง่ทหารเข้าควบคมุหมู่เกาะโมลกุกสัเพ่ือ
เข้าควบคมุการค้าเคร่ืองเทศ ในระยะเวลาเดียวกนัได้ปรากฏมีชาวองักฤษเข้ามาตัง้ถ่ินฐานอยูท่ี่เมือง
เบวกเูลนทางฝ่ังตะวนัตกของเกาะสมุาตรา และได้มีการสร้างป้อมคา่ยขึน้ จะเห็นได้วา่ในระยะนีช้าว
องักฤษยงัไมมี่บทบาทมากนกั  

ตอ่มาในปี พ.ศ.2283 ชาวจีนท่ีอาศยัอยู่ในจาการ์ตาได้ท าการตอ่ต้านชาวดตัช์ 
เน่ืองจากไม่พอใจท่ีถูกเอารัดเอาเปรียบทัง้ในด้านเศรษฐกิจ และด้านอ่ืนๆ ชาวอินโดนีเซียได้เข้าร่วม
ในการตอ่ต้านครัง้นีด้้วย แตก็่ยงัไมส่ามารถเอาชนะได้ จากการลกุขึน้มาตอ่ต้านในครัง้นีท้ าให้ชาวจีน
ถกูชาวดตัช์สงัหารมากกว่า 10,000 คน ต่อมาประเทศองักฤษได้เข้ามามีอิทธิพลในอินโดนีเซีย ตรง
กับรัชสมัยของนโปเลียน ฝร่ังเศสได้เข้าครอบครองฮอลแลนด์ อังกฤษได้จัดตัง้บริษัทบริติส อีส 
(British East Company) ขึน้ และได้เข้าปกครองอินโดนีเซียแทน จากการศึกษาพบว่าตรงกับ
พุทธศักราช 2358 – 2359 ครัน้ เม่ือนโปเลียนแห่งฝร่ังเศสสิน้อ านาจลงในปี พ.ศ.2358 ท าให้
อินโดนีเซียกลบัไปเป็นอาณานิคมของฮอลแลนด์อีกครัง้หนึ่ง นบัตัง้แต่อินโดนีเซียตกอยู่ภายใต้การ
ปกครองของฮอลแลนด์ ชาวอินโดนีเซียได้ลกุขึน้ต่อต้านการปกครองของฮอลแลนด์หลายครัง้ แตไ่ม่
สามารถเอาชนะได้ 

ตอ่มา พ.ศ. 2451 อินโดนีเซียได้จดัตัง้สมาคม Budi Utom ซึ่งแปลว่าความบาก
บัน่อนัสงูส่งขึน้ โดยร่วมกนัก่อตัง้พรรคการเมืองขึน้หลายพรรคเพ่ือเป็นข้อตอ่รองในการเรียกร้องเอก
ราชจากฮอลแลนด์ ในปี พ.ศ.2467 กลุ่มนกัศกึษาอินโดนีเซียได้จดัตัง้สมาคมนกัศกึษาอินโดนีเซียขึน้ 
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โดยมี ดร. โมฮัมหมัดอัตตา เป็นหัวหน้า ในปี พ.ศ. 2470 ดร. โมฮัมหมัดอัตตาได้จัดตัง้องค์การ
สหพนัธ์และรวมพรรคการเมืองของอินโดนีเซียเข้าด้วยกัน ประกอบกบัปีเดียวกัน ดร. ซูการ์โน และ
บุคคลชัน้น าอีกหลายคนได้ร่วมกันจัดตัง้พรรคชาตินิยมอินโดนีเซียขึน้ โดยให้ใช้ภาษาฮาซา
อินโดนีเซียเป็นภาษากลางในการติดตอ่ ประสานงานสนบัสนนุนโยบายท่ีจะไม่ให้ความร่วมมือใดๆ 
แก่เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองของฮอลแลนด์ การเคล่ือนไหวดงักล่าวได้รับการสนบัสนนุอยา่งกว้างขวาง
ในกลุ่มเยาวชน ในระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพา กองทัพญ่ีปุ่ นได้เข้ายึดครองอินโดนีเซียได้
ระหว่างปี พ.ศ. 2485 – 2487 กองทพัญ่ีปุ่ นพยายามเอาใจชาวอินโดนีเซียด้วยการปล่อยตวัผู้น าทาง
การเมืองท่ีถกูทางการฮอลแลนด์คมุขงัไว้ เม่ือญ่ีปุ่ นแพ้สงครามในปี พ.ศ. 2488 ได้เปิดโอกาสให้ชาว
อินโดนีเซียในการน าของ ดร. ซูการ์โน และ ดร. โมฮมัหมดั ฮตัตา ประกาศอิสรภาพของอินโดนีเซีย 
เม่ือปี พ.ศ. 2488 พร้อมกับประกาศหลกัการแห่งรัฐห้าประการ คือ 1. เช่ือมัน่ในพระเจ้าสูงสุดเพียง
องค์เดียว 2. มวลมนษุย์แหง่อารยะ 3. ชาตนิิยม 4. ประชาธิปไตย 5. ความยตุธิรรมของสงัคม  

อินโดนีเซียได้ประกาศใช้รัฐธรรมนญูฉบบัแรก เม่ือปี พ.ศ. 2488 และได้เลือกตัง้ 
ดร. ซูการ์โน เป็นประธานาธิบดี และ ดร. โมฮัมหมัด ฮัตตา เป็นรองประธานาธิบดี หลังจากท่ีได้
ประกาศอิสรภาพได้ไม่นาน ฮอลแลนด์ก็ได้พยายามกลบัเข้ายึดครองอินโดนีเซียอีก ท าให้เกิดการสู้
รบอย่างรุนแรงบนเกาะสุมาตรา ด้วยเหตนีุอิ้นโดนีเซียจึงถือเอาวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2488 เป็นวัน
วีรบรุุษแห่งชาติ และมีการฉลองเป็นประจ าทกุปี ในปี พ.ศ. 2492  ประเทศในเอเชียรวม 19 ประเทศ 
ได้ร่วมประชุมกันท่ีกรุงนิวเดลฮี ประเทศอินเดีย เพ่ือเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติบงัคบัให้ฮอลแลนด์ปลอ่ยตวันกัโทษการเมืองของอินโดนีเซียทัง้หมดและมอบอธิปไตย
ให้อินโดนีเซียภายในปี พ.ศ. 2493 ตอ่มาได้มีการจดัการประชมุของสหประชาชาติท่ีกรุงเฮก ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ได้สรุปข้อตกลงให้หยุดยิงในอินโดนีเซีย และให้ฮอลแลนด์ปล่อยตวัผู้น าทางการเมือง
ทัง้หมด จากการประชมุครัง้นีท้ าให้อินโดนีเซียได้รับเอกราชอยา่งสมบรูณ์ เม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ.
2492 ยกเว้นเกาะอิเรียนตะวนัตก ยงัคงอยูใ่นการปกครองของเนเธอร์แลนด์ 

ประเทศอินโดนีเซีย มีประชากรส่วนใหญ่เป็นเชือ้สายมาเลย์ ประมาณร้อยละ 
95  ท่ีเหลือเป็นอินเดีย อาหรับ จีน และชาวยโุรป แตถ้่าแบง่ตามหลกัฐานแล้วถือว่าชาวอินโดนีเซียมี
ต้นก าเนิดมาจาก 365 เ ชื อ้ชาติ  รวมเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ ส่ีกลุ่มด้วยกันคือ เมสเลเนเซียน 
(Melanesians) เป็นเผ่าพนัธุ์ท่ีผสมกันระหว่างกลุ่มมองโกลลอยด์ กบัวาจาด โปรโตออสโตรเนเซียน 
(Proto - Autronesians) โพลีเนเซียน (Polynesians) โมโครเนเซียน (Micronesians) ในประเด็นการ
นบัถือศาสนาของชาวอินโดนีเซียนัน้พบว่าชาวอินโดนีเซียนบัถือศาสนา 4 ศาสนาใหญ่ คือ 1. ศาสนา
อิสลาม ถือว่าเป็นศาสนาท่ีประชากรในประเทศอินโดนีเซียมีการนบัถือมากท่ีสดุใน 4 ศาสนาทัง้หมด 
เฉล่ียโดยประมาณ 143 ล้านคน หรือคดิเป็น 86.90% เทียบได้ว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศท่ีมีประชากร
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นบัถือศาสนาอิสลามมากท่ีสุดในโลกก็ว่าได้ 2. ศาสนาคริสต์ ในประเทศอินโดนีเซียมีผู้นบัถือนิกาย
โปแตสแตนท์ มากกว่านิกายโรมนัคาธอลิคราว 2 เท่า  3. ศาสนาฮินดู มีการนับถือกันมากในเกาะ
บาหลี เพราะบาหลีเป็นเพียงสถานท่ีเดียวท่ีผู้คนยงันบัถือฮินดอูยู่  4. ศาสนาพทุธ มีผู้นบัถือศาสนา
พทุธเป็นสว่นน้อย สว่นใหญ่เป็นชาวอินโดนีเซียเชือ้สายจีน 

ชาวอินโดนีเซียใช้ภาษาอินโดนีเซียเป็นภาษาทางการ เน่ืองจากประเทศ
อินโดนีเซียประกอบด้วยชนหลายเชือ้ชาติจึงมีการใช้ภาษาท่ีหลากหลาย เป็นภาษาท่ีเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา เน่ืองจากเกิดค าท่ียืมมาจากภาษาอ่ืน ๆ อยู่ตลอด อินโดนีเซียเป็นประเทศท่ีมีความ
หลากหลายทัง้เชือ้ชาติ ศาสนา ความเช่ือ การด ารงชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี แม้แตภ่าษาก็ยงัมี
ความแตกตา่งกนั เน่ืองจากภมูิศาสตร์ของประเทศอินโดนีเซียนัน้มีลกัษณะแบง่แยกเป็นเกาะหลายๆ 
เกาะจ านวนมาก ท าให้เกิดความหลากหลายขึน้ ดงัเชน่ผู้คนท่ีอยู่ตามพืน้ท่ีชนบทก็จะมีคา่นิยมความ
เช่ือดัง้เดิมค่อนข้างสูง ส่วนผู้ คนท่ีอยู่ในเมืองก็ได้รับการศึกษาแบบสากลจึงมีค่านิยมความเช่ือท่ี
แตกตา่งกนัออกไป โดยสามารถรวบรวมคา่นิยมความเช่ือตา่งๆของประเทศอินโดนีเซียได้ ดงันี ้

ชาวดายคัดายคั ช่ือชนพืน้เมืองดัง้เดิมของเกาะกาลิมนัตนัหรือเกาะบอร์เนียว 
มีคา่นิยมความเช่ือในเร่ืองของการสกั ใส่ฟันทอง และการถ่วงหยูาว ซึ่งชาวดายคัได้ท าสืบตอ่กันมา
เป็นเวลานาน เดมิทีแล้วการถ่วงหนูัน้ท าทัง้ชายและหญิง แตภ่ายหลงักลายเป็นคา่นิยมของผู้หญิงใน
เร่ืองของความสวยงาม โดยการถ่วงหูนบัเป็นสญัลกัษณ์ของความงาม การมีฐานะ กินดีอยู่ดี และ
เป็นการแบ่งแยกชนชัน้ของตนออกจากพวกเชลยหรือพวกทาสซึ่งได้มาจากต่อสู้ชนะชนท้องถ่ินเผ่า
อ่ืนๆ ความเช่ือเร่ืองของศาสนา ในประเทศอินโดนีเซียนัน้มีความหลากหลายมากเน่ืองจากปัจจัย
ตา่งๆ โดยสามารถจ าแนกศาสนาได้ดงันี ้ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพทุธ ศาสนาฮินด ูและ
ศาสนาขงจือ้ โดยข้อก าหนดและความเคร่งก็จะแตกตา่งกนัไป 

ศิลปวัฒนธรรมและวรรณคดีของอินโดนีเซีย ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจาก
อินเดีย ดไูด้จากลวดลายของเคร่ืองแตง่กาย ท่ีพกัอาศยั ศาสนสถาน และนาฏศิลป์ในแขนงตา่งๆด้าน
สถาปัตยกรรมของอินโดนีเซีย หากเป็นอาคารบ้านเรือนของประชาชนโดยทัว่ๆ ไปจะใช้วสัดท่ีุหาได้
ในท้องถ่ินเป็นอปุกรณ์ก่อสร้าง สว่นโบราณสถานหรือเทวสถานส าคญัๆ มกัได้รับอิทธิพลจากศาสนา
พุทธนิกายมหายาน ศาสนาฮินดู รวมทัง้ศาสนาอิสลามซึ่งเข้ามาเผยแผ่ในอินโดนีเซียหลังสุดแต่
ปัจจบุนักลายเป็นศาสนาท่ีมีผู้นบัถือมากท่ีสดุของประเทศ ด้านศลิปหตัถกรรม มกัเป็นงานฝีมือแบบ
ธรรมชาติ ผลงานหัตถกรรมท่ีมีช่ือเสียง ได้แก่ เคร่ืองปัน้ดินเผา งานแกะสลักไม้และหิน ซึ่งได้รับ
อิทธิพลมาจากศิลปกรรมฮินด ูโดยบาหลีได้ช่ือว่าเป็นแหล่งผลิตสินค้าแกะสลกัท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด
ด้านมหรสพการแสดง ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาฮินดแูละความเช่ือเร่ืองเทพเจ้า เช่น ระบ า
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บารอง ท่ีมีเร่ืองราวเก่ียวกบัการตอ่สู้ ระหว่างฝ่ายธรรมะกบัฝ่ายอธรรม  ส าหรับเทศกาลและประเพณี
ส าคญัของอินโดนีเซีย เชน่ 

วนันีเยปิ (Nyepi) หรือวันขึน้ปีใหม่ของชาวฮินดู ตามปฏิทินจนัทรคติของชาว
บาหลี อยู่ในช่วงเดือนมีนาคม ชาวบาหลีจะถือเป็นวนัแห่งการสงบนิ่ง ไม่มีการจุดไฟ หุงหาอาหาร 
ท างาน และงดประกอบกิจกรรมทุกอย่างในชุมชน เทศกาลกาลุงกนั (Galungun) เป็นงานประจ าปี
ของชาวบาหลี จัดขึน้เพ่ือฉลองชัยชนะของเทพเจ้าท่ีมีต่อวิญญาณร้าย มีการตัง้ศาลเพียงตาวาง
เคร่ืองไหว้สกัการะสีสนัสดใส ทัง้ขนม ดอกไม้ และผลไม้ ท่ีประตบู้าน ให้วิญญาณบรรพบรุุษท่ีจะลง
จากสวรรค์มาเย่ียมลูกหลาน  เทศกาลกาซาดา (Kasada) คืองานบวงสรวงภูเขาไฟโบรโม ทาง
ตะวนัออกของเกาะชวา ซึง่จดัขึน้เป็นประจ าทกุปี  

 ระบบการปกครอง 
อินโดนีเซียมีระบบการปกครองแบบสาธารณรัฐโดยมีประธานาธิบดีเป็น

ประมุข มีการปกครองในรูปรัฐเดียว ระบบการปกครองเป็นแบบรวมทัง้ประเทศและใช้หลกัปัญจศีล 
เป็นหลกัในการปกครองประเทศ ประกอบไปด้วย การนบัถือพระเจ้าองค์เดียว การเป็นมนษุย์ท่ีเจริญ
และคงไว้ซึ่งความเท่ียงธรรม ความเป็นเอกภาพของอินโดนีเซีย ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน ความ
ยตุธิรรมในสงัคมชาวอินโดนีเซีย 

ประธานาธิบดีด ารงต าแหน่งเป็นทัง้ประมขุของประเทศและประมขุฝ่ายบริหาร 
มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 5 ปี ด ารงต าแหน่งตดิตอ่กนัได้ไม่เกินสองวาระ สว่นรองประธานาธิบดี
โดยปกติไม่มีอ านาจอย่างเป็นทางการ แต่มีฐานะเป็นบุคคลแรกท่ีจะได้ขึน้ด ารงต าแหน่ง
ประธานาธิบดีในกรณีท่ีประธานาธิบดีมีเหตตุ้องพ้นจากต าแหน่งในระหว่างวาระ นบัตัง้แต่ปี ค.ศ. 
2004 เป็นต้นมาต าแหน่งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีของอินโดนีเซียมาจากการเลือกตัง้
โดยตรงของประชาชน หวัหน้าฝ่ายบริหารคือประธานาธิบดี โดยประธานาธิบดีมีสถานะเป็นหวัหน้า
คณะรัฐมนตรีซึ่งมีหน้าท่ีต้องท างานร่วมกบัคณะรัฐมนตรีท่ีมาจากการแตง่ตัง้ของประธานาธิบดีเอง  
ทัง้นีใ้นการจดัแบง่กระทรวงและต าแหน่งต่างๆ ในการบริหารราชการส่วนกลางมีความหลากหลาย 
พรรคแห่งชาติของอินโดนีเซียเป็นพรรคการเมืองท่ีอินโดนีเซียก่อตัง้ตัง้แต่ พ.ศ. 2470 จนถึงปัจจุบนั 
แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงท่ี 1 ก่อนได้รับเอกราช ช่วงท่ี 2 หลังได้รับเอกราช โดยหลังจากการ
ประกาศเอกราชของอินโดนีเซียซึ่งเกิดขึน้ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2488 ได้จดัตัง้คณะกรรมการกลาง
แห่งชาติอินโดนีเซีย และได้จดัตัง้พรรคแห่งชาติขึน้อีกในเดือนกนัยายน จากนัน้ในเดือนมกราคมได้
ฟืน้ฟูพรรคแห่งชาติอินโดนีเซียขึน้ใหม่โดยไม่มีซูการ์โนเน่ืองจากขณะนัน้เป็นประธานาธิบดีท่ีต้องอยู่
เหนือการเมือง และพรรคนีไ้ด้รับการสนบัสนนุมากและได้เสียงข้างมากในการเลือกตัง้ในอินโดนีเซีย
พรรคนีเ้น้นแยกศาสนาออกจากการเมืองและแนวคิดชาตินิยม 
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ในอดีตพรรคการเมืองในอินโดนีเซียถูกสร้างขึน้มาบนพืน้ฐานของอุดมการณ์
ทางการเมืองท่ีชดัเจน เช่น อุดมการณ์ชาตินิยม อุดมการณ์ท่ีมาจากความเช่ือทางศาสนาอิสลาม 
ดงันัน้พรรคการเมืองในอดีตจึงเป็นตัวแทนของกลุ่มทางสังคมท่ีสมาชิกมีแนวคิดและอุดมการณ์
เดียวกันอย่างชัดเจน แต่ในปัจจุบันอุดมการณ์ดังกล่าวก็เลือนหายไปอย่างมาก เน่ืองจากความ
เปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมของประเทศ รวมทัง้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนอินโดนีเซียท่ี
แม้จะนับถือศาสนาอิสลามแต่ก็มีประชาชนเป็นจ านวนมากท่ีไม่ได้ยึดแนวทางปฏิบตัิของศาสนา
อย่างเคร่งครัด ดงันัน้พรรคการเมืองท่ีตัง้ขึน้ใหม่ในปัจจุบนัจึงไม่ได้ถูกจดัตัง้ขึน้จากอุดมการณ์ทาง
การเมืองร่วมกนัของสมาชิกพรรค แตก่ลบัถกูตัง้ขึน้เพ่ือสนบัสนนุนกัการเมืองบางคนในการเลือกตัง้
พรรคการเมืองใหม่ๆเหล่านีจ้ึงไม่คอ่ยมีความผกูพนักบัประชาชนชาวอินโดนีเซียเหมือนพรรคเก่าแก่
ในอดีต ท่ีเห็นได้ชดัคือพรรค Demokrat Party (PD) ของประธานาธิบดียดุโดโยโน ่แม้วา่พรรค PD จะ
ถูกจดัตัง้ขึน้ก่อนการเลือกตัง้เม่ือ พ.ศ. 2547 เพียงไม่ก่ีเดือน แต่พรรคกลบัได้รับคะแนนเสียงอย่าง
ท่วมท้นสูงกว่าพรรคการเมืองท่ีก่อตัง้มานานแล้วอีกหลายพรรค เช่น Golkar PKS และ PDIP ทัง้นี ้
เน่ืองจากความนิยมชมชอบในตวัประธานาธิบดียดุโดโยโนข่องประชาชนชาวอินโดนีเซีย 

 ระบบส่ือสารมวลชน 
ส่ือในประเทศท่ีมีขนาดใหญ่และมีความหลากหลายเช่นนี ้ต่างก็มีความ

หลากหลายเช่นเดียวกบัประชากรของประเทศ ในกรุงจาการ์ต้ามีสถานีโทรทศัน์ของเอกชน 10  แห่ง 
และสถานีโทรทศัน์ท้องถ่ิน 1 แห่ง ในหลายจงัหวดัไม่มีสถานีโทรทศัน์ท้องถ่ิน มีเพียงจงัหวดัใหญ่ๆ ท่ี
มีสถานีโทรทศัน์ท้องถ่ินของตวัเอง คือท่ีสรุะบายา (Surabaya) เมดาน (Medan) โซโล (Solo) จ็อกจา 
(Yogya) บันดุง (Bandung) เซมารัง (Semarang) และเดนพาซาร์ (Denpasar) สถานีโทรทัศน์
ทัง้หมดนีเ้พิ่งก่อตัง้และยงัคงมีค าถามตอ่อนาคตทางธุรกิจของสถานีเหล่านี  ้ขณะท่ีอินโดนีเซียก้าวไป
อยา่งช้าๆ เพ่ือสูค่วามเป็นประชาธิปไตยท่ีมากขึน้ ผลประโยชน์ในส่ือได้เตบิโตขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 
นบัตัง้แต่มีการออกกฎหมายใหม่ท่ีบงัคบัให้ทุกจงัหวดั เขตปกครอง และเมืองต่างๆ เลือกผู้น าจาก
การเลือกตัง้โดยตรง ปัจจบุนัมีสถานีโทรทศัน์เอกชนมากกว่า 1,000  แห่งท่ีส่งสญัญาณถ่ายทอดทัว่
ประเทศ และสถานีแห่งใหม่ๆ ก าลังก่อตวัขึน้ กฎข้อบงัคบัใหม่ท่ีก าหนดให้สถานีโทรทัศน์ทุกแห่ง
เปล่ียนเป็นระบบดิจิตอลภายในปี พ.ศ.2552 (2009) จะท าให้โทรทศัน์ท้องถ่ินหลายร้อยช่องท่ีเป็น
ระบบแอนะล็อก สามารถถกูแปลงไปเป็น 6  ชอ่งใหมท่ี่เป็นระบบดจิิตอล 

บคุคลท่ีต้องการเดนิทางเข้าประเทศอินโดนีเซียจะต้องเตรียมสิ่งตา่งๆ ให้พร้อม
และเตรียมหาข้อมลูส าคญัท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิตในประเทศอินโดนีเซีย ดงัต่อไปนี  ้ประเด็น
แรก คือ หนงัสือเดินทาง ควรมีอายุใช้งานเหลืออยู่มากกว่า 6  เดือน  หากน้อยกว่า 6 เดือน ควรท า
หนงัสือเดินทางเล่มใหม่เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของอินโดนีเซียเข้มงวดและไม่อนญุาต
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ให้ชาวต่างชาติท่ีถือหนงัสือเดินทางท่ีมีอายุใช้งานเหลือน้อยกว่า 6 เดือนเข้าประเทศ ประเด็นท่ีสอง 
การขอวีซ่า การเดินทางไปประเทศอินโดนีเซียจะต้องขอรับการตรวจลงตราให้ตรงตามวตัถปุระสงค์
ของการเดินทางท่ีสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจาประเทศไทยหรือสถานกงสุลอินโดนีเซีย
ประจ าจังหวัดสงขลา โดยเอกสารเบือ้งต้นท่ีต้องเตรียมส าหรับการไปขอรับการตรวจลงตรา
ประกอบด้วย แบบฟอร์มการขอรับการตรวจลงตรา (ตามประเภทของการตรวจลงตรา) หนังสือ
เดินทางท่ีมีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน บัตรโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับหรือบัตรโดยสาร
เคร่ืองบินไปยงัประเทศจดุหมายปลายทาง เอกสารการเงินท่ีรับรองว่ามีคา่ใช้จ่ายเพียงพอในระหว่าง
การพานกัในอินโดนีเซีย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 4x6 ซม. จานวน 2 รูป ค่าธรรมเนียมการตรวจลง
ตรา (ตามประเภทของการตรวจลงตร การตรวจลงตราแบง่ออกเป็นประเภทตา่งๆได้แก่ การตรวจลง
ตราประเภทท่องเท่ียว (Tourist Visa) ส าหรับท่องเท่ียวในอินโดนีเซียสามารถพานกัในอินโดนีเซียได้ 
4 สปัดาห์  

การตรวจลงตราประเภทธุรกิจ (Business Visa) ส าหรับการเดินทางไปติดต่อ
ธุรกิจทัว่ไปท่ีอินโดนีเซียรวมถึงการประชุมหรือสมัมนาทางธุรกิจซึ่งไม่ได้เก่ียวข้องกับการรับจ้างทา
งานหรือท ากิจกรรมท่ีได้รับค่าตอบแทนสามารถพานักในอินโดนีเซียได้ 60 วัน การตรวจลงตรา
ประเภท Social Visit (Social Visit Visa) ส าหรับการเดินทางไปเย่ียมครอบครัว/ญาติ/เพ่ือนการเย่ียม
ชมองค์กรตา่งๆ การแลกเปล่ียนนกัเรียน/นกัศกึษาระหว่างสถาบนัการศึกษาการทาวิจยัและการเข้า
ร่วมอบรมในหลกัสตูรระยะสัน้ท่ีอินโดนีเซียสามารถพานกัอยู่ในอินโดนีเซียได้ 60 วนั การตรวจลงตรา
ประเภทอยูช่ัว่คราว การตรวจลงตราประเภทคนเดนิทางผา่น ส าหรับการเดนิทางผา่นอินโดนีเซียเพ่ือ
เดินทางต่อไปยงัประเทศจุดหมายปลายทางสามารถพานกัอยู่ในอินโดนีเซียได้ 14 วนันบัจากวนัท่ี
เดนิทางเข้าเมือง การตรวจลงตราประเภทอ่ืนๆได้แก่การตรวจลงตราประเภทการทตู การตรวจลงตรา
ประเภทราชการ และการตรวจลงตราส าหรับส่ือมวลชน  

  สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ 
จากการศึกษาการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนในภาคตะวันออกเก่ียวกับ

ประเทศฟิลิปปินส์พบว่าผู้ เข้าอบรมได้เปิดรับข้อมลูข่าวสารในหลายด้าน ประกอบด้วย ความเป็นมา
ของประเทศฟิลิปปินส์ การเมืองการปกครอง ระบบส่ือสารมวลชน และประเดน็อ่ืน ดงัตอ่ไปนี ้

 ความเป็นมา 
“ฟิลิปปินส์” มี ช่ือทางการคือ “สาธารณรัฐฟิลิปปินส์” (Republic of the 

Philippines)  เป็นประเทศท่ีประกอบด้วยเกาะจ านวน 7,107 เกาะ ตัง้อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ห่าง
จากเอเชียแผ่นดินใหญ่ทางตะวนัออกเฉียงใต้ประมาณ 100 กิโลเมตร และมีลกัษณะพิเศษคือ เป็น
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ประเทศเพียงหนึ่งเดียวท่ีมีพรมแดนทางทะเลท่ีติดตอ่ระหว่างกนัยาวมากท่ีสดุในโลก ในอดีตประเทศ
สเปนได้เข้าครอบครองประเทศฟิลิปปินส์มาอย่างยาวนาน เม่ือสิน้สดุการเป็นอาณานิคมของเสปน 
ต่อมาประเทศสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาครอบครองประเทศฟิลิปปินส์อีกครัง้หนึ่ง ภายหลังท่ีตกเป็น
เมืองขึน้ของประเทศสเปนมากว่า 300 ปี และตกอยู่ภายใต้การปกครองของสหรัฐอเมริกาอีก
ประมาณ 50 ปี จากนัน้ฟิลิปปินส์ก็ได้รับเอกราชจากการท าสนธิสัญญากับสหรัฐอเมริกาในช่วง
สงครามโลกครัง้ท่ีสอง เม่ือสงครามโลกครัง้ท่ี 2 สิน้สดุลง ฟิลิปปินส์ก็ได้รับเอกราชจากสหรัฐอเมริกา
อยา่งเป็นทางการในวนัท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2489 

ชาวพืน้เมืองของฟิลิปปินส์มีความเช่ือถือในพระเจ้า เช่ือว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้าง
โลก นอกจากนีย้งัมีเทพเจ้าอ่ืนอีกมากท่ีมีอ านาจรองลงมา คนพืน้เมืองจะมีพิธีทางศาสนาด้วยการ
สวดมนต์ บูชายัญต่อเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิทัง้หลาย โดยมีนักบวชของนิกายนัน้เป็นผู้ ท าพิธี 
นอกจากเทพเจ้าแล้วชาวพืน้เมืองยงันบัถือสิ่งท่ีเป็นธรรมชาติ เช่น ดวงอาทิตย์ ดวงจนัทร์ ดวงดาว 
ดาวตก ผีพุ่งใต้และรวมไปถึงการนบัถือบชูาสตัว์บางชนิด เช่น นก และจระเข้ เป็นต้น นอกจากนัน้ยงั
มีต้นไม้ใหญ่ ท่ีมีอายมุาก แมน่ า้ ก้อนหิน ท่ีถกูธรรมชาตติกแตง่ไว้อยา่งสวยงามและแปลก 

นอกจากนัน้ชาวฟิลิปปินส์ยงัเช่ือว่าเม่ือตายไปแล้ววิญญาณก็จะต้องท่องเท่ียว 
จะได้ขึน้สวรรค์ถ้าคนนัน้มีพฤติกรรมดี ส่วนผู้ ท่ีกระท าชัว่ ดรุ้าย โหดเหีย้ม ไม่ยตุธิรรมตอ่เพ่ือนมนษุย์ 
ก็จะถูกพระเจ้าลงโทษและน าไปสู่นรก ความเช่ือในยคุโบราณดงักล่าวยงัคงมีอยู่ เป็นมรดกสืบทอด
กนัมาจนถึงปัจจบุนั สงัเกตเห็นได้จากงานเทศกาล และพิธีการตา่ง ๆ ของชาวฟิลิปปินส์  

ศาสนาอิสลาม เร่ิมเข้ามาสู่คนพืน้เมืองฟิลิปปินส์ราวคริสตศตวรรษท่ี 14 โดย
ชนชาวอาหรับได้เข้ามาระหว่างท่ีมีการติดต่อค้าขายกับฟิลิปปินส์ ปัจจุบันศาสนาอิสลามเร่ิมมี
บทบาทและอิทธิพลตอ่วิถีชีวิตของชาวฟิลิปปินส์เป็นอยา่งมาก พวกนีจ้ะเรียกตนเองว่า “โมโร” ซึง่อยู่
ทางตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ ซึง่อยูใ่นเกาะมินดาเนา และเกาะซูล ูเป็นสว่นมาก  
 ศาสนาคริสต์ ชาวฟิลิปปินส์บางส่วนนบัถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิค เป็นนิกายท่ี
สเปนน าเข้ามเผยแพร่ในฟิลิปปินส์ในระหว่างท่ีสเปนปกครองฟิลิปปินส์ ประชาชนให้การยอมรับนบั
ถือนิกายนีม้าก และศาสนาคริสต์มีอิทธิพลในวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวฟิลิปปินส์มาก นอกจากนี ้
การนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิคยังสามารถมีสิ ทธิในการยกเว้นภาษีและได้รับ
ผลประโยชน์อ่ืนอีกด้วย เพราะบาทหลวงจะเป็นผู้คอยปกป้องบคุคลเหล่านัน้ตลอดเวลา ด้วยสาเหตุ
ดังกล่าวคริสตศาสนาจึงเป็นศาสนาประจ าชาติของฟิลิปปินส์ในปัจจุบัน แต่ทว่าหลังจากท่ี
สหรัฐอเมริกาเข้ามามีบทบาทในการปกครองฟิลิปปินส์แล้ว สหรัฐฯได้ให้สิทธิและเสรีภาพแก่ชาว
ฟิลิปปินส์อย่างมากและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีเสรีภาพในการนบัถือศาสนาและได้น าเอานิกายโป
รเตสแตนท์เข้ามาเผยแพร่ในฟิลิปปินส์ด้วย 
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ประเด็นการใช้ภาษาของชาวฟิลิปปินส์ ถือได้ว่าชาวฟิลิปปินส์มีภาษาท้องถ่ิน
มากเป็นอนัดบัต้นๆของโลก มีการใช้ภาษาพูดมากกว่า 170 ภาษา ส่วนมากเกือบทัง้หมดนัน้เป็น
ตระกูลภาษาย่อยท่ีเรียกว่า “มาลาโย-โปลินีเซียนตะวันตก” เน่ืองจากประเทศนีป้ระกอบด้วยเกาะ
น้อยใหญ่อยู่มากมาย ความท่ีเป็นเกาะน้อยใหญ่ท่ีไม่มีแผ่นดินเช่ือมตอ่ถึงกนันัน้ท าให้ประชาชนใช้
ภาษาแตกตา่งกนัไป 

ศลิปวฒันธรรมของฟิลิปปินส์เป็นแบบผสมผสานเพราะการเข้ามาของตา่งชาติ
ตัง้แตค่รัง้อดีต อิทธิพลหลกัๆ คือ จีน สเปน และสหรัฐอเมริกา โดยของจีน ท่ีเห็นเดน่ชดัจะเป็นเร่ือง
อาหาร เช่น ปันซิต (Pancit) ซึ่งเป็นหม่ีผดักับเคร่ืองต่างๆ ส่วนอิทธิพลของสเปนก็คือ ความเช่ือใน
ศาสนาคริสต์ นิกายโรมนัคาธอลิก ซึ่งถือเป็นส่วนส าคญัมากทัง้ตอ่ประเพณีและการด าเนินชีวิตของ
ชาวฟิลิปปินส์ รวมไปถึงภาษา มีค ายืมจากภาษาสเปนปรากฏในภาษาฟิลิปิโนมากมาย ไมว่่าจะเป็น
นามสกลุ ช่ือถนน ช่ือเมือง ส าหรับอิทธิพลของสหรัฐฯ ก็มีให้เห็นจากการใช้ภาษาองักฤษ การนิยมกิน
อาหารฟาสต์ฟู้ ด การเล่นบาสเกตบอล การเล่นดนตรีตา่งๆ วฒันธรรมของฟิลิปปินส์ในแตล่ะท้องถ่ิน
มีความหลากหลาย ผสมผสานเข้ากับอิทธิพลต่างชาติได้อย่างลงตวั เทศกาลและประเพณีส าคญั 
เช่น เทศกาลแห่พระเยซูด า (Black Nazarene) จดัขึน้ทุกวนัท่ี 9 มกราคมของทุกปี ชาวฟิลิปปินส์ผู้
นบัถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมนัคาธอลิก ตา่งหลัง่ไหลมารวมตวักนัเนืองแนน่ และมีความเช่ือวา่ หาก
ได้สมัผสัรูปสลกัพระเยซูด า จะมีปาฏิหาริย์เกิดขึน้ในชีวิต 

เทศกาลดินาญัง (Dinayang) ท่ีเมืองอีโลอีโล (Iloilo) จัดขึน้ในวันอาทิตย์ท่ี 4 
ของเดือนมกราคมทุกปี เพ่ือเฉลิมฉลองแก่นักบุญซานโต นีโญ (Santo Niyo) (เรียนรู้เพ่ือนบ้าน
อาเซียน, 2556,น. 42) 

 ระบบการปกครอง 
ฟิลิปปินส์เป็นประเทศท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบสาธารณรัฐ 

โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมขุ ซึง่มาจากการเลือกตัง้โดยตรงจากประชาชน อยูใ่นต าแหนง่คราวละ 
6 ปี ด ารงต าแหน่งได้ไม่เกิน 1 วาระ และวุฒิสภามีสมาชิก 24 คน มาจากการเลือกตัง้จากผู้ มีสิทธิ
ออกเสียงทัว่ประเทศ มีวาระ 6 ปีเชน่กนั และรัฐบาลจะจดัให้มีการเลือกตัง้วฒุิสภาจ านวนคร่ึงหนึง่ใน
ทกุ 3 ปี โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 17 เขต 80 จงัหวดั และ 120 เมือง แบ่งการปกครองย่อย
ออกเป็น 1,499 เทศบาล และ 41,969 บารังไก ซึง่เทียบเทา่ต าบลหรือหมูบ้่าน 

รัฐบาลภายใต้การบริหารงานของประธานาธิบดีอาคีโนท่ีสามมุ่งให้ความส าคญั
กบัการปฏิรูประบบบริหารประเทศเพ่ือปราบปรามการฉ้อราษฎร์บงัหลวงและขจดัความยากจน จึง
ได้รับความนิยมจากประชาชนและมีสถานะความมั่นคงทางการเมืองสูง ทัง้นี ้ รัฐบาลมีมาตรการ
เร่งดว่น ได้แก่ การสง่เสริมการลงทนุจากตา่งประเทศ การสร้างมาตรฐานกฎระเบียบด้านงบประมาณ 
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การปรับปรุงระบบข้าราชการพลเรือน และการปรับปรุงระบบการศึกษา ส่วนประเด็นด้าน
ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ รัฐบาลฟิลิปปินส์เน้นการส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นท้าทายตา่ง 
ๆ เช่น การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การระบาดของ
โรคติดตอ่ การฟืน้ฟูสภาพเศรษฐกิจ และการสร้างพลงัประชาคมระหว่างประเทศในทกุภาคสว่นเพ่ือ
บรรลเุป้าหมายการพฒันาแหง่สหสัวรรษ 

ฟิลิปปินส์เคยตกเป็นอาณานิคมของสเปน (ค.ศ. 1521 - 1898) และประกาศ
อิสรภาพจากสเปน วนัท่ี 12 มิถนุายน ค.ศ. 1898 (วนัชาตฟิิลิปปินส์) ระหว่างสงครามสเปน-อเมริกนั 
หลงัสงคราม ฟิลิปปินส์ตกเป็นอาณานิคมของสหรัฐอเมริกา (ค.ศ. 1898 - 1946) อเมริกาและสเปน
จงึเป็นสองอิทธิพลท่ีมีผลตอ่วฒันธรรมของฟิลิปปินส์มากท่ีสดุ ฟิลิปปินส์ได้รับเอกราชจากอเมริกาใน
วนัท่ี 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1946 ฟิลิปปินส์เป็นชาติเดียวในเอเชียท่ีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา
คริสต์ และเป็นหนึ่งในชาติท่ีได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากท่ีสุด เป็นการผสมผสานกันระหว่าง
ตะวันตกและตะวนัออก ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เม่ือเทียบกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
วฒันธรรมทางการเมืองของประชาชนในสมยัฟิลิปปินส์ไม่เหมือนกับประเทศอ่ืนๆ เพราะเป็นเมือง
วฒันธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยท่ีประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองสงูโดยเฉพาะยคุหลงั
มาร์กอส ผู้น าต้องระวงัตวักลุ่มประชาสงัคมต่างๆ จะสอดส่องดแูลการท างานของรัฐบาลเน่ืองจาก
พวกเขามีประสบการณ์มามาก จากประเทศท่ีเคยเป็นท่ีหนึ่งของเอเชีย กลายเป็นต ่าสุดในสมัย
มาร์กอส ท าให้พวกเขาขมข่ืนกบัการท่ีผู้น าเอาเครือญาติบริวารเข้ามาพวัพนัในทางการเมืองและท า
ธุรกิจกนัในหมู่เครือญาติบริวาร กรณีนีเ้กิดขึน้ซ า้และซ า้เล่า ทัง้นีม้ิใช่เฉพาะฟิลิปปินส์เท่านัน้ แตเ่กิด
ทัว่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้จะมากหรือน้อยเท่านัน้ แตท่ี่ต่างกันก็คือประชาชนประเทศฟิลิปปินส์ไม่
อยู่เฉยมีการเคล่ือนไหวหาข้อมูล จบัจ้องอยู่ตลอดเวลา ในขณะท่ีประเทศอ่ืนๆ ประชาชนค่อนข้าง
เพิกเฉยตอ่การกระท าของรัฐบาลและไม่สามารถทดัทานรัฐบาลได้ วิจารณ์รัฐบาลก็ไม่ได้ ประชาชน
เป็นผู้ รับอยา่งเดียว การเรียกร้องจงึเกิดขึน้ได้ยากเพราะการริเร่ิมมาจากผู้น าฝ่ายเดียว 

การเมืองของฟิลิปปินส์ขึน้อยูก่บัสมยัของประธานาธิบดี เน่ืองจากประธานาธิบดี
เป็นทัง้ประมุขและหัวหน้าของรัฐบาลตามระบบประธานาธิบดีรวมทัง้เ ป็นผู้ ก าหนดนโยบายของ
ประเทศโดยส่วนรวมด้วย การเมืองในช่วงของประธานาธิบดีฟิเดล รามอส (Fidel Ramos) ค่อนข้าง
จะมีเสถียรภาพเน่ืองจากปัญหาของกลุ่มการเมือง เช่น กลุ่มบริวารของมาร์กอส กบฏของกลุ่มทหาร
ฝ่ายมาร์กอส ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มมาร์กอสกับอากีโนขบวนการคอมมิวนิวส์ (NPA-New 
People’s Army) ขบวนการแบ่งแยกดินแดนภาคใต้ซึ่งเป็นปัญหาของการเมืองได้ถูกแก้ในสมัย
ประธานาธิบดีคอราซอนอากีโน (Corazon Aquino) เรียบร้อยแล้ว อีกทัง้ยงัได้แก้ไขรัฐธรรมนญูฉบบั
ของมาร์กอส (ค.ศ. 1973) และได้น ามาใช้แล้วใน ค.ศ. 1987 ด้วยเหตนีุ ้การเมืองในสมยัรามอสจึงมี
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เสถียรภาพ รามอสได้รับเลือกตัง้โดยตรงจากประชาชนใน ค.ศ. 1992 ซึ่งในชว่งนัน้เป็นการแขง่ขนักนั
ระหว่างพรรคการเมืองรุ่นเก่า (Traditional Politics) และพรรคการเมืองรุ่นใหม่ (New Politics) ท่ีไม่
ยดึตดิอยูก่บัพรรคพวกบริวารเก่าๆ 

การเมืองในช่วงรามอสมีเสถียรภาพ ทุกฝ่ายตา่งเห็นด้วยกบัแผนพฒันาของเขา
ซึง่สง่ผลให้เขาประสบผลส าเร็จในการพฒันาเศรษฐกิจในเวลาตอ่มา รามอสสามารถพฒันาประเทศ
ไปไกลจนเป็นท่ียกยอ่งของกองทนุการเงินระหวา่งประเทศ จึงได้ออกจากการควบคมุฟิลิปปินส์ในต้น 
ค.ศ. 1998 นบัได้ว่ารามอสเป็นผู้ฉุดประเทศขึน้มาจากความตกต ่าได้ส าเร็จ เม่ือหมดวาระในปีนัน้ 
ประชาชนได้เข้าช่ือกันเพ่ือให้ด ารงต าแหน่งต่อไป แต่เน่ืองจากรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1987 ก าหนดให้
ประธานาธิบดีด ารงวาระได้เพียงวาระเดียวคือ 6 ปี เขาจงึจ าเป็นต้องวางมือจากการเมือง 

เม่ือรามอสหมดวาระลงฟิลิปปินส์ได้จดัให้มีการเลือกตัง้ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 
ค.ศ. 1998 ภายใต้ 2 พรรคใหญ่ ในครัง้นี ้โจเซฟ เอสตราดา (Joseph Estrada) ได้ลงสมัครรับ
เลือกตัง้และได้รับชัยชนะด้วยนโยบาย “Pro-poor, For poor” ภายใต้พรรคพันธมิตร LAMMP 
(Labang Makabayang Masang Pilipino) ของโจเซฟ เอสตราดา จากกลยทุธ์การชูนโยบายเพ่ือคน
จนนีเ้องเขาจึงสามารถโน้มน้าวผู้น าฝ่ายซ้าย นกัธุรกิจและผู้น าองค์กรพฒันาเอกชน นกัวิชาการจาก
มหาวิทยาลยั มาร่วมรณรงค์หาเสียง จนเขาได้รับชยัชนะในท่ีสดุ ในสมยัเอสตราดามีปัญหาการเมือง 
ได้แก่ การก่อการร้ายของกลุ่มมสุลิมอาบ ูไซยาฟ (Abu Sayyaf) ในมินดาเนาและขา่วอือ้ฉาวเร่ืองการ
คอรัปชัน่ของประธานาธิบดีเอสตราดา 

ยิ่งกว่านัน้ พลังประชาชนรวมตวักันเป็นครัง้ท่ี 2 หลงัจากได้เกิดการรวมตวักัน
โคน่อ านาจของมาร์กอสใน ค.ศ. 1986 พลงัประชาชนในครัง้นีไ้มเ่ห็นด้วยกับมตขิองวฒุิสมาชิกเพราะ
ได้เห็นหลกัฐานข้อเท็จจริงในระหว่างการไตส่วนวา่เอสตราดาผิดจริง แตจ่ากการถ่ายทอดสดทางทีวี
ในฟิลิปปินส์นับแต่มีการเร่ิมพิจารณาคดีนัน้ บ่งชีว้่าบญัชีนีค้วรจะเปิดเผยแม้หลกัฐานไม่ชดัเจนก็
ตาม เพราะเป็นคดีรับสินบนและคอรัปชั่น ตามมาตราท่ี 1 และ 2 (จากทัง้หมด 4 มาตรา) การ
ถ่ายทอดสดนัน้ประชาชนต่ืนตวัมาก ตา่งก็เอาทีวีไปดใูนท่ีท างานหรือแม้แตใ่นสลมั ท าให้ประชาชน
เหลา่นีไ้ด้รู้ถึงกระบวนการตา่งๆ ในการตอบโต้ 

การขึน้มารับต าแหน่งของนางกลอเรีย อาร์โรโย มาคาปากัล (Gloria Arroyo 
Macapagal) ได้รับการสนบัสนนุจากประชาสงัคมทกุฝ่าย ทัง้ฝ่ายซ้าย ฝ่ายขวา ฝ่ายกลาง และศาสน
จกัร เน่ืองจากเป็นผู้ได้รับการศกึษา ระดบัปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ จงึเป็นท่ีหวงัของประชาชน
ทุกกลุ่มว่าจะพาประเทศไปสู่ความเจริญเช่นสมยัรามอสได้ คณะรัฐมนตรีท่ีได้รับการแต่งตัง้มานัน้ 
ส่วนใหญ่เป็นบุคคลท่ีอยู่ในรัฐมนตรีในสมยัอดีตประธานาธิบดีอากีโนและรามอส จึงเป็นท่ีคาดหวงั
ว่านางจะสืบทอดเจตนารมณ์การบริหารประเทศทัง้สองท่านนี ้หลังจากท่ีได้สาบานตนเข้ารับ
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ต าแหน่งนีแ้ล้ว ได้มีกลุ่มสนบัสนุนเอสตราดาไม่เห็นด้วยกับนโยบายของอาร์โรโย จึงพยายามท่ีจะ
รวมกลุ่มกนัเพ่ือโคน่รัฐบาลอาร์โรโยลง แตก็่ไม่ประสบความส าเร็จ เน่ืองจากอาร์โรโยได้ท าการเจรจา
วฒุิสมาชิกฝ่ายเอสตราดาและศาสนจกัรนิกายอิกนีเซีย นิ คริสโต ซึง่เป็นฐานสนบัสนนุเอสตราดาอยู่
ได้เป็นผลส าเร็จ หลงัจากนัน้ก็วางแผนพฒันาเศรษฐกิจของประเทศเป็นอนัดบัแรกโดยผ่อนคลาย
กฎระเบียบการลงทนุ และแปรรูปรัฐวิสาหกิจ พร้อมกบัสง่เสริมให้มีการลงทนุตา่งชาตมิากขึน้ แตก่าร
ก่อการร้ายของกลุ่มอาบไูซยาฟท่ีมีในสมยัเอสตราดา และกลุ่มท่ีก่อวินาศกรรมในสหรัฐอเมริกา เม่ือ
วันท่ี 11 กันยายน ค.ศ. 2001 ได้แผ่ขยายมายังฟิลิปปินส์เน่ืองจากฟิลิปปินส์มีนโยบายเข้าข้าง
สหรัฐอเมริกา ได้บัน่ทอนการพัฒนารัฐบาล ภาระหนักของรัฐบาลคือ การเจรจากับกลุ่มแบ่งแยก
ดินแดนและกลุ่มฝ่ายซ้าย และการปราบปรามกลุ่มอาบูไซยาฟ ซึ่งปัญหานีไ้ด้ตกทอดมาจากสมัย
มาร์กอสจนต้องท าให้รัฐบาลต้องแก้ไขปัญหา 

ใน  ค .ศ .  2005 ภาคประชาชน ย่ืนเ ร่ื องการขับออกประธานา ธิบ ดีต่อ
คณะกรรมาธิการยุติธรรมเพ่ือด าเนินการในสภาผู้ แทนราษฎรแต่เม่ือน าเร่ืองเข้าสู่สภาปรากฏว่า
คะแนนเสียงไม่ถึง 79 เสียง (1ใน3) เร่ืองจึงไม่ขึน้ไปสู่วุฒิสมาชิกซึ่งด าเนินการเป็นขัน้สุดท้าย ซึ่ง
หมายความวา่นางชนะเสียงสภาไม่ต้องถกูขบัออก การขบัออกเป็นประธานาธิบดีได้มีอีกครัง้ในเดือน
มิถุนายน ค.ศ. 2006 ซึ่งตามรัฐธรรมนูญของฟิลิปปินส์แล้วการขบัออกมีได้ปีละครัง้ ใน ค.ศ. 2005 
นางได้ชนะเสียงจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเร่ืองจึงไม่ขึน้ไปสู่สภาสงู มาใน ค.ศ. 2006 นางก็ชนะ
เสียงจากสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรอีกด้วยคะแนน 173-32 เร่ืองของนางจึงไม่ต้องขึน้ไปสู่การ
พิจารณาของวฒุิสมาชิก ค.ศ. 2010 เป็นปีของการเปล่ียนโฉมทางการเมืองของฟิลิปปินส์ เน่ืองจาก
ชยัชนะในการเลือกตัง้ของพรรค Library Party (LP) และการเข้ารับต าแหน่งประธานาธิบดีของนาย
เบนิโยซึ่งได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมท้น โดยชาวฟิลิปปินส์มองว่าเป็นพลังแห่งความหวังทาง
การเมืองในสภาวะท่ีประชาชนเส่ือมศรัทธาอย่างมากกบัการบริหารประเทศของอดีตประธานาธิบดี
อาร์โรโย นโยบายส าคญัของรัฐบาลชดุใหม่ คือ การเสริมสร้างอุดมการณ์ประชาธิปไตย เน้นความ
โปร่งใส หลกัธรรมาภิบาล และปราบปรามการทจุริตคอรัปชัน่ (พนมพทัธ์  สมิตานท์. 2557: 132) 

 ระบบส่ือสารมวลชน 
ประเทศฟิลิปปินส์มีการก าหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณหลักส าหรับ

ส่ือมวลชนในประเทศของตน เ รียกว่าหลักจริยธรรมส่ือมวลชนฟิลิปปินส์ ( The Philippine 
Journalist’s Code of Ethics) ตราขึน้ร่วมกนัโดยสถาบนัส่ือสารมวลชนฟิลิปปินส์ (Philippine Press 
Institute ) และชมรมส่ือสารมวลชนฟิลิปปินส์ (National Press Club) นอกจากนัน้ ยังมีจริยธรรม
ส าหรับส่ือในด้านอ่ืนๆอีก เช่น ประมวลจรรยาบรรณวิชาชีพและจริยธรรมของสถาบนัหนงัสือพิมพ์
ฟิลิปปิน ส์  (Code of Professional and Ethical Conduct of the Philippine Press Institute) และ
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ประมวลจริยธรรมของศูนย์ช่างภาพข่าวแห่งฟิลิปปินส์ (Code of Ethics of the Philippine Center 
for Photojournalism) 

  สำธำรณรัฐสิงคโปร์ 
จากการศึกษาการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนในภาคตะวันออกเก่ียวกับ

ประเทศสิงคโปร์พบว่า ผู้ เข้าอบรมได้เปิดรับข้อมลูข่าวสารในหลายด้าน ประกอบด้วย ความเป็นมา
ของประเทศสิงคโปร์ การเมืองการปกครอง ระบบส่ือสารมวลชน และประเดน็อ่ืน ดงัตอ่ไปนี ้

 ความเป็นมาของประเทศสิงคโปร์ 
ประเทศสิงคโปร์เคยถูกเรียกว่า ‘พู เลา ชุง’ แปลว่า ‘เกาะปลายคาบสมุทร ’ 

ตอ่มาศตวรรษท่ี 14 สิงคโปร์ได้ถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจกัรศรีวิชยัและรู้จกักันในช่ือ ‘เทมา
เซ็ค’ ซึง่แปลวา่ ‘เมืองแหง่ทะเล’ มีพืน้ท่ีตัง้อยูต่รงปลายแหลมมลาย ูเป็นจดุนดัพบของเส้นทางเดนิเรือ 
สิงคโปร์จึงกลายเป็นจุดพกัของเรือเดินสมุทรหลายประเภท ต่อมาราวศตวรรษท่ี 14 พู เลา ชุง ได้
เปล่ียนช่ือเป็น ‘สิงหปุระ’ ซึ่งแปลว่า ‘เมืองสิงโต’ ระหว่างศตวรรษท่ี 18 นัน้ ‘อังกฤษ’ เล็งเห็นถึง
ความส าคญัของสิงคโปร์ โดยเฉพาะเพ่ือประโยชน์ในทางยทุธศาสตร์การเดนิเรือ ซ่อมเรือ เตมิเสบียง
อาหารและคุ้ มกันกองทัพเรือของอาณาจักรท่ีเติบใหญ่ และเป็นจุดขัดขวางการรุกคืบของชาว
ฮอลแลนด์  

ในปี ค.ศ.1942 สิงคโปร์ตกเป็นอาณานิคมของประเทศองักฤษ ซึ่งตอ่มาวนัท่ี 9 
สิงหาคม ค.ศ. 1965 สิงคโปร์สามารถประกาศอิสรภาพเป็นรัฐอิสระได้ สิงค์โปร์เป็นประเทศท่ีมี
ประชากรหนาแน่นท่ีสุดในภูมิภาค และเป็นประเทศเล็กท่ีสุดในภูมิภาค เป็นประเทศท่ีมีประชากร
หนาแน่นเป็นอนัดบั 2 ของโลก มีจ านวนประชากรประมาณ 5,543,494 (ข้อมูล ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 
ค.ศ. 2013) ประกอบด้วยชาวจีน (76.5%) ชาวมาเลย์ (13.8%) ชาวอินเดีย (8.1%) และ อ่ืน ๆ 
(1.6%) ประชากรของสิงคโปร์นับถือพระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม คริสต์ศาสนา ศาสนาฮินดู 
ศาสนาสิข และศาสนาเตา๋ ตามล าดบั (ดนยั  ไชยโยธา. 2557: 63)  ประชากรของประเทศสิงคโปร์มี
ความหลากหลายทางด้านเชือ้ชาติ รวมถึงส่วนใหญ่ยังยึดถือขนบธรรมเนียมในแบบดัง้เดิม ท าให้
ประเทศสิงคโปร์มีศิลปวฒันธรรมท่ีหลากหลาย ทัง้ทางวฒันธรรมด้านอาหาร วฒันธรรมทางด้านการ
แตง่กาย ตลอดจนการเซน่ไหว้วิญญานบรรพบรุุษหรือว่าการไหว้บรรพบรุุษ และความเช่ือในเร่ืองของ
เทพเจ้าท่ีมีความคิดแตกตา่งกนัไป เทศกาลส าคญัของสิงค์โปร์ก็จะเป็นเทศกาลท่ีเก่ียวข้องกบัความ
เช่ือทางศาสนา เช่น เทศกาลตรุษจีน  เทศกาล Good Friday เทศกาลวิสาขบชูา เทศกาล Hari Raya 
Puasa และ เทศกาล Deepavali เป็นต้น นอกจากนีย้งัเช่ือในเร่ืองของผีสางเทวดา โดยเฉพาะชาวจีน
ในสิงคโปร์ยงัเช่ือเร่ืองของภตูผีิวิญญานอีกด้วย 



157 

 

สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีวัฒนธรรมแบบผสมผสาน เพราะประกอบไปด้วยคน
หลายเชือ้ชาติ โดยคนท่ีอพยพมาอาศยัและตัง้รกรากในสิงคโปร์ตัง้แตส่มยัโบราณ มีทัง้ชาวจีน มลาย ู
อินเดีย รวมไปถึงชาวยโุรปด้วย อาหารสิงคโปร์มีความหลากหลาย โดยรับเอาอาหารมาเลเซีย อาหาร
จีน อาหารอินเดีย ส าหรับอาหารอินเดียจะโดดเด่นท่ีรสชาติค่อนข้างเผ็ดกว่าชาติอ่ืน อาหารจีนเผ็ด
น้อยและนิยมอาหารทะเล ส่วนอาหารของชาวมลายูเน้นกะทิเป็นส่วนผสมหลกั ท าให้รสชาติกลม
กล่อม ประชากรแต่ละเชือ้ชาติก็มีเอกลักษณ์ มีความเช่ือ และนับถือศาสนาต่างกัน ท าให้มีง าน
เทศกาลตามวันส าคัญทางศาสนาตลอดปี เช่น  เทศกาลตรุษจีน จัดในช่วงเดือนมกราคมหรือ
กมุภาพนัธ์ เป็นชว่งท่ียา่นไชนา่ทาวน์ มีสีสนัมาก งานวนัวิสาขบชูา ชาวพทุธจะเดนิทางไปวดัพระธาตุ
เขีย้วแก้วและวดัเหลียนซนัซวงหลินซัน่เพ่ือท าบุญและสวดมนต์ เทศกาลดีปาวาลีหรือทีปวาลี ของ
ชาวอินเดีย เป็นงานเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งแสงสว่างเป็นช่วงเวลาท่ีลิตเติลอินเดียจะสว่างไสวไป
ด้วยแสงไฟ และสิ่งท่ีนิยมท าคือ วาดรูปท่ีมือด้วยเฮนนา่ (เรียนรู้เพ่ือนบ้านอาเซียน. 2556: 74) 

 ระบบการปกครอง 
ประเทศสิงคโปร์มีการปกครองระบอบสาธารณรัฐแบบรัฐสภา มีสภาเดียว มี

ประธานาธิบดีเป็นประมขุของรัฐ (วาระ 6 ปี) และนายกรัฐมนตรีเป็นผู้น ารัฐบาล/หวัหน้าฝ่ายบริหาร 
(วาระ 5 ปี) สิงคโปร์มีเสถียรภาพและความต่อเน่ืองทางการเมืองโดยมีรัฐบาลภายใต้การน าของ
พรรค Peoples Action Party (PAP) มาโดยตลอดนบัตัง้แตแ่ยกตวัออกจากมาเลเซียเม่ือปี 2508 เม่ือ
วนัท่ี 12 สิงหาคม 2547 นายลี เซียน ลุง รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและ
ประธานธนาคารกลาง (บุตรของนายลี กวน ยู อดีตนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์) ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีคนท่ีสามของสิงคโปร์ สืบแทนนายโก๊ะ จ๊ก ตง (ซึ่งปัจจุบันด ารงต าแหน่ง
รัฐมนตรีอาวโุส) 

ในฐานะท่ีเป็นอาณานิคมแบบเอกเทศนัน้ สิงคโปร์มีอ านาจปกครองกิจการ
ภายในของตนเองแต่ไม่มีอ านาจดูแลกิจการทหารและการต่างประเทศ และยังมีผู้ ว่าราชการจาก
ส่วนกลางมาปกครองอยู่ ในสภานิติบญัญัตินัน้ องักฤษเร่ิมเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกตัง้สมาชิก
บางส่วน (6 คน จาก 22 คน) ได้ ซึ่งในการเลือกตัง้สมาชิกสภาบางส่วนนีใ้นปี 1948 พรรคก้าวหน้า
ของสิงคโปร์ได้ท่ีนัง่มากท่ีสดุ ต่อมาในปี ค.ศ. 1951 สมาชิกสภาท่ีมาจากการเลือกตัง้ถูกเพิ่มเป็น 9 
คน ในจ านวน 25 คน และในปี ค.ศ. 1955 ภายใต้รัฐธรรมนญูฉบบัแรกสมาชิกท่ีมาจากการเลือกตัง้มี
จ านวน 25 คน ในจ านวน 32 คน 

ตอ่มาองักฤษให้ชาวสิงคโปร์มีอ านาจและมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองมาก
ขึน้ในช่วง 10 ปี ก่อนท่ีสิงคโปร์จะประกาศเป็นสาธารณรัฐนัน้ สิงคโปร์จึงอยู่ภายใต้การปกครองของ
รัฐบาล 3 ชุด คือ (1) รัฐบาลของนายเดวิด มาร์แชล จากปี 1955-1956 (2) รัฐบาลของนายลิม ยิว 
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ฮ๊อค จากปี ค.ศ. 1956-1959 และ (3) รัฐบาลของนาย ลี กวน ย ูซึ่งภายใต้รัฐบาลนีส้ิงคโปร์มีอ านาจ
ในการปกครองตนเองอยา่งสมบรูณ์แล้ว และนายลี กวน ยไูด้เข้าด ารงต าแหนง่นายกรัฐมนตรีคนแรก
ของสิงคโปร์ ตอ่มาในชว่งปี 1963-1965 รัฐบาลชดุนีก็้ได้ตดัสินใจเข้าไปรวมอยูใ่นสหพนัธรัฐมาลายา 
และอยูไ่ด้เพียง 2 ปี 

นบัจากปี ค.ศ. 1965 เมืองสิงคโปร์ประกาศตนเป็นประเทศเอกราช มีอ านาจ
อธิปไตยของตนเอง โดยปกครองในรูปของสาธารณรัฐ หลงัจากนัน้สิงคโปร์อยู่ภายใต้การปกครอง
ของนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวเป็นเวลาถึง 25 ปี ซึ่งก็คือ นาย ลี กวน ยู ทัง้นีเ้ป็นเพราะพรรคกิจ
ประชา ซึ่งนาย ลี เป็นผู้ก่อตัง้แตปี่ ค.ศ. 1961 นัน้มีชยัชนะในการเลือกตัง้เกือบทกุครัง้ ไม่ว่าจะเป็น
การเลือกตัง้ทัว่ไป หรือการเลือกตัง้ซอ่ม 

ทศวรรษ 1990 เป็นจุดเร่ิมต้นของกรปรับเปล่ียนการปกครองสิงคโปร์จากผู้น า
กลุ่มเก่า เป็นผู้น ารุ่นใหม ่นายโก๊ะ จ๊กตง ได้รับการคดัเลือกจากพรรคกิจประชาและคณะรัฐมนตรี ให้
เป็นนายกรัฐมนตรีคนท่ีสองของสิงคโปร์ เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 1990 นาย ลี กวน ยู ยังด ารง
ต าแหน่งอยู่ในรัฐบาลชุดใหม่โดยเป็นรัฐมนตรีอาวุโส และในปี ค.ศ. 1993สิงคโปร์เร่ิมใช้ระบบ
ประธานาธิบดีแบบใหม ่ซึง่มาจากการเลือกตัง้โดยตรงจากประชาชน 

ปัจจบุนัปี ค.ศ. 2006 ประเทศสิงคโปร์ได้มีการเลือกตัง้ทัว่ไปเพ่ือเลือกผู้น าคน
ใหมแ่ละทีม เพ่ือร่วมกนัพฒันาประเทศตอ่ไป แตอ่ย่างไรก็ดี พรรคกิจประชาก็ได้รับชยัชนะอยา่งท่วม
ท้นเหมือนอย่างเดิม โดยพรรค PAP ได้รับท่ีนัง่ในฝ่ายรัฐบาล 82 ท่ีนัง่จาก 84 ท่ีนัง่ ซึ่งเท่ากับสมัย
นายโก๊ะ จ๊กตงได้รับในปี พ.ศ. 2544 แต่ได้คะแนนเสียงลดลงจากสมัยแรกท่ีได้ 75.3 เป็น66.6 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งรัฐบาลนีท่ี้อยู่ภายใต้การบริหารงานของนาย ลี เซียน ลุง สมัยท่ีสองซึ่งรัฐบาลจะมี
นโยบายผลกัดนัในเร่ืองปัญหาคนยากไร้ ผู้สูงอายุและคนว่างงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่ีนาย ลี 
เซียน ลงุจะได้รับการเลือกตัง้ในครัง้นีน้ัน้ เขาได้เน้นโยบายแบง่ปันรายได้ผนวกกบัความอ่อนแอและ
แตกแยกของพรรคฝ่ายค้าน ท าให้พรรค PAP ได้ครองอ านาจสืบทอดมาเป็นเวลา 4 ทศวรรษ 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐบาลของสิงคโปร์นัน้ แบง่อ านาจการ
ปกครองออกเป็น 3 ฝ่าย คือ  

1.สภาบริหาร ประกอบด้วยประธานาธิบดี (วาระการด ารงต าแหน่ง 6 ปี) 
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี (วาระการด ารงต าแหนง่ 5 ปี) ทัง้สองต าแหนง่นีม้าจากการเลือกตัง้
ประธานาธิบดีท าหน้าท่ีประมขุของรัฐ มีสิทธิยบัยัง้กฎหมาย งบประมาณของรัฐบาลและมีอ านาจใน
การแต่งตัง้ข้าราชการ พลเรือนและทหาร อีกทัง้ยังมีอ านาจตรวจสอบรัฐบาลตามกฎหมายความ
มัน่คงภายในและกฎหมายด้านศาสนาและยงัมีอ านาจไตส่่วนในกรณีการทุจริต ส่วนนายกรัฐมนตรี 
(Prime Minister) เป็นหวัหน้ารัฐบาล เข้าด ารงต าแหน่งจากการแตง่ตัง้ของประธานาธิบดีท่ีเลือกจาก
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ผู้ ท่ีสมาชิกรัฐสภาเสนอช่ือซึ่งประธานาธิบดีจะแตง่ตัง้รัฐมนตรีตามค าแนะน าของนายกรัฐมนตรีเพ่ือ
จดัตัง้คณะรัฐมนตรีทัง้นีรั้ฐบาลจะบริหารงานโดยตรงตอ่รัฐสภา  

2. รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎรของสิงคโปร์มีสมาชิกสภาทัง้สิน้ 99 คน  
3. สภาตลุาการ แบ่งออกเป็นศาลชัน้ต้นและศาลฎีกา ซึ่งได้รับการยกย่องให้

เป็นประเทศท่ีมีระบบตลุาการดีท่ีสดุของเอเชีย 
สิงคโปร์แบง่เขตการปกครองออกเป็น 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง แบง่เป็น 12 

เขต โดยมีเขตเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศรวมอยู่ด้วย เช่น เกย์แลง มารีน่า บริเวณแม่น า้สิงคโปร์ 
ภาคตะวันออก แบ่งเป็น 6 เขต เขตท่ีส าคญัได้แก่ ชางฮี อยู่ติดทะเลจีนใต้ เป็นท่ีตัง้ของสนามบิน
นานาชาติชางฮี ภาคเหนือ แบง่เป็น 8 เขต โดยเขตเซมบาวงั ซึ่งอยู่เหนือสดุของประเทศ เป็นเขตท่ีมี
ความส าคญัทางประวัติศาสตร์ ครัง้หนึ่งเคยเป็นฐานทัพเรือของประเทศอังกฤษ นอกจากนัน้ใน
ภาคเหนือยังเป็นท่ีตัง้ของพืน้ท่ีกักเก็บน า้ทางธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร์ อีกด้วย ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ แบง่เป็น 7 เขต รวมเกาะท่ีส าคญัของประเทศทัง้พเูลาเตกงและพูเลาอบูินด้วย
ภาคตะวนัตก แบง่เป็น 12 เขต ครอบคลมุเกาะจรู่ง ซึง่เป็นเกาะรอบนอกท่ีใหญ่ท่ีสดุของสิงคโปร์ 

สิงคโปร์ได้แยกตวัจากสหพันธ์มาเลเซียออกมาเป็นสาธารณรัฐสิงคโปร์เม่ือ 
พ.ศ.2508  รูปแบบการปกครองประเทศคือ ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีประธานาธิบดีเป็น
ประมุข มีนายกรัฐมนตรีเป็นหวัหน้ารัฐบาล และมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด ประธานาธิบดีมี
วาระการด ารงต าแหน่ง 6 ปี สิงคโปร์ได้ปกครองตนเองในฐานะรัฐอาณานิคมตัง้แต่ พ.ศ.2502 เป็น
ต้นมา ภายใต้การน าของ ลี กวน ย ูนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์คนแรก จนกระทัง่ใน พ.ศ.2508 หลงัจาก
ประกาศเอกราชจากอังกฤษและสหพันธ์รัฐมาเลเซียจนกลายเป็นสาธารณรัฐสิงคโปร์  ปัจจุบัน
สิงคโปร์มีพรรคการเมืองส าคญัอยู่ 7 พรรค ตัง้แต่นบัจากวันท่ีได้รับเอกราชจากเป็นต้นมา มีพรรค
การเมืองเพียงพรรคเดียวเท่านัน้ท่ีได้เป็นรัฐบาล นัน่คือพรรคกิจประชาชน ซึ่งมีนายลี กวน ยู เป็นผู้
ร่วมก่อตัง้ในปี ค.ศ. 1961 ซึ่งได้รับชยัชนะในการเลือกตัง้เกือบทกุครัง้ ไมว่่าจะเป็นการเลือกตัง้ทัว่ไป
หรือการเลือกตัง้ซอ่ม 

สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีกล่าวขานในเร่ืองความปลอดภัย ความ
สะอาด ประชากรมีมาตรฐานความเป็นอยู่สูง เน่ืองจากสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีกฎหมายลงโทษ
ร้ายแรง คือการประหารชีวิต หรือโทษจ าคกุระยะยาว เช่น ห้ามสบูบหุร่ีในท่ีสาธารณะอย่างเด็ดขาด 
หากฝ่าฝืนปรับถึง S$1,000 การทิง้เศษขยะลงพืน้ ฝ่าฝืนครัง้แรกถูกปรับ S$1,000 ครัง้ต่อไป 
S$2,000 และต้องท าความสะอาดในท่ีสาธารณะด้วย กฎหมายนีร้วมถึงการห้ามถ่มน า้ลายในท่ี
สาธารณะและห้ามเคีย้วหมากฝร่ังด้วย ดงันัน้ไมค่วรน าหมากฝร่ังไปท่ีสิงคโปร์ การเสพย์หรือจ าหนา่ย
ยาเสพตดิในประเทศสิงคโปร์นัน้มีความผิดขัน้ร้ายแรงถึงประหารชีวิต 
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ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีได้ช่ือว่ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
ปลอดภยัในระดบัท่ีดีมากประเทศหนึ่งในโลก มีกฎหมายท่ีเข้มงวดและมีบทลงโทษสูงในการกระท า
ผิด เพ่ือรักษามาตรฐานคณุภาพชีวิตท่ีดีของสงัคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเก่ียวกบัเร่ืองการค้ายาเสพติด 
การติดสินบนเจ้าพนกังาน/เจ้าหน้าท่ี และการลกัลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย บทลงโทษสูงสดุคือการ
ประหารชีวิต 

 ระบบส่ือสารมวลชน 
อุตสาหกรรมส่ือมวลชนในประเทศสิงคโปร์นัน้เป็นอุตสาหกรรมท่ียิ่งใหญ่ มี

ประชากรประมาณ 40,000 คนท างานในภาคส่ือสารมวลชน ส่ือมวลชนบนเกาะแห่งนีถู้กพัฒนา
อย่างดีเย่ียม มีการรวมกันของส่ือสิ่งพิมพ์ การแพร่ภาพและกระจายเสียง การบนัทึกภาพ เพลง 
ดจิิตอล และไอที อตุสาหกรรมส่ือมวลชนในประเทศสิงคโปร์มีสว่นสร้างจีดีพีของประเทศราว 1.56 % 
ท าให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางส่ือมวลชนของประเทศในแถบอาเซียน รัฐบาลได้พยายามเพิ่ม
ความสามารถของส่ือเพ่ือผลักดนัให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางส่ือให้ได้ ส่ือภายในประเทศถูกควบคุม
โดยตรงจากรัฐบาลผา่นการถือหุ้นและการลงทนุทางด้านส่ือ  

ส่ือสิงพิมพ์ถกูควบคมุโดยสิงคโปร์ เพรส โฮลดิง้ หนงัสือพิมพ์ 16 ฉบบัถกูตีพิมพ์
ขึน้หลายภาษา เช่น ภาษาองักฤษ จีน ทมิฬ และมาเลย์ หนงัสือพิมพ์ส่วนใหญ่ เช่น บิซิเนส ไทม์ , ทู
เดย์, เดอะ นิวส์เพเพอร์ และ เดอะ สแตรทส์ ไทม์ มีการเสนอข่าวออนไลน์ทุกวัน นิตยสารท่ีได้รับ
ความนิยมได้แก่ 88 เดย์, เฮอร์ เวิลด,์ เม็น เฮลท์ และ เอฟเอชเอ็ม สิงคโปร์ ซึง่มีผู้อา่นเป็นจ านวนมาก 

หากวดัจากดชันีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สิงคโปร์เป็นประเทศเดียวใน
อาเซียนท่ีถกูจดัอยู่ในกลุ่มประเทศพฒันาแล้ว รัฐบาลสิงคโปร์ยงัมีอ านาจเบ็ดเสร็จในการควบคมุส่ือ
ทกุชนิด ไมว่่าจะเป็นส่ือสิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ ดนตรี หรือแม้กระทัง่เกมส์คอมพิวเตอร์ท่ีมีแนวโน้มวา่จะ
เป็นภัยต่อความมัน่คงของรัฐหรือความสงบเรียบร้อยของสังคมและความสามัคคีทางเชือ้ชาติและ
ศาสนา สิงคโปร์ประกาศใช้กฎหมายความมัน่คงภายในมาตัง้แต่แยกตวัออกมาจากมาเลเซียในปี 
1965  แม้ว่ารัฐบาลจะพยายามผ่อนคลายความตึงเครียดในสังคมพหุวฒันธรรมอย่างสิงคโปร์ท่ีมี
การปะทะสงัสรรค์ของความแตกตา่งหลากหลายอยู่ตลอดเวลาด้วยการริเร่ิมให้มี  “มมุคนอยากพดู”  
หรือ Speaker’s Corner ในสวนสาธารณะ Hong Lim  

รัฐบาลอนญุาตให้ประชาชนท่ีอยากส่งเสียงสามารถพดูได้โดยมีข้อแม้ว่าต้องมา
ลงทะเบียนกบัต ารวจสามสิบวนัล่วงหน้า และไม่จ าเป็นต้องแจ้งหวัข้อท่ีจะพดู อย่างไรก็ดีแม้จะมีมมุ
คนอยากพูดก็ยังมีคนถูกจบัเพราะมาพูดเร่ืองท่ีอยากพูด ในปี 2002 Mr. Chee Soon Juan หวัหน้า
พรรค Singapore Democratic Party ถูกปรับ 3,000 เหรียญสิงคโปร์ เน่ืองจากไม่ได้ลงทะเบียนกับ
เจ้าหน้าท่ีต ารวจก่อนมาพูด และถูกปรับอีก 2,000 เหรียญสิงคโปร์ อีกทัง้ยังถูกตัดสิทธิลงสมัคร
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เลือกตัง้เน่ืองจากพดูโจมตีกรณีรัฐบาลห้ามนกัเรียนหญิงสวมฮิญาบในโรงเรียนรัฐ แม้ว่าในปี 2008 
สิงคโปร์จะมีการปรับปรุงกฎหมายวา่ด้วย “มมุคนอยากพดู” ให้ผ่อนคลายมากขึน้ แตก็่ยงัมีข้อจ ากดั
มากมายรวมถึงการไมรั่บรองวา่ “คนอยากพดู” จะไมถ่กูด าเนินคดีด้วยกฎหมายอ่ืนเชน่กฎหมายหมิ่น
ประมาทหรือกฎหมายปลกุระดม โดยเฉพาะในช่วงการรณรงค์หาเสียงเลือกตัง้ รัฐบาลสิงคโปร์จะท า
การปิดมมุคนอยากพดูชัว่คราว 

  สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว  
จากการศึกษาการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนในภาคตะวันออกเก่ียวกับ

ประเทศลาวพบว่า ผู้ เข้าอบรมได้เปิดรับข้อมลูข่าวสารในหลายด้าน ประกอบด้วย ความเป็นมาของ
ประเทศลาว การเมืองการปกครอง ระบบส่ือสารมวลชน และประเดน็อ่ืน ดงัตอ่ไปนี ้

 ความเป็นมาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ยุคอาณาจกัรประวัติศาสตร์ยุคแรกของลาวเช่ือว่าอยู่ภายใต้การครอบครอง

ของอาณาจกัรน่านเจ้า มีกษัตริย์ปกครองสืบทอดตอ่กนัมาหลายพระองค์ กษัตริย์องค์ท่ีส าคญั เช่น 
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช พระองค์มีความสมัพนัธไมตรีท่ีแนบแน่นกบักษัตริย์ไทยโดยเฉพาะในรัชสมยั
สมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ พระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช ถือเป็นยุคทองของราชอาณาจกัรล้านช้าง 
ภายหลงัเม่ือพระเจ้าสริุยวงศาธรรมิกราชเสด็จสวรรคตแล้วเชือ้พระวงศ์ลาวตา่งก็แก่งแย่งราชสมบตัิ
กนัจนอาณาจกัรล้านช้างแตกแยกเป็น 3 ส่วนคือ อาณาจกัรล้านช้างหลวงพระบาง อาณาจกัรล้าน
ช้างเวียงจนัทน์ อาณาจกัรล้านช้างจ าปาศกัดิ ์ทัง้ 3 อาณาจกัรตา่งเป็นอิสระไมข่ึน้แก่กนั  

การท่ีต้องการความเป็นใหญ่ ผู้ น าต้องการให้ประเทศเพ่ือนบ้านสนับสนุน 
ได้แก่ ไทย พม่า โดยร้องขอก าลงัทหารมาสยบอาณาจกัรลาวด้วยกนัเอง ในท่ีสดุอาณาจกัรลาวทัง้ 3 
แห่งตกเป็นประเทศราชของอาณาจกัรสยาม ในปี พ.ศ. 2321 สยามได้ปกครองดินแดนลาวทัง้สาม
สว่นในฐานะประเทศราชรวม 114 ปี ในระยะเวลาดงักล่าวอาณาจกัรล้านช้างเวียงจนัทน์ได้ล่มสลาย
ลงในปี พ.ศ. 2371 ในปี พ.ศ. 2436 สยามได้เกิดข้อขดัแย้งกบัฝร่ังเศสในเร่ืองอ านาจเหนือดนิแดนฝ่ัง
ซ้ายของแม่น า้โขงจนเกิดวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 จากการใช้เล่ห์เหล่ียมของโอกสุต์ ปาวี กงสลุฝร่ังเศส 
โดยการใช้เรือรบมาปิดอ่าวไทยเพ่ือบงัคบัให้ยกดินแดนฝ่ังซ้ายแม่น า้โขง รวมทัง้ดินแดนอ่ืน ท าให้
ดนิแดนลาวเกือบทัง้หมดเปล่ียนไปตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของประเทศฝร่ังเศสในปีนัน้ และถกูรวมเป็น
ส่วนหนึ่งของอินโดจีนฝร่ังเศส ต่อมาภายหลงัดินแดนลาวส่วนอ่ืนท่ีอยู่ฝ่ังขวาของแม่น า้โขงก็ตกเป็น
ของฝร่ังเศสอีกในปี พ.ศ. 2450  

ในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 กองทพัญ่ีปุ่ นได้รุกเข้ามาในลาวและดินแดนอินโด
จีน เม่ือญ่ีปุ่ นใกล้แพ้สงคราม ขบวนการลาวอิสระซึ่งเคล่ือนไหวทางการเมืองเพ่ือกู้ เอกราชลาวใน
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เวลานัน้ประกาศเอกราชให้ประเทศลาวเป็นราชอาณาจกัรลาว หลงัญ่ีปุ่ นแพ้สงคราม ฝร่ังเศสก็กลบั
เข้ามามีอ านาจในอินโดจีนอีกครัง้หนึง่ พ.ศ. 2496 ภายหลงัฝร่ังเศสรบแพ้เวียดนามท่ีเดียนเบียนฟู ผู้
ท่ีมีบทบาทในการประกาศเอกราชคือ เจ้าสวุรรณภูมา เจ้าเพชรราช และเจ้าสภุานวุงศ์ โดยมีเจ้ามหา
ชีวิตศรีสวา่งวงศ์ ด ารงต าแหนง่เป็นเจ้ามหาชีวิต (พระมหากษัตริย์) จากอาณาจกัรล้านช้างหลวงพระ
บางเดมิและได้รวมทัง้ 3 อาณาจกัรคือล้านช้างหลวงพระบาง ล้านช้างเวียงจนัทน์ และล้านช้างจ าปา
ศกัดิ ์เข้าด้วยกนัเป็นราชอาณาจกัรลาว  

ตอ่มา พ.ศ. 2502 เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์เสดจ็สวรรคต เจ้าสว่างวฒันาจงึขึน้
ครองราชย์เป็นเจ้ามหาชีวิตแทน เหตกุารณ์ในลาวยุ่งยากมาก เจ้าสภุานวุงศ์ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะลาว
อิสระประกาศตนว่าเป็นพวกฝ่ายซ้ายนิยมคอมมิวนิสต์ และเป็นหวัหน้าขบวนการประเทศลาว และ
ได้ออกไปเคล่ือนไหวทางการเมืองในป่าเน่ืองจากถกูฝ่ายขวาในลาวคกุคามอย่างหนกั พอถึงปี พ.ศ. 
2504 ร้อยเอกกองแลท าการรัฐประหารรัฐบาลเจ้าสวุรรณภมูา แตถ่กูกองทพัฝ่ายขวาและฝ่ายซ้ายรุม
จนพ่ายแพ้ กองแลต้องลีภ้ยัไปสหรัฐจนถึงปัจจบุนั เหตกุารณ์ทางการเมืองในระยะเวลาไม่นานหลงั
จากนัน้บงัคบัให้ลาวต้องกลายเป็นสมรภูมิลับของสงครามเวียดนาม และเป็นปัจจยัก่อให้เกิดการ
รัฐประหารและสงครามกลางเมืองท่ียืดเยือ้ภายใต้การแทรกแซงของชาติต่างๆ ทัง้ฝ่ายคอมมิวนิสต์
และฝ่ายโลกเสรี  จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2518 พรรคประชาชนปฏิวัติลาวซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
สหภาพโซเวียตและเวียดนามเหนือ โดยการน าของเจ้าสุภานุวงศ์ ก็ยึดอ านาจรัฐจากรัฐบาล
ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุของเจ้าสวุรรณภมูา ส าเร็จ  

คณะผู้ยดึอ านาจได้เรียกร้องให้เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวฒันาทรงยินยอมสละราช
สมบตัิ เจ้ามหาชีวิตศรีสวา่งวฒันาจึงทรงยินยอมสละราชสมบตัิ คณะปฏิวตัลิาวจงึประกาศสถาปนา
ประเทศลาวเป็น "สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว" อย่างเป็นทางการในวันท่ี 2 ธันวาคม 
พ.ศ. 2518 

วันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2518 กองประชุมผู้ แทนทั่วประเทศท่ีนครหลวง
เวียงจันทน์ มีผู้ แทนเข้าร่วม 264 คน พิจารณารับรองประกาศยุบรัฐบาลชั่วคราวแห่งชาติ และ
พิจารณาเอาธงดวงเดือนเป็นธงชาติลาว แตง่เนือ้ร้องเพลงชาติใหม ่เอาภาษาลาวเป็นภาษาทางการ 
ยกเลิกระบอบราชาธิปไตยและสถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยแตง่ตัง้เจ้า
สุภานุวงศ์เป็นประธานประเทศ โดยมีท่านไกสอน พมวิหาน เป็นนายกรัฐมนตรี และเจ้าศรีสว่าง
วฒันาเป็นท่ีปรึกษาสูงสุดของประธานประเทศ กองประชุมได้แต่งตัง้เจ้าสุวรรณภูมาเป็นท่ีปรึกษา
สงูสุดของรัฐบาล เม่ือเกิดความขดัแย้งทางการเมือง พรรคประชาชนปฏิวตัิลาวก็ได้กมุตวัพระบรม
วงศานวุงศ์ราชวงศ์ล้านช้างไปคมุขงัในคา่ยกักกนั ทกุพระองค์ตา่งสิน้พระชนม์ด้วยพระโรคมาลาเรีย 
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และยงัมีการจบักมุนกัการเมือง ข้าราชการในระบอบเก่า รวมทัง้ประชาชนลาวจ านวนเข้าคา่ยกกักนั
ซึง่ตอ่มาเสียชีวิตจากโรคภยัและถกูยิงทิง้หลายคน 

ชาวลาวส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ซึ่งเป็นศาสนาประจ าชาติ 
(ประมาณร้อยละ 60 ของชาวลาวทัง้หมด) ควบคูไ่ปกับลทัธินบัถือผีบรรพบุรุษของชนชาติส่วนน้อย
ในแถบภูเขาสงู สว่นชาวลาวท่ีนบัถือศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลิกและโปรแตสแตนท์มีประมาณ 
2 % คนท่ีนับถือศาสนาอิสลามมีจ านวนท่ีค่อนข้างน้อย ลาวแตกต่างจากประเทศอ่ืนตรงท่ีการ
ปกครองด้วยระบอบสงัคมนิยม เพราะยงัคงรักษาวฒันธรรมประเพณีดัง้เดิม ท่ีสืบทอดกนัมาตัง้แต่
สมัยอาณาจักรล้านช้างได้อย่างเหนียวแน่น เ น่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ 
ศิลปวฒันธรรมโดยมากจึงเก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา เช่น การสร้างวดัและสถูปต่างๆ ภาพวาด
ตามผนงัโบสถ์ส่วนใหญ่ก็มีเร่ืองราวเก่ียวกบัมหากาพย์รามเกียรติ์เหมือนในไทย ประเพณีของลาวก็
มกัเก่ียวข้องกบัวนัส าคญัทางศาสนา และการเพาะปลกูเช่นกนั ทกุปีจะมีการจดังานสมโภชพระธาตุ
หลวง พระธาตสุ าคญัของทัง้ชาวเวียงจนัทน์และชาวลาวทัว่ประเทศ นอกจากมีงานบญุและงานออก
ร้านอย่างยิ่งใหญ่แล้ว ยงัมีการจดัแขง่ขนัตีคลี กีฬาเก่าแก่ท่ีได้รับอิทธิพลมาจากอินเดีย และยงัคงเล่น
สืบทอดกนัมาจนถึงปัจจบุนั กีฬาตีคลีนีถื้อเป็นกิจกรรมเดน่ของงานสมโภชพระธาตหุลวงท่ีขาดไม่ได้
เลย นอกจากนีล้าวยงัมีประเพณีสงกรานต์ งานบุญบัง้ไฟ เหมือนกบัไทยอีกด้วย ชาวลาวนิยมใส่ผ้า
ทอมือทัง้ผ้าฝ้ายและผ้าไหมในโอกาสต่างๆ เช่น งานบุญหรืองานแต่งงาน ศิลปะการทอผ้าของลาว
เอง ก็มีเอกลกัษณ์โดดเดน่และสวยงามไมแ่พ้ใคร 

 การเมืองการปกครอง  
ประเทศลาวปกครองระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ โดยมีพรรคประชาชน

ปฏิวตัลิาวเป็นองค์กรการเมืองสงูสดุชีน้ าการบริหารประเทศ มีสถาบนัการเมืองท่ีส าคญั ได้แก่        1. 
พรรคประชาชนปฏิวตัลิาว 2. สภารัฐมนตรี (สภาแห่งชาติแตง่ตัง้คณะรัฐมนตรี) 3. สภาแห่งชาติลาว 
(ประชาชนเลือกสมาชิกสภาแหง่ชาตจิากผู้ ท่ีพรรคฯ เสนอ) 4. แนวลาวสร้างชาต ิ5. องค์กรจดัตัง้ เช่น 
สหพนัธ์วยัหนุ่มลาว (สหพนัธ์เยาวชน) สหพนัธ์แม่หญิงลาว (สมาคมสตรี) กรรมบาลลาว (สหพนัธ์
กรรมกร) ซึง่ได้รับการสนบัสนนุโดยพรรคประชาชนปฏิวตัลิาว 

การจดัตัง้และการบริหารหลายหมูบ้่านรวมกนัเป็น เมือง (ก่อนหน้านีจ้ดัให้หลาย
หมูบ้่านรวมกนัเป็น ตาแสง มีตาแสงเป็นผู้ปกครอง หลายตาแสงรวมกนัจงึเรียกว่า เมือง) หลายเมือง
รวมกันเป็น แขวงลาว แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 แขวง ในหนึ่งแขวงมีหลายเมืองซึ่งจะมี 1 
เมืองเป็นเมืองหลวง เรียกวา่ เมืองเอก และ 1 เขตปกครองพิเศษเรียกวา่นครหลวง  

 ระบบส่ือสารมวลชน 
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ส่ือในประเทศลาวล้วนอยู่ในความดูแลของรัฐโดยตรง รัฐบาลลาวมีส านัก
ขา่วสารประเทศลาว (ขปล.) เป็นส านกัข่าวแห่งชาตท่ีิเผยแพร่ขา่วของรัฐ ส่วนหนงัสือพิมพ์ภาษาลาว
ท่ีส าคญัในประเทศได้แก่ หนงัสือพิมพ์ประชาชน ซึ่งเป็นกระบอกเสียงของพรรคประชาชนปฏิวตัิลาว 
และหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่ นอกจากนีย้ังมีหนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศอีก 2 ฉบับ คือ 
หนงัสือพิมพ์เวียงจนัทน์ไทมส์ เป็นหนงัสือพิมพ์ภาษาองักฤษ และหนงัสือพิมพ์ "เลอเรนอวาเตอร์" 
เป็นหนัง สือพิมพ์ภาษาฝร่ังเศส ปัจจุบันนี มี้สถานีโทรทัศน์ ท่ีก าลังทดลองออกอากาศคือ 
สถานีโทรทศัน์แหง่ประเทศลาว เป็นสถานีโทรทศัน์ของรัฐ ออกอากาศผ่านเครือข่ายสถานีในประเทศ 
มีสถานีส่งต่อในประเทศไทยในชุมชนลาว ออกอากาศทางดาวเทียมไทยคม 5 นอกจากนีย้ังมีลาว
สตาร์แชนแนลท่ีออกอากาศผ่านดาวเทียมจากประเทศไทย ตามหวัเมืองใหญ่และนครหลวงมีการ
เปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตคาเฟโดยทั่วไป และได้รับความนิยมอย่างยิ่งในหมู่เยาวชนรุ่นใหม่ อย่างไร
ก็ตามรัฐบาลลาวก็ได้มีการตรวจพิจารณาเนือ้หาและการเข้าถึงข้อมูลอินเทอร์เน็ตอย่างเข้มงวด 
เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีปกครองโดยรัฐบาลคอมมิวนิสต์ 
  6.1.6 ราชอาณาจกัรกมัพชูา  

จากการศึกษาการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนในภาคตะวันออกเก่ียวกับ
ประเทศกัมพูชาพบว่า ผู้ เข้าอบรมได้เปิดรับข้อมลูข่าวสารในหลายด้าน ประกอบด้วย ความเป็นมา
ของประเทศกมัพชูา การเมืองการปกครอง ระบบส่ือสารมวลชน และประเดน็อ่ืน ดงัตอ่ไปนี ้

 ความเป็นมา 
ราชอาณาจกัรกัมพูชา มีเมืองหลวงคือกรุงพนมเปญ เป็นประเทศในภูมิภาค

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ มีพรมแดนทิศใต้จรดกบัอ่าวไทย ทิศตะวนัตกติดกับประเทศไทย ทิศเหนือ
ติดกบัประเทศไทยและลาว ทิศตะวนัออกติดกับเวียดนาม กมัพชูาเป็นอดีตประเทศอาณานิคมของ
ฝร่ังเศสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นประเทศเดียวเท่านัน้ท่ีมีการปกครองด้วยระบอบ
ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนญู พ.ศ.2406 (ค.ศ. 1863) กมัพชูาตกเป็นอาณานิคมของฝร่ังเศส ตอ่มา
ในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ญ่ีปุ่ นได้เข้ายึดครองกมัพชูาแล้วปลดผู้ปกครองกมัพชูาท่ีเป็นชาวฝร่ังเศส
และผู้นิยมฝร่ังเศสออกไป เม่ือสงครามโลกคร่ังท่ี 2 ยุติลง ฝร่ังเศสเป็นฝ่ายชนะสงครามโลกครัง้ท่ี 2 
กมัพชูาจงึต้องตกเป็นของฝร่ังเศสอีกครัง้หนึง่  

ตอ่มาฝร่ังเศสมีภาระการตอ่สู่ติดพนักบันกัชาตินิยมในเวียดนามจึงต้องหาทาง
ประนีประนอมกับกัมพูชาโดยได้จดัท าสนธิสญัญาขึน้เพ่ือเปล่ียนสภาพจากการท่ีกัมพูชาเป็นเมือง
ขึน้มาเป็นรัฐในอารักขาแห่งเครือจกัรภพของฝร่ังเศส ในช่วงท่ีเกิดสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ฝร่ังเศสได้ให้
เจ้าสีหนเุป็นกษัตริย์ปกครองกมัพชูา เม่ือญ่ีปุ่ นยึดกมัพชูาได้จึงให้เจ้าสีหนปุระกาศเอกราชเป็นอิสระ
จากฝร่ังเศส แตเ่ม่ือญ่ีปุ่ นแพ้สงคราม ฝร่ังเศสจงึกลบัเข้ามามีอ านาจในกมัพชูาอีกครัง้หนึง่ 
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ต่อมาฝร่ังเศสแพ้สงครามเวียดมินท์ท่ีเบียนเดียนฟู ท าให้เวียดนามได้รับอานิ
สงค์ท่ีฝร่ังเศสถอยทัพไป จึงยอมให้เอกราชแก่กัมพูชาตามค าเรียกร้องของเจ้าสีหนุ ท าให้กัมพูชา
พลอยได้เอกราชไปด้วย ต่อมาในปี พ.ศ.2490 กัมพูชาได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูนและจัดให้มีการ
เลือกตัง้ โดยเจ้าสีหนุประกาศยุบสภา ใช้กฎอยัการศกึและท าการปกครองกมัพชูาโดยตรง กล่าวได้
วา่ในปี พ.ศ. 2497 (ค.ศ.1954) กมัพชูาได้รับเอกราชอยา่งสมบรูณ์ตามข้อตกลงในสนธิสญัญาเจนีวา
พร้อมๆ กับลาว และเวียดนาม หลังได้รับเอกราชได้ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยมีเจ้านโรดม สีหนุ เป็นประมุขประเทศ การท่ีประเทศกัมพูชามี
ดินแดนติดกับประเทศเวียดนาม ท าให้เกิดปัญหาชายแดนกัน เวียดนามส่งกองทพับุกกัมพูชาในปี 
พ.ศ. 2521 (ค.ศ. 1978) ท าให้เวียดนามเข้าแทรกแซงการเมืองในกัมพูชา ในช่วงพ.ศ. 2534 (ค.ศ. 
1991) เรียกว่าเป็นช่วงท่ีเกิดกลุ่มเขมร 4 ฝ่ายท่ีขดัแย้งกันเองในกัมพูชา ประกอบด้วย เขมรแดงโดย 
นายเขียว สัมพัน เขมรเสรีโดย นายซอนซาน เขมรเฮง สัมริน (รัฐบาลพนมเปญ) โดย นายฮุน เซน 
กลุม่เจ้าสีหน ุโดย เจ้ารณฤทธ์ิ 

ระบบกฎหมายในประเทศกมัพชูานัน้เป็นการผสมผสานระหว่างจารีตประเพณี
ดงัเดิมกับระบบกฎหมายฝร่ัง โดยในยุคแรกนัน้ชาวกัมพูชาใช้ระบบกฎหมายท่ีมีท่ีมาจากจารีต
ประเพณีของศาสนาพุทธและลทัธิขอม ต่อมาเม่ือฝร่ังเศสเข้ายึดถือกัมพูชาเป็นอาณานิคมก็ได้น า
ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ ท่ีใช้แพร่หลายในทวีปยโุรปมาบงัคบัใช้ 
ประเทศกมัพชูา 

ประชากรของประเทศกมัพชูา ประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์ นบัถือพระพทุธศาสนา 
นิกายเถรวาท ประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ นับถือคติความเช่ือตามขนบประเพณีดัง้เดิมของตน และ
ประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ นบัถือศาสนาอิสลาม ศิลปวฒันธรรมของประเทศกมัพชูาในยคุโบราณ ได้รับ
อิทธิพลมาจากอินเดียเป็นส่วนใหญ่ เห็นได้ชัดจากสถาปัตยกรรม รูปปัน้ และเคร่ืองแต่งกาย แต่
หลงัจากตกเป็นอาณานิคมฝร่ังเศส กัมพชูาก็ได้รับเอาอิทธิพลด้านสถาปัตยกรรม อาหารการกิน มา
จากฝร่ังเศสด้วย เห็นได้จากตึกรามบ้านช่องและอาคารแบบฝร่ังเศสท่ีมีทั่วกรุงพนมเปญ  
ศลิปวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์อยา่งหนึ่งของกมัพชูา คือ ระบ าอปัสรา เป็นการแสดงนาฏศลิป์ท่ีโดด
เดน่ของกมัพชูา โดยถอดแบบท่าร าและเคร่ืองแตง่กาย มาจากภาพสลกัรูปนางอปัสรท่ีปราสาทนคร
วดั 

เทศกาลของกมัพชูา ได้แก่ วนัสารทเขมรหรือวนัปรอจมุเบน จดัขึน้ในวนัแรม 1 
ค ่าเดือนสิบ ไปจนถึงวนัขึน้ 15 ค ่าเดือนสิบ (ระหว่างเดือนกนัยายน – ตลุาคม) ชว่งเช้าชาวกมัพชูาจะ
ไปท าบญุตกับาตรท่ีวดั เพ่ืออุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบรุุษผู้ล่วงลบั ตกเย็นก็จะไปวดัเพ่ือร่วมสวดมนต์
ภาวนา ฟังเทศน์ฟังธรรม รับศีลจากพระสงฆ์ ถือเป็นงานบญุใหมข่องชาวกมัพชูา 
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“เทศกาลน า้” หรือ “งานบุญอมตุก” คือเทศกาลประจ าปีท่ียิ่งใหญ่ของชาว
กัมพูชา จัดขึน้ในเดือนพฤศจิกายน เพ่ือแสดงความส านึกในบุญคุณของแม่น า้ท่ีน าความอุดม
สมบูรณ์มาให้ โดยจะจัดการแข่งเรือยาวบริเวณหน้าพระราชวังหลวงของกรุงพนมเปญ แสดงพลุ 
ดอกไม้ไฟ และแหข่บวนเรือประดบัไฟ 

 การเมืองการปกครอง 
1. กมัพชูามีระบอบการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข ทัง้นี ้นบัจากการเลือกตัง้ทัว่ไป ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบบั ค.ศ. 1993 การเมืองของ
กมัพชูามีพฒันาการอยา่งตอ่เน่ือง 

2. ระบอบประชาธิปไตยของกมัพูชาในปัจจุบนัมีความก้าวหน้าและหยัง่รากลึก
ลงในสงัคมของกมัพชูาอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป ฝ่ายตา่งๆ มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและด าเนิน
กิจกรรมทางการเมืองมากขึน้ ประชาชนมีความกระตือรือร้นในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตัง้ทัง้ใน
ระดบัชาตแิละระดบัท้องถ่ิน 

3. รัฐบาลกัมพูชาให้ความส าคัญต่อการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศรวมถึงการ
ปฏิรูปในด้านต่างๆ ได้แก่ การบริหารราชการแผ่นดิน ระบบศาลยุติธรรมและกฎหมาย การทหาร 
เศรษฐกิจและสงัคม เพ่ือให้การด าเนินงานของรัฐบาลมีประสิทธิภาพ สามารถใช้งบประมาณและ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัได้อย่างคุ้มคา่ตลอดจนสนบัสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ ท่ีอยู่ในพืน้ท่ี
ชนบทและหา่งไกลความเจริญได้รับประโยชน์จากการพฒันาอย่างแท้จริง  

ทัง้นี ้รัฐบาลกัมพูชาได้ด าเนินการปฏิรูปในสาขาต่างๆ อาทิ การลดจ านวน
ข้าราชการทัง้ฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร การปฏิรูปด้านการศาล การปรับปรุงระเบียบและแก้ไข
กฎหมายท่ีล้าหลงัและไม่เอือ้อ านวยต่อการพฒันาประเทศ การปฏิรูปท่ีดิน และการเร่งออกเอกสาร
สิทธ์ิในการถือครองท่ีดิน การส่งเสริมการศึกษาและฝึกฝนอาชีพ การปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการ
อย่างเป็นระบบ การพฒันาระบบชลประทานและโครงสร้างพืน้ฐานอ่ืนๆ โดยเฉพาะระบบคมนาคม
ขนสง่ เพื่อรองรับการพฒันาการด้านเกษตรกรรม อตุสาหกรรมและการทอ่งเท่ียว เป็นต้น 

 ระบบส่ือสารมวลชน 
ส่ือกัมพูชามีทัง้โทรทัศน์ วิทยุ หนงัสือพิมพ์และอ่ืนๆอยู่ภายใต้การก ากับดแูล

ของรัฐบาล มีสมาคมผู้ ส่ือข่าวกมัพชูาซึ่งเป็นสมาคมอิสระท่ีไมส่งักดัรัฐ ควบคมุโดยกระทรวงการขา่ว
ของรัฐบาลกัมพูชา หนงัสือพิมพ์ท่ีโดดเดน่ได้รับความนิยมมากคือ รัศมีกัมพชูา และเกาะสนัติภาพ 
ทัง้สองเน้นเสนอข่าวทั่วไป ไม่ได้เจาะจงเร่ืองการเมือง แต่ก็เขียนข่าวเฉพาะการท าดีของรัฐบาล
เทา่นัน้ ไมป่รากฏเห็นเขียนถึงรัฐบาลในทางไมดี่หรือไมมี่การเขียนขดัแย้งกบัรัฐบาลเลย 
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  สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม  
จากการศึกษาการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนในภาคตะวันออกเก่ียวกับ

ประเทศเวียดนามพบวา่ ผู้ เข้าอบรมได้เปิดรับข้อมลูขา่วสารในหลายด้าน ประกอบด้วย ความเป็นมา
ของประเทศเวียดนาม การเมืองการปกครอง ระบบส่ือสารมวลชน และประเดน็อ่ืน ดงัตอ่ไปนี ้

 ความเป็นมาของสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม 
เวียดนามเรียกช่ืออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม มีเนือ้ท่ี

ทัง้หมด 337,912 ตารางกิโลเมตร มีประชากรร่วมประมาณ 89 ล้านคน เมืองหลวงคือ ฮานอย ตก
เป็นอาณานิคมของประเทศฝร่ังเศสตัง้แต่ พ.ศ. 2426 หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ต่อมา พ.ศ. 2497 มี
การเจรจาสงบศึกกันท่ีนครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในการตกลงครัง้นีท้ าให้เวียดนามได้เอก
ราช โดยแบง่ประเทศออกเป็น 2 ฝ่าย คือ เวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ เวียดนามเหนือมีโฮจิมินห์
เป็นผู้ น า ปกครองแบบคอมมิวนิสต์ โฮจิมินห์พยายามล้มล้างรัฐบาลเวียดนามใต้ท่ีต่อต้าน
คอมมิวนิสต์ 

ในการท าสงครามนัน้ สหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนเวียดนามใต้ให้ต่อสู้ กับ
ระบบคอมมิวนิสต์ท่ีน าโดยโฮจิมินห์ ส่วนสหภาพโซเวียตสนบัสนนุเวียดนามเหนือ ในปีพ.ศ. 2506 โง
ดินห์เส่ียม ผู้น าเวียดนามใต้เสียชีวิต ท าให้ขาดเสถียรภาพทางการเมือง ในปีพ.ศ. 2515 เวียดนาม
เหนือโจมตีเวียดนามใต้อย่างหนกั ท าให้สหรัฐอเมริกาต้องทิง้ระเบิดท่ีเมืองท่าไฮฟองของเวียดนาม
เหนือเพ่ือช่วยเหลือเวียดนามใต้ ในปี พ.ศ. 2516 มีการเจรจาหยุดยิงกันท่ีปารีส แต่สงครามด าเนิน
ต่อไปเร่ือยๆ ในท่ีสุดเวียดนามใต้ก็แพ้ฝ่ายคอมมิวนิสต์ มีการจัดตัง้รัฐบาลชั่วคราวขึน้ปกครอง
ประเทศ ในปี พ.ศ. 2518 เวียดนามเหนือสามารถรวมเวียดนามทัง้สองเข้าเป็นเป็นประเทศเดียวกัน 
โดยใช้ช่ือประเทศใหมว่า่สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม  

ประชากรของประเทศเวียดนามประมาณ 55 เปอร์เซ็นต์ นบัถือพระพทุธศาสนา
นิกายอาจริยวาท หรือนิกายมหายาน ประมาณ 7 เปอร์เซ็นต์นับถือคริสต์ศาสนา ประมาณ 38 
เปอร์เซ็นต์นบัถือศาสนาอิสลาม ศาสนาขงจ๊ือ ศาสนาเตา๋และคติความเช่ือ ตามขนบประเพณีดัง้เดิม
ของตน 

คนเวียดนามเป็นคนขยันโดยมีค่านิยมว่าทุกคนต้องท างานจึงจะเป็นคนท่ีมี
คณุคา่ดงันัน้คนเวียดนามทกุเพศทกุวยั ทัง้เด็ก ผู้ ใหญ่ ต้องท าตวัให้มีประโยชน์ งานในท่ีนีอ้าจไม่ใช่
งานประจ าเท่านัน้ แต่เป็นงานเล็กงานน้อย เช่น ปลูกผกั ท าโน่นท าน่ี คา่นิยมเช่นนีท้ าให้คนเฒ่าคน
แก่คนวยัท างานเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่เด็กรุ่นใหม่ นอกจากการท างานแล้ว คนเวียดนามยงัใช้ทกุพืน้ท่ี
ให้มีค่า เช่น การปลกูผกัไว้รับประทาน ส่วนท่ีเหลือก็น าไปเลีย้งสตัว์ จะเห็นได้ว่าแทบทุกเครือเรือน
ของเวียนดนามจะมีสตัว์เลีย้ง เช่น ววั ควาย ไก่ แพะ เพ่ือให้กินเศษพืชผักท่ีเหลือ เน่ืองจากถูกจีน
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ปกครองเป็นเวลานาน ท าให้ศลิปวฒันธรรมของเวียดนามส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากจีน ไมว่า่จะเป็น
พระราชวัง วัด หรือสุสาน แม้ว่าจะน าศิลปะจีนมาประยุกต์แล้ว ก็ยังปรากฏความเป็นจีนชัดเจน 
ศลิปวฒันธรรมท่ีรู้จกักนัดี เช่น หุ่นกระบอกน า้ เป็นการแสดงท่ีหาชมได้ในกรุงฮานอย ศิลปะการเชิด
สืบทอดกนัมานาน วิธีเชิดไมเ่หมือนท่ีใดในโลก เพราะผู้ เชิดต้องเชิดหุน่ในน า้ โดยยืนแชค่ร่ึงตวัอยู่หลงั
ฉาก หุ่นด้านหน้าก็จะโลดแล่นอยู่บนผิวน า้ บอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกับความเช่ือ วฒันธรรม และวิถี
ชีวิตของชาวบ้านตัง้แต่สมยัโบราณ ศิลปะการปักผ้า ช่างฝีมือเก่งๆ ของเวียดนามสามารถปักภาพ
ออกมาได้สวยงาม เหมือนกบัภาพเขียนเลยทีเดียว 

เทศกาลส าคัญของเวียดนาม เช่น เทศกาลเติ๊ด หรือเทศกาลขึน้ปีใหม่ของ
เวียดนาม ซึง่ก็คือตรุษจีนนัน่เอง มีในช่วงปลายเดือนมกราคมถึงกมุภาพนัธ์ของทกุปี การเฉลิมฉลอง
ก็คล้ายกนักบัตรุษจีนของชาวจีน นิยมฉลองตดิกนั 3-7 วนั มีการให้ของขวญัและออกไปสกัการะเทพ
เจ้าตามวดัตา่งๆ  

เทศกาลไหว้พระจนัทร์ จดัขึน้เพ่ือแสดงความเคารพต่อพระจนัทร์ ในฤดใูบไม้
ร่วง ชว่งวนัขึน้ 15 ค ่า เดือน 8 ตามปฏิทินของจนัทรคต ิชาวเวียดนามจะจดังานเฉลิมฉลอง ตามเมือง
ตา่งๆ มีการประกวด ขนมเป๊ียะญวน ซึ่งเป็นขนมไหว้พระจนัทร์ มีการประดบัโคมไฟ และการละเล่น
พืน้บ้านในงานด้วย (เรียนรู้เพ่ือนบ้านอาเซียน. 2556: 122) 

 การเมืองการปกครอง 
ประเทศเวียดนามประกอบด้วย 58 จงัหวดั และ 5 เทศบาลนคร อนัได้แก่ เก่ิน

เธอ ไฮฟอง ดานงั ฮานอย นครโฮจิมินห์ เวียดนามปกครองโดยระบบสงัคมนิยม มีพรรคคอมมิวนิสต์
เวียดนาม เป็นพรรคการเมืองเดียวและมีอ านาจสงูสดุ วนัชาติเวียดนาม คือ วนัท่ี 2 กนัยายน พรรค
คอมมิวนิสต์เวียดนามก่อตัง้ขึน้ใน ค.ศ. 1930 ปัจจบุนัมีสมาชิกประมาณ 3 ล้านคน ผู้ ท่ีมีสิทธ์ิเลือกตัง้
ต้องมีอาย ุ18 ปีขึน้ไป การประชมุสมชัชาพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามมีขึน้ทกุๆ 5 ปี การประชมุในแต่
ละครัง้จะน าไปสู่การเลือกเลขาธิการพรรคคนใหม่ การเลือกสมาชิกคณะกรมการเมืองชุดใหม่ การ
ทบทวนผลงานของพรรค การปฏิบตัิงาน การบริหารประเทศในช่วง 5 ปี 10 ปีท่ีผ่านมา อีกทัง้ ยงัเป็น
โอกาสท่ีพรรคจะประกาศยุทธศาสตร์และนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจสงัคมของพรรคในช่วง 5 ปี 
และ 10 ปีท่ีจะมาถึง ซึ่งจะท าให้เราเห็นแนวทางของการพฒันาประเทศเวียดนามในอนาคต ส าหรับ
การเลือกตัง้ต าแหนง่นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีนัน้มีขึน้ในปีเดียวกนัเชน่กนั 

การประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามครัง้ล่าสุด เป็นการประชุม
สมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามครัง้ท่ี 11 ซึ่งมีขึน้ระหว่างวันท่ี 12-19 มกราคม ค.ศ. 2011 ท่ี
ประชุมได้เลือกสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรค 200 คน สมาชิกคณะกรมการเมืองชดุใหม่ 14 คน 
ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกคนเก่า 9 คน และสมาชิกท่ีเลือกเข้ามาใหม่ 5 คน และท่ีส าคัญได้เลือก
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เลขาธิการพรรคคนใหม่ ในการประชมุสมชัชาพรรคครัง้นี ้พรรคได้ประกาศเลือกนายเหงวียน ฝ ูจ่อง 
อดีตประธานสภาแห่งชาติ ให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามคนใหม่แทนนาย
นง ดึ๊ก แหม่งห์ ส่วนการเลือกตัง้สมาชิกสภาแห่งชาตินัน้ มีขึน้มีทุกๆ 5 ปี เช่นกัน ครัง้ท่ีผ่านมามีขึน้ 
ในชว่งเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2011 และการแตง่ตัง้นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีนัน้มีขึน้ในเดือน
กรกฎาคมปีเดียวกนั นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนัน้ คือ นายเหงวียน เติ๋น สุง และประธานาธิบดีคน
ปัจจบุนั คือ นายเจือง เติน๋ ซาง   

 ระบบส่ือสารมวลชน 
ส่ือมวลชนของเวียดนามถูกควบคุมโดยรัฐบาลตามแนวทางของพรรค

คอมมิวนิสต์ ตัง้แต่ปี 1997 เวียดนามได้ควบคมุการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสาธารณะอย่างกว้างขวาง 
โดยใช้วิธีการทางกฎหมายและทางเทคนิค 
  รำชอำณำจักรไทย  

จากการศึกษาการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนในภาคตะวันออกเก่ียวกับ
ประเทศไทยพบว่า ผู้ เข้าอบรมได้เปิดรับข้อมูลข่าวสารในหลายด้าน ประกอบด้วย ความเป็นมาของ
ประเทศไทย การเมืองการปกครอง ระบบส่ือสารมวลชน และประเดน็อ่ืน ดงัตอ่ไปนี ้

 ความเป็นมาของราชอาณาจกัรไทย 
ประเทศไทยมีประวตัิศาสตร์อนัยาวนาน นกัประวตัิศาสตร์ไทยเร่ิมถือเอาสมยั

อาณาจกัรสโุขทยัเป็นจดุเร่ิมต้นของประวตัิศาสตร์ชาติไทย ตรงกบัสมยัรุ่งเรืองของอาณาจกัรล้านนา 
และอาณาจักรล้านช้าง อาณาจักรสุโขทัยขยายดินแดนออกไปอย่างกว้างขวางในรัชสมัยพ่อขุน
รามค าแหงมหาราช แตเ่ร่ิมอ่อนแอลงภายหลงัการสวรรคตของพระองค์ การรับพทุธศาสนานิกายเถร
วาทแบบลังกาวงศ์เข้ามา ท าให้อาณาจักรสุโขทัยเร่ิมมีการปกครองแบบธรรมราชา ในช่วงท่ี
อาณาจกัรอยธุยารุ่งเรือง พระเจ้าอูท่องทรงก่อตัง้อาณาจกัรอยธุยาเป็นอาณาจกัรของชนชาติไทยขึน้ 
ในช่วงปี พ.ศ.1893 มีการปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช ซึ่งยึดมาจากหลกัของศาสนา
พราหมณ์ อาณาจกัรสโุขทยัตกเป็นประเทศราชของอาณาจกัรอยธุยา ตอ่มาโปรตเุกสเข้ามายดึครอง
มะละกา ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 ท าให้อยุธยาเร่ิมติดต่อกับชาติตะวนัตก ใน
ขณะเดียวกัน ราชวงศ์ตองอูของพม่าเร่ิมมีอ านาจมากขึน้ จึงน ามาสู่การขยายดินแดนมายงักรุงศรี
อยุธยาในรัชสมัยของพระเจ้าตะเบ็งชะเวตีแ้ละพระเจ้าบุเรงนอง มีการท าสงครามยืดเยือ้นับสิบปี 
ส่งผลให้อยุธยาตกเป็นประเทศราชของอาณาจกัรตองอูใน พ.ศ. 2112 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ทรงใช้เวลา 15 ปีเพ่ือสร้างภาวะครอบง าในลุม่แมน่ า้เจ้าพระยา 

จากนั น้ก รุ งศ รีอยุธยาไ ด้กลายมาเ ป็นอาณาจักร ท่ี รุ่ ง เ รืองถึ ง ขีดสุด 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศของอยธุยารุ่งเรืองขึน้อยา่งมากในรัชสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
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ซึ่งสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตกับฝร่ังเศส อังกฤษ อย่างไรก็ตาม อิทธิพลท่ีเพิ่มมากขึน้ของ
ชาวต่างชาติในกรุงศรีอยุธยา เม่ือพระเพทราชาสัง่ประหารชีวิตคอนสแตนติน ฟอลคอน การติดต่อ
กบัชาติตะวนัตกจึงซบเซาลง การท่ีกรุงศรีอยธุยาท าสงครามนัน้ได้ท าให้เมืองเสียหายถกูเผาท าลาย 
ในปี พ.ศ. 2310 พระยาตากได้รวบรวมไพร่พลกอบกู้ เอกราชและได้ย้ายราชธานีมาอยูท่ี่กรุงธนบรีุ ซึ่ง
เป็นเมืองหลวงของคนไทยเป็นเวลานานราว 15 ปี ถือเป็นช่วงเวลาของการท าสงครามและการฟื้นฟู
ความเจริญของชาติ จนกระทัง่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์
จกัรีได้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึน้เม่ือวนัท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 2325 ในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
ประเทศไทยเผชิญกับการรุกรานจากประเทศเพ่ือนบ้านหลายครัง้จนกระทัง่รัชกาลท่ี 4 มีนโยบาย
ป้องกันตนเองจากมหาอ านาจอาณานิคม แต่ก็ส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ เทคโนโลยีตะวนัตก 
และการศกึษาอนัทนัสมยั 

เดิมประเทศไทยใช้ช่ือว่า “สยาม” แต่ได้เปล่ียนมาเป็นช่ือปัจจุบนัในปี พ.ศ. 
2482 ตามประกาศรัฐนิยม ฉบับท่ี 1 ของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยให้ใช้ ช่ือประเทศ 
ประชาชน และสัญชาติว่า "ไทย" ต่อมาได้เปล่ียนกลับเป็นสยามเม่ือปี พ.ศ. 2488 ในช่วงเปล่ียน
นายกรัฐมนตรี แต่ในท่ีสุดได้เปล่ียนกลบัมาช่ือไทยอีกครัง้ในปี พ.ศ. 2491 ซึ่งเป็นช่วงท่ีจอมพล ป. 
พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ช่วงแรกเปล่ียนเฉพาะช่ือภาษาไทยเท่านัน้ ช่ือภาษาฝร่ังเศสและ
องักฤษคงยงัเป็น "Siam" อยู่จนกระทัง่เดือนเมษายน พ.ศ.2491 จึงได้เปล่ียนช่ือภาษาฝร่ังเศสเป็น 
"Thaïlande" และภาษาองักฤษเป็น "Thailand" อยา่งในปัจจบุนั 

ก ล่ า ว โ ด ย ส รุ ป  เ ดิ ม ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี ก า ร ป ก ค ร อ ง แ บ บ ร ะ บ อ บ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ตัง้แตส่มยัอาณาจกัรอยุธยาเป็นต้นมา จนกระทัง่มีการปกครองในลกัษณะ
รวมอ านาจเข้าสู่ศนูย์กลางแบบเด็ดขาดตัง้แตรั่ชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 
ครัน้วันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 คณะราษฎรได้ปฏิวัติในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยูห่วั แล้วเปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็นแบบรัฐเป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนญู จากนัน้ใช้
การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาหรือท่ีรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยเรียกรวมกัน
วา่ “ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ”  

พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ดินแดนท่ีเป็นประเทศไทยในปัจจุบนัประมาณ พ.ศ.
236  สมยัเดียวกนักบัประเทศศรีลงักา พระพทุธศาสนาแบบลงักาวงศ์ได้เข้ามาเผยแผใ่นประเทศไทย 
ถึง 2 ครั ง้  คือ ครัง้แรกในสมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราช และครัง้ ท่ี  2 ในสมัยพระยาลิไท 
พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาก ศิลปะสมัยสุโขทัยได้รับการกล่าวขานว่างดงามโดยเฉพาะ
พระพทุธรูปสมยัสโุขทัย มีลกัษณะงดงามท่ีไม่มีศิลปะสมยัใดเหมือน หลงัจากอาณาจกัรพกุามและ
กัมพูชาเส่ือมอ านาจลง คนไทยจึงได้ตัง้ตวัเป็นอิสระ ได้ก่อตัง้อาณาจกัรขึน้เอง 2 อาณาจกัร ได้แก่ 
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อาณาจกัรล้านนาทางภาคเหนือของไทย ซึ่งมีศนูย์กลางอยู่ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่และอาณาจกัรสุโขทยั
ซึ่งมีศนูย์กลางอยู่ท่ีจงัหวดัสโุขทยัในปัจจบุนั เม่ือพ่อขนุรามค าแหงมหาราชเสด็จขึน้ครองราชย์ ทรง
สดบักิตติศพัท์ของพระสงฆ์ลงักา จึงทรงอาราธนาพระมหาเถระสงัฆราช ซึ่งเป็นพระเถระชาวลงักา
ท่ีมาเผยแผอ่ยูท่ี่นครศรีธรรมราช มาเผยแผพ่ระพทุธศาสนาในกรุงสโุขทยั 

พระพุทธศาสนาในสมยัอยธุยานัน้มีความเป็นฮินดปูนอยู่มาก พิธีกรรมต่าง ๆ 
ได้ปะปนพิธีของพราหมณ์มากกวา่ท่ีใดๆ ราษฎรอยธุยามุ่งในเร่ืองการบญุการกศุล สร้างวดัวาอาราม 
สร้างปชูนียวตัถุ บ ารุงศาสนาเป็นส่วนมาก ในสมยัอยธุยาต้องประสบกับภาวะสงครามกับพม่าจน
เกิดภาวะวิกฤตทางศาสนาหลายครัง้ ตอ่มาในสมยักรุงธนบรีุ ในยคุนีน้บัเป็นยคุแห่งความเส่ือมของ
พทุธศาสนาอีกสมยัหนึง่ คือนบัแตพ่ระยาตาก(สิน)ได้ชกัน าคนไทยเชือ้สายจีนหนีฝ่าทพัพมา่ออกจาก
ก าแพงพระนครศรีอยุธยาจนกรุงศรีอยุธยาถูกพม่าตีแตกในปี พ.ศ.2310 แล้ว พม่าได้ท าลาย
บ้านเมืองจนเสียหายย่อยยบั ล้างผลาญชีวิตคน ข่มขืนผู้หญิงไทย ปล้นเอาทรัพย์สินมีค่าทัง้หมด 
กวาดต้อนประชาชนแม้กระทัง่พระสงฆ์ไปเป็นเชลยเป็นจ านวนมาก วดัวาอารามถกูเผาท าลาย ครัน้
ตอ่มาพระยาตาก(สิน) ได้สถาปนาขึน้เป็นกษัตริย์และตัง้ราชธานีใหม่ คือกรุงธนบรีุแล้วได้ท านบุ ารุง
พระศาสนา และได้ช าระวงการศาสนาใหม่ ลงโทษสมณะท่ีกระท าความชัว่อนัไม่สมกับความเป็น
สมณะด้วยวิธีการตา่ง ๆ เม่ือเปล่ียนแปลงราชวงศ์ในปี พ.ศ. 2322 เจ้าพระยาจกัรีก็ได้อญัเชิญพระ
แก้วมรกตจากเวียงจนัทน์มาไว้ยงัประเทศไทยด้วยเชน่กนั 

ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ ในชว่งรัชกาลท่ี 1 (พ.ศ. 2325 - 2352) พระบาทสมเดจ็
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึน้ครองราชย์เม่ือปี พ.ศ. 2325 ต่อจากพระเจ้าตากสิน 
พระองค์ได้ทรงย้ายราชธานีจากกรุงธนบรีุมาตัง้ราชธานีใหม่ เรียกช่ือว่า “กรุงเทพมหานคร อมรรัตร
โกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบรีูรมย์ อดุมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมาน
อวตารสถิต สกักะทตัตยิวิษณกุรรมประสิทธ์ิ” 

รัชกาลท่ี 2 (พ.ศ. 2352 - 2367) พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหล้านภาลยัเสด็จ
ขึน้ครองราชย์เม่ือ พ.ศ.2352 เป็นทรงท านบุ ารุงสง่เสริมพระพทุธศาสนาเหมือนอย่างพระมหากษัตริย์
ไทยแตโ่บราณ ในปี พ.ศ.2357 ทรงจดัส่งสมณทตู 8 รูปไปฟืน้ฟูพระพทุธศาสนาในประเทศลงักา ได้
จดัให้มีการจดังานวนัวิสาขบชูาขึน้เป็นครัง้แรกในสมยักรุงรัตนโกสินทร์  

รัชกาลท่ี 3 (พ.ศ.2367 - 2394) พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วัโปรดให้มี
การสร้างพระไตรปิฎกฉบบัหลวงเพิ่มจ านวนขึน้ไว้อีกหลายฉบบัครบถ้วนกว่ารัชกาลก่อน ๆ โปรดให้
แปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทย ทรงบูรณปฏิสงัขรณ์วดัวาอารามหลายแห่ง และสร้างวดัใหม่คือวดั
เทพธิดาราม วดัราชราชนดัดา และวดัเฉลิมพระเกียรติ นอกจากนีย้งัได้จดัตัง้โรงเรียนหลวงขึน้เป็น
ครัง้แรกเพื่อสอนหนงัสือไทยแก่เดก็ในสมยันัน้ 
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รัชกาลท่ี 4 (พ.ศ. 2394 -2411) พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัเม่ือทรง
เป็นเจ้าฟ้ามงกุฎได้ผนวช  27 พรรษาแล้วได้ลาสิกขาขึน้ครองราชย์เม่ือพระชนมายุ 57 พรรษา ใน 
พ.ศ. 2394 ด้านการพระศาสนา ทรงพระราชศรัทธาสร้างวดัใหม่ขึน้หลายวดั เช่น วดัปทุมวนาราม 
วดัโสมนัสวิหาร วัดมกุฏกษัตริยาราม วดัราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม และวัดราชบพิธ เป็นต้น 
ตลอดจนบรูณะวดัตา่ง ๆ อีกมาก โปรดให้มีพระราชพิธี "มาฆบชูา" ขึน้เป็นครัง้แรก ใน พ.ศ. 2394  ณ 
ท่ีวดัพระศรีรัตนศาสดาราม จนได้ถือปฏิบตัสืิบมาจนถึงทกุวนันี ้

รัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 2411 - 2453) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จขึน้ครองราชย์ เม่ือ พ.ศ. 2411 ทรงสร้างวดัใหม่ขึน้คือ วดัราชบพิตร วดัเทพศิรินทราวาส วัด
เบญจมบพิตร วดัอษัฎางนิมิตร วดัจุฑาทิศราชธรรมสภา และวดันิเวศน์ธรรมประวตัิ ทรงบูรณะวดั
มหาธาต ุและวดัอ่ืน ๆ อีก ทรงนิพนธ์วรรณกรรมทางพุทธศาสนาจ านวนมาก โปรดให้มีการเร่ิมต้น
การศกึษาแบบสมยัใหมใ่นประเทศไทย โดยให้พระสงฆ์รับภาระชว่ยการศกึษาของชาติ 

รัชกาลท่ี 6 (พ.ศ. 2453 -2468) พระบาทสมเด็จพระมงกฏุเกล้าเจ้าอยู่หวัเสด็จ
ขึน้ครองราชย์ ทรงพระปรีชาปราดเปร่ืองในความรู้ทางพระศาสนามาก ทรงนิพนธ์หนงัสือแสดงค า
สอนในพระพุทธศาสนาหลายเร่ือง เช่น เทศนาเสือป่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร เป็นต้น ถึงกับทรง
อบรมสัง่สอนอบรมข้าราชการด้วยพระองค์เอง โปรดให้ใช้ พุทธศกัราช (พ.ศ.) แทน ร.ศ. เม่ือ พ.ศ. 
2456 ให้เปล่ียนกระทรวงธรรมการเป็นกระทรวงศกึษาธิการ 

รัชกาลท่ี 7 (พ.ศ. 2468 - 2477) พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัโปรดให้
มีการท าสังคายนาพระไตรปิฎกขึน้ ตัง้แต่ พ.ศ. 2468 - 2473 เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 6 เป็นการสงัคายนาครัง้ท่ี 3 ในเมืองไทย แล้วทรงจดัให้พิมพ์
พระไตรปิฎกฉบบัสยามรัฐ ชดุละ 45 เลม่ จ านวน 1,500 ชดุ พระราชทานแก่ประเทศตา่ง ๆ ประมาณ 
500 ชุด โปรดให้ย้ายกรมธรรมการกลับเข้ามารวมกับกระทรวงศึกษาธิการ และเปล่ียนช่ือ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงธรรมการอย่างเดิม โดยมีพระราชด าริว่า "การศึกษาไม่ควรแยก
ออกจากวดั"  

ต่อมาปี พ.ศ.2471 กระทรวงธรรมการประกาศเพิ่มหลักสูตรทางจริยศึกษา
ส าหรับนกัเรียน ได้เปิดให้ฆราวาสเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม โดยจัดหลักสูตรใหม่ เรียกว่า 
"ธรรมศึกษา" ในรัชสมัยรัชกาลท่ี 7 ได้มีการเปล่ียนแปลงการปกครองครัง้ยิ่งใหญ่ของไทย เม่ือ
คณะราษฎรได้ท าการปฏิวตัิ เปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบ
ประชาธิปไตยเม่ือวนัท่ี 24 มิถนุายน พ.ศ. 2475 ตอ่มาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงสละ
ราชสมบตัิเม่ือ พ.ศ. 2477 โดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ขึน้ครองราชย์เป็น
รัชกาลท่ี 8 
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รัชกาลท่ี 8 (พ.ศ. 2477 - 2489) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัอานันทมหิดล
เสด็จขึน้ครองราชย์เป็นรัชกาลท่ี 8 ในขณะพระพระชนมายุเพียง 9 พรรษาเท่านัน้ และยงัก าลงัทรง
ศึกษาอยู่ในต่างประเทศ จึงมีผู้ ส าเร็จราชการแทนพระองค์ ในด้านการศาสนาได้มีการแปล
พระไตรปิฎกเป็นภาษาไทย แบง่เป็น 2 ประเภท คือ พระไตรปิฎก ฉบบัแรก แปลโดยอรรถ พิมพ์เป็น
เล่มสมุด 80 เล่ม เรียกว่าพระไตรปิฎกภาษาไทย แต่ไม่เสร็จสมบูรณ์และได้ท าต่อจนเสร็จเม่ืองาน
ฉลอง 25 พทุธศตวรรษ เม่ือปี พ.ศ. 2500 พระไตรปิฎกฉบบัท่ี 2 แปลโดยส านวนเทศนา พิมพ์ใบลาน 
แบง่เป็น 1,250 กณัฑ์ เรียกว่า พระไตรปิฎกฉบบัหลวง แล้วเสร็จเม่ือ พ.ศ. 2492 ในปีพ.ศ. 2484 ได้
เปล่ียนช่ือกระทรวงธรรมการเป็นกระทรวงศกึษาธิการ และกรมธรรมการเปล่ียนเป็น กรมการศาสนา 
ในปีเดียวกันรัฐบาลได้ออก พ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 เม่ือวนัท่ี 14 ตลุาคม เพ่ือให้การปกครอง
คณะสงฆ์มีความสอดคล้องเหมาะสมกับการปกครองแบบใหม่ตอ่มาในปีพ.ศ. 2488 มหามกุฏราช
วิทยาลยั ซึ่งตัง้ขึน้เม่ือ พ.ศ. 2436 ได้ประกาศตัง้เป็นมหาวิทยาลยัสงฆ์ ช่ือ "สภาการศกึษามหามกฏุ
ราชวิทยาลยั" เม่ือวนัท่ี 10 ธนัวาคม และในปี พ.ศ. 2498 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัอานนัทมหิดล
ได้ถกูลอบปลงพระชนม์ เน่ืองด้วยความวุน่วายทางการเมือง เม่ือวนัท่ี 9 มิถนุายน 

สมัย รัชกาลท่ี 9 (พ.ศ.  2489 - ปัจจุบัน)  ชายนิรนามปีนขึน้ ไปบนพาน
รัฐธรรมนูญ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เรียกร้องให้บรรจุศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติ 
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัภมูิพลอดลุยเดช ได้เสด็จขึน้ครองราชย์เป็นรัชกาลท่ี 9 สืบตอ่มา มีพระ
ราชศรัทธาในพระพทุธศาสนา และทรงเป็นศาสนปูถมัภก ทรงให้การอปุถมัภ์แก่ทกุศาสนา ทรงสร้าง
วดัแห่งหนึ่งท่ีจงัหวดัชลบรีุ และทรงปกครองบ้านเมืองโดยสงบร่มเย็นตามระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ ในรัชสมยัรัชกาลปัจจบุนั ในปี พ.ศ.2500 ซึง่เป็นปีครบรอบ 2,500 ปี
ท่ีพระพทุธเจ้าเสด็จดบัขนัธปรินิพพาน  ในวนัท่ี 12-18 พฤษภาคม พ.ศ.2500 รัฐบาลได้จดังานฉลอง 
25 พทุธศตวรรษขึน้อยา่งยิ่งใหญ่ ซึง่อินเดียและลงักาเรียกว่า "พทุธชยนัตี" โดยก าหนดให้วนัท่ี 12-14 
พฤษภาคม เป็นวนัหยุดราชการ ในปัจจุบนันีมี้ประชากรไทยนบัถือพุทธศาสนามากกว่าร้อยละ 94 
และมีพทุธศาสนิกชนมากเป็นอนัดบั 4 ของโลก (รองจากประเทศจีน ญ่ีปุ่ น และเวียดนาม ตามล าดบั) 

อิทธิพลจากต่างชาติต่อไทยนัน้มีมานาน เห็นได้จากหลักฐานโบราณวัตถุบ้านเชียง 
ศิลปวฒันธรรมของไทยได้รับอิทธิพลจากจีนและอินเดีย ส่วนใหญ่จะมีความเก่ียวเน่ืองกับศาสนา
พทุธ ผสมรวมศาสนาพราหมณ์กับฮินด ูปนด้วยความเช่ือเร่ืองสิ่งลีล้บัเหนือธรรมชาติ เช่น  อิทธิพล
จากศาสนาพุทธ – การท าบุญตกับาตร ความเช่ือเร่ือง บาปกรรม จารีตต่างๆ  อิทธิพลจากศาสนา
พราหมณ์ฮินด ู– การตัง้ศาล พิธีแชง่น า้ พระราชพิธีจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั อิทธิพลจากความเช่ือ
เร่ืองเหนือธรรมชาติ – ความเช่ือเร่ืองผีสาง การท านายฝัน ดูดวง  ประเพณีส าคัญของไทย เช่น
สงกรานต์ เดิมเป็นวันขึน้ปีใหม่แบบไทย ตรงกับวันท่ี 13-15 เมษายนของทุกปี กิจกรรมท่ีชาวไทย
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นิยมท าในวนันีคื้อ ท าบุญตกับาตร สรงน า้พระ รดน า้ด าหวัผู้ ใหญ่ และรดน า้ให้กัน เป็นประเพณีท่ี
ตา่งชาตรู้ิจกัมากท่ีสดุ 

ลอยกระทง ตรงกับวนัขึน้ 15 ค ่า เดือน 12 ตามปฏิทินจนัทรคติของไทย ซึ่งหากเทียบ
การนบัเดือนแบบปัจจุบนั จะตรงกับปลายเดือนพฤศจิกายน ประเพณีลอยกระทงมีมาตัง้แต่สมัย
สโุขทยั ริเร่ิมโดยนางนพมาศ หรือท้าวศรีจฬุารัตน์ เหตผุลท่ีประดษิฐ์กระทงก็เพ่ือขอขมาพระแมค่งคา 
ท่ีเราอาศัยน า้ด่ืมกินและใช้ประโยชน์สารพัด เม่ือลอยกระทง เราจะจุดธูปเทียนท่ีปักบนกระทง 
อธิษฐานขอพรขอขมาพระแมค่งคาแล้วลอยแมน่ า้ล าคลอง (เรียนรู้เพ่ือนบ้านอาเซียน. 2556: 26) 

 การเมืองการปกครอง  
ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ มีรัฐสภาแบ่งออกเป็นวุฒิสภากับสภาผู้ แทนราษฎร มีฝ่าย
บริหาร คือคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี และฝ่ายตลุาการคือศาล  มีระบบ
การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน แบ่งออกเป็น 4 แบบ คือ เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารสว่นต าบล และลกัษณะพิเศษ  

 ระบบส่ือสารมวลชน 
จากการศกึษาระบบส่ือสารมวลชนในประเทศไทยพบว่า แบง่ออกเป็น 3 ระบบ

ใหญ่ๆ คือ ระบบวิทยกุระจายเสียง ระบบโทรทศัน์ ระบบหนงัสือพิมพ์ ดงัตอ่ไปนี ้
 วิทยกุระจายเสียง 
สถานีวิทยใุนประเทศไทย (ไมน่บัวิทยชุุมชน) มีจ านวนมากกวา่ 524 สถานี โดย

มีพืน้ท่ีกระจายเสียงครอบคลุมกว่าร้อยละ 98 ของประเทศ ในจ านวนนีมี้สถานีวิทยุระบบ FM. 313 
สถานีและสถานีวิทยุระบบ AM. 211 สถานี โดยในเขตกรุงเทพฯ มีสถานีวิทยุระบบ FM. 40 สถานี
และระบบ A.M. 38 สถานี ส่วนในภูมิภาคมีสถานีวิทยุระบบ FM. 273 สถานี และระบบ AM.173 
สถานี 

ในปัจจุบันคล่ืนความถ่ีวิทยุกระจายเสียงอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงาน
ราชการและรัฐวิสาหกิจประมาณ 20 แห่ง โดยโครงสร้างการด าเนินงานเพ่ือใช้ประโยชน์จากคล่ืน
ความถ่ีของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจดงักล่าวแบ่งออกได้ 2 ลักษณะเช่นเดียวกับในกรณีของ
โทรทศัน์คือ    1.หน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ดแูลและบริหารจดัการเองซึ่งมกัจะมีรูปแบบการ
บริหารจดัการท่ีก าหนดนโยบายด้านเนือ้หาจากส่วนกลาง 2.หนว่ยราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ดแูล
และให้บุคคลภายนอกบริหารจัดการโดยเม่ือจัดสรรเวลาหรือ “สัมปทาน”แก่บุคคลภายนอกแล้ว
หน่วยงานรัฐจะไมเ่ข้าไปยุง่เก่ียวในการด าเนินงานทางด้านธุรกิจของเอกชน แตจ่ะดแูลเฉพาะในด้าน
นโยบายหลักๆ เท่านัน้ การจัดการในลักษณะดงักล่าวท าให้บริษัทเอกชนท่ีต้องการเข้ามาด าเนิน
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ธุรกิจกระจายเสียงจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ สญัญาการด าเนินงานวิทยุส่วนใหญ่
ในชว่งหลงัจะมีระยะเวลาสัน้ประมาณ 1-2 ปี ตามมตขิองคณะรัฐมนตรีเม่ือปี 2541 ท่ีมีขึน้เพ่ือรองรับ
การปฏิรูปส่ือตามรัฐธรรมนญู 

พฒันาการของวิทยใุนประเทศไทย เร่ิมต้นจากการน าสญัญาณวิทยโุทรเลขมา
ใช้เพ่ือการส่ือสาร แล้วพฒันาไปสู่วิทยกุระจายเสียงในภายหลงั กิจการวิทยโุทรเลขในสมยัแรกก าเนิด
จากความสนใจของเจ้านายและจ ากดัการใช้อยู่ในราชการทหารเท่านัน้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6 ได้บัญญัติค าว่า “วิทยุ” ใช้แทนค าว่า “ราดิโอ” (Radio) พร้อมทัง้
ประกาศใช้พระราชบญัญัติวิทยุโทรเลข พ.ศ. 2457 เป็นกฎหมายฉบบัแรกท่ีเก่ียวกับกิจการวิทยุ มี
กรมไปรษณีย์โทรเลขท าหน้าท่ีรักษาอ านาจในการตัง้เคร่ืองสง่และใช้วิทยโุทรเลขในประเทศ 

1. ยคุทดลองกระจายและก่อตัง้สถานีแหง่แรก (พ.ศ. 2470-2475) 
ในปี พ.ศ. 2470 พลเอก พระเจ้าพ่ียาเธอกรมพระก าแพงเพ็ชรอัครโยธิน 

เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม มีความสนใจในด้านวิทยุส่ือสาร ได้ทดลองส่งเสียงพูดกับ
เสียงดนตรีด้วยเคร่ืองส่งวิทยุโทรศพัท์ ท่ีวงับ้านดอกไม้ ฝ่ายกองช่างวิทย ุกรมไปรษณีย์โทรเลข ก็ได้
ตัง้เคร่ืองส่งวิทยุโทรศัพท์ขนาดเล็ก เพ่ือทดลองส่งเสียงดนตรีและเสียงพูดเช่นกัน โดยส่งจากตึก
กรมไปรษณีย์โทรเลขปากคลองโอ่งอ่าง หน้าวดัราชบรูณะ ใช้ช่ือสถานีวิทยกุระจายเสียงทดลองว่า 4 
พีเจ (HS 4 PJ) ตอ่มาได้เปิดสถานีวิทยกุระจายเสียงถาวรแห่งแรกของประเทศไทยช่ือวา่ “สถานีวิทยุ
กรุงเทพฯ ท่ีพญาไท” เม่ือวนัพธุท่ี 25 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2473 อนัเป็นวนัฉัตรมงคลในพระบาทสมเด็จ
พระปกเปล้าเจ้าอยู่หวั ทรงมีพระราชด ารัสเปิดสถานี ความว่า “...การทดลองวิทยกุระจายเสียงท่ีได้
เร่ิมจดัขึน้ และท าการทดลองตลอดมานัน้ ก็ด้วยความมุ่งหมายว่าจะส่งเสริมการศกึษา การค้าขาย 
และการบนัเทิงแก่พ่อค้าประชาชน...” ในปี พ.ศ. 2473 เม่ือการสง่วิทยกุระจายเสียงเพิ่มมีคณุภาพรับ
ฟังได้มากขึน้ ได้มีการประกาศใช้พระราชบญัญัติวิทยโุทรเลขแก้ไขเพิ่มเตมิ พ.ศ. 2473 ท าให้จ านวน
เคร่ืองรับวิทยเุพิ่มขึน้จากเดมิท่ีมีอยูร่าว 10 เคร่ือง เป็นกวา่ 11,000 เคร่ืองในเวลาปีเดียว 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็น
ระบอบรัฐสภาภายใต้รัฐธรรมนญู ในวนัท่ี 24 มิถนุายน พ.ศ. 2475 โดยคณะราษฎร ได้มีการใช้สถานี
วิทยกุรุงเทพฯ ท่ีพญาไท ประกาศการเปล่ียนแปลงการปกครอง การเปล่ียนแปลงทางการเมืองในครัง้
นีมี้ผลอย่างส าคัญต่อทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยี การจัดระบบ รูปแบบและเนือ้หาของ
วิทยกุระจายเสียงในระยะตอ่มาจวบจนปัจจบุนั 

1. ยคุส่ือใหมก่บัการปกครองใหมภ่ายใต้รัฐธรรมนญู (พ.ศ. 2476 - 2482) 
รัฐบาลใหม่ซึ่งมีคณะราษฎรเป็นแกนน าทางการเมืองมีพนัธกิจในการส่งเสริม

การปกครองระบอบประชาธิปไตยทางรัฐสภา และได้ให้ความส าคญักับรัฐธรรมนูญว่าเป็นตวัแทน
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และเป็นศนูย์รวมอ านาจอธิปไตยของปวงชน รัฐบาลได้จดัตัง้กองการโฆษณาการขึน้ และอาศยัวิทยุ
ซึง่เป็นส่ือซึ่งเพิ่งเกิดใหม่ในระยะนัน้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างระบอบการเมืองใหม่ งานวิทยเุป็นหนึ่ง
ในฝ่ายงานหลักของกรมโฆษณาการ นอกเหนือจากงานด้านหนังสือและภาพยนตร์ การแสดง
ปาฐกถา การปราศรัยและการแถลงข่าว ในพิธีและโอกาสส าคญัต่าง ๆ ของผู้น าในคณะรัฐบาลจึง
เป็นเนือ้หาหลกัของสถานีวิทยกุรุงเทพฯ ท่ีพญาไท ภายหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง อยา่งไรก็ดี 
วิทยเุป็นส่ือเสียงท่ีให้ความบนัเทิงควบคูไ่ปกบัขา่วสาร สถานีวิทยทุดลองของกรมไปรษณีย์โทรเลขได้
จดัรายการแสดงดนตรี อ่านหนงัสือ วรรณคดี และบทความ ออกอากาศ ได้รับความนิยมจากคนฟัง
มาก 

ในปี พ.ศ. 2482 รัฐบาลได้โอนงานวิทยุกระจายเสียงท่ีสงักดักรมไปรษณีย์โทร
เลขไปขึน้อยู่กบัส านกังานโฆษณาการ ตอ่มาในปี พ.ศ. 2484 จอมพล ป. พิบลูสงคราม ให้เปล่ียนช่ือ
สถานีวิทยกุรุงเทพฯ ท่ีพญาไท เป็น “สถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย” นอกจากรัฐบาลจะได้
ก าหนดให้รัฐธรรมนูญนิยมเป็นอุดมการณ์ใหม่แล้ว หลังจากท่ีพลตรีหลวงพิบูลสงคราม ได้เป็น
นายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2481 นโยบายในเร่ืองชาตนิิยม รัฐนิยม และการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมให้
มีลักษณะสากลนิยม ท าให้วิทยุมีบทบาทเป็นส่ือในการโฆษณาปลุกเร้าความรู้สึก ความคิดและ
ความเช่ือ โดยอาศยัรูปแบบของค าขวญั หรือผ่านรายการสนทนา เช่น รายการของนายมัน่ นายคง 
เพลงและดนตรีปลกุใจของวงดนตรีกรมโฆษณาการ 

 3. ยคุชาตนิิยม สงคราม และโฆษณาชวนเช่ือ (พ.ศ. 2483 - 2500) 
 กรณีเรียกร้องดนิแดนคืนจากฝร่ังเศสในระหวา่ง พ.ศ. 2483 – 2484 รัฐบาล

หลวงพิบลูสงคราม สามารถสร้างกระแสชาตนิิยมให้เกิดขึน้ได้อยา่งกว้างขวางทัว่ประเทศ โดยเฉพาะ
นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา ท่ีเป็นยุวชนและยุวชนทหาร ข้าราชการ มีการแต่งเพลงกราว เพลงปลุกใจ
จ านวนมาก เช่น เพลงต่ืนเถิดชาวไทย ของหลวงวิจิตรวาทการ นอกจากนีรั้ฐบาลยงัได้จัดตัง้สถานี
วิทยุเคล่ือนท่ี 12 สถานีตามแนวชายแดน อาทิ เชียงแสน เชียงราย และตราด เพ่ือโฆษณาให้
ประชาชนรวมใจกันเรียกร้องดินแดน วิทยจุึงมีส่วนอย่างส าคญัในการปลกูฝังความรู้สึกชาตินิยมใน
กรณีนี ้

ในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 (พ.ศ. 2484 - 2488) กองทัพญ่ีปุ่ นยกพลขึน้บก
ทางใต้เข้ายึดครองประเทศไทย รัฐบาลยอมแพ้และเข้าร่วมอยู่ในฝ่ายอักษะกับประเทศญ่ีปุ่ น นาย
ปรีดี พนมยงค์ และฝ่ายท่ีไม่เห็นด้วยกบัรัฐบาล ได้ก่อตัง้กลุ่มเสรีไทยขึน้ตอ่สู้อย่างลบั ๆ ร่วมกบัฝ่าย
สมัพนัธมิตรซึ่งมีสหรัฐและองักฤษเป็นแกนน า วิทยกุระจายเสียงมีบทบาทมากในการติดต่อส่ือสาร
และการโฆษณาชวนเช่ือทางการเมืองของทัง้สองฝ่าย งานด้านการเฝ้าฟังข่าวของกรมโฆษณาการ
เพ่ือให้รู้ถึงความเคล่ือนไหวของการรบจึงมีความส าคญัอย่างมาก ในขณะเดียวกนั รัฐบาลยงัคงเน้น
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เนือ้หาชาตินิยมในรายการและปลุกกระแสประชามติในการเป็นพันธมิตรสงครามระหว่างไทยกับ
ญ่ีปุ่ น 

เม่ือประเทศไทยถกูโจมตีจากทางฝ่ายพนัธมิตร โรงไฟฟ้าถกูทิง้ระเบดิเสียหาย 
ส่งผลให้การส่งวิทยกุระจายเสียงหยดุชะงกั ประชาชนต้องอาศยัข่าวจากหนงัสือพิมพ์เป็นส่วนใหญ่ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงได้สั่งให้กรมไปรษณีย์โทรเลขเตรียมส ารองเคร่ืองส่ง
วิทยกุระจายเสียงไว้ จนในท่ีสดุได้พฒันาจนสามารถออกอากาศส่งกระจายเสียงเป็นประจ าได้ โดย
ใช้ช่ือวา่ “สถานีวิทยทุดลอง 1 ปณ.” 

หลงัสงคราม จอมพล ป. พิบลูสงครามตกเป็นอาชญากรสงคราม การใช้วิทยุ
เพ่ือโฆษณาชวนเช่ือในแนวรัฐนิยมและชาตินิยมเช่ือผู้น ายุติลง แต่จอมพล ป. พิบูลสงครามก็หวน
กลบัมาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นค ารบท่ีสอง ระหว่าง พ.ศ.2492 – 2500 ในครัง้นีไ้ด้มีโครงการพฒันา
กิจการวิทยุกระจายเสียง โดยการก่อตัง้สถานีวิทย ุท.ท.ท. บริษัทไทยโทรทศัน์ จ ากดั ท่ีส่ีแยกคอกววั 
เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งแรกท่ีจดทะเบียนในรูปบริษัท มีกรมโฆษณาการเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ 
ระยะแรกออกอากาศในระบบเอเอ็ม ภายหลงัได้เปล่ียนเป็นระบบเอฟเอ็ม ซึ่งถือเป็นสถานีวิทยเุอฟ
เอ็มแห่งแรกของประเทศไทย นอกจากนี ้จอมพล ป. พิบูลสงคราม มีโครงการก่อตัง้สถานีโทรทศัน์
แหง่แรกด้วย ซึง่จะได้กลา่วถึงตอ่ไป 

ในปี พ.ศ. 2493 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบญัญัติการโฆษณากระจาย
เสียง เพ่ือยกเลิกการจดทะเบียนเคร่ืองรับวิทยุ ท าให้ประชาชนสามารถเป็นเจ้าของโดยไม่ต้องขอ
อนญุาต และให้หนว่ยงานราชการอ่ืนตัง้สถานีวิทยขุึน้ได้ หน่วยราชการทหารจงึได้จดัตัง้สถานีวิทยใุน
กรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดัขึน้อีกหลายสถานี 

4. ยคุวิทยกุารค้าในอปุถมัภ์เผดจ็การทหาร (พ.ศ. 2501 - 2515) 
รัฐบาลจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ด าเนินการขยายเครือข่ายวิทยกุระจายเสียง 2 ส่วนควบคู่กันไป 
คือสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย ของกรมประชาสมัพนัธ์ และสถานีวิทยุ วปถ. ในเครือกองทพับกให้
ครอบคลมุพืน้ท่ีทัว่ประเทศ ด้านหนึ่งเพ่ือตอบสนองนโยบายการเมืองด้านปฏิบตัิการทางจิตวิทยาใน
การต่อต้านลทัธิคอมมิวนิสต์ ซึ่งบางส่วนได้รับงบประมาณสนบัสนนุจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และ
อีกด้านหนึ่ง เพ่ือเปิดให้ธุรกิจเอกชนและกองทัพได้แบ่งปันผลประโยชน์กันหลังจากมีการยกเลิก
นโยบายทนุนิยม โดยรัฐท่ีจอมพล ป. พิบลูสงคราม ได้วางแนวทางไว้ก่อนหน้านี ้เม่ือมีสถานีวิทยมุาก
ขึน้ แต่รัฐบาลมีการควบคมุเนือ้หารายการข่าวสารและสาระอย่างเข้มงวดรายการบนัเทิงซึ่งตามมา
กับวิทยุจึงหนีไม่พ้นรายการประเภทเพลงและโฆษณาคนฟังนิยมท่ีจะขอให้ผู้ จดัรายการเปิดเพลง
ตามค าขอ และส่งขา่วคราวถึงกนัผา่นเสียงเพลง ท าให้รายการประเภทนีเ้ฟ่ืองฟูมาก ส าหรับรายการ
ท่ีได้รับความนิยมมากอีกประเภทหนึ่งคือ รายการลิเก และละครวิทยุ มีคณะแก้วฟ้า คณะเอิบ 
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กนัตถาวร คณะกนัตนา คณะนีลิกานนท์ คณะกัญชลิกา เป็นต้น มีทัง้ละครสัน้จบในตอนและละคร
เร่ืองยาว ออกอากาศทางสถานีวิทยุ ท.ท.ท., วิทยุ ปตอ., วิทยุเสียงจากทหารเรือ, วิทยุ รด. รวมทัง้
สถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วย เม่ือออกอากาศในกรุงเทพฯ แล้ว คณะละครจะส่งเทป
ไปออกอากาศท่ีสถานีวิทยใุนตา่งจงัหวดั 

ส่วนรายการข่าวทางวิทยุมีการเปล่ียนแปลงท่ีน่าสนใจในระยะนี ้โดยทางสถานี
วิทยเุอเอ็ม มีการเสนอรายการขา่วชาวบ้านซึง่นกัจดัรายการส่วนใหญ่น าขา่วจากหนงัสือพิมพ์มาเล่า
ตอ่ให้กบัผู้ ฟังรายการ ผู้จดัซึ่งได้รับความนิยมมาก เช่น “หญิงไทยไขข่าว” ของสมหญิง ยิ่งยศ สถานี
วิทยุ ปตอ. “คยุโขมงหกโมงเช้า” ของ ดุ่ย ณ บางน้อย สถานีวิทยุ ปชส. 7 “ข่าวส่ีมุมบ้าน” ของวุฒิ 
เวณุจนัทร์ สถานีวิทยทุหารอากาศทุ่งมหาเมฆ “เสียงจากนายหนนวย” สถานีวิทย ุขสทบ. รายการใน
แนวนีอ้อกอากาศทัง้ภาคเช้าตัง้แตเ่วลาย ่ารุ่ง 5 นาฬิกา และภาคค ่าหลงัการถ่ายทอดข่าวจากสถานี
วิทยกุระจายเสียงแหง่ประเทศไทย 

วิทยุการค้าแพร่หลายมากจนผู้ ฟังวิจารณ์ว่าวิทยุมีแต่โฆษณา หรือใช้ค าว่า 
“โฆษณาหน้าเลือด” รัฐบาลจึงสัง่ระงบัโฆษณาทางวิทยุ และออกระเบียบว่าด้วยวิทยกุระจายเสียง
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2511 มาควบคมุโฆษณา ท าให้รายการวิทยุจ านวนมากต้องออกอากาศโดย
ไม่มีโฆษณาและขาดรายได้ชัว่คราว แต่สถานีวิทย ุท.ท.ท. ได้รับการยกเว้น นอกจากนีรั้ฐบาลยงัสัง่
ห้ามรายการเพลงตามค าขอโดยอ้างปัญหาด้านภยัความมัน่คงและเร่ืองความสมัพนัธ์ชู้สาว ในระยะ
เดียวกัน รัฐบาลจอมพล ถนอม ได้ให้สิทธิแก่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเข้ามาก่อตัง้สถานีวิทยุเอเชียเสรี 
เพ่ือวตัถุประสงค์ในการต่อต้านคอมมิวนิสต์ (กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2511 ออกตามความใน
พระราชบญัญัติวิทยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ พ.ศ. 2498) ในปีพ.ศ. 2515 กองทพับกมีสถานี
วิทยทุัง้สิน้ 64 แหง่ และกรมประชาสมัพนัธ์มี 21 แหง่ทัว่ประเทศ 

5. ยคุวิทยตุ้านประชาธิปไตย (พ.ศ. 2516 - 2525) 
ส่ือวิทยุท่ีเติบโตมากับเผด็จการทหารและประกอบธุรกิจบนัเทิงเป็นหลกั ไม่

อาจปรับตวัไปกบัการเปล่ียนแปลงครัง้ส าคญั “การปฏิวตัิ 14 ตลุา” ในปี พ.ศ. 2516 ได้ ในขณะท่ีส่ือ
หนงัสือและหนงัสือพิมพ์ต่ืนตวักบักระแสประชาธิปไตย ส่ือวิทยซุึ่งเป็นเคร่ืองมือโฆษณาชวนเช่ือของ
รัฐได้แสดงบทบาทท่ีปิดกัน้และบิดเบือนข้อมูลข่าวสารในช่วงท่ีนิสิตนักศึกษาและประชาชน
เดินขบวนเรียกร้องรัฐธรรมนูญ ในระหว่างท่ีรัฐบาลและทหารใช้ก าลงัปราบปรามประชาชนบนถนน
ราชด าเนิน เ กิดการปะทะต่อสู้ กัน  และอาคารกรมประชาสัมพันธ์ซึ่ ง เ ป็นท่ีตัง้ของสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถูกวางเพลิงพร้อม ๆ กับอาคารกองสลากกินแบ่งรัฐบาลท่ีอยู่ติด
กับบริเวณใกล้สะพานผ่านพิภพลีลาหนังสือพิมพ์ได้ตัง้ฉายาให้กรมประชาสัมพนัธ์ว่า “กรมกร๊วก” 
หลงัเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 
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รัฐบาลใหม่ภายหลังการเลือกตัง้ พ.ศ. 2517 ได้ประกาศใช้ระเบียบว่าด้วย
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ พ.ศ. 2518 และมีคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ หรือ กบว. เป็นคณะกรรมการท่ีมีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแลสถานีวิทยุและโทรทศัน์ให้
เป็นไปตามระเบียบนีบ้ทบญัญัติท่ีส าคญัคือ การก าหนดให้มีโฆษณาทางวิทยุได้ไม่เกินชัว่โมงละ 8 
นาที และให้สถานีทกุแหง่ต้องเก็บเทปบนัทกึรายการไว้ 15 วนั เพ่ือให้ กบว. ตรวจสอบ คณะกรรมการ
ชดุนีเ้ป็นท่ีมาของการตรวจเซนเซอร์เนือ้หาของรายการวิทยแุละโทรทศัน์ 

บทบาทในทางบันเทิงของส่ือวิทยุในยุคนีไ้ม่โดดเด่นเม่ือเทียบกับยุคก่อน 
เน่ืองจากต้องปรับตวักบัโครงสร้างของระบบการเมืองและสงัคมท่ีมากระทบกบัระบบอปุถมัภ์ของส่ือ
วิทยุ ส่วนท่ีเป็นบทบาทส าคญัอยู่ในด้านการเมืองแนวอนุรักษนิยม ซึ่งฝ่ายขวาและทหารได้ใช้วิทยุ
เป็นเคร่ืองมือในการปลกูกระแสต้านการเคล่ือนไหวของนิสิตนกัศกึษา มีกลุ่มวิทยเุสรีและนักวิทยใุน
รายการข่าวและสนทนาเป็นแกนน าในการระดมมวลชนก่อนเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 การสร้าง
กระแสขวาจัดต่อต้านนิสิต นักศึกษาท าให้ประชาชนจ านวนมากเช่ือว่านักศึกษาท่ีชุมนุมอยู่ใน
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์มีอาวธุและเตรียมตอ่สู้กบักองก าลงัของรัฐ และไม่คดัค้านการปราบปราม
อย่างรุนแรงโดยกองก าลงัทหารและกองก าลังนอกเคร่ืองแบบ ภายหลงัท่ีคณะปฏิรูปการปกครอง
แผ่นดินเข้ายึดอ านาจ ได้ออกค าสัง่ คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดนิ ฉบบัท่ี 15 เพ่ือควบคมุการเสนอ
ขา่วทางวิทย ุและบงัคบัให้ทกุสถานีถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยแุหง่ประเทศไทยวนัละ 4 ครัง้ และให้
ทกุสถานีถ่ายทอดรายการ “เพ่ือแผน่ดนิไทย” จากกองบญัชาการทหารสงูสดุ 

นิสิตนักศึกษาและปัญญาชนท่ีหนีภัยคุกคามไปร่วมต่อสู้ กับพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้ใช้ส่ือวิทย ุ“เสียงประชาชนแห่งประเทศไทย” ตอบโต้รัฐบาล สถานี
วิทยุแห่งนีเ้ป็นสถานีวิทยุคล่ืนสัน้ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน ออกอากาศเป็นประจ าทุกวัน 
เสนอรายการข่าว การวิเคราะห์และวิจารณ์ทางการเมือง/สงัคม เพลงและดนตรีท่ีประพันธ์ขึน้ใน
สถานการณ์สู้รบ และได้ยตุกิารออกอากาศไปในปี พ.ศ. 2526 

6. ยคุการเตบิโตทางธุรกิจของส่ือวิทย ุ(พ.ศ. 2526 - 2535) 
สถานการณ์การเผชิญหน้ากันระหว่างความคิดการเมืองฝ่ายซ้ายและฝ่าย

ขวาถกูปลดชนวนหลงัปี พ.ศ. 2524 เป็นต้นมา ในชว่งหวัเลีย้วหวัตอ่ทางการเมืองซึง่มีรัฐบาลจากการ
เลือกตัง้ แต่นายกรัฐมนตรีมาจากฝ่ายกองทัพ สังคมไทยสามารถพยุงตัวฝ่าวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจครัง้ใหญ่เป็นครัง้แรกได้ นโยบายการส่งออกและการลงทนุจากตา่งประเทศท าให้เกิดภาพ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันสินค้าอุปโภคบริโภคก็ขยายตวัตาม ส่งผลให้โฆษณามีเงิน
หมุนเวียนในระบบมากขึน้ งบโฆษณาทัง้ระบบ ขยายจาก 5,330 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2528 เป็น 
12,546 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2533 ในจ านวนนีเ้ป็นงบโฆษณาทางวิทยุ 1,200 ล้านบาท (ตัวเลข



180 

 

ประมาณการ) ประการส าคญัธุรกิจเพลงเร่ิมก่อตวัเป็นอุตสาหกรรม มีการผลิตเทปเพลงออกวาง
จ าหน่ายและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย (แผ่นเสียงมีราคาแพง จึงไม่ได้รับความนิยม) ดนตรีป๊
อป ดนตรีลกูทุ่ง และดนตรีลกูกรุงต้องอาศยัช่องทางของส่ือวิทยใุนการเผยแพร่ท าให้มีนกัจดัรายการ
เพลง หรือดีเจหน้าใหม่เกิดขึน้ มีระบบคิวเพลง หรือการว่าจ้างเปิดเพลงเป็นกลยุทธ์ในการส่งเสริม
การขาย ความคึกคกัทางธุรกิจท าให้รายการเพลงทางวิทยุจ านวนมากท่ีเคยเป็นรายการบนัทึกเทป 
เร่ิมเปล่ียนมาเป็นการออกอากาศรายการสดอีกครัง้หนึง่ 

ในขณะท่ีสถานีวิทยเุอเอ็ม มีรายการแนวข่าวชาวบ้านมาตัง้แตย่คุวิทยกุารค้า 
โดยน าข่าวจากหนงัสือพิมพ์มาอ่านออกอากาศและผู้อ่านบางคนเล่าประเด็นข่าวอย่างมีสีสนั ท าให้
เป็นท่ีนิยมของคนฟัง สถานีวิทยุเอฟเอ็มเพิ่งเร่ิมมีรายการข่าวต้นชั่วโมงและมีสปอตโฆษณาสัน้ ๆ 
ควบคู่ไปด้วย ท าให้ผู้ ฟังในเมืองมีโอกาสรู้ข่าวสารมากขึน้และรวดเร็วขึน้ ในช่วงเดียวกันนีเ้องท่ีส่ือ
วิทยมีุการขยายตวัอยา่งก้าวกระโดด จากจ านวน 252 สถานี ในปี พ.ศ. 2525 เพิ่มเป็น 498 สถานี ใน
ปี พ.ศ. 2435 เป็นสถานีของกระทรวงกลาโหม 211 สถานี กรมประชาสัมพันธ์ 136 สถานี และ 
องค์การส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) 61 สถานีและในจ านวนท่ีเพิ่มขึน้เป็นสถานีใน
ระบบเอฟเอ็มเกือบทัง้หมด เพ่ือบริการผู้ ฟังท่ีเป็นกลุ่มชนชัน้กลางในเมืองซึ่งมีก าลงัซือ้ทางเศรษฐกิจ
เพิ่มขึน้ อย่างไรก็ดี ระบบการให้สมัปทานแบบอุปถัมภ์โดยหน่วยงานของรัฐก็ยงัไม่ได้เปล่ียนแปลง
มากนัก จะมีก็แต่การเ รียกค่าสัมปทานและค่าเช่าเวลาเพิ่ม ส่งผลให้การแข่งขันในธุรกิจ
วิทยกุระจายเสียงทวีความรุนแรงยิ่งขึน้ 

7. ยคุเสรีภาพส่ือวิทยเุบง่บาน (พ.ศ. 2535 – ปัจจบุนั) 
ในช่วงเหตกุารณ์ 17 -20 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 มีการเคล่ือนไหวชมุนมุและ

เดินขบวนคดัค้านการเป็นนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.สจุินดา คราประยูร รัฐบาลปิดข่าวทางวิทยุและ
โทรทัศน์เก่ียวกับการชุมนุมและน าทหารออกปราบปรามกลุ่มผู้ ชุมนุมบริเวณถนนราชด าเนิน ใน
ระหว่างเหตุการณ์สถานีวิทยุ จ.ส. 100 ชีน้ าให้เห็นว่าการชุมนุมเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย
กระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในขณะท่ี ส านักข่าว เช่น เอเอ็นเอ็น และแปซิฟิค 
พยายามรายงานเหตกุารณ์ตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ แตกตา่งจากการรัฐประหารในอดีตท่ีสถานีวิทยุ
แห่งประเทศไทยเป็นจดุยทุธศาสตร์ท่ีจะถกูยึดก่อน และสถานีวิทยอ่ืุน ๆ ทั่วประเทศมีหน้าท่ีถ่ายทอด
ประกาศของคณะรัฐประหาร ในครัง้นี ้ความไม่แน่นอนของสถานภาพการต่อสู้ท าให้สถานีวิทยุบาง
แห่งยงัคงสามารถรายงานขา่วท่ีแตกตา่งจากรัฐบาลได้ตอ่เน่ืองระดบัหนึง่ ภายหลงัเหตกุารณ์ปรากฏ
ว่ามีผู้ เสียชีวิต 44 คน และสญูหาย 293 คน รวมผู้พิการและบาดเจ็บแล้วมีประชาชนผู้ เสียหายรวม 
505 คน (คณะกรรมการญาตวีิรชนเดือนพฤษภา พ.ศ. 2535, 2543) 
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นายอานนัท์ ปันยารชนุ นายกรัฐมนตรีของรัฐบาลท่ีจดัตัง้ขึน้หลงัเหตกุารณ์ มี
นโยบายเปิดเสรีส่ือของรัฐ ได้ออกระเบียบว่าด้วยวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ พ.ศ. 2535 และ
ให้มีคณะกรรมการกิจการวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์แหง่ชาต ิหรือ กกช. ท าหน้าท่ีก ากบัดแูล
กิจการวิทยุและโทรทัศน์ สาระส าคัญประการหนึ่งของระเบียบนี ้ได้แก่ การยกเลิกก าหนดเวลา
โฆษณาทางวิทย ุปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด ในชว่งเวลานีเ้สรีภาพของวิทยกุระจายเสียงเติบโต
อย่างเต็มท่ี รายการหลากหลายรูปแบบเกิดขึน้ทางสถานีวิทยุ เช่น รายการข่าวและวิเคราะห์ข่าว 
รายการสนทนาสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม การโทรศพัท์เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นใน
รายการตา่ง ๆ การถ่ายทอดสดการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล เกิดเป็นสถานีแนวข่าวสารและสาระ
ขึน้ โดยมีส านกัข่าวเอกชนทางวิทยท่ีุอยูใ่นเครือของหนงัสือพิมพ์ เชน่ เดอะเนชัน่ วฏัจกัร เข้ามาจดัท า
รายการแขง่ขนักบัส านกัขา่วท่ีเกิดขึน้ก่อนหน้านี ้คือ แปซิฟิค และไอเอ็นเอ็น และ อ.ส.ม.ท. 

รัฐบาลหลายชุดหลังการเลือกตัง้ในปี พ.ศ. 2536 เช่น รัฐบาลท่ีมีพรรค
ประชาธิปัตย์เป็นแกนน า รัฐบาลชาติไทย และรัฐบาลความหวังใหม่ต่างก็หวั่นไหวต่อเสียง
วิพากษ์วิจารณ์ของส่ือมวลชน ท าให้มีการควบคมุและเซนเซอร์รายการ หรือปิดรายการบางรายการ 
ส าหรับรายการบนัเทิง เช่น รายการเพลง มีการจดัแนวสถานีเป็น format station เช่นเป็นแนวเพลง
ฟังสบาย เพลงเก่า เพลงลูกทุ่ง หรือ เพลงแนวใหม่ / แนวทางเลือก (pirate radio แต่อยู่ได้ไม่นานก็
เลิกไป) ส่วนรายการละครวิทยหุดตวัเหลือเพียง 2 – 3 สถานี เช่น สถานีวิทยตุ ารวจตระเวนชายแดน 
(ตชด.) และ วิทยุพลังงานทหาร (วพท.) และมีคณะละครเกิดใหม่ 1 – 2 คณะ เม่ือเทียบกับละคร
โทรทัศน์ ละครวิทยุไม่อาจแข่งขนักับละครโทรทัศน์ได้ เน่ืองจากยุคนีเ้ป็นยุคท่ีละครโทรทัศน์ครอง
ตลาด 

ในอีกด้านหนึ่ง กระแสการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองและการปฏิรูปส่ือ
ของรัฐหลงัเหตุการณ์พฤษภา 2535 เป็นไปอย่างต่อเน่ือง รัฐบาลซึ่งมีนายอานันท์ ปันยารชุน เป็น
นายกรัฐมนตรี ได้ด าเนินการให้มีสถานีโทรทศัน์ช่องใหม่เพ่ือน าเสนอข่าวสารให้แก่ประชาชน ส่วน
การปฏิรูปส่ือในระยะยาวมีการเคล่ือนไหวโดยองค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการและส่ือมวลชน
ร่วมกับขบวนการร่างรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติในมาตรา 39, 40 และ 41 ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ได้ให้การรับรองสิทธิเสรีภาพในการพดู เขียน และแสดงความคิดเห็น 
และในการจัดสรรคล่ืนวิทยุและโทรทัศน์ใหม่ รวมทัง้ให้การคุ้มครองแก่นักวิชาชีพส่ือทัง้ท่ีเป็นส่ือ
เอกชนและส่ือของรัฐ 

ในปี พ.ศ. 2543 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืน
ความถ่ีและก ากบักิจการวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ พ.ศ. 2543 ก าหนดให้มีคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์แหง่ชาต ิหรือ กสช. ซึง่มีอ านาจหน้าท่ีในการก าหนดนโยบาย 
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การจดัท าแผนแม่บทกิจการวิทยกุระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ และแผนความถ่ีวิทย ุสาระส าคญั
ของพระราชบญัญัติฉบบันีย้ังก าหนดให้รัฐจัดสรรคล่ืนวิทยุให้แก่ภาคประชาชนเป็นครัง้แรก โดย
จดัสรรไม่ต ่ากว่าร้อยละ 20 และให้มีกิจการวิทยแุละโทรทศัน์ประเภทส่ือบริการสาธารณะ ควบคูไ่ป
กบัส่ือธุรกิจเอกชน ในสมยัรัฐบาล พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัร เป็นนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2544 – 2549) 
การครอบง าส่ือในทางธุรกิจและการควบกิจการข้ามส่ือระหว่างกิจการด้านโทรคมนาคมและส่ือวิทยุ-
โทรทศัน์ ท าให้ส่ือขนาดเล็กไม่สามารถแข่งขนักบักลุ่มทนุใหญ่ได้ รวมทัง้มีการควบคมุสิทธิเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นด้วยการงดให้โฆษณาแก่ส่ือท่ีวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล (อบุลรัตน์  ศิริยวุศกัดิ์ 
และ เมธา  เสรีธนาวงศ์. 2550: 100) 

 โทรทศัน์ 
ส่ือโทรทศัน์เป็นส่ือกระแสหลกัท่ีได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นอยา่งมาก

เน่ืองจากสามารถส่ือสารได้ทัง้ภาพและเสียงในเวลาเดียวกัน สถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยใน
ปัจจบุนัมี 6 สถานี ได้แก่ สถานีวิทยโุทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อสมท. สถานีโทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 
สถานีโทรทศัน์สีกองทพับก ช่อง 7 สถานีวิทยโุทรทศัน์ไทยทีวีสี ช่อง 9 อสมท. สถานีวิทยโุทรทศัน์แห่ง
ประเทศไทยชอ่ง 11 และสถานีวิทยโุทรทศัน์ไทยพีบีเอส  

โทรทศัน์ในประเทศไทยสามารถแบง่ลกัษณะและการด าเนินงานออกได้เป็น 
2 ลกัษณะใหญ่ๆ คือ 1. โทรทศัน์ท่ีรัฐเป็นเจ้าของและด าเนินงานเอง ได้แก่ สถานีวิทยุโทรทศัน์แห่ง
ประเทศไทยช่อง 11 สถานีวิทยโุทรทศัน์ไทยทีวีสี ช่อง 9 อสมท. และสถานีโทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 
ล่าสุดคือสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 2. โทรทศัน์ท่ีรัฐเป็นเจ้าของแต่ให้เอกชนด าเนินงาน ได้แก่  
สถานีวิทยโุทรทศัน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 อสมท. ซึ่งได้รับสมัปทานจาก อสมท. สถานีโทรทศัน์สีกองทพับก 
ช่อง 7 ได้รับสมัปทานจากกองทัพบก  สถานีโทรทศัน์ของเอกชนท่ีได้รับสมัปทานจากรัฐทัง้หมดมี
โครงสร้างความเป็นเจ้าของในลกัษณะของธุรกิจครอบครัว แม้ว่าบางสถานีจะจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ก็ตาม กลา่วคือสถานีช่อง 3 ถือหุ้นใหญ่โดยตระกลูมาลีนนท์ ชอ่ง 7 ถือหุ้นใหญ่โดยตระกลู
รัตนรักษ์ สว่นสถานีของรัฐท่ีด าเนินงานในเชิงพาณิชย์ทัง้ชอ่ง 5 และชอ่ง 9 ก็มีการจดัตัง้บริษัทขึน้มา
เพ่ือให้การด าเนินงานมีความคล่องตวั โดยสถานีโทรทัศน์กองทพับกช่อง 5 ได้จดัตัง้บริษัท ททบ.5 
จ ากัด และบริษัทย่อย ได้แก่บริษัท ททบ.5 มาร์เก็ตติง้ จ ากัด และ บริษัท ททบ.5โปรดกัชั่น จ ากัด 
สว่นชอ่ง 9 นัน้ อสมท. ก็มีการแยกสว่นงานด้านวิทยโุทรทศัน์ออกมาเชน่กนั 

 หนงัสือพิมพ์ 
หนังสือพิมพ์ในประเทศไทยด าเนินการโดยภาคเอกชน มีทัง้หนังสือพิมพ์

รายวันและราย 3 วัน รายสัปดาห์ มีอิสระในการรายงานข่าวมากกว่าส่ือวิทยุกระจายเสียงและ
โทรทศัน์ เน่ืองจากส่ือวิทยุและโทรทศัน์ในประเทศไทยเป็นของรัฐ หมายความว่า หน่วยงานรัฐเป็น
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เจ้าของกรรมสิทธ์ิตามกฎหมาย แตห่น่วยงานรัฐบางแห่งท่ีให้บริษัทเอกชนเช่าสมัปทานเพ่ือน าเงินท่ี
ได้ใช้ในการบริหารจดัการหนว่ยงาน 

วิวฒันาการของหนงัสือพิมพ์ไทยเติบโตไปตามภาวะความเปล่ียนแปลงของ
สภาพสังคมประกอบกับหนังสือพิมพ์เป็นส่ือท่ีตัง้อยู่พืน้ฐานปรัชญาของการต่อสู้ ทางอุดมการณ์ 
หนงัสือพิมพ์จึงเป็นเสมือนกลไกหรือเคร่ืองมือส าคญั ท่ีมีส่วนผลกัดนัเปล่ียนแปลงสภาพการเมือง
การปกครองและสงัคมของไทยเสมอมา การศกึษาวิวฒันาการของหนงัสือพิมพ์ในแตล่ะยคุควบคูไ่ป
ด้วย บริบทเหล่านีไ้ด้แก่ บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม – วฒันธรรม และอดุมการณ์ความคิด
ทางวิชาชีพหนงัสือพิมพ์ 

หนังสือพิมพ์จัดเป็นส่ือท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศไทยเม่ือเปรียบเทียบกับ
ส่ือมวลชนประเภทอ่ืน ๆ หนงัสือพิมพ์ในไทยเกิดขึน้ภายหลงัจากท่ีมีการน าตวัพิมพ์และแทน่พิมพ์เข้า
มาในเมืองไทย ตัง้แตส่มยัพระนารายณ์มหาราช และพฒันาเร่ือยมาเป็นส่ือหนงัสือพิมพ์ การน าเสนอ
ประวตัิและพฒันาการ หนงัสือพิมพ์ไทย จะแบง่ออกเป็น 7 ยคุ โดยในช่วงแรกเป็นยคุท่ีอยู่ในระบอบ
การปกครองแบบสมบรูณาญาสิทธิราชย์และในช่วงหลงัเป็นยคุการปกครองในระบอบรัฐสภาภายใต้
รัฐธรรมนูญตัง้แต่ พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา ประวตัิศาสตร์หนงัสือพิมพ์ไทยได้เติบโตผ่านวิกฤตการณ์
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และกระแสวฒันธรรมข้ามชาติ จะเห็นได้ว่า พฒันาการ
ของหนงัสือพิมพ์ ไทยล้วนเก่ียวโยงกบัแนวคิดอดุมการณ์ท่ีมีสว่นก าหนดสถานภาพของหนงัสือพิมพ์
ในแต่ละยุค และหนังสือพิมพ์ได้ปรับเปล่ียนรูปแบบเนือ้หาและแนวนโยบายไปตามบริบทเหล่านี ้
อย่างต่อเน่ือง จากหนังสือพิมพ์ท่ีอยู่ในมือของเจ้านายราชส านัก มาอยู่ในการด าเนินการของ
ปัญญาชน สามญัชน นกัการเมือง นกัธุรกิจหรือเจ้าของทนุ และพฒันาจนกลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่
ท่ีสง่ผลให้เกิดการแขง่ขนัอยา่งไมเ่สรี 

  สำธำรณรัฐแห่งสหภำพพม่ำ 

จากการศึกษาการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนในภาคตะวันออกเก่ียวกับ
ประเทศพม่าพบว่า ผู้ เข้าอบรมได้เปิดรับข้อมลูข่าวสารในหลายด้าน ได้แก่ ความเป็นมาของประเทศ
พมา่ การเมืองการปกครอง ระบบส่ือสารมวลชน และประเดน็อ่ืนๆ ท่ีส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้

 ประวัตคิวำมเป็นมำ  
ประวตัิศาสตร์ของพม่าได้เร่ิมขึน้โดยชนชาติท่ีเข้ามาเป็นกลุ่มแรกคือ มอญ ซึ่ง

ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 13 ก็ได้อพยพย้ายถ่ินฐานมาอยู่ท่ีราบลุ่มแม่น า้อิระวดี ได้รับอิทธิพลของ
ศาสนาพทุธ และก่อให้เกิดวฒันธรรมของตนเองท่ีมีสว่นผสมจากอินเดียมาด้วย ในราวพทุธศตวรรษ
ท่ี 14 ชาวมอญ ได้เข้าครอบครองและมีอิทธิพลในดินแดนตอนใต้ของพม่า ต่อมาชาวพม่าจากทาง
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ตอนเหนือก็เดินทางอพยพเข้ามาในประเทศพม่าเร่ือยๆ จนปี พ.ศ. 1392 จึงมีหลักฐานกล่าวถึง
อาณาจักรอันทรงอ านาจซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ท่ีเมือง “พุกาม” ซึ่งเกิดจากการรวมแผ่นดินของพระ
เจ้าอโนรธา และได้รวมพม่าให้กลายเป็นแผ่นดนิเดียวกนัได้ และท าให้พกุามเป็นอาณาจกัรแหง่แรกท่ี
แข็งแกร่งท่ีสดุในพม่า แตแ่ล้วอาณาจกัรพกุาม ก็เร่ิมเส่ือมอ านาจลง จากการเข้าแทรกแซงของคณะ
สงฆ์ผู้ มีอ านาจ และจากจกัรวรรดมิองโกลท่ีเร่ิมบกุเข้ามา จนท าให้เกิดการสู้รบ และเกิดความวุน่วาย
ภายในประเทศ และในปี พ.ศ. 1830 มองโกลก็เข้ายึดครองอาณาจกัรพุกามได้ทัง้หมด และจัดตัง้
รัฐบาลบริหารในพมา่ 

หลงัจากนัน้ไม่นานพม่าก็ได้เกิดความขดัแย้งและแตกแยกออกเป็นสองฝ่ายอีกครัง้ 
โดยฝ่ายแรกคือ ราชวงศ์องัวะ ท่ีได้รับอิทธิพลจากพุกาม ได้ตัง้เมืององัวะในปี พ.ศ. 1907 และฟืน้ฟู
ศลิปวฒันธรรมตา่งๆ ของพกุามกลบัมา และเป็นยคุรุ่งเรืองของวรรณกรรมพม่า แตแ่ล้วก็ถกูยดึครอง
โดยชาวไทยใหญ่ในปี พ.ศ. 2070 ฝ่ายท่ีสองคือ ฝ่ายทางตอนใต้ ซึ่งมีชาวมอญเป็นแกนน าในการ
สถาปนาอาณาจกัรอีกแห่งขึน้มาคือ หงสาวดีโดยกษัตริย์ธรรมเจดีย์ ถือเป็นยุคเจริญของมอญ เป็น
ศนูย์กลางของพทุธศาสนา นิกายเถรวาทและศนูย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ด้วย หลงัจากท่ีถกูชาว
ไทยใหญ่ยดึครอง ชาวองัวะก็ได้อพยพลงมาสถาปนาอาณาจกัรแห่งใหม่ โดยมีศนูย์กลางท่ีเมืองตอง
อูในปีพุทธศักราช 2074 โดยการน าของพระเจ้าตะเบงชะเวตี ้ซึ่งสามารถรวบรวมพม่าให้เป็น
อาณาจกัรเดียวกนัได้อีกครัง้และได้ย้ายเมืองหลวงมาอยู่ท่ีหงสาวดี เพราะในตอนนัน้ได้เร่ิมมีการเข้า
มาของพ่อค้าชาวยุโรป ท าให้พม่ากลายเป็นศนูย์กลางทางการค้า จากนัน้พระเจ้าบุเรงนองก็ได้ขึน้
ครองราชย์ต่อมา แต่ในระหว่างนัน้ก็มีการก่อกบฏจากเมืองขึน้อยู่เร่ือยๆ และโปรตุเกสก็เร่ิมเข้ามร
รุกรานมากขึน้ทุกที ท าให้ราชวงศ์ตองอูย้ายเมืองหลวงไปอยู่ท่ีอังวะแทน และในปี พ.ศ. 2156 ก็
สามารถรวมพม่าเข้าเป็นแผ่นเดียวกนัได้อีกครัง้ แตเ่ม่ือเข้าสู่ยคุของพระเจ้าทาลนุ หงสาวดีท่ีอยู่ทาง
ตอนใต้ได้รับการสนบัสนนุจากฝร่ังเศสก็ประเทศเอกราชจากองัวะ และท าให้อาณาจกัรของพม่าล่ม
สลายลงในปี พ.ศ. 2295 โดยการบกุยดึของชาวมอญ 

เม่ือเข้าสู่ยคุของราชวงศ์อลองพญา ซึ่งได้เข้ามาฟืน้ฟูบ้านเมืองให้กลบัมารุ่งเรืองได้
อีกครัง้ และขบัไล่ชาวมอญท่ีเข้ามาอยู่ในพม่าได้ในปี พ.ศ. 2296 และได้ยึดครองอาณาจกัรและกรุง
มณีปุระได้ในช่วงเวลาเดียวกัน จากนัน้พระเจ้าอลงพญาได้สถาปนาให้ย่างกุ้ งเป็นเมืองหลวงในปี 
พ.ศ. 2303 หลังจากท่ีได้ยึดครองตะนาวศรีแล้ว ต่อมาพระองค์ได้เข้าบุกกรุงศรีอยุธยา แต่ทรง
สวรรคตระหว่างการสู้ รบ และพระราชโอรสก็ได้ส่งทพัเข้าบกุกรุงศรีอยธุยาอีกครัง้จนชนะ ในชว่งนีจี้น
ก็เร่ิมท่ีจะเข้ารุกรานพม่าเช่นกนัแตก็่ไม่ส าเร็จ ในปี พ.ศ. 2366 ซึ่งอยู่ในรัชสมยัพระเจ้าบาคยีดอว์ ได้
น าทัพเข้ารุกรานแคว้นอัสสัมได้ส าเร็จ ท าให้พม่าต้องเผชิญหน้าโดยตรงกับอังกฤษท่ีครอบครอง
อินเดียอยู่ในขณะนัน้ และท าให้เกิดสงครามระหวา่งองักฤษและพมา่ขึน้ โดยองักฤษเป็นฝ่ายชนะ ท า
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ให้พม่าต้องท าสนธิสญัญายนัดาโบกับองักฤษ ซึ่งมีผลท าให้พม่าต้องเสียดินแดนบางส่วนไป ท าให้
พมา่สญูเสียทรัพยากรตา่งๆ ให้กบัองักฤษไปมาก สงครามครัง้ท่ีสอง ระหว่างองักฤษกบัพมา่ก็เกิดขึน้
อีกครัง้เพราะกษัตริย์พม่าเลิกสนธิสัญญายันดาโบ แต่สงครามครัง้นีพ้ม่าก็พ่ายแพ้อีกครัง้ ท าให้
องักฤษจดัการรวมหงสาวดีและพืน้ท่ีอ่ืนๆ ในบริเวณใกล้เคียงไปเป็นของตนเอง และเรียกดนิแดนสว่น
นัน้ว่าพม่าตอนใต้ ซึ่งจากเหตกุารณ์สงครามครัง้นี ้ก่อให้เกิดการปฏิวตัิครัง้ใหญ่ในพม่า ซึ่งมีขึน้เพ่ือ
ตอ่ต้านการรุกรานขององักฤษ แตก็่ไม่สามารถหยดุยัง้การเข้ามาขององักฤษได้ จนในท่ีสดุพระเจ้าธี
บอ พระโอรสของพระเจ้ามินดงก็ได้ตดัสินพระทยัยกเลิกสนธิสญัญากบัองักฤษท่ีพระเจ้ามินดงได้ทรง
กระท าไว้ และได้ประกาศสงครามกับองักฤษอีก ซึ่งถือเป็นสงครามครัง้ท่ี 3 ในปีพุทธศกัราช 2428 
และชยัชนะก็เป็นขององักฤษอีกครัง้ และได้เข้าครอบครองดนิแดนประเทศพมา่สว่นท่ีเหลือเอาไว้  

ประชากรของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าประมาณ 89 เปอร์เซ็นต์นับถือ
พระพทุธศาสนา นิกายเถรวาท ประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์นบัถือคริสต์ศาสนา ประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์นบั
ถือศาสนาอิสลาม และประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์นบัถือคตคิวามเช่ือตามขนมธรรมเนียมประเพณีดัง้เดิม
ของตน พม่าตัง้อยูร่ะหวา่งจีนและอินเดียอนัเป็นแหลง่อารยธรรมเก่าแก่ของโลกตะวนัออก วฒันธรรม
ของประเทศนี ้จงึได้รับอิทธิพลมาจากจีน อินเดีย รวมทัง้ไทย ซึง่มีอาณาเขตตดิตอ่กนั สว่นด้านศลิปะ 
พม่าได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมาตัง้แต่สมัยโบราณ แต่ปัจจุบนัวัฒนธรรม
ตะวนัตกเร่ิมเข้ามามีอิทธิพลมากขึน้ตามเมืองใหญ่ คนท่ีมีฐานะมกัไปเดินเล่นและจบัจ่ายใช้สอยใน
ห้างสรรพสินค้าประจ าเมืองเชน่เดียวกบัคนในสงัคมเมืองทัว่โลก 

เทศกาลและประเพณีส าคญัของพมา่ เช่น เทศกาลฉลองตองปะโยนนตั จดัขึน้
ท่ีเมืองมณัฑะเลย์ ในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นงานบญุใหญ่ ประชาชนท่ีเช่ือถือเคารพผีบรรพบรุุษหรือ
วิญญาณศกัดิ์สิทธ์ิ ซึง่ชาวพม่าเรียกวา่ นตั จะร่วมกนัท าบญุอทิุศสว่นกศุลให้แก่นตั และจดังานฉลอง
ร้องร าท าเพลงอย่างสนุกสนาน เทศกาลตะติงจุหรืองานฉลองโคมประทีป จดัขึน้ทัว่ประเทศในช่วง
ปลายเดือนตลุาคม ชาวพมา่จะถวายการต้อนรับองค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ซึ่งเสด็จขึน้ไปเทศน์โปรด
พทุธมารดาบนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ และเสด็จกลบัลงมายงัโลกมนษุย์ในวนัออกพรรษา โดยจะประดบั
ประดาโคมไฟตามบ้านเรือน วัด และสถูปเจดีย์ รวมทัง้มีประเพณีชักพระทางน า้ เช่น ท่ีทะเลสาบ
อินเลในรัฐชาน  

 การเมืองการปกครอง  
พม่าตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปี พ.ศ. 2429 และระยะก่อนการเกิด

สงครามโลกครัง้ท่ี 2 เล็กน้อย ญ่ีปุ่ นได้เข้ามามีบทบาทในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยได้ติดต่อกับ
พวกตะขิ่น ซึง่เป็นกลุม่นกัศกึษาหนุม่ท่ีมีหวัรุนแรง มีออง ซาน นกัชาตนิิยมและเป็นผู้ น าของนกัศกึษา
ในมหาวิทยาลยัย่างกุ้ ง เป็นหวัหน้า พวกตะขิ่นเข้าใจว่าญ่ีปุ่ นจะสนบัสนนุการประกาศอิสรภาพของ
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พม่าจากองักฤษ แต่เม่ือญ่ีปุ่ นยึดครองพม่าได้แล้ว กลบัพยายามหน่วงเหน่ียวมิให้พม่าประกาศเอก
ราช และได้ส่งอองซานและพวกตะขิ่นประมาณ 30 คน เดินทางไปญ่ีปุ่ นเพ่ือรับค าแนะน าในการ
ด าเนินการเพ่ือเรียกร้องอิสรภาพจากองักฤษ เม่ือคณะอองซานเดินทางกลบัพม่าใน พ.ศ. 2485 ออง
ซานได้ก่อตัง้องค์การสนันิบาตเสรีภาพแห่งประชาชนต่อต้านฟาสซิสต์เพ่ือต่อต้านญ่ีปุ่ นอย่างลบัๆ 
องค์การนีภ้ายหลงัได้กลายเป็นพรรคการเมือง AFPFL เม่ือญ่ีปุ่ นแพ้สงครามโลกครัง้ท่ี 2 แล้ว ออง
ซานและพรรค AFPFL ได้เจรจากบัองักฤษ โดยองักฤษยืนยนัท่ีจะให้พม่ามีอิสรภาพปกครองตนเอง
ภายใต้เครือจักรภพ และมีข้าหลวงใหญ่อังกฤษประจ าพม่าช่วยให้ค าปรึกษา แต่อองซานมี
อุดมการณ์ท่ีต้องการเอกราชอย่างสมบูรณ์ อังกฤษได้พยายามสนับสนุนพรรคเมืองอ่ืนๆ ขึน้แข่ง
อ านาจกบัพรรค AFPFL ขึน้บริหารประเทศโดยมีอองซานเป็นหวัหน้า 

อองซานมีนโยบายสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และต้องการเจรจากับ
รัฐบาลองักฤษโดยสนัติวิธี จึงท าให้เกิดความขดัแย้งกับฝ่ายนิยมคอมมิวนิสต์ในพรรค AFPFL ออง
ซานและคณะรัฐมนตรีอีก 6 คนจึงถกูลอบสงัหาร เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2490 ขณะท่ีเดนิออก
จากท่ีประชุมสภา ต่อมาตะขิน้นุหรืออูนุได้ขึน้เป็นนากยกรัฐมนตรีแทนและมีการประกาศใช้
รัฐธรรมนญู เม่ือวนัท่ี 17 ตลุาคม พ.ศ. 2490 โดยองักฤษได้มอบเอกราชให้แก่พม่าแต่ยงัรักษาสิทธิ
ทางการทหารไว้ 4 มกราคม พ.ศ. 2491 องักฤษจึงได้มอบเอกราชให้แก่พม่าอย่างสมบรูณ์ ภายหลงั
จากพม่าได้รับเอกราชและการเมืองภายในประเทศก็มีการสบัสนอยู่ตลอดเวลา นายกรัฐมนตรี คือ 
นายอนูถุกูบีบให้ลาออกเม่ือ พ.ศ. 2501 ผู้น าพมา่คนตอ่มา คือ นายพลเนวิน ซึง่ได้ท าการปราบปราม
จลาจลและพวกนิยมซ้ายจดัอย่างเด็ดขาด เขาได้จดัให้มีการเลือกตัง้ทัว่ประเทศใน พ.ศ. 2503 ท าให้
นายอูนุได้กลับมา เป็นผู้ จัดตัง้รัฐบาลใหม่ เพราะได้รับเสียงข้างมากในสภา  พม่า แบ่งเขตการ
ปกครองออกเป็น 7 เขตและ 7 รัฐ 

 ระบบส่ือสารมวลชน 
แม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์เสรีภาพของส่ือ และการแสดงความคิดเห็นของ

ประชาชนในพมา่จะตดิอนัดบั 10 ประเทศท่ีมีเสรีภาพทัง้สองเร่ืองน้อยท่ีสดุในโลกมากวา่ทศวรรษ แต่
หากมองย้อนไปในอดีตจะพบว่า ส่ือมวลชนในพมา่มีประวตัิศาสตร์อนัยาวนาน นบัจากการเร่ิมมีการ
ตีพิมพ์หนงัสือพิมพ์ในประเทศ อนัมาจากการต้องสมัพนัธ์กบัลทัธิจกัรวรรดินิยมตะวนัตกเหมือนกับ
ประเทศไทยสมยัเดียวกนั แตก่ารตกเป็นประเทศอาณานิคม ส่งผลกระทบอย่างมากตอ่ชีวิตของชาว
พม่าจนกระทั่งถึงปัจจุบัน แม้จะได้รับเอกราชมาถึง 60 ปีแล้วโดยเฉพาะด้านการเมืองซึ่งใน
ประวตัิศาสตร์ส่ือมวลชนพม่ามกัจะเน้นให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ของส่ือกับการเมืองท่ีใกล้ชิดกันมา
ตลอด แม้ว่าจะมีส่ือด้านอ่ืนๆท่ีไม่เก่ียวกับการเมืองด้วยก็ตาม ทุกวนันีก้ารเข้าถึงข้อมูลข่าวสารใน
พม่าเป็นไปอย่างยากล าบาก ส่ือท่ีอยู่ในการควบคมุอย่างเคร่งครัดของรัฐบาลได้ท าลายจารีตของ
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วิชาชีพส่ือมวลชนในพมา่ท่ีมีความเป็นมายาวนานและมีระเบียบประเพณีของตนเอง  เม่ือส่ีสิบปีก่อน
หน้านีพ้มา่เคยเป็นประเทศท่ีมีการควบคมุส่ือน้อยท่ีสดุในเอเชีย 

ในยคุท่ีประเทศพม่าปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเม่ือปี ค.ศ. 
1948 ถึง ค.ศ.1962 เป็นยคุท่ีนกัเขียนและศิลปินชาวพม่าได้มีประสบการณ์ในเร่ืองของเสรีภาพของ
ส่ือมวลชนอย่างมาก แตช่่วงเวลานีก็้สิน้สดุไปกบัการรัฐประหารเม่ือปี ค.ศ.1962 ท่ีน าโดยนายพลเน
วิน นบัตัง้แต่นัน้มา ประเทศพม่าเข้าสู่ยคุการปกครองของทหาร เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
และสิทธิในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลก็ได้คอ่ยๆ เลือนหายไปด้วย.  ในปี ค.ศ. 1962 รัฐบาลพม่าได้
ประกาศใช้กฎหมายบงัคบัให้โรงพิมพ์และผู้จดัพิมพ์หนงัสือทกุชนิด ต้องจดทะเบียนและส่งต้นฉบบั
สองชดุให้กบัคณะกรรมการพิจารณาส่ือ 

ในวนัท่ี 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1962 ทหารได้ก่อตัง้พรรคสงัคมนิยมแหง่พมา่และได้
ตีพิมพ์เอกสารหลายฉบบัเพ่ือเป็นการชีน้ าความคิดเก่ียวกบัรัฐทหารใหม่ ด้วยความหวาดระแวงการ
ชีน้ าแนวความคิดโดยส่ือ ในแถลงการณ์ชุดแรกๆ ท่ีสภาปฏิวัติได้ประกาศออกมานัน้รวมถึงเร่ือง
เสรีภาพของส่ือด้วย โดยกลา่วว่า เสรีภาพได้ถกูยกเลิกแล้ว จงึเป็นท่ีแน่ชดัในเวลาตอ่มาไม่นานนกัว่า 
พมา่ได้เข้าสู่ยคุเผดจ็การท่ีเข้มงวด หนึง่เดือนหลงัจากท่ีเนวิน ยึดอ านาจ เหลา่นกัหนงัสือพิมพ์ในพม่า
ได้ก่อตัง้สมาคมส่ือแหง่พม่าเพ่ือพยายามรักษาเสรีภาพของส่ือมวลชนไว้ผา่นกฎเกณฑ์และจริยธรรม
ท่ีก าหนดขึน้ร่วมกัน แต่ความพยายามนีก็้ไม่เป็นผลเน่ืองจากความหวาดระแวงของรัฐบาล  ต่อมา
รัฐบาลได้ท าการปิดหนังสือพิมพ์ The Nation หนังสือพิมพ์ท่ีต่อสู้ เ พ่ือเสรีภาพของส่ือในเดือน
พฤษภาคม ค.ศ. 1963 และจบักมุบรรณาธิการ Law Yone ในอีกสามเดือนตอ่มา  เดือนกรกฎาคมปี
เดียวกนั รัฐบาลก่อตัง้ส านกัข่าวแห่งพม่า ในเดือนตลุาคมทหารได้ออกหนงัสือพิมพ์รายวนัของตนช่ือ 
Loktha Pyithu Nezin (Working People’s Daily) เ พ่ือเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลแข่งขันกับ
หนงัสือพิมพ์เอกชนท่ีด าเนินการอยู่ ฉบบัภาษาองักฤษของ  Working People’s Daily เร่ิมตีพิมพ์ใน
เดือนมกราคม ค.ศ. 1964 รัฐบาลทหารยังได้เข้าครองกิจการหนังสือพิมพ์ Guardian เพ่ือให้เป็น
เคร่ืองมือของทหารด้วย 

ปีสดุท้ายของเสรีภาพส่ือในพม่าคือปี ค.ศ. 1964 หนงัสือพิมพ์แนวเสรีนิยม ซึ่ง
ดูแลโดยนักหนังสือพิมพ์อาวุโส U Thang ถูกยึดเป็นของรัฐเม่ือวันท่ี 1 เดือนกันยายน ตามด้วย
หนงัสือพิมพ์ภาษาพม่า (Guardian) ในวนัท่ี 11 กนัยายน นอกจากนัน้หนงัสือพิมพ์เล็กๆ ก็ถกูปิดลง 
บรรณาธิการและนกัเขียนหลายคนถูกจบั. เดือนมีนาคมปีนัน้ พรรคสงัคมนิยมแห่งพม่า กลายเป็น
องค์กรการเมืองแห่งเดียวท่ีถกูกฎหมายในประเทศ ส่วนพรรคการเมืองอ่ืนๆ ถกูยบุลงและประกาศว่า
ด าเนินการอยา่งผิดกฎหมาย 
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เดือนธันวาคม ค.ศ. 1966 รัฐบาลประกาศวา่ หนงัสือพิมพ์เอกชนทัง้หมดไม่ได้
รับอนญุาตให้ด าเนินการ และรัฐบาลไมต่อ่อายกุารจดทะเบียนรายปีให้กบัหนงัสือพิมพ์ภาษาจีนและ
อินเดียทัง้หมด รัฐบาลยงัออกประกาศว่าต่อจากนีไ้ป การพิมพ์จะต้องท าในภาษาพม่าหรือองักฤษ
เท่านัน้ หนงัสือพิมพ์ฝ่ายขวาซึ่งเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศถูกยึดเป็นของรัฐในปี ค.ศ. 1969 ท้ายท่ีสุด 
เหลือหนงัสือพิมพ์ภาษาพมา่อยู่เพียง 6 ฉบบัและหนงัสือพิมพ์ในภาษาองักฤษ เหลือแค ่เพียง 2 ฉบบั
เทา่นัน้คือ The Guardian, The Working People’s Daily 

ภายใต้กฎใหม่ส านักข่าวแห่งพม่า ควบคุมการไหลของข้อมูลข่าวสารทัง้เข้า
และออกจากประเทศ นกัข่าวต่างชาติทัง้หมด ถูกขบัออกจากประเทศยกเว้นเพียงบางคนท่ีท างาน
ให้กบัหนงัสือพิมพ์จากโซเวียต Soviet Tass และ Xinhua ของจีน การเข้าประเทศของนกัข่าวตา่งชาติ
ถูกห้าม แต่ก็มีบางคนท่ีแฝงตัวเข้าไปในฐานะนักท่องเท่ียว ในรัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1974 พม่าก็มี
กฎหมายใหม่อีกครัง้หนึ่งหลงัจากปี ค.ศ. 1947 ด้วยแนวคิดใหม่ ก าหนดไว้ว่า “ประชาชนทกุคนควร
จะมีเสรีภาพในการพดู แสดงความคดิเห็นและการพิมพ์ แตเ่สรีภาพนัน้ต้องไมข่ดักบัผลประโยชน์ของ
ผู้ท างานและระบอบสังคมนิยม” ผลก็คือ ไม่มีเสรีภาพเช่นเคยนั่นเอง แม้กระทั่งรัฐธรรมนูญก็ถูก
ล้มเลิกไปในปี ค.ศ. 1988 เม่ือเกิดรัฐประหารและแทนท่ีด้วยกฎหมายของทหาร 

การควบคมุและตรวจสอบส่ืออย่างเข้มงวด เร่ิมขึน้เม่ือรัฐบาลทหารชุดแรกได้
น ากฎหมายใหม่คือ กฎหมายว่าด้วยเร่ืองการจดทะเบียนเคร่ืองพิมพ์และผู้จดัพิมพ์ ปี ค.ศ. 1962 ซึ่ง
ถูกน ามาใช้อย่างกว้างขวางเพ่ือปิดปากส่ือ  นักหนังสือพิมพ์และนักเขียนจ านวนมากถูกฟ้ องร้อง
ด าเนินคดีด้วยกฎหมายดังกล่าว เม่ือไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา กฎหมายนีม้ักจะถูกใช้ร่วมกับกฎหมาย
สถานการณ์ฉกุเฉิน ท่ีเร่ิมใช้เม่ือปี ค.ศ. 1950 เพ่ือป้องกันรัฐใหม่ในขณะนัน้จากความวุ่นวายในเขต
ชนบท SLORC/ SPDC ด้วยการให้ความหมายใหม่กบักฎหมายเก่าๆ โดยน ามาใช้เพ่ือตอ่ต้านบคุคล
ทัว่ไปท่ีกล้าพูด กล้าวิจารณ์รัฐบาล หรือแม้แต่ครอบครองเทปเสียงบนัทึกค าปราศรัยของนางออง 
ซาน ซู จี 

รัฐบาลยังควบคุมการด าเนินการวิทยุและโทรทัศน์อย่างเข้มงวด ดังนัน้ 
ประชาชนจ านวนมากจึงหันไปฟังวิทยุกระจายเสียงต่างประเทศ ท่ีออกอากาศในภาษาพม่า 
อยา่งเชน่ BBC และ VOA แม้วา่ขา่วท่ีมาจากพมา่นัน้ไมค่อ่ยนา่สนใจแตท่ัง้ BBC และ VOA น าเสนอ
ขา่วตา่งประเทศและรายการอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้ถกูตดัตอ่เพ่ือประโยชน์แก่สาธารณชน เพราะ BBC ในภาค
ภาษาพม่ากลายเป็นเสมือนสถาบนัระดบัชาติไปแล้ว เน่ืองมาจากชาวพม่าแทบทกุคนรับฟัง ในช่วง
ทศวรรษ 1980  BBC ภาษาพม่าได้ รับจดหมายจากผู้ ฟังมากท่ีสุดในจ านวนรายการภาค
ภาษาตา่งประเทศ แตผู่้ ฟังวิทยใุนพมา่ก็มีสถานีอ่ืนให้เลือก นอกจากการกระจายเสียงจากกรุงยา่งกุ้ ง 
รวมถึง  People’s Voice of Burma หรือ PVOB ท่ีด า เนินการโดยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งพม่า 
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(Communist Party of Burma: CPB) ท่ีสนับสนุนโดยจีน พรรคคอมมิวนิสต์แห่งพม่าก่อตัง้ขึน้เม่ือ
ช่วงปลายทศวรรษ 1960 จากนัน้ได้สร้างเคร่ืองมือโฆษณาชวนเช่ืออย่างกว้างขวาง แต่ส่ือท่ีเป็น
จดหมายข่าวและวารสารเชิงวิชาการ ได้แจกจ่ายเฉพาะในกลุ่มผู้บริหารพรรคเท่านัน้ สถานี PVOB 
ซึง่เร่ิมกระจายเสียงข้ามชายแดนจากยนูนานตอนใต้ของประเทศจีนในปี ค.ศ. 1971 ได้กลายเป็นส่ือ
ส าคญัในเขตท่ีรัฐบาลปกครองอยู่  รายการในแต่ละวันประกอบด้วย ข่าวเร่ืองสงครามกลางเมือง 
โฆษณาชวนเช่ือของพรรค และดนตรีปฏิวตัิในภาษาพม่า ไทใหญ่ คะฉ่ิน กะเหร่ียง ว้าและบางครัง้ก็มี
ภาษาชนเผ่าอ่ืนๆ อีกบ้าง. ในปี ค.ศ. 1978 นโยบายในจีนได้เปล่ียนไป เน่ืองจากการเสียชีวิตของ
เหมาเจ๋อตงุ และการขึน้ครองอ านาจของนายเติง้เส่ียวผิง   PVOB ถูกบงัคบัให้ย้ายสถานีไปยงัท่ีท า
การใหญ่ของพรรคท่ีปางซาง ในเทือกเขาเขตว้า ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของพมา่ 

กลุ่มกบฎชนกลุ่มน้อย  กะเหร่ียง ไทใหญ่ คะฉ่ิน ปะหล่อง ปะโอ คะเรนนี       
(คะยา) และมสุลิมโรฮิงยาจากรัฐอาระกนั ก็ได้ผลิตวารสารและจดหมายขา่วอย่างลบัๆ ในภาษาของ
ตนเองในจ านวนจ ากดั ท าใหดเูหมือนวา่ไมมี่ผลตอ่สถานการณ์ทางการเมืองทัว่ประเทศนกั ฝ่ายกบฎ
กะเหร่ียง ซึ่งมีฐานท่ีมัน่อยู่ในแถบติดชายแดนประเทศไทย  ได้ตัง้สถานีกระจายเสียงวิทยท่ีุฐานท่ีมัน่ 
Maw Po Kay ในช่วงต้นปี ค.ศ. 1983 แต่ก็ปิดลงเม่ือเดือนมกราคม ค.ศ. 1984 เน่ืองจากการสู้ รบ
อย่างรุนแรงในเขตนัน้ การกระจายเสียงของกลุ่มกบฎในเขตชายแดน ท าให้รัฐบาลพม่าต้องเพิ่ม
ความสามารถในการรบกวนคล่ืนเสียง แม้ว่า พรรคคอมมิวนิสต์แห่งพม่าและกะเหร่ียงได้หยุด
กระจายเสียงไปหลายปีแล้ว แต่ก็ยังมีหน่วยต่อต้านการกระจายเสียงซึ่งตัง้อยู่ ท่ี เมืองตองจี 
(Taunggyi) ในรัฐฉาน อนัเป็นท่ีตัง้ของสถานีส่งคล่ืนสญัญานรบกวน. เม่ือไม่ก่ีปีมานีไ้ด้ใช้เคร่ืองมือ
เพ่ือกีดกัน้สญัญานของ BBC ภาคภาษาพมา่ และวิทยเุสียงอเมริกาหรือ VOA และสถานีวิทยตุอ่ต้าน
รัฐบาลแห่งใหม่ เสียงประชาธิปไตยแห่งพม่า Democratic Voice of Burma (DVB) ท่ีมีสถานีส่ง
สญัญานหลกั ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของประเทศนอรเวย์ (ในปี ค.ศ. 1995 ทหารพมา่ได้เคร่ืองรบกวน
สญัญานท่ีใหม่และประสิทธิภาพดีขึน้จากจีน เคร่ืองมือนีต้ัง้อยู่ในเมืองตองจี แตค่วามพยายามของ
ทหารในการควบคมุสญัญานคล่ืนกระจายเสียงก็ไมไ่ด้มีประสิทธิภาพเสมอไป) 

ประเทศพม่าเร่ิมมีโทรทัศน์ แม้จะช้ากว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อ่ืนๆ อยู่มาก คือเม่ือวนัท่ี 3 เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1980 สถานีโทรทศัน์แห่งแรกได้เปิดขึน้โดยความ
ช่วยเหลือจากประเทศญ่ีปุ่ น แตรั่ศมีการส่งสญัญานยงัจ ากดัอยู่แคใ่นกรุงย่างกุ้ งและเมืองใกล้เคียง 
ในปี ค.ศ. 1985  ในเขตชนบทสามารถรับสญัญานได้ผ่านสถานีทวนสญัญานแต่ก็เป็นสถานีเดียว
เทา่นัน้ มีรายการขา่ว ละครพมา่คลาสสิค การศกึษา และภาพยนตร์น าเข้าจากตา่งประเทศ  
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  บรูไนดำรุสซำลำม 
จากการศึกษาการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนในภาคตะวันออกเก่ียวกับ

ประเทศบรูไนพบวา่ ผู้ เข้าอบรมได้เปิดรับข้อมลูขา่วสารในหลายด้าน ได้แก่ ความเป็นมาของประเทศ
บรูไน การเมืองการปกครอง ระบบส่ือสารมวลชน และประเดน็อ่ืนๆ ท่ีส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้

 ประวตัคิวามเป็นมาของรัฐบรูไนดารุสซาลาม 
บรูไน (Brunei) หรือ รัฐบรูไนดารุสซาลาม ประเทศท่ีตัง้อยู่บนเกาะบอร์เนียวใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชายฝ่ังทางด้านเหนือจดทะเลจีนใต้พรมแดนทางบกท่ีเหลือถูก
ล้อมรอบด้วย รัฐซาราวกัประเทศมาเลเซีย บรูไนเป็นประเทศผู้ส่งออกน า้มนัเป็นสินค้าหลกั (ปริมาณ
การผลิตน า้มนัประมาณ 180,000 บาร์เรล/วนั) บรูไนถือเป็นประเทศท่ีมีจ านวนประชากรน้อยมาก 
แต่เป็นประเทศท่ีมีค่าครองชีพสงูมากแห่งหนึ่งของโลก อย่างไรก็ตามรัฐบาลได้ให้สวสัดิการอย่างดี
เลิศแก่ประชาชน อาทิ ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ส่วนบคุคล คา่รักษาพยาบาลฟรี การศกึษา รัฐให้เปล่า
จนถึงระดบัชัน้มธัยมศกึษา นอกจากนีย้งัมีสวสัดิการแก่ข้าราชการของรัฐ ( วิทย์  บณัฑิตกลุ. 2555: 
75) 

ช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 14 ถึงคริสต์ศตวรรษท่ี 16 บรูไนเป็นท่ีรู้จักและมีอ านาจ
มาก โดยมีอาณาเขตครอบคลุมส่วนใหญ่ของเกาะบอร์เนียวและส่วนหนึ่งของหมู่เกาะซูล ูมีช่ือเสียง
ทางการค้า สินค้าส่งออกท่ีส าคญัในสมยันัน้ ได้แก่ การบูร พริกไทย และทองค า  หลงัจากนัน้บรูไน
เสียดินแดนและเส่ือมอ านาจลง เน่ืองจากสเปนและฮอลนัดาแผ่อ านาจเข้ามา จนถึงคริสต์ศตวรรษท่ี 
19 ในปี พ.ศ. 2431 (ค.ศ. 1888) บรูไนยินยอมเข้าอยู่ภายใต้อารักขาของอังกฤษ เพราะวิตกว่า
จะต้องเสียดินแดนไปอีก และในปี พ.ศ. 2449 (ค.ศ. 1906) บรูไนได้ลงนามในสนธิสญัญายินยอมอยู่
เป็นรัฐในอารักขาขององักฤษอยา่งเตม็รูปแบบ ปี พ.ศ. 2472 (ค.ศ. 1929) บรูไนส ารวจพบน า้มนัและ
แก๊สธรรมชาตท่ีิเมืองเซรีอา ท าให้บรูไนมีฐานะมัง่คัง่ในเวลาตอ่มา การเลือกตัง้ในปี พ.ศ. 2505 (ค.ศ. 
1962) พรรคประชาชนบอร์เนียวได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้น แต่ถูกกีดกันไม่ให้จัดตัง้รัฐบาล จึง
พยายามท่ีจะยึดอ านาจจากสลุตา่นแตไ่ม่ส าเร็จ เน่ืองจากสุลตา่นทรงได้รับความช่วยเหลือจากกอง
ทหารกูรข่าท่ีองักฤษส่งมาจากสิงคโปร์ หลงัจากนัน้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินและต่ออายุทุก 2 ปี 
เร่ือยมาจนถึงปัจจบุนั หลงัจากท่ีอยู่ภายใต้อารักขาขององักฤษมาถึง 95 ปี บรูไนก็ได้ รักเอกราชเม่ือ
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984) 

ประชากรของรัฐบรูไนดารุสซาลามประมาณ 63 เปอร์เซ็นต์นบัถือศาสนาอิสลาม 
ประมาณ 14 เปอร์เซ็นต์นับถือพระพุทธศาสนา ประมาณ 8 เปอร์เซ็นต์นับถือคริสต์ศาสนา และ
ประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์นบัถือคติความเช่ือตามขนมประเพณีดัง้เดิมของตน ศิลปวฒันธรรมเป็นสิ่ง
ส าคญัมากส าหรับชาวบรูไนถือเป็นตวัก าหนดวิถีชีวิตผู้คน ในสงัคมบรูไนถือขนบธรรมเนียมประเพณี
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เป็นสิ่งประเสริฐ ผู้ ไม่ปฏิบัติตามจะถูกประณามและถูกสังคมลงโทษ  วัฒนธรรมหลักของบรูไนมี
รากฐานมาจากโลกมลาย ูซึ่งเป็นวฒันธรรมท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตน ปรากฏอยู่บริเวณหมูเ่กาะมลาย ู
วฒันธรรมของบรูไนผสมผสานเข้ากบัประวตัิศาสตร์และการเข้ามาของชาวตา่งชาติ อาจกล่าวได้ว่า 
ศิลปวฒันธรรมของบรูไนรับอิทธิพลมาจากวฒันธรรม 4 อย่างตามแตล่ะช่วงเวลาคือ ความเช่ือเร่ือง
ภูตผีวิญญาณ ศาสนาฮินด ูศาสนาอิสลามและชาติตะวันตก ศาสนาอิสลามมีอิทธิพลต่อรากฐาน
วัฒนธรรมของบรูไนมากท่ีสุด เป็นทัง้หลักปรัชญา ประเพณีส าคญัของบรูไนส่วนใหญ่อิงกับหลัก
ศาสนาอิสลาม เช่น การถือศีลอดในช่วงเดือนเราะมะฎอนหรือเดือน 9 ตามปฏิทินอิสลาม 
ศลิปหตัถกรรมพืน้บ้าน ท่ีมีช่ือเสียงของบรูไนมีมากมาย เชน่ การตอ่เรือ การท าเคร่ืองเงิน งานสมัฤทธ์ิ 
การทอผ้า ทอเส่ือ สานตะกร้า และการแกะสลกัไม้ 

 การเมืองการปกครอง  
รัฐธรรมนญูปัจจบุนัซึ่งแก้ไขล่าสดุเม่ือ 1 มกราคม พ.ศ. 2527 ก าหนดให้สลุตา่น

ทรงเป็นอธิปัตย์ คือเป็นทัง้ประมุข นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
นายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นชาวบรูไนเชือ้สายมาเลย์โดยก าเนิด และจะต้องเป็นชาวมสุลิมนิกายสหุน่ีห์ 
นอกจากนี ้บรูไนไมมี่สภาท่ีได้รับเลือกจากประชาชน เน่ืองจากบรูไนมีท่ีตัง้ท่ีถกูโอบล้อมโดยมาเลเซีย 
และมีอินโดนีเซียซึง่เป็นประเทศมสุลิมขนาดใหญ่อยูท่างใต้ นโยบายส าคญัอยา่งหนึง่จงึเป็นการสร้าง
ความเป็นปึกแผ่นภายในชาติ และด ารงความเป็นอิสระของประเทศ นบัจากการพยายามยึดอ านาจ
เม่ือปี พ.ศ. 2505 รัฐบาลได้ประกาศกฎอยัการศกึสง่ผลให้ไม่มีการเลือกตัง้ มาตรการท่ีรัฐบาลใช้เพ่ือ
ควบคมุและลดบทบาทพรรคการเมือง ได้แก่ กฎหมายความมัน่คงภายในประเทศห้ามการชมุนมุทาง
การเมือง และสามารถถอดถอนการจดทะเบียนเป็นพรรคการเมืองได้ ตลอดจนห้ามข้าราชการ (ซึ่งมี
เป็นจ านวนกวา่คร่ึงของประชากรบรูไนทัง้หมด) เป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
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บทที่ 7 

ปัญหำและกำรปรับตัวของประชำชนในภำคตะวันออก 

จากผลการศึกษาในประเด็นปัญหาและการปรับตวัของประชาชนในภาคตะวันออก 
เป็นการน าเสนอผลการศกึษาท่ีได้จากการสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมในโครงการวิจยั ผู้วิจยัได้น าเสนอผลการศกึษาโดยแบง่ออกเป็น 2 สว่น ประกอบด้วย สว่นท่ีหนึ่ง 
สภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้กับประชาชนในภาคตะวนัออก ส่วนท่ีสอง การปรับตวัของประชาชนในภาค
ตะวนัออก ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

7.1 สภำพปัญหำที่เกิดขึน้กับประชำชนในภำคตะวันออก 
จากการสนทนากลุ่มประชาชนท่ีเข้าร่วมในโครงการวิจยัในประเด็นสภาพปัญหาท่ี

เกิดขึน้กับประชาชนในภาคตะวนัออก จากการท่ีประเทศไทยเข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ผลการศกึษาพบวา่มีสภาพปัญหาหลกั 4 ประการ ประกอบด้วย ประการท่ี 1 ขาด
ทกัษะการใช้ภาษาองักฤษ ประการท่ี 2 มีการแข่งขนัหางานท าสูงขึน้ ประการท่ี 3 ขาดความรู้ด้าน
วฒันธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน  ประการท่ี 4  การประชาสมัพนัธ์ของรัฐยงัไม่ดีพอ ดงัรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้

7.1.1 ขำดทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ 
จากการศึกษาในประเด็นการขาดทกัษะการใช้ภาษาองักฤษของประชาชนในภาค

ตะวนัออกของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าคนไทยในภาคตะวนัออกเห็นว่าสภาพปัญหาส าคญั
คือ คนไทยไม่สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ดีพอ  ทัง้ๆท่ีภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการ
ติดต่อส่ือสารของประเทศสมาชิกเศรษฐกิจอาเซียน กล่าวอีกนัยหนึ่ง อาเซียนได้ก าหนดให้
ภาษาอังกฤษเป็น “ภาษาท างาน” (Working Language) ดงัข้อความ “The Working language of 
ASEAN shall be English” ด้วยเหตนีุ ้จงึท าให้ภาษาองักฤษมีความจ าเป็นมากยิ่งขึน้ ถ้าหากคนไทย
ในภาคตะวนัออกใช้ภาษาองักฤษได้น้อย ประกอบกับชาวต่างประเทศท่ีมาจากประเทศเพ่ือนบ้าน
สามารถใช้ภาษาองักฤษได้ดีกว่า โอกาสท่ีชาวตา่งประเทศจะได้รับเข้าท างานในต าแหน่งท่ีสงูกว่าจึง
มีมากกวา่  

ผู้ วิจัยได้แบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 ประเด็นย่อย คือ 1. การขาดทักษะด้าน
ภาษาองักฤษของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 2. การขาดทกัษะด้านภาษาองักฤษของประชาชนในภาคตะวนัออก 
ดงัตอ่ไปนี ้
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  การขาดทกัษะการใช้ภาษาองักฤษของเจ้าหน้าท่ีรัฐในภาคตะวนัออก 
 จากการศกึษาในประเด็นการขาดทกัษะการใช้ภาษาองักฤษของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ผล

การศึกษาพบว่า ผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่มในภาคตะวันออกเห็นว่า เจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นคนกลุ่มหนึ่งท่ี
จะต้องติดต่อส่ือสารกับนักท่องเท่ียวหรือคนท่ีเดินทางเข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทยเป็น
ประจ า ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ภาษาองักฤษในการติดตอ่ส่ือสาร แตปั่ญหาคือ เจ้าหน้าท่ีรัฐใช้ภาษาองักฤษ
ไมดี่พอ ท าให้เป็นปัญหาในการส่ือสาร  

ทัง้นี ้ผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่มบางคนเห็นว่า ในอนาคตถ้าหากหน่วยงานภาครัฐ
ต้องการเปิดรับสมัครพนักงาน อาจจะต้องก าหนดกฎเกณฑ์ในเร่ืองความสามารถ ในการใช้
ภาษาองักฤษเข้าไปด้วย เพราะมีความส าคญัท่ีเขาจะต้องส่ือสารกบัชาวตา่งประเทศ 

นพพร ประดิษฐ์ภูมิ ผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่มจากภาคตะวนัออก กล่าวว่า บคุคลจาก
หน่วยงานภาครัฐหลายระดบัจะต้องติดต่อกับชาวต่างประเทศท่ีมาจากประเทศเพ่ือนบ้านบ่อยครัง้ 
การพฒันาภาษาองักฤษจงึมีความส าคญั ดงัข้อความ 

“เจ้าหน้าท่ีรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ พนกังาน ผู้ ใหญ่บ้าน หรือ เจ้าหน้าท่ีรัฐคน
อ่ืนก็ต้องพฒันาตวัเองด้านภาษาองักฤษ เพราะจะได้พดูกบันกัทอ่งเท่ียวหรือคน
ท่ีเข้ามาท างานในประเทศไทยได้” 
นอกจากนี ้ถ้าชาวต่างชาติจากประเทศเพ่ือนบ้านเขาพดูภาษาองักฤษได้ดีกว่า 
เขาก็จะมีโอกาสในการได้งานท าดีกว่าคนไทย ถึงตอนนัน้คนไทยท่ีพูด
ภาษาองักฤษไมไ่ด้ก็ยิ่งเสียโอกาสมากขึน้ 

 การขาดทกัษะการพดูภาษาองักฤษของประชาชนในภาคตะวนัออก 
จากการศกึษาในประเดน็การขาดทกัษะการใช้ภาษาองักฤษของประชาชนในภาค

ตะวันออก ผลการศึกษาพบว่า ผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่มจากภาคตะวันออกเห็นว่า คนไทยในภาค
ตะวนัออกพูดภาษาองักฤษได้น้อยมาก ท าให้เป็นอุปสรรคในการส่ือสารอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะเม่ือ
ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปัญหานีก็้จะกลายเป็นปัญหา
ใหญ่ขึน้ 

ประกอบกบัประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้เร่งพฒันาภาษาองักฤษ
ให้กับพลเมืองในชาติของตนเอง ท าให้ชาวต่างประเทศใช้ภาษาองักฤษดีกว่าคนไทยมากขึน้ไปอีก 
เกิดความแตกตา่งหรือช่องว่างระหว่างคนไทยกบัชาวตา่งประเทศท่ีส่ือสารภาษาองักฤษได้แตกตา่ง
กนัมากขึน้ ทัง้นี ้คนไทยในภาคตะวนัออกเห็นว่ารัฐบาลไทยควรจะเร่งให้ความรู้แก่ประชาชนเพ่ือให้
ประชาชนมีความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษได้มากกว่าท่ีเป็นอยู่  ไม่เช่นนัน้จะเกิดปัญหา
ตามมาอีกหลายประการ 
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นอกจากนี ้ผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่มยังเห็นว่า ในอนาคตหากหน่วยงานภาครัฐรับ
พนกังานท่ีมีความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษได้ดีเข้ามาปฏิบตังิาน ควรจะให้คา่ตอบแทนท่ีดีกว่า
พนกังานท่ีไมส่ามารถส่ือสารภาษาองักฤษได้ 

นพพร ประดิษฐ์ภูมิ ผู้ เข้าร่วมสนทนากลุม่จากภาคตะวนัออก กลา่วถึง การท่ีคนไทย
ส่ือสารภาษาองักฤษได้น้อย โดยกล่าวว่า คนไทยแทบจะทัง้หมดก็จะใช้ภาษาไทยเป็นภาษาราชการ 
ในชีวิตประจ าวันไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะคนไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสใช้
ภาษาตา่งประเทศคือภาษาลาวและภาษากมัพชูามากกวา่ภาษาองักฤษ ดงัข้อความ 

คนภาคอีสานใช้ภาษาไทยกนั นอกจากภาษาไทยแล้วก็มีภาษาเขมร ภาษาลาว 
ท่ีใช้กนัมากกว่าภาษาองักฤษ เพราะมีชาวกัมพชูา ลาว เดินทางเข้ามาท ามาหา
กินในแถบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือหลายคน 
เม่ือคนไทยเดินทางไปมาหาสู่กับประเทศเพ่ือนบ้านมากขึน้ ไม่ว่าจะเดินทาง
ท่องเท่ียว หรือ ไปหางานท า ก็ต้องใช้ภาษาองักฤษ ถ้ารัฐจะหาวิธีการท าให้คน
ไทยรู้ภาษาองักฤษมากขึน้ก็จะดี 

จักรีชัย ขุนเภา ผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่มจากภาคตะวันออก กล่าวว่า คนไทยใช้
ภาษาอังกฤษกันน้อยกว่าประเทศอ่ืน ท าให้พูดภาษาอังกฤษได้น้อยมากเม่ือเปรียบเทียบกับ
ประชาชนจากประเทศเพ่ือนบ้านบางคนท่ีสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได้ดี ดงัข้อความ 

เป็นเพราะคนไทยพูดภาษาไทยกันตลอดเวลา ไม่ได้ใช้ภาษาองักฤษ ก็เลยพูด
ภาษาองักฤษกนัไม่ค่อยได้ ถ้าเทียบกบัชาวตา่งชาติท่ีมาจากประเทศเพ่ือนบ้าน
บางคน เขาจะพูดภาษาองักฤษเก่งกว่าคนไทย บางคนพูดภาษาองักฤษดีมาก 
พดูคลอ่งมาก  
ไม่วา่คนไทยจะไปท าอาชีพอะไรในประเทศอาเซียน ก็จะต้องพดูภาษาองักฤษให้
ได้ ท่ีบอกว่ามี 7 อาชีพท่ีให้คนในอาเซียนสามารถเดินทางเข้าออกไปท างานได้
นัน้ เขาต้องใช้ภาษาองักฤษกนัทัง้นัน้ ดงันัน้ ภาษาองักฤษเป็นสิ่งท่ีส าคญัมาก  

7.1.2 มีกำรแข่งขันหำงำนท ำสูงขึน้ 
จากการศึกษาในประเด็นเกิดการแข่งขันหางานท าสูงขึน้ ผลการศึกษาพบว่า

ผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่มกล่าววา่ หลงัจากท่ีประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะ
ท าให้แรงงานเดินทางออกนอกประเทศและเข้าประเทศต่างๆได้ง่ายขึน้ จึงเข้าใจว่าในอนาคต
อนัใกล้นีจ้ะมีแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านเดินทางเข้ามามากขึน้ ซึ่งจะส่งผลให้คนไทยหางานท า
ยากขึน้ เพราะแรงงานตา่งชาติมีคณุสมบตัหิลายประการ ทัง้ขยนั อดทน สู้งานมากกวา่แรงงานไทย  
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กระนัน้ก็ตาม ในด้านการท่องเท่ียวของประเทศไทยนัน้มีการเตบิโตอย่างมาก แตว่่า
คนไทยมีคา่นิยมท่ีไมต้่องการท างานด้านการบริการ ด้วยเกรงวา่เป็นงานท่ีไม่น่าเชิดหน้าชตูา ในบาง
พืน้ท่ีมีความต้องการแรงงานสูงมาก ขาดแคลนแรงงาน เช่น พนักงานต้อนรับ พนักงานบริการ 
พนักงานขาย ช่างซ่อมบ ารุงหรือช่างไฟฟ้า พนักงานท าความสะอาดและพนักงานรักษาความ
ปลอดภยั แตค่นไทยจ านวนมากกลบัไม่เลือกท่ีจะท างานดงักลา่วนี ้เพราะเห็นว่าได้คา่ตอบแทนน้อย 
ประกอบกบัมีทศันคตท่ีิวา่เป็นงานท่ีไมต้่องใช้ทกัษะ ความรู้ ความช านาญมากนกั  

จากการสนทนากลุ่มพบว่าคนไทยจ านวนมากส าเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรี 
แตท่ว่ากลบัหางานท ายาก เป็นเพราะบณัฑิตจ านวนมากเลือกงานท า ไม่ต้องการท างานท่ีไม่ต้องใช้
ทกัษะความรู้มากนกั ส่วนใหญ่ต้องการแรงงานท่ีมีการศกึษาอยู่ระหว่างมธัยมศกึษาปีท่ี 3 – 6 ท าให้
บณัฑิตจ านวนมากไม่เลือกท่ีจะท างานดงักล่าว ในอนาคตถ้าหากประเทศไทยเข้าร่วมเป็นประเทศ
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะท าให้เกิดการเคล่ือนย้ายแรงงานด้านการได้เสรี ท าให้แรงงาน
จากประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ฟิลิปปินส์ พม่า กมัพชูา เดินทางเข้ามาท างานในประเทศไทย ท าให้การ
หางานท ายากล าบากนัน้ทวีความรุนแรงมากขึน้ 

จกัรีชยั ขุนเภา ผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่มจากภาคตะวนัออก กล่าวว่า ในบางอาชีพคน
ไทยจะหางานท ายากขึน้ เพราะชาวตา่งชาตจิะมีทกัษะไมแ่ตกตา่งจากคนไทย ซึ่งถ้าหากชาวตา่งชาติ
อพยพเข้ามาท างานในประเทศไทยเขาจะได้รับค่าตอบแทนท่ีสูงมากกว่าการประกอบอาชีพอยู่ใน
ประเทศของเขา ดงัข้อความ 

“คนจากประเทศเพ่ือนบ้านในบางอาชีพเขามีค่าตอบแทนน้อยกว่าท างานใน
เมืองไทย อาชีพเดียวกนั ถ้าเปิดเสรีอาเซียน คนตา่งชาติเหลา่นัน้จะอพยพเข้ามา
ท างานในประเทศไทย เพราะได้เงินเดือนสงูกวา่ มีคา่ตอบแทนสงูกวา่บ้านเขา ถึง
เวลานัน้ก็จะท าให้คนไทยตกงานมากขึน้” 

สอดรับกบัความคิดเห็นของ สพุตัรา แสงสี กล่าวถึงการเปิดเสรีอาเซียน ซึ่งจะท าให้
คนตา่งชาติเดินทางเข้ามาท างานในประเทศไทยมากขึน้ ซึ่งในอนาคตอาจท าให้คนไทยหางานท าได้
ยากขึน้ ดงัข้อความ 

“ถ้าเปิดเสรีอาเซียน ในอนาคตถ้าหากคนต่างชาติจากประเทศเพ่ือนบ้านเดิน
ทางเข้ามาท างานในประเทศไทยมากขึน้ และถ้าพวกเขามีความสามารถ มี
ทักษะดีกว่าคนไทย จะท าให้คนไทยหางานท าล าบากขึน้ เกิดปัญหาตามมา 
ดงันัน้ คนไทยจะต้องรีบพฒันาตวัเอง” 

จากการสนทนากลุ่ม ผลการศึกษาพบว่าผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่มเห็นว่าหลังจากท่ี
ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งทกุประเทศมีข้อตกลงคือการ
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อ านวยความสะดวกให้กบับางวิชาชีพหรือในบางแรงงานท่ีเช่ียวชาญให้สามารถเคล่ือนย้ายท างานได้
ในประเทศอาเซียน โดยให้บุคคลท่ีประกอบอาชีพบางอาชีพเท่านัน้ท่ีสามารถเดินทางเข้าออก
ประเทศในอาเซียนเพ่ือไปประกอบอาชีพในอาเซียนได้ ประกอบด้วย 7 อาชีพ ได้แก่ แพทย์ ทันต
แพทย์ พยาบาล บญัชี วิศวกร สถาปนิก นกัส ารวจ  

7.1.3 มีควำมรู้ด้ำนวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้ำนน้อย 
จากการศึกษาในประเด็นการมีความรู้ด้านวฒันธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านน้อย 

ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในภาคตะวันออกเห็นว่า เม่ือประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นประเทศ
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะต้องเดินทางไปมาระหว่างประเทศมากขึน้ การท่ีคนไทย
จะต้องเรียนรู้วฒันธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านมากขึน้จึงเป็นสิ่งท่ีจ าเป็น รัฐหรือหน่วยงานภาครัฐท่ี
เก่ียวข้องควรจะเร่งให้ความรู้คนไทยในประเด็นนีม้ากขึน้  

ในการน าเสนอผลการศึกษาในประเด็นวัฒนธรรม ผู้ วิจัยได้แบ่งแยกวัฒนธรรม
ออกเป็นประเด็นย่อย ประกอบด้วย วฒันธรรมด้านอาหาร วฒันธรรมด้านการแตง่กาย วฒันธรรม
ด้านการทกัทาย ดงัตอ่ไปนี ้

  วฒันธรรมด้านอาหาร  
จากการศึกษาวัฒนธรรมด้านอาหารของประเทศเพ่ือนบ้านทัง้ 9 ประเทศ ผล

การศึกษาพบว่า ประชาชนในภาคตะวนัออกมองว่าตนเองยังขาดความรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมด้าน
อาหารของประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งเป็นสิ่งท่ีควรจะรู้เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีไม่ไกลตวันกั ผู้ เข้าร่วมสนทนา
กลุ่มบางคนรู้จักอาหารของประเทศเพ่ือนบ้านท่ีมีพืน้ท่ีติดกับประเทศไทย ได้แก่ อาหารเวียดตาม 
อาหารลาว ส่วนวฒันธรรมด้านอาหารของประเทศอ่ืนในอาเซียนนัน้ผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่มแทบจะไม่
รู้จกั ดงัภาพ 7.1 
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ภาพ 7.1 
แสดงอาหารพืน้บ้านของชาวเวียดนาม 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 7.1. แสดงอาหารพืน้บ้านของชาวเวียดนาม ซึง่ประชาชนในภาคตะวนัออกของ
ประเทศไทยนิยมรับประทาน ซึ่งมีขายอยู่จ านวนมากในพืน้ท่ีจงัหวดัภาคตะวนัออก ประกอบไปด้วย
ผกัและผลไม้ประเภทต่างๆเป็นหลัก เช่น แตงกวา มะม่วง พริกขีห้นู มะเฟือง กล้วยดิบ กระเทียม 
ผกักาด และมีเนือ้สตัว์ประกอบให้ ในการรับประทานอาหารเวียดนามนัน้ จะใช้แผ่นแป้งบางๆท่ีท า
ขึน้เป็นพิเศษเพ่ือใช้ห่อหุ้มผกัและผลไม้ท่ีหัน่เป็นชิน้เล็กๆพร้อมด้วยน า้จิม้เพิ่มรสชาติอาหาร ก าลัง
เป็นท่ีนิยมของประชาชนในภาคตะวนัออก 

นอกจากการรู้จกัอาหารพืน้บ้านของชาวเวียดนามแล้ว ประชาชนในภาคตะวันออก
ยงัรู้จกัมกัคุ้นกบัอาหารของชนชาตลิาว ซึ่งประกอบด้วยพืช ผกั ผลไม้ท่ีหาได้ง่ายในพืน้ท่ี เป็นอาหาร
ท่ีให้อิทธิพลแก่อาหารในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเป็นอยา่งมาก อิทธิพลของอาหาร
ลาวแผ่ครอบคลมุไปถึงประเทศกมัพชูา และทางภาคเหนือของประเทศไทยไทย อาหารหลกัของลาว
ได้แก่ข้าวเหนียว ซึง่จะรับประทานด้วยมือ  

ในความเป็นจริงชาวลาวจะรับประทานข้าวเหนียวมากกว่ากลุ่มใด ๆ ในโลก ข้าว
เหนียวถือว่าเป็นสิ่งส าคญัท่ีหมายถึงการเป็น “ชาวลาว” ชาวลาวหลายคนมกัเรียกตนเองว่าลูกข้าว
เหนียว ซึ่งแปลว่า เด็ก หรือ ลูกหลานของข้าวเหนียว ประกอบด้วย ข่า ตระไคร้ อาหารท่ีมีช่ือเสียง
ท่ีสดุคือ ลาบ โดยน าเนือ้สตัว์ท่ียังดิบผสมคลกุเข้ากบัเคร่ืองเทศ นอกจากนี ้อาหารหลกัของชาวลาว
อีกอยา่งคือ ต าหมากหุ่ง  โดยน ามะละกอมาต าลงพร้อมพริก กระเทียม มะเขือเทศ มะนาว และอ่ืน ๆ 
หรือช่ือเรียกท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัมากคือ “ส้มต า” ดงัภาพ 7.2 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
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ภาพ 7.2 
แสดงอาหารของชนชาตลิาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สพุตัรา แสงสี ผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่มจากจงัหวดัสระแก้ว กล่าวว่า การท่ีมีประชาชน
จากต่างประเทศในอาเซียนเดินทางเข้ามาท างานในประเทศไทยมากขึน้นัน้ สิ่งท่ีคนไทยควรจะรับรู้
คือ วฒันธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน เพราะจะได้ท าความเข้าใจ และระมดัระวงัมากขึน้ ดงัข้อความ 

“เวลาท่ีคนต่างประเทศในอาเซียนเข้ามาบ้านเรา เราก็ต้องพูดคุยกับเขา แต่
ตอนนีเ้รายงัไม่รู้ว่าแตล่ะประเทศนัน้เขามีวฒันธรรมอย่างไร อะไรท่ีสามารถพูด
ได้ อะไรท่ีพูดไปแล้วเขาจะรู้สึกไม่ค่อยดี เป็นสิ่งท่ีเราควรจะรู้ จะได้ระมดัระวัง
เวลาส่ือสารกบัเขา” 

จากการศกึษาในประเด็นการมีความรู้วฒันธรรมด้านอาหารของอาเซียน ผลการศกึษา
สรุปได้ว่า ประชาชนในภาคตะวนัออกรับรู้วฒันธรรมด้านอาหารของประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน
น้อยมาก กล่าวคือ ประเทศเพ่ือนบ้านท่ีเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีทัง้สิน้ 10 ประเทศ 
แต่ละประเทศก็มีอาหารท่ีขึน้ช่ือของตนเอง ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในภาคตะวันออกรับรู้
อาหารของอาเซียนเพียง 2 ประเทศเทา่นัน้ คือ อาหารเวียดนามและอาหารลาว  

 วฒันธรรมด้านการแตง่กาย  
จากการศกึษาวฒันธรรมด้านการแต่งกายของประเทศเพ่ือนบ้านทัง้ 9 ประเทศ 

ผลการศกึษาพบว่า ประชาชนในภาคตะวันออกมองว่าตนเองยงัขาดความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมด้าน
การแต่งกายของประเทศเพ่ือนบ้าน ทัง้นี ้ ผู้ เข้าร่วมสนทนากล่าวว่าในขณะนีมี้ความรู้เก่ียวกับการ
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แตง่กายของบางประเทศเท่านัน้ ได้แก่ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม พมา่ ซึ่งเป็นการรับรู้เพียงผิวเผิน ไม่
ลกึซึง้ ผู้วิจยัได้น าเสนอภาพวฒันธรรมด้านการแตง่กายท่ีประชาชนในภาคตะวนัออกพอรู้จกั ดงันี ้

o มาเลเซีย  
จากการสนทนากลุ่มประชาชนภาคตะวนัออกเก่ียวกับวฒันธรรมด้านการ

แตง่กายของชาวมาเลเซีย ผลการศกึษาพบว่าประชาชนในภาคตะวนัออกรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมการ
แต่งกายของชาวมาเลเซียเพียงผิวเผินเท่านัน้ ได้แก่ การนุ่งโสร่ง สวมหมวก ชาวมาเลเซียนิยมแต่ง
กายตามความเช่ือ อิทธิพลของศาสนา กล่าวคือ ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจ าชาติของชาติ
มาเลเซียซึง่เคร่งครัดในระเบียบปฏิบตัิตามบทบญัญัตขิองศาสนา โดยเฉพาะการแตง่กายท่ีสภุาพมิด
ทัง้หญิงและชาย ในอดีตผู้ชายชาวมาเลเซียมกันุ่งโสร่ง ไมส่วมเสือ้ ส่วนผู้หญิงนิยมนุ่งผ้ากระโจมอก 
บางคนอาจมีผ้าบางไว้คลุมไหล่ เรียกว่า “บาจู  กูหรง” มีลักษณะเด่นคือ มักจะตดัเย็บด้วยผ้าผืน
เดียวกนั ดงัภาพ 7.3 

ภาพ 7.3 
แสดงการแตง่กายด้วยชดุประจ าชาตขิองชาวมาเลเซีย 
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จากภาพ ค. แสดงการแตง่กายของชาวมาเลเซีย จะเห็นได้ว่าผู้ชายจะนุ่ง
โสร่งเป็นตา สวมเสือ้แขนยาว บางคนสวมหมวก บางคนไม่สวมหมวก มีผ้าโพกศรีษะ  ส่วนผู้หญิงจะ
นิยมนุ่งโสร่งปาเต๊ะสีสด มีลวดลายดอก สวมเสือ้คอยูแขนยาวถึงข้อมือ ปล่อยชายเสือ้ไว้ด้านนอก
โสร่ง บางคนจะน าผ้าบางๆคลมุศรีษะหรือคลมุไหล่ 

o สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
จากการสนทนากลุ่มประชาชนภาคตะวนัออกเก่ียวกับวฒันธรรมด้านการ

แตง่กายของประชาชนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการศกึษาพบว่าประชาชนใน
ภาคตะวนัออกรับรู้เก่ียวกับวฒันธรรมการแต่งกายของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน 
ลาว ดงัภาพ 7.4 

ภาพ 7.4 
แสดงการแตง่กายด้วยชดุประจ าชาตขิองชนชาติ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

จากภาพ 7.4. แสดงการแตง่กายของชาวลาว จะเห็นได้ว่าผู้ชายลาวนิยม
นุ่งโจมกระเบน สวมเสือ้ชัน้นอก ติดกระดมุเม็ด ส่วนผู้หญิงนิยมนุ่งผ้าถงุคล้ายกบัผู้หญิงไทย ผู้หญิง
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ลาวจ านวนมากนิยมนุ่งผ้าถุงท่ีท าจาก “ไหม” เพราะดสูวยงาม มีเอกลกัษณ์เฉพาะ และนิยมเกล้า
มวยผม ประดบัดอกไม้ 

o เวียดนาม  
จากการสนทนากลุ่มประชาชนภาคตะวนัออกเก่ียวกับวฒันธรรมด้านการ

แต่งกายของชาวเวียดตาม ผลการศึกษาพบว่าประชาชนในภาคตะวนัออกรับรู้เก่ียวกับวัฒนธรรม
การแตง่กายของชาวเวียดตาม ดงัภาพ  7.5 

ภาพ 7.5 
แสดงการแตง่กายด้วยชดุประจ าชาตขิองชาวเวียดนาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพ 7.6. แสดงการแตง่กายของชาวเวียดนาม จะเห็นได้ว่าผู้ชายชาว
เวียดนามจะแต่งกายลกัษณะคล้ายผู้หญิง โดยสวมเสือ้กุยเฮง สวมหมวกสีด าเย็บด้วยผ้า ไม่มีปีก 
อยา่งไรก็ตาม ปัจจบุนัผู้ชายจะแตง่กายโดยสวมใสช่ดุประจ าชาตนีิน้้อยลง สว่นผู้หญิงนิยมนุง่กางเกง
แพรยาว สวมเสือ้แขนยาว คอตัง้สูง ตวัเสือ้ยาวลงมาจรดข้อเท้า ผ่า 2 ข้าง นิยมเกล้ามวยผม สวม
งอบท่ีสานด้วยใบลานทรงรูปฝาชี หรืออาจใช้ผ้าสามเหล่ียมคลุมศรีษะโดยดงึชายผ้าคลุม 2 ข้างมา
ผกูตดิกนัใต้คาง 
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o พมา่ 
จากการสนทนากลุ่มประชาชนภาคตะวนัออกเก่ียวกับวฒันธรรมด้านการ

แตง่กายของชาวพมา่ ผลการศกึษาพบวา่ประชาชนในภาคตะวนัออกรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมการแตง่
กายของชาวพมา่ ดงัภาพ 7.7 

ภาพ 7.7 
แสดงการแตง่กายด้วยชดุประจ าชาตขิองชาวพมา่ 

 
 

จากภาพ 7.7 แสดงการแตง่กายของชาวพม่า จะเห็นได้ว่าผู้ชายชาวพม่า
นิยมนุ่งโสร่งซึ่งผลิตจากผ้าฝ้ายและผ้าไหมท่ีมีสีสดใส ไม่มีลวดลายมากนัก เม่ือเข้าสู่งานพิธีกรรม
มกัจะสวมเสือ้คล้ายเสือ้จีนแขนยาวถึงข้อมือชายเสือ้ยาวลงมาถึงสะโพกและติดกระดมุตัง้แตค่อลง
มาจรดชายเสือ้ ไม่นิยมใช้เข็มขดั ตดัผมสัน้ ส่วนผู้หญิงพม่านิยมสวมใส่ผ้าไหม ผ้าฝ้ายเช่นเดียวกัน 
แตจ่ะมีลวดลายบริเวณด้านลา่งของชายผ้า เชน่ ลายดอกไม้ เครือไม้  

จากการศึกษาในประเด็นวัฒนธรรมด้านการแต่งกายของประเทศเพ่ือนบ้านท่ีเป็น
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในภาคตะวนัออกรับรู้วฒันธรรม
ด้านการแต่งกายของประเทศเพ่ือนบ้านทัง้สิน้ 4 ประเทศจากทัง้หมด 10 ประเทศ ได้แก่ การรับรู้
วัฒนธรรมด้านการแต่งกายของชาวมาเลเซีย การแต่งกายของชาวลาว การแต่งกายของชาว
เวียดนาม และการแตง่กายของชาวพมา่  
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 วฒันธรรมด้านการทกัทาย 
จากการศึกษาวฒันธรรมด้านการทกัทายของประเทศเพ่ือนบ้านทัง้ 9 ประเทศ ผล

การศกึษาพบวา่ ประชาชนในภาคตะวนัออกมองว่าตนเองยงัขาดความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมด้านการ
ทักทายของประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งเป็นสิ่งท่ีควรจะรู้เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีไม่ไกลตัวเช่นเดียวกัน 
ผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่มบางคนรู้จกัการทกัทายของประเทศเพ่ือนบ้านบางประเทศ ได้แก่ การทกัทาย
ของชาวลาว การทกัทายของชาวกมัพชูา การทกัทายของชาวอินโดนีเซีย ดงัตอ่ไปนี ้

o การทกัทายของชาวลาว  
จากการสนทนากลุ่มประชาชนภาคตะวนัออกเก่ียวกับวฒันธรรมด้านการ

ทกัทายของชาวลาว ผลการศึกษาพบว่าประชาชนในภาคตะวนัออกรับรู้การทกัทายของประชาชน
ชาวลาวเป็นอย่างดี คือ การยกมือไหว้เช่นเดียวกบัวฒันธรรมไทย แตจ่ะใช้ค าพดูทกัทายวา่ “สะบาย
ดี” ซึง่จะแตกตา่งจากการทกัทายของคนไทยท่ีกล่าววา่ “สวสัด”ี ดงัภาพ 7.8 

ภาพ 7.8 
แสดงการทกัทายของชาวลาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพ 7.8. แสดงวฒันธรรมการทกัทายของชาวลาว จะเห็นได้ว่าชาว
ลาวมกัจะทกัทายกันด้วยค าว่า “สบายดี” หมายถึง “สวสัดี” มาจากวัฒนธรรม วิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย 
สบายๆ โดยมีท่าทางการประนมมือ ให้ปลายนิว้หวัแม่มือจรดท่ีปลายจมกู ให้ปลายนิว้ชีจ้รดระหว่าง
คิว้ ก้มลงตวัเล็กน้อย ก้มศรีษะเข้าหาปลายนิว้ชี ้
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o การทกัทายของชาวกมัพชูา 
จากการสนทนากลุ่มประชาชนภาคตะวนัออกเก่ียวกับวฒันธรรมด้านการ

ทักทายของชาวกัมพูชา ผลการศึกษาพบว่าประชาชนในภาคตะวันออกรับรู้การทักทายของชาว
กมัพชูาซึ่งใช้การยกมือไหว้เช่นเดียวกนั แตจ่ะไม่เหมือนกบัการไหว้ของคนไทย ชาวกมัพชูาจะยกมือ
ไหว้สงูราวหน้าอก ก้มหวัเล็กน้อยพร้อมกบักลา่วค าว่า “ซวัสเด” ดงัภาพ 7.9 

ภาพ 7.9 
แสดงการทกัทายของชาวกมัพชูา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

จากภาพ 7.9  แสดงวฒันธรรมการทกัทายของชาวกัมพูชา จะเห็นได้ว่า
ชาวลาวมกัจะทกัทายกันด้วยค าว่า “ซัวสะเด” โดยมีท่าทางประกอบคือ ยกมือไหว้ ประนมใต้คาง
แล้วยกขึน้เหนือหวั 

o การทกัทายของชาวอินโดนีเซีย 
จากการสนทนากลุ่มประชาชนภาคตะวนัออกเก่ียวกับวฒันธรรมด้านการ

ทกัทายของชาวอินโดนีเซีย ผลการศึกษาพบว่าประชาชนในภาคตะวันออกรับรู้ว่าชาวอินโดนีเซีย
ทกัทายด้วยการจบัมือโดยให้ระดบัความสงูท่ีเอว สว่นอีกคนหนึง่จะก้มลงเล็กน้อยเป็นการทกัทาย ดงั
ภาพ 7.10 
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ภาพ 7.10  

แสดงการทกัทายของชาวอินโดนีเซีย 
 

 
จากภาพ 7.10 แสดงวฒันธรรมการทกัทายของชาวอินโดนีเซีย จะเห็นได้

ว่าชาวอินโดนีเซียมักจะทกัทายกันโดยกล่าวค าว่า “เซลามัทปากิ” โดยมีท่าทางประกอบคือ ใช้มือ
ขวาแนบท่ีหน้าอก แล้วใช้มือซ้ายไพลห่ลงั ก้มตวัลงเล็กน้อย 

จากการศกึษาใปประเด็นการรับรู้วฒันธรรมด้านการทกัทายของประเทศ
เพ่ือนบ้านท่ีเข้าสู่สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในภาค
ตะวันออกรับรู้วัฒนธรรมด้านการทักทายของประเทศเพ่ือนบ้านเพียง 3 ประเทศเท่านัน้ ได้แก่ 
วฒันธรรมการทกัทายของชาวลาว ได้แก่ การสวสัดีคล้ายกบัวฒันธรรมการไหว้ของไทย ตา่งกนัตรงท่ี
ชาวลาวจะกล่าวค าว่า “สบายดี” ส่วนคนไทยจะกล่าวค าว่า “สวสัดี” นอกจากวฒันธรรมการทกัทาย
ของชาวลาวแล้ว ประชาชนในภาคตะวนัออกยงัรู้จกัวฒันธรรมการทกัทายของชาวกมัพชูาซึ่งจะเป็น
การยกมือไหว้เช่นเดียวกนั ทว่าชาวกมัพชูาจะก้มหวัเล็กน้อย ส่วนระดบัความสงูของมือท่ีประนมนัน้
อยู่ระดบัหน้าอกพร้อมกบักล่าวค าว่า “ซวัสเด” แปลว่า “สวสัดี” ส่วนการรับรู้วฒันธรรมของประเทศ
เพ่ือนบ้านอีกประเทศหนึง่คือ การทกัทายของชาวอินโดนีเซียซึ่งจะทกัทายกนัโดยการกล่าวค าวา่ “เซ
ลามัทปากิ” ซึ่งแปลว่า “สวัสดี” โดยมีท่าทางการใช้มือขวาแนบท่ีหน้าอกแล้วใช้มือซ้ายไพล่หลัง 
พร้อมกบัก้มหวัเล็กน้อย  
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7.1.4 กำรประชำสัมพันธ์ของรัฐยังไม่ดีพอ 
จากการศึกษาในประเด็นการประชาสมัพนัธ์ของรัฐยงัไม่ดีพอ ผลการศึกษาพบว่า 

ผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่มกล่าวว่า ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการเข้าเป็นสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนจากส่ือตา่งๆ แตท่ว่าเป็นเพียงการรับรู้ในระดบักว้างๆเท่านัน้ หน่วยงานรัฐยงัมิได้
ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยได้รับรู้ว่าหลังจากการเข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนแล้ว คนไทยจะได้รับประโยชน์และมีข้อไมดี่อยา่งไรบ้าง เพราะเหตใุด 

นพพร ประดิษฐ์ภูมิ  ผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่มจากจังหวัดสระแก้ว  กล่าวว่า การ
ประชาสมัพนัธ์ของรัฐท าได้เพียงระดบักว้างๆเทา่นัน้ ประชาชนยงัไมรู้่วา่หลงัจากประเทศไทยเข้าเป็น
ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วจะเกิดผลดี ผลเสียอยา่งไร ดงัข้อความ 

“สิ่งท่ีรัฐประชาสัมพันธ์เร่ืองเออีซี ท าให้รู้ว่าประเทศไทยจะเข้าเป็นประเทศ
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558 แตก็่ยงัไม่รู้ว่าหลงัจากท่ีเข้า
เป็นสมาชิกแล้วจะเกิดผลอะไรตามมา คนไทยได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์
ยงัไงบ้าง 
มหาวิทยาลยัและหน่วยงานภาครัฐท่ีเข้าไปติดตอ่ราชการก็มีการประชาสมัพนัธ์
ให้รู้ถึงเออีซี แตก็่ยงัไม่รู้ลกึสกัเทา่ไร ถ้ามีการให้ความรู้ประชาชนด้วยวิธีการท่ีท า
ให้คนเข้าใจลกึๆได้ง่ายก็จะดีตอ่คนไทย”  

ทัง้นี  ้จากท่ีได้พูดคุกับเพ่ือนๆ บางคนยังไม่รู้เลยว่าประเทศสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ประกอบไปด้วยประเทศตา่งๆก่ีประเทศ ส่วนค าถามท่ีว่าประเทศใดบ้างเป็นผู้ ริเร่ิม
ผลกัดนัให้เกิดขึน้นัน้ไมต้่องสงสยัเลยว่าไม่มีใครตอบได้ เน่ืองจากหลายคนมองว่าเป็นเร่ืองไกลตวั ดงั
ข้อความ 

“เคยถามเพ่ือนๆดวูา่ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประกอบไปด้วย
ก่ีประเทศ เพ่ือนบางคนยงัไม่รู้เลย เขาไม่ได้สนใจว่ามนัมีท่ีมาท่ีไปอย่างไร เป็น
เร่ืองไกลตวัมากกว่าเร่ืองอ่ืน เชน่ ถ้าจะต้องสอบเร็วๆนี ้วนันีต้้องอา่นหนงัสือ เป็น
เร่ืองท่ีใกล้ตวัมากกวา่” 

ประเด็นสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้ในภาคตะวนัออก ผลการศึกษาสรุปได้ว่าประกอบด้วย
ปัญหา 3 ประการคือ ประการแรก ประชาชนในภาคตะวนัออกขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่ง
ผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่มเห็นว่านบัวนัภาษาองักฤษจะยิ่งมีความส าคญัมากขึน้เร่ือยๆ แบง่ออกเป็น การ
ท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และ ประชาชนผู้ รับข่าวสารขาดทักษะการใช้
ภาษาองักฤษ ประการท่ีสอง คือ มีการแข่งขนักนัหางานท ามากขึน้ ผลการศกึษาสรุปได้วา่ ปัจจบุนัมี
ผู้ ส าเร็จการศึกษามาอย่างต่อเน่ือง ท าให้เยาวชน ประชาชนหางานท ากันอยู่ตลอดเวลา แต่ทว่า
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หลงัจากท่ีประเทศไทยเข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว ผู้ เข้าร่วมสนทนา
กลุ่มกังวลว่าบณัฑิตใหม่จะหางานท ายากขึน้ เน่ืองจากมีบณัฑิตจากต่างประเทศท่ีเดินทางเข้ามา
ประกอบอาชีพในประเทศไทยมากขึน้ สภาพปัญหาประการท่ีสามคือ ประชาชนในภาคตะวนัออกมี
ความรู้ด้านวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านน้อย ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ผู้ วิจัยได้แบ่งประเด็น
วฒันธรรมออกเป็น 3 ประเด็นย่อย คือ วัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรมการแต่งกาย วัฒนธรรมการ
ทกัทาย 

วฒันธรรมด้านอาหารนัน้ ผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่มในภาคตะวันออกรับรู้วัฒนธรรมด้าน
อาหารของประเทศเพ่ือนบ้านน้อยมาก กล่าวคือ รู้วฒันธรรมอาหารของประเทศเพ่ือนบ้านท่ีมีพืน้ท่ี
ติดต่อกับประเทศไทย คือ อาหารเวียดนามและอาหารลาว ส่วนวัฒนธรรมด้านการแต่งกาย ผล
การศึกษาสรุปได้ว่าผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่มรับรู้วฒันธรรมการแต่งกายของชาวมาเลเซีย คือ การนุ่ง
โสร่งซึ่งผู้ชายในอดีตจะนิยมนุ่งโสร่ง ไม่สวมเสือ้ มีผ้าโพกหวั ส่วนผู้หญิงนิยมนุ่งผ้ากระโจมอก บาง
คนอาจมีผ้าคลุมหวัไหล่  วฒันธรรมการแต่งกายของชาวลาว ซึ่งผู้ชายนิยมนุ่งผ้าโจงกระเบน ส่วน
ผู้หญิงนิยมนุง่ผ้าถงุซึง่คล้ายกบัการแตง่กายของผู้หญิงไทย วฒันธรรมการแตง่กายของชาวเวียดนาม
นัน้ ผู้ ชายเวียดนามในอดีตนิยมแต่งกายโดยสวมเสือ้กุยเฮง สวมหมวก มีทัง้ท่ีมีปีกและไม่มีปีก  
ผู้หญิงชาวเวียดนามนิยมนุ่งกางเกงแพรยาว สวมเสือ้แขนยาว คอตัง้สูง สวมงอบท่ีเป็นหมวก สาน
ด้วยใบลานทรงรูปฝาชี ส่วนวฒันธรรมการแต่งกายของชาวพม่า ผู้ชายนิยมนุ่งโสร่งหรือท่ีเรียกว่า 
ลองจ่ี สว่นผู้หญิงนิยมนุง่ผ้าซิ่น สวมเสือ้เอวลอย มวยผม แซมดอกไม้ วฒันธรรมการแตง่กายของชาว
พม่านีจ้ะมีลักษณะโดดเด่นคือ ทัง้เพศชายและเพศหญิงจะนิยมใช้ผงแป้งทาหน้า ทาผิวพรรณให้
สวยงาม สดช่ืนอยูเ่สมอ โดยเฉพาะการมวยผมท่ีมีหลากหลายรูปแบบให้เหมาะสมกบับคุลิกภาพของ
แตล่ะคน 

ส่วนวัฒนธรรมด้านการทกัทายนัน้ ผลการศึกษาสรุปได้ว่าผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่มรับรู้
วฒันธรรมการทกัทายของชาวลาว คือการยกมือไหว้ วฒันธรรมการทกัทายของชาวกมัพชูา คือ การ
ยกมือไหว้เช่นเดียวกนั ส่วนวฒันธรรมการทกัทายของชาวอินโดนีเซียนิยมการยกมือไหว้เชน่เดียวกัน 
ประเด็นการประชาสมัพนัธ์ของรัฐยงัไม่ดีพอนัน้ ผลการสนทนากลุ่มพบว่าผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่มได้
รับทราบข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัการเข้าเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากส่ือตา่งๆในระดบั
กว้างๆเทา่นัน้ คือ รับรู้วา่ในปีพทุธศกัราช 2558 ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน แตไ่มไ่ด้รับรู้ในเชิงลกึแตป่ระการใด 
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7.2 กำรปรับตัวของประชำชนในภำคตะวันออก 

จากการศึกษาในประเด็นการปรับตวัของประชาชนในภาคตะวันออก ผลการศึกษา
พบว่า หลังจากท่ีประชาชนในภาคตะวันออกรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการท่ีประเทศไทยเข้าสู่การเป็น
ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้ปรับตวัเพ่ือให้เข้ากับสภาวการณ์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 
ผู้วิจยัได้แบง่การน าเสนอการปรับตวัออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนท่ี 1 การพฒันาภาษาองักฤษ 
ตอนท่ี 2 การหาความรู้เพิ่มเตมิ ตอนท่ี 3 การศกึษาวฒันธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน ดงัรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้

7.2.1 กำรพัฒนำภำษำอังกฤษ 
จากการศึกษาในประเด็นการพฒันาภาษาองักฤษของประชาชนในภาคตะวนัออก 

ผลการศึกษาพบว่า มีเพียงกลุ่มคนบางกลุ่มเท่านัน้ท่ีพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเอง ได้แก่ กลุ่ม
นกัศึกษา ผู้ วิจยัได้แบ่งการพฒันาภาษาอังกฤษของประชาชนชาวตะวันออก โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน 
ส่วนท่ี 1 การเรียนกวดวิชาภาษาองักฤษ ส่วนท่ี 2 การหาความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากสมาร์ท
โฟน ดงัตอ่ไปนี ้

  การเรียนกวดวิชาภาษาองักฤษ 
จากการสนทนากลุ่มประชาชนในภาคตะวันออกในประเด็นการเรียนกวดวิชา

ภาษาอังกฤษ ผลการศึกษาพบว่าเยาวชนภาคตะวันออกเป็นกลุ่มคนท่ีกระตือรือร้นในการเรียน
ภาษาองักฤษมากกว่าประชาชนกลุ่มอ่ืน ทัง้นี ้ในการเรียนภาษาองักฤษนัน้ได้เรียนจากสถาบนักวด
วิชาในภาคตะวนัออก  

จักรีชัย ขุนเภา ผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่มจากจังหวัดสระแก้ว กล่าวถึงการเรียน
ภาษาองักฤษของตนเองว่าต้องการฝึก พฒันาภาษาองักฤษให้สามารถส่ือสารได้มากกว่าท่ีเป็นอยู่ 
ดงัข้อความ 

“เป็นคนท่ีพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ดี เรียกว่าถึงขัน้ส่ือสารได้แย่เลยก็ว่าได้ 
อยากจะพดูภาษาองักฤษให้ดีกว่านี ้จึงตดัสินใจเรียนเพิ่ม ก็ได้รู้จกักบัเพ่ือนๆ
หรือคนท่ีเข้ามาเรียนหลายคน ส่วนใหญ่ก็เป็นเด็ก เป็นเยาวชนด้วยกัน
มากกวา่”   

 การหาความรู้ภาษาองักฤษจากสมาร์ทโฟน 
จากการสนทนากลุ่มประชาชนในภาคตะวันออกในประเด็นการหาความรู้

ภาษาอังกฤษจากสมาร์ทโฟน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มประชาชนท่ีหาความรู้ในการพัฒนา
ภาษาองักฤษของตนเองคือ กลุ่มนกัศกึษา เยาวชนท่ีอาศยัอยูใ่นภาคตะวนัออก ซึ่งเห็นว่าสามารถใช้



209 

 

ประโยชน์จากโทรศพัท์เคล่ือนท่ีหรือท่ีเรียกว่า “สมาร์ทโฟน” ในการพฒันาภาษาองักฤษได้โดยท่ีไม่
ต้องเสียเงินเป็นคา่เรียนพิเศษจากสถาบนัท่ีเปิดสอนภาษาองักฤษ  

สพุตัรา แสงสี ผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่มจากจงัหวดัสระแก้ว กล่าวถึงการใช้สมาร์ท
โฟนในการฝึกพฒันาภาษาองักฤษว่า ได้ใช้เทคโนโลยีการส่ือสารท่ีมีอยู่ให้เป็นประโยชน์ เน่ืองจาก
สมาร์ทโฟนสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย และท่ีส าคญัสามารถใช้พฒันาภาษาองักฤษได้เป็น
อยา่งดี ดงัข้อความ 

“สมาร์ทโฟนมีประโยชน์ มีแอพลิเคชัน่ท่ีมีประโยชน์มาก สามารถท าได้หลาย
อย่าง ถ้าต้องการฝึกภาษาอังกฤษก็สามารถดาวโหลดแอพลิเคชั่นได้เลย 
สงสยัค าศพัท์ค าไหนก็สามารถหาได้เลย ออกเสียงให้ด้วย” 

สอดรับกับ จีรศกัดิ์ สว่างแจ้ง ท่ีมักจะใช้สมาร์ทโฟนในการพฒันาภาษอังกฤษ
ของตนเอง เน่ืองจากมีความสะดวกสบาย ไมต้่องเสียเงินในการเรียนภาษาองักฤษท่ีสถาบนัต่างๆ ดงั
ข้อความ 

“ถ้าสงสัยค าศพัท์ตวัไหน ทุกวันนีก็้ใช้สมาร์ทโฟน ช่วยได้ทัง้หมด โทรศพัท์
เด๋ียวนีมี้แอพลิเคชัน่หลากหลาย มีประโยชน์ สามารถฝึกภาษาองักฤษได้  ไม่
จ าเป็นต้องไปเสียเงินคา่ลงเรียนภาษาองักฤษ เดี๋ยวนีแ้พงมาก” 

7.2.2 กำรหำควำมรู้เพิ่มเตมิ 
จากการศึกษาในประเด็นการหาความรู้ของประชาชนในภาคตะวันออก ผล

การศกึษาพบว่า ประชาชนในภาคตะวนัออกได้หาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัประเทศทัง้ 10 ประเทศซึ่ง
เป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วย 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ การหาความรู้เก่ียวกับ
การได้ประโยชน์และเสียประโยชน์จากการท่ีประเทศไทยเข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และ การหาความรู้เก่ียวกบัโลจิสตกิส์ ดงัตอ่ไปนี ้

 ข้อดี ข้อเสียเปรียบจากการท่ีประเทศไทยเข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

o ข้อดี 
จากการสนทนากลุ่มพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่มเห็นว่าการท่ี

ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนัน้เป็นผลดีต่อคนไทยใน 2 
ประการ คือ ประการแรก ท าให้คนไทยมีโอกาสหางานท าได้ง่ายขึน้ ประการท่ีสอง ท าให้สามารถ
เดนิทางไปยงัประเทศสมาชิกได้ง่ายขึน้ ดงันี ้

 ท าให้คนไทยมีโอกาสเลือกงานท ามากขึน้ โดยเฉพาะบางอาชีพท่ี
สามารถเดินทางไปตา่งประเทศเพ่ือประกอบอาชีพได้ ซึ่งเป็นโอกาสของคนท่ีอยูใ่นวิชาชีพนัน้ๆ ท าให้
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มีโอกาสท่ีจะท ารายได้ให้กับตนเองได้มากขึน้  โดยเฉพาะบุคคลท่ีประกอบอาชีพ 7 อาชีพท่ีแต่ละ
ประเทศได้ท าข้อตกลงกนัไว้ จะได้รับประโยชน์มากกวา่คนท่ีประกอบอาชีพอ่ืน 

 สามารถเดนิทางไปยงัประเทศสมาชิกได้ง่ายขึน้ 
จากการศึกษาพบว่า ประชาชนในภาคตะวันออกเห็นว่าการท่ี

ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนัน้ ส่งผลดีให้คนไทยสามารถ
เดินทางไปยงั 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ง่ายขึน้ นอกจากนี ้ยงัเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงกว่าเดิมอีก
ด้วย  

o ข้อเสียเปรียบ 
จากการสนทนากลุ่มพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่มเห็นว่าการท่ี

ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนัน้ได้ท าให้เกิดข้อเสียเปรียบตอ่
ประเทศท่ีพฒันามากกว่า ผลการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างเห็นว่าคนไทยเสียเปรียบชาวตา่งประเทศ
ในอาเซียนใน 2 ด้าน ได้แก่ ประการแรก คนไทยส่ือสารภาษาองักฤษได้ไมดี่ ประการท่ีสอง คนไทยไม่
ขยนัท างาน ดงันี ้

 คนไทยส่ือสารภาษาองักฤษไมไ่ด้ดี 
จากการศกึษาพบว่าประชาชนในภาคตะวนัออกเห็นว่าจ าเป็นต้องหา

ความรู้เพิ่มเติม โดยเฉพาะการใช้ภาษาองักฤษ เพราะหลังจากท่ีประเทศไทยเข้าร่วมเป็นประเทศ
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว ประชาชนในแต่ละประเทศในอาเซียนจะสามารถเดิน
ทางเข้าออกประเทศในอาเซียนได้เสรีมากขึน้ เม่ือเปรียบเทียบกับในอดีต ดงัจะเห็นได้จากการท่ี
ประชาชนในภาคตะวนัออกบางสว่นได้ใช้เวลายามวา่ไปพฒันาภาษาองักฤษ  

เกรียงไกร เกล้าผม นิสิตจากมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
ตวัแทนจากนิสิตท่ีเข้าร่วมการสนทนากลุ่มในครัง้นีก้ล่าวว่า นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาบางส่วนได้
เล็งเห็นถึงความส าคญัของการเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะด้านการ
พฒันาภาษาตา่งประเทศ เห็นได้จากการใช้เวลาวา่งไปพฒันาภาษาองักฤษ ดงัข้อความ 

“มีเพ่ือนนิสิตท่ีเขาเห็นว่าเขาควรจะฝึกภาษาองักฤษให้เก่งกว่านี ้ฝึก
ให้สามารถพูดส่ือสารกับชาวต่างประเทศได้ดีกว่านี ้เขาจึงไปเรียน
กวดวิชา ท่ีจังหวัดสระแก้วมีโรงเรียนสอนกวดวิชาภาษาอังกฤษ
หลายแหง่”  
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จ าเป็นต้องไปเสียเงินคา่ลงเรียนภาษาองักฤษ เดี๋ยวนีแ้พงมาก” 
จากการศกึษาในประเดน็การหาความรู้เพิ่มเตมิ ผลการศกึษาสรุปได้วา่ประชาชนใน

ภาคตะวนัออกบางส่วนได้หาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัประเทศทัง้ 10 ประเทศซึ่งเป็นสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วย การหาความรู้เก่ียวกบัการได้ประโยชน์และเสียประโยชน์จากการท่ี
ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่วนข้อดี คือท าให้คนไทยมี
โอกาสหางานท าได้ง่ายขึน้ และสามารถเดนิทางไปยงัประเทศสมาชิกได้ง่ายขึน้ สว่นข้อเสียเปรียบคือ
คนไทยเสียเปรียบชาวตา่งประเทศในด้านการใช้ภาษาองักฤษ 

จากการศึกษาในประเด็นปัญหาและการปรับตวัของประชาชนในภาคตะวันออก 
หลังจากประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการศึกษา
ประกอบด้วย 2 ประเด็นหลกั คือ ประเด็นแรก สภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัประชาชนในภาคตะวนัออก 
ซึ่งผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ประเด็นย่อย คือ 1. การขาดทักษะในการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีรัฐในภาคตะวันออกขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ประชาชนในภาค
ตะวนัออกขาดทกัษะการใช้ภาษาองักฤษ  

ประเด็นท่ี 2 มีการแข่งขันกันหางานท าสูงขึน้ ผลการศึกษาสรุปได้ว่าหลังจากท่ี
ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะท าให้แรงงานเดินทางออกนอกประเทศ
และเข้าประเทศตา่งๆได้ง่ายขึน้ ท าให้แรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านสามารถเดินทางเข้ามาหางาน
ท ามากขึน้ ซึ่งจะส่งผลให้คนไทยหางานท ายากขึน้ ทัง้นีเ้พราะแรงงานต่างชาติมีคณุสมบตัิหลาย
ประการ ทัง้ขยัน อดทน สู้ งานมากกว่าแรงงานไทย ประกอบกับโดยปกตินัน้แรงงานจากประเทศ
เพ่ือนบ้านของไทยหลายประเทศจะได้รับคา่ตอบแทนท่ีน้อยกว่าแรงงานไทยหรือการเข้ามาท างานใน
ประเทศไทย ดงันัน้หากแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านสามารถเดินทางเข้ามาท างานในประเทศไทย
ง่ายขึน้จะท าให้เกิดการแขง่ขนัหางานท าสงูขึน้ด้วย 

ประเด็นท่ี 3 ประชาชนในภาคตะวนัออกมีความรู้ด้านวฒันธรรมของประเทศเพ่ือน
บ้านน้อย ผลการศึกษาในประเด็นนีส้รุปได้ว่าประชาชนในภาคตะวันออกมีความรู้เก่ียวกับ 
วฒันธรรมด้านอาหารของประเทศเพ่ือนบ้านไม่มากนกั ทัง้นี ้วฒันธรรมอาหารท่ีประชาชนในภาค
ตะวนัออกรู้ได้แก่ อาหารเวียดนาม อาหารของชนชาตลิาว  

วฒันธรรมด้านการแตง่กายนัน้ ผลการศึกษาพบว่าประชาชนในภาคตะวนัออกรับรู้
การแตง่กายของชาวมาเลเซีย ได้แก่ การนุ่งโสร่ง มีผ้าโพกหวั สวมหมวก การแตง่กายของประชาชน
ลาว ซึ่งผู้ชายนิยมนุ่งโจงกระเบน สวมเสือ้ชัน้นอก ติดกระดมุเม็ด ส่วนผู้หญิงนิยมนุ่งผ้าถุงคล้ายกับ
กับผู้หญิงไทย นิยมนุ่งผ้าถุงท่ีท าจากไหมเพราะดสูวยงาม การแต่งกายของชาวเวียดนามซึ่งผู้ชาย
นิยมสวมหมวกสีด าเย็บด้วยผ้า ไมมี่ปีก ส่วนผู้หญิงนิยมใสก่างเกงแพรขายาว สวมเสือ้แขนยาวคอตัง้
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สงูและนิยมเกล้ามวยผม สวมงอบท่ีสานด้วยใบลานทรงรูปฝาชี ด้านการแตง่กายของชาวพมา่ ผู้ชาย
มกันิยมนุ่งโสร่งซึ่งผลิตจากผ้าฝ้ายและผ้าไหมท่ีมีสีสนัสดใส ไม่มีลวดลายมากนกั ไม่นิยมใช้เข็มขดั 
สว่นผู้หญิงพมา่นิยมสวมใสผ้่าไหม ผ้าฝ้ายแตจ่ะมีลวดลายมากกวา่การสวมชดุของผู้ชาย  

วฒันธรรมด้านการทกัทายนัน้ ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ประชาชนในภาคตะวนัออก
รับรู้ถึงวฒันธรรมการทกัทายของประชาชนลาวจะยกมือไหว้คล้ายกบัคนไทย แต่ทว่าประชาชนลาว
จะใช้ค าทกัทายว่า “สบายดี” ซึ่งมีความหมายเหมือนกบัค าว่า “สวสัดี” ของคนไทย ส่วนการทกัทาย
ของประชาชนกัมพูชานัน้จะนิยมการยกมือไหว้เช่นเดียวกันซึ่งจะอยู่สูงราวหน้าอก มีการก้มศรีษะ
เล็กน้อย พร้อมกบัทกัทายค าว่า “ซวัสเด” ซึ่งแปลว่า “สวสัดี” ทางด้านการรับรู้วฒันธรรมการทกัทาย
ของประชาชนชาวอินโดนีเซีย จะใช้การจับมือโดยให้ระดบัความสูงอยู่ท่ีเอว พร้อมกับกล่าวค าว่า    
“เซลามทัปากิ” ซึ่งแปลว่า “สวสัดี” ประเด็นท่ี 4 การประชาสัมพนัธ์ของรัฐยงัไม่ดีพอ ผลการศึกษา
สรุปได้ว่า หน่วยงานรัฐยงัมิได้ประชาสมัพันธ์ให้คนไทยได้รับรู้ว่าหลงัจากการเข้าร่วมเป็นประเทศ
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว คนไทยจะได้รับประโยชน์และมีข้อไม่ดีอย่างไรบ้าง เพราะ
เหตุใด รัฐท าได้เพียงระดับกว้างๆเท่านัน้ ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐได้ท า
ประชาสมัพนัธ์ให้รู้ถึงเออีซีก็ตาม แตก็่ยงัเข้าใจไมม่ากนกั  

ประเด็นท่ีสอง คือ การปรับตวัของประชาชนในภาคตะวันออก ผลการศึกษาแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเดน็ ประกอบด้วย 1. การพฒันาภาษาองักฤษ ผลการศกึษาสรุปได้วา่ มีเพียงกลุม่คน
บางกลุ่มเท่านัน้ท่ีพฒันาภาษาองักฤษของตนเอง ได้แก่ กลุ่มนกัศึกษา ในการพฒันาภาษาองักฤษ
นัน้ ได้แก่ การเรียนกวดวิชาภาษาองักฤษ ผลการศึกษาพบว่าเยาวชนภาคตะวนัออกเป็นกลุ่มคนท่ี
กระตือรือร้นในการเรียนภาษาองักฤษมากกว่าประชาชนกลุ่มอ่ืน และ การหาความรู้ภาษาองักฤษ
เพิ่มเติมจากสมาร์ทโฟน ประกอบด้วยเยาวชนท่ีอาศยัอยู่ในภาคตะวันออก ซึ่งเห็นว่าสามารถใช้
ประโยชน์จากโทรศพัท์เคล่ือนท่ีหรือท่ีเรียกว่า “สมาร์ทโฟน” ในการพฒันาภาษาองักฤษได้โดยท่ีไม่
ต้องเสียเงินเป็นคา่เรียนพิเศษจากสถาบนัท่ีเปิดสอนภาษาองักฤษ นอกจากนีย้งัประหยดัเงินมากกว่า
ด้วย 2. การหาความรู้เพิ่มเติม ผลการศึกษาสรุปได้ว่าประชาชนในภาคตะวันออกได้หาความรู้
เพิ่มเติมใน 2 ประเด็น ประเด็นท่ีหนึ่ง คือ การหาความรู้เก่ียวกับการได้ประโยชน์และเสียประโยชน์
จากการท่ีประเทศไทยเข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการศึกษาพบว่า
คนไทยได้รับประโยชน์ใน 2 ประการ ประการแรก ท าให้คนไทยมีโอกาสหางานท าได้ง่ายขึน้ ประการ
ท่ีสอง ท าให้สามารถเดินทางไปยงัประเทศสมาชิกได้ง่ายขึน้ ส่วนข้อเสียเปรียบคือ คนไทยส่ือสาร
ภาษาองักฤษได้ไมดี่ และคนไทยไมข่ยนัท างานเม่ือเปรียบเทียบกบัประชาชนจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
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บทที่ 8 

สรุป อภปิรำยผล และข้อเสนอแนะกำรวิจัย 

การวิจัยเร่ือง “กระบวนการสร้างนวัตกรรมการส่ือสารเพ่ือเตรียมความพร้อมของ
ประชาชนในภาคตะวันออกในการเป็นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ” ผู้ วิจัยก าหนด
วตัถปุระสงค์ไว้ 3 ข้อ ได้แก่ 1.เพ่ือศกึษาความเป็นมาของการเป็นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของประเทศไทย 2.เพ่ือสร้างเยาวชนนักข่าวพลเมืองให้เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็น
ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย 3.เพ่ือสร้างนวตักรรมการส่ือสารให้ความรู้และ
ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน       
4.เพ่ือเตรียมความพร้อมของประชาชนในภาคตะวันออกในการเป็นประเทศประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนด้วยกระบวนการสร้างนวตักรรมการส่ือสาร ผลการวิจยัสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

8.1 ควำมเป็นมำของกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
จากการศกึษาในประเดน็ความเป็นมาของการเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ผลการศกึษาสรุปได้วา่ 
 “อาเซียน” ตัง้อยู่ทางทิศทางตะวนัออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย ท าให้ภูมิภาคนีมี้สภาพ

ภมูิอากาศอยู่ในเขตร้อน มีเนือ้ท่ีทัง้หมดประมาณ 4.5 ล้านตารางกิโลเมตรหรือราวร้อยละ 9 ของเนือ้
ท่ีทวีปเอเชีย แบง่ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ีอยู่บนภาคพืน้ทวีป เรียกวา่ “คาบสมทุรอินโดจีน” และสว่นท่ี
อยู่บนภาคพืน้สมุทร เรียกว่า “กลุ่มเกาะมลายู” ประกอบด้วยประเทศเมียนม่าร์ ไทย ลาว กัมพูชา 
เวียดนาม มาเลเซียตะวนัตก มาเลเซียตะวนัออก อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน สิงคโปร์ ประเทศตา่งๆ
ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ได้ตระหนกัถึงความจ าเป็นและเร่ิมหนัมากระชบัความร่วมมือกัน
จนสามารถรวมตัวกันได้เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 ท่ีกรุงเทพมหานคร จึงได้ถือเอาวันท่ี 8 
สิงหาคม ของทุกปีเป็น “วันอาเซียน” โดยในช่วงแรกนัน้สมาชิกอาเซียนท่ีร่วมกันก่อตัง้ขึน้
ประกอบด้วย 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และสิงคโปร์ ตอ่มาบรูไนได้เข้า
ร่วมเป็นสมาชิกเพิ่มขึน้ ตามมาด้วยประเทศเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนลาว และประเทศสดุท้าย
คือประเทศกมัพชูา 

 “อาเซียน” เป็นองค์กรท่ีก่อตัง้ขึน้ โดยมีวัตถุประสงค์เร่ิมแรกเพ่ือสร้างสันติภาพใน
ภูมิภาคนี ้อันน ามาเพ่ือสนัติภาพทางการเมืองและความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางท่ีใช้ในการประชุม การโต้ตอบทางจดหมาย การ
จดัท ารายงานการประชุม ผลการพิจารณาและมติท่ีประชมุ ตลอดจนการจดัท าค าแถลงการณ์และ
การปฏิสมัพนัธ์ตา่งๆของอาเซียน  
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ประชาคมอาเซียนมี 2 ชัน้ 2 ระดบั กลุ่มบนท่ีพฒันาก้าวหน้ากว่าคือ สิงคโปร์ มาเลเซีย  
ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไน ส่วนอีกกลุม่คือ เวียดนาม ลาว กมัพชูาและพมา่ อีกประมาณ 3 
ปีข้างหน้าคือราวปีพ.ศ. 2558 อาเซียนก็จะเพิ่มระดบัความเช่ือมโยงกนัให้แน่นแฟ้นมากขึน้ ท่ีเรียกว่า
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC  นบัเป็นความร่วมมือกันท่ีใหญ่ท่ีสุดของกลุ่มประเทศก าลงั
พฒันา ถ้าหากด าเนินการได้ส าเร็จก็จะท าให้เกิดตลาดเดียวในลกัษณะท่ีคล้ายคลึงกันกับสหภาพ
ยโุรป แตป่ระชาคมอาเซียนยงัไม่ก้าวไกลไปถึงขัน้การใช้เงินสกลุเดียวกนั เพราะการจะใช้เงินร่วมเป็น
เงินสกุลเดียวกนัได้นัน้ ปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ เช่น ดลุการคลงั ดลุบญัชีเดินสะพัดหรือเงินทุน
ส ารองระหวา่งประเทศจะเป็นปัญหาได้ ดงัเชน่ในกรณีของประชาคมยโุรป 

สญัลกัษณ์ของอาเซียน เรียกวา่ “ดวงตราอาเซียน” แสดงถึงเสถียรภาพ สนัตภิาพ ความ
สามคัคีและพลวตัของอาเซียน สีของดวงตรา ได้แก่ สีน า้เงิน สีแดง สีขาว สีเหลือง โดยสีน า้เงิน แสดง
ถึง สันติภาพและเสถียรภาพ สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า สีขาว แสดงถึง 
ความบริสุทธ์ สีเหลือง แสดงถึง ความเจริญรุ่งเรือง รวงข้าวสีเหลือง 10 รวงมดัรวมกันไว้ แสดงถึง 
สมาชิกรวมกันเพ่ือมิตรภาพและความเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกัน รวงข้าว แสดงถึง ความใฝ่ฝันของผู้
ก่อตัง้อาเซียน ให้มีอาเซียนท่ีประกอบด้วยบรรดาประเทศทัง้หมดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ผกูพนั
กนัอยา่งมีมิตรภาพและเป็นหนึง่เดียว “วงกลม” แสดงถึง “เอกภาพของอาเซียน” 

8.2 อำชีพทัง้ 7 ที่ได้รับสิทธิพเิศษจำก AEC 

จากการศึกษาในประเด็น 7 อาชีพท่ีได้สิทธิพิเศษจาก AEC ผลการศึกษาสรุปได้ว่า 
อาชีพแพทย์เป็นอาชีพหนึ่งท่ีสามารถเดินทางเข้าออกไปประกอบอาชีพในอาเซียนได้อย่างเสรี 
ประเด็นนีมี้การตัง้ข้อสังเกตกันโดยเกรงว่าในอนาคตจะเกิดปัญหากา รส่ือสารท่ีแพทย์จาก
ตา่งประเทศไม่สามารถส่ือสารภาษาไทยให้กบัคนไข้ซึ่งเป็นคนไทยได้ อาชีพพยาบาลก็เช่นเดียวกัน 
เน่ืองจากเป็นอาชีพท่ีเก่ียวข้องกบัการรักษาชีวิตมนษุย์เชน่เดียวกบัอาชีพแพทย์ ประกอบกบัพยาบาล
เป็นอาชีพท่ีต้องท างานร่วมกับแพทย์ เม่ือบุคคลอาชีพพยาบาลสามารถเดินทางไปยังประเทศ
อาเซียนเพ่ือประกอบอาชีพได้อย่างเสรี สิ่งท่ีตามมาคือ ปัญหาทางด้านการส่ือสารท่ีทัง้คนไข้และ
พยาบาลจะต้องส่ือสารถึงกัน คนไข้คนไทยไม่สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ ในขณะเดียวกัน
พยาบาลจากตา่งประเทศก็ไมส่ามารถส่ือสารภาษาไทยได้เชน่เดียวกนั  

ทันตแพทย์ เป็นอาชีพท่ีได้รับการอนุญาตให้สามารถเดินทางเข้าออกเพ่ือประกอบ
อาชีพในประเทศในอาเซียนได้อย่างเสรี หากทนัตแพทย์จากประเทศเพ่ือนบ้านต้องการเดินทางเข้า
มาในประเทศไทย หน่วยงานของรัฐในประเทศไทยจะต้องรับรองว่าทันตแพทยบุคคลนัน้ได้รับ
ปริญญาทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาท่ีทันตแพทยสภาไทยรับรอง มี
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ประสบการณ์ในภาคปฏิบตัิในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และจะต้องเป็น
สมาชิกทนัตแพทย์สภาไทยขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ปรกอบวิชาชีพทันตกรรมจากทนัต
แพทย์สภาไทย วิชาชีพบญัชีเป็นอาชีพท่ีได้ผลตอบแทนคุ้มคา่กบัการท างาน นกับญัชีสว่นใหญ่ส าเร็จ
การศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาด การบัญชี การเงิน เป็นงานท่ี
เก่ียวข้องกบัการจดัการกบัตวัเลข ผลก าไร รายรับ รายจ่ายเป็นหลกั งานบญัชีจะเก่ียวข้องกบัการท า
ธุรกิจแทบจะทกุขัน้ตอน เม่ือประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
และเน่ืองจากอาชีพนกับญัชีเป็นอาชีพท่ีอิสระ แตจ่ะต้องสอบผ่านข้อตกลงหรือเกณฑ์ท่ีประเทศนัน้ๆ
ได้ก าหนดไว้ เช่น ต้องผา่นการทดสอบความรู้ ความสามารถของประเทศนัน้จึงจะสามารถย้ายเข้าไป
ท างานในประเทศดงักลา่วได้ ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีจะต้องมีความรู้ในด้านการท าธุรกิจด้วย  

นกัวิศวกรไทยท่ีสามารถเดินทางเข้าไปประกอบอาชีพในประเทศเพ่ือนบ้าน
ในอาเซียนจะต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เป็นอย่างน้อย มี
ประสบการณ์การท างานไมน้่อยกวา่ 7 ปี และยงัจะต้องได้รับใบอนญุาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ในประเทศไทยด้วย จะต้องไปสมคัรขอขึน้ทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียนเพ่ือขึน้ทะเบียนเป็น     
วิศกรต่างด้าวในประเทศนัน้ๆ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในประเทศนั น้ ด้านวิชาชีพ
สถาปนิกจะต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการท่ีประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประเทศสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะต้องจดัท ากรอบการท างานร่วมกนัของสถาปนิกในประเทศไทยกับ
ประเทศอาเซียนซึ่งจะต้องร่วมมือกับประเทศนัน้ๆ หากผู้ ประกอบวิชาชีพสถานปิกไทยต้องการ
เดินทางไปประกอบอาชีพในประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียนจะต้องไปขึน้ทะเบียนแสดงความประสงค์
เป็นสถาปนิกอาเซียน ซึง่จะต้องมีการแขง่ขนักนัระหวา่งสถาปนิกด้วยกนัเองในประเทศอาเซียน  

ด้านนักส ารวจเป็นอีกอาชีพหนึ่งท่ีประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนมองว่าส าคญั เป็นอาชีพท่ีมกัท างานอยู่กลางแจ้ง ได้แก่ ผู้ควบคมุและท าการส ารวจพืน้ดิน
และท้องน า้ เพ่ืองานท าแผนท่ีหรือแผนภูมิงานก่อสร้าง งานเหมืองแร่ หรือเพ่ืองานอ่ืนๆ โดยการ
ก าหนดสถานท่ีตัง้ และวาดภาพแสดงลกัษณะภูมิประเทศรวมถึงการส ารวจบริเวณพืน้ดนิและท้องน า้ 
การส ารวจบริเวณทะเล และเหมืองแร่ และการส ารวจประเภทอ่ืนๆ เป็นผู้ช่วยนกัส ารวจเก่ียวกบัการ
ใช้ และดแูลรักษาเคร่ืองมือต่างๆ ในขณะปฏิบตัิงาน ช่วยแปลข้อมลูท่ีได้จากงานสนาม และท างาน
อ่ืนๆท่ีคล้ายคลึงกนั ส่วนแนวทางในการประกอบอาชีพนัน้ นกัส ารวจจะต้องมีความสามารถทางด้าน
การก าหนดระยะ การวัด การค านวณหาพิกัดต่างๆ บุคคลท่ีสามารถประกอบอาชีพนักส ารวจได้
จะต้องส าเร็จการศกึษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอตุสาหกรรมหรือการโยธา หากนกัส ารวจไทย
ต้องการเดินทางไปประกอบอาชีพในประเทศอาเซียนจะต้องส าเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์
ดงัท่ีกล่าวข้างต้น จะต้องมีประสบการณ์การท างานสกัระยะหนึ่ง ผ่านการสอบท่ีประเทศนัน้ๆเป็นผู้
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ก าหนดเกณฑ์ไว้ ท่ีส าคญัหากบุคคลนัน้ต้องการเดินทางไปประกอบอาชีพในต่างประเทศจะต้องไป
ขึน้ทะเบียนแสดงเจตจ านงวา่ต้องการเดินทางไปจริง สามารถหาข้อมลูหรือปรึกษาผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้คือ 
สภาวิศวกร 

8.3 กำรสร้ำงนักข่ำวพลเมือง 
จากการศึกษาในประเด็นการสร้างนักข่าวพลเมืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผล

การศกึษาสรุปได้วา่ ประกอบด้วย กระบวนการสร้างนกัข่าวพลเมืองเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ ขัน้ตอน
การวางแผนโครงการ มีการระดมสมองเพ่ือวางแผนการด าเนินโครงการ การประสานงาน โดย
ประสานไปยงัผู้บริหารของโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาในภาคตะวนัออกเพ่ือขอให้ส่งนกัเรียนมาเข้า
ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย โรงเรียนระยองวิทยาคม โรงเรียนสระแก้ว โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 
โรงเรียนโพธิสัมพนัธ์พิทยาการ โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม โรงเรียนอรัญประเทศ โรงเรียนดดัดรุณี
กิจกรรมสนัทนาการ และการประสานงานห้องพกัส าหรับเยาวชนท่ีเข้ารับการอบรม การประสานงาน
เพ่ือขอใช้สถานท่ีภายในมหาวิทยาลยับรูพา การประสานงานไปยงัวิทยากรผู้มาบรรยาย การสนัทนา
การ ประกอบด้วย การพานกัเรียนเท่ียวชมพิพิธภณัฑ์สตัว์น า้ การละลายพฤติกรรม สว่นการบรรยาย
วิชาการ ประกอบด้วย การบรรยายในประเดน็การเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย อาจารย์ ดร.
จักรี ไชยพินิจ อาจารย์ประจ าจากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์
ประเสริฐ ช่วยแก้ว อาจารย์ประจ าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับรูพา บรรยายหวัข้อท าข่าวอย่างไรให้สนกุ อาจารย์วิชดา นฤวรพฒัน์ นายกสมาคมส่ือ
สร้างสรรค์เพ่ือเดก็ เยาวชนและครอบครัว ภาคตะวนัออก บรรยายเร่ืองการปรับตวัของชมุชนและการ
ผลิตส่ือ AEC 

8.4 กำรสร้ำงนวัตกรรมกำรส่ือสำร 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ก าหนดให้เยาวชนผู้ เข้าอบรมได้สร้างนวตักรรมการส่ือสารขึน้ 

ซึง่จากการศกึษาในประเด็นการสร้างนวตักรรมการส่ือสารของเยาวชนท่ีเข้าร่วมในกิจกรรมการสร้าง
นกัข่าวพลเมืองรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนัน้ ผลการศกึษาสรุปได้ว่าประกอบด้วย
การท าข่าวหนงัสือพิมพ์ พาดหวัข่าวกล่าวถึงนกัวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ท่ีสนใจศกึษาเก่ียวกบัการ
เข้าสู่สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีตัง้ข้อสงัเกตว่าสิ่งท่ีน่าเป็นห่วงในปัจจุบนัและในอนาคต
อนัใกล้นีคื้อ ทกัษะของเยาวชนไทยในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทกัษะของเยาวชนไทยในด้าน
การพดูภาษาองักฤษท่ีถือได้ว่ายงัไม่ทดัเทียมกบัเยาวชนจากประเทศเพ่ือนบ้าน สว่นพาดหวัรองของ
ข่าวหนงัสือพิมพ์ได้กล่าวถึงการท่ีเยาวชนไทยนิยมเสพย์ยาบางประเภทท่ีถือได้ว่าเป็นสารเสพติด ท่ี
ส าคญัคือสารดงักลา่วสง่ผลร้ายตอ่ร่างกาย  
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นอกจากนี ้พาดหวัรองของข่าวหนงัสือพิมพ์ได้กล่าวถึงการท่ีเยาวชนไทยนิยมเสพย์
ยาบางประเภทท่ีถือได้ว่าเป็นสารเสพตดิ ท่ีส าคญัคือสารดงักลา่วสง่ผลร้ายตอ่ร่างกาย แตท่วา่องค์กร
อาหารและยาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้ระบุว่า ยาดังกล่าวเป็นยาอันตราย แต่สามารถ
จ าหน่ายได้โดยไม่ต้องมีค าสั่งแพทย์ประกอบ ทัง้นี ้ผลงานท่ีเยาวชนผู้ เข้ารับการอบรมเป็นนกัข่าว
พลเมืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ผลิตขึน้  

ด้านการผลิตส่ือเฟซบุ๊ก นิสิตท่ีมาร่วมกิจกรรมในครัง้นี ้สว่นใหญ่ใช้ส่ือเฟซบุ๊กในการ
ส่ือสารกนัเป็นประจ าอยูแ่ล้ว จึงมีความเช่ียวชาญอยู่ในระดับดีในการน าเอาข้อมลูท่ีได้รับมาน าเสนอ
ลงในส่ือดงักล่าว ทัง้นี ้ผู้จดัโครงการได้เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ทัง้ในด้านการจบัประเด็น
ข่าว วิธีการเขียนข่าว การใช้เทคโนโลยีการส่ือสาร การพาดหวัข่าว การเขียนความน าและการเขียน
ขา่วตามหลกัการทางวิชาการ 

เนือ้หาในข่าวระบถุึงสถานการณ์การติดต่อค้าขายกบัประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน
และการติดต่อค้าขายกบัประเทศตา่งๆในโลก ซึ่งนบัวนัเศรษฐกิจทุนนิยมจะยิ่งมีบทบาทและส่งผล
กระทบตอ่การด าเนินชีวิตของประชาชนในประชาคมอาเซียนมากขึน้เร่ือยๆ ผู้น าของแตล่ะประเทศจึง
ปรึกษาหารือกันหลายครัง้หลายหนกว่าจะเกิดเป็นการรวมตวักันในครัง้นี ้ประเทศท่ีมีศักยภาพ
มากกว่า มีเงินทุนมากกว่า มีเทคโนโลยีท่ีดีกว่าก็จะได้เปรียบประเทศท่ีมีงบประมาณน้อย มี
เทคโนโลยีการส่ือสารท่ีด้อยกว่า ส่วนด้านการผลิตส่ือยูทูป เนือ้หาระบุอาจารย์ ดร.จักรี ไชยพินิจ 
นกัวิชาการจากคณะรัฐศาสตร์และนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นกัเรียน
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการซกัถามโต้ตอบกนัไปมา 

8.5 ผลกำรวิจัยเชิงส ำรวจ 
ในการวิจัยชิน้นี ้ผู้ วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยเชิงส ารวจโดยกล่าวถึงไว้ในบทท่ี 5 

ผู้ วิจยัน าเสนอผลการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนท่ี 1 เป็นการน าเสนอข้อมูลด้านลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์ของผู้ เข้าร่วมในโครงการฝึกอบรมเยาวชนนักข่าวพลเมืองเศรษฐกิจอาเซียน 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จาการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ของเยาวชนท่ีเข้าร่วมอบรม
เป็นนกัข่าวพลเมืองเศรษฐกิจอาเซียน แบง่ออกเป็นข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์และ
ความรู้เก่ียวกบัการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย 

ข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ผลการศกึษาสรุปได้ว่า ปัจจยัด้านเพศ ผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรมเป็นเพศหญิงมากท่ีสดุ ร้อยละ 51.30 และเพศชาย ร้อยละ 48.70 ตามล าดบั ปัจจยัด้าน
อาย ุสรุปได้ว่า ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีอาย ุ17 ปีมากท่ีสดุ ร้อยละ 46.20 รองลงมา อาย ุ16 ปี ร้อยละ 
25.60 และอาย ุ15 ปี ร้อยละ 10.30 ตามล าดบั ปัจจยัด้านภูมิล าเนาของผู้ เข้าอบรม สรุปได้ว่า ผู้ เข้า
รับการฝึกอบรมสว่นใหญ่มาจากจงัหวดัชลบรีุ จนัทบรีุ ตราดและปราจีนบรีุ ร้อยละ 15.40 ปัจจยัด้าน
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การนบัถือศาสนา สรุปได้วา่วา่ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสว่นใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ ร้อยละ 97.40ปัจจยั
ด้านการศกึษา สรุปได้วา่ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ร้อย
ละ 92.30 ปัจจยัด้านเกรดเฉล่ีย สรุปได้วา่ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่เกรดเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.00 
– 3.99 ร้อยละ 66.70  

ความรู้เก่ียวกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ผลการศึกษาสรุปได้ว่าก่อน
เข้าอบรมนัน้ผู้ เข้าอบรมตอบค าถามเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผิดมากกว่าตอบถูก 
ภายหลงัจากได้เข้ารับการฝึกอบรมจากวิทยากรและจากการท ากิจกรรมแล้ว ผู้ เข้าอบรมตอบค าถาม
เก่ียวกบัการเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนถกูมากกว่าตอบผิด 

8.6 กระบวนกำรเตรียมควำมพร้อมของประชำชนในภำคตะวันออก  
จากการศึกษาในประเด็นกระบวนการเตรียมความพร้อมของประชาชนในภาค

ตะวนัออก ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ประกอบด้วย การเปิดรับข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นการเปิดรับข้อมูล
ขา่วสารเก่ียวกบัประเทศในอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ประเทศ  

มาเลเซีย  
เดิมประเทศมาเลเซียเป็นอาณาจักรศรีวิชัยซึ่งรุ่งเรืองในด้านการค้าทางทะเลเป็น

อย่างมากในราวคริสต์ศตวรรษท่ี 7-14 เน่ืองจากอาศยัความได้เปรียบท่ีมีชายแดนเปิดออกสู่ทะเล 
ศนูย์กลางของอาณาจกัรอยู่ท่ีใดยงัไม่ทราบแน่ชดั ต่อมารัฐบาลจีนได้เปิดเส้นทางการค้าทางทะเล 
ท าการเดินเรือส าเภาซือ้ขายสินค้าเสียเอง ท าให้อาณาจกัรท่ีต้องพึ่งพาการค้าเพียงอย่างเดียวอย่าง
อาณาจกัรศรีวิชยัอยู่ไม่ได้จนกระทัง่ต้องล่มสลายไปในท่ีสุด หลงัจากท่ีประเทศองักฤษได้เข้ามาล่า
อาณานิคม ได้แบ่งส่วนการปกครองมลายูออกเป็น 3 ประเภท โดยให้แต่ละส่วนปกครองมีวิธีการ
ปกครองท่ีแตกต่างกัน หลังจากนัน้เ ร่ิมมีการต่อต้านอังกฤษซึ่ง เกิดขบวนการชาตินิยมและ
คอมมิวนิสต์จีนขึน้ ประกอบกบัในปี พ.ศ.2484 รัฐบาลญ่ีปุ่ นได้ยกพลขึน้บกบกุมลาย ูรัฐบาลประเทศ
องักฤษเห็นว่าถึงเวลาท่ีจะต้องปกครองมลายใูห้เข้มงวดกว่าเดิม ทว่ากลบัถกูคนชาวพืน้เมืองตอ่ต้าน
อย่างรุนแรงจนรัฐบาลต้องปรับเปล่ียนท่าทีเสียใหม ่ด้วยการเอาอกเอาใจชาวมาเลย์พืน้เมืองมากขึน้ 
จนในท่ีสดุมลายก็ูได้รับเอกราชในวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ.2500 โดยใช้ช่ือวา่ “สหพนัธรัฐมลาย”ู ตอ่มา
วันท่ี 16 กันยายน พ.ศ.2506 ได้ เปล่ียนช่ือจาก “สหพันธรัฐมลายู” เป็น “สหพันธรัฐมาเลเซีย” 
รัฐธรรมนญูมาเลเซียบญัญัติให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจ าชาติ และผู้ ท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม
จะมีสิทธิพิเศษคือได้รับเงินอดุหนนุทางด้านการศกึษา สาธารณะสขุ การคลอดบตุร งานแตง่งานและ
งานศพ ด้านภาษาท่ีใช้เป็นทางการของมาเลเซียก็คือ “ภาษามาเลย์”  (เป็นภาษาราชการ)  บางส่วน
ใช้ภาษาองักฤษ และคนจ านวนมากสามารถพูดภาษาจีนได้ ส่วนภาษาอ่ืนๆ นัน้มีพูดกันในบางชน
เผา่ แตไ่มก่ว้างขวางมากนกั 
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อินโดนีเซีย  
ประเทศอินโดนีเซียประกอบด้วยชาวฮินดจูากอินเดียตะวนัออกเฉียงใต้ท่ีอพยพเข้า

มาในอินโดนีเซีย ต่อมาประเทศฮอลแลนด์ได้เข้ามายังอินโดนีเซียเพ่ือท าการค้าและยึดครอง
อินโดนีเซียในปี พ.ศ. 2164 จากนัน้ได้ขยายการปกครองออกไปทัว่ประเทศ ท าให้อินโดนีเซียตกอยูใ่น
ฐานะอาณานิคมของฮอลแลนด์ ต่อมาประเทศองักฤษได้เข้ามามีอิทธิพลในอินโดนีเซีย ตรงกับรัช
สมัยของนโปเลียน ฝร่ังเศสได้เข้าครอบครองฮอลแลนด์ อังกฤษได้จดัตัง้บริษัทบริติส อีส (British 
East Company) ขึน้ และได้เข้าปกครองอินโดนีเซียแทน ประเทศอินโดนีเซีย ประชากรส่วนใหญ่เป็น
เชือ้สายมาเลย์ ประมาณร้อยละ 95  ใช้ภาษาอินโดนีเซียเป็นภาษาทางการ เน่ืองจากประเทศ
อินโดนีเซียประกอบด้วยชนหลายเชือ้ชาติจึงมีการใช้ภาษาท่ีหลากหลาย เป็นภาษาท่ีเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา 

อินโดนีเซียมีระบบการปกครองแบบสาธารณรัฐโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข มี
การปกครองในรูปรัฐเดียว ระบบการปกครองเป็นแบบรวมทัง้ประเทศและใช้หลกัปัญจศีล เป็นหลกั
ในการปกครองประเทศ ประกอบไปด้วย การนบัถือพระเจ้าองค์เดียว การเป็นมนษุย์ท่ีเจริญและคงไว้
ซึ่งความเท่ียงธรรม ความเป็นเอกภาพของอินโดนีเซีย ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน ความยุติธรรมใน
สงัคมชาวอินโดนีเซีย ประธานาธิบดีด ารงต าแหน่งเป็นทัง้ประมขุของประเทศและประมขุฝ่ายบริหาร 
มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 5 ปี ด ารงต าแหน่งตดิตอ่กนัได้ไม่เกินสองวาระ สว่นรองประธานาธิบดี
โดยปกติไม่มีอ านาจอย่างเป็นทางการ ส่ือในประเทศท่ีมีขนาดใหญ่และมีความหลากหลายเช่นนี ้
ต่างก็มีความหลากหลายเช่นเดียวกับประชากรของประเทศ ในกรุงจาการ์ต้ามีสถานีโทรทัศน์ของ
เอกชน 10  แห่ง และสถานีโทรทศัน์ท้องถ่ิน 1 แห่ง ในหลายจงัหวดัไมมี่สถานีโทรทศัน์ท้องถ่ิน มีเพียง
จงัหวดัใหญ่ๆ ท่ีมีสถานีโทรทศัน์ท้องถ่ินของตวัเอง 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
 “ ฟิลิป ปิน ส์ ”  มี ช่ือทางการ คือ  “สาธารณรัฐ ฟิลิป ปิน ส์ ”  (Republic of the 

Philippines)  เป็นประเทศท่ีประกอบด้วยเกาะจ านวน 7,107 เกาะ ตัง้อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ห่าง
จากเอเชียแผ่นดินใหญ่ทางตะวนัออกเฉียงใต้ประมาณ 100 กิโลเมตร และมีลกัษณะพิเศษคือ เป็น
ประเทศเพียงหนึ่งเดียวท่ีมีพรมแดนทางทะเลท่ีติดตอ่ระหว่างกนัยาวมากท่ีสดุในโลก ในอดีตประเทศ
สเปนได้เข้าครอบครองประเทศฟิลิปปินส์มาอย่างยาวนาน เม่ือสิน้สดุการเป็นอาณานิคมของเสปน 
ต่อมาประเทศสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาครอบครองประเทศฟิลิปปินส์อีกครัง้หนึ่ง ภายหลังท่ีตกเป็น
เมืองขึน้ของประเทศสเปนมากว่า 300 ปี และตกอยู่ภายใต้การปกครองของสหรัฐอเมริกาอีก
ประมาณ 50 ปี จากนัน้ฟิลิปปินส์ก็ได้รับเอกราชจากการท าสนธิสัญญากับสหรัฐอเมริกาในช่วง
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สงครามโลกครัง้ท่ีสอง เม่ือสงครามโลกครัง้ท่ี 2 สิน้สดุลง ฟิลิปปินส์ก็ได้รับเอกราชจากสหรัฐอเมริกา
อยา่งเป็นทางการในวนัท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2489 

ฟิลิปปินส์เป็นประเทศท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบสาธารณรัฐ โดย
มีประธานาธิบดีเป็นประมขุ ซึ่งมาจากการเลือกตัง้โดยตรงจากประชาชน อยูใ่นต าแหน่งคราวละ 6 ปี 
ด ารงต าแหน่งได้ไม่เกิน 1 วาระ และวุฒิสภามีสมาชิก 24 คน มาจากการเลือกตัง้จากผู้ มีสิทธิออก
เสียงทัว่ประเทศ มีวาระ 6 ปีเช่นกนั และรัฐบาลจะจดัให้มีการเลือกตัง้วฒุิสภาจ านวนคร่ึงหนึ่งในทกุ 
3 ปี โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 17 เขต 80 จังหวัด และ 120 เมือง แบ่งการปกครองย่อย
ออกเป็น 1,499 เทศบาล และ 41,969 บารังไก ซึ่งเทียบเท่าต าบลหรือหมู่บ้าน ฟิลิปปินส์เคยตกเป็น
อาณานิคมของสเปน (ค.ศ. 1521 - 1898) และประกาศอิสรภาพจากสเปน วนัท่ี 12 มิถนุายน ค.ศ. 
1898 (วนัชาติฟิลิปปินส์) ระหว่างสงครามสเปน-อเมริกนั หลงัสงคราม ฟิลิปปินส์ตกเป็นอาณานิคม
ของสหรัฐอเมริกา (ค.ศ. 1898 - 1946) อเมริกาและสเปนจึงเป็นสองอิทธิพลท่ีมีผลตอ่วฒันธรรมของ
ฟิลิปปินส์มากท่ีสุด ฟิลิปปินส์ได้รับเอกราชจากอเมริกาในวนัท่ี 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1946 ฟิลิปปินส์
เป็นชาตเิดียวในเอเชียท่ีประชากรสว่นใหญ่นบัถือศาสนาคริสต์  

ประเทศฟิลิปปินส์มีการก าหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณหลกัส าหรับส่ือมวลชนใน
ประเทศของตน เรียกว่าหลกัจริยธรรมส่ือมวลชนฟิลิปปินส์ (The Philippine Journalist’s Code of 
Ethics) ตราขึน้ร่วมกนัโดยสถาบนัส่ือสารมวลชนฟิลิปปินส์ (Philippine Press Institute ) และชมรม
ส่ือสารมวลชนฟิลิปปินส์ (National Press Club) นอกจากนัน้ ยงัมีจริยธรรมส าหรับส่ือในด้านอ่ืนๆ
อีก เช่น ประมวลจรรยาบรรณวิชาชีพและจริยธรรมของสถาบนัหนังสือพิมพ์ฟิลิปปินส์ (Code of 
Professional and Ethical Conduct of the Philippine Press Institute) และประมวลจริยธรรมของ
ศนูย์ชา่งภาพขา่วแหง่ฟิลิปปินส์ (Code of Ethics of the Philippine Center for Photojournalism) 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
ประเทศสิงคโปร์เคยถูกเรียกว่า ‘พู เลา ชุง’ แปลว่า ‘เกาะปลายคาบสมุทร’ ต่อมา

ศตวรรษท่ี 14 สิงคโปร์ได้ถกูผนวกเป็นสว่นหนึ่งของอาณาจกัรศรีวิชยัและรู้จกักนัในช่ือ ‘เทมาเซ็ค’ ซึ่ง
แปลว่า ‘เมืองแห่งทะเล ’ มีพืน้ท่ีตัง้อยู่ตรงปลายแหลมมลายู เป็นจุดนัดพบของเส้นทางเดินเรือ 
สิงคโปร์จึงกลายเป็นจุดพกัของเรือเดินสมุทรหลายประเภท ต่อมาราวศตวรรษท่ี 14 พู เลา ชุง ได้
เปล่ียนช่ือเป็น ‘สิงหปรุะ’ ซึ่งแปลว่า ‘เมืองสิงโต’ ประเทศสิงคโปร์มีการปกครองระบอบสาธารณรัฐ
แบบรัฐสภา มีสภาเดียว มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ (วาระ 6 ปี) และนายกรัฐมนตรีเป็นผู้น า
รัฐบาล/หวัหน้าฝ่ายบริหาร (วาระ 5 ปี) สิงคโปร์มีเสถียรภาพและความต่อเน่ืองทางการเมืองโดยมี
รัฐบาลภายใต้การน าของพรรค Peoples Action Party (PAP) มาโดยตลอดนบัตัง้แตแ่ยกตวัออกจาก
มาเลเซียเม่ือปี 2508 เม่ือวนัท่ี 12 สิงหาคม 2547 นายลี เซียน ลงุ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวา่การ



221 

 

กระทรวงการคลังและประธานธนาคารกลาง (บุตรของนายลี กวน ยู อดีตนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์) 
ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีคนท่ีสามของสิงคโปร์ สืบแทนนายโก๊ะ จ๊ก ตง (ซึ่ง
ปัจจุบันด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีอาวุโส)  สิงคโปร์ได้แยกตัวจากสหพันธ์มาเลเซียออกมาเป็น
สาธารณรัฐสิงคโปร์เม่ือ พ.ศ.2508  รูปแบบการปกครองประเทศคือ ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมี
ประธานาธิบดีเป็นประมขุ มีนายกรัฐมนตรีเป็นหวัหน้ารัฐบาล และมีรัฐธรรมนญูเป็นกฎหมายสงูสดุ 
ประธานาธิบดีมีวาระการด ารงต าแหน่ง 6 ปี สิงคโปร์ได้ปกครองตนเองในฐานะรัฐอาณานิคมตัง้แต่ 
พ.ศ.2502 เป็นต้นมา ภายใต้การน าของ ลี กวน ย ูนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์คนแรก จนกระทัง่ใน พ.ศ.
2508 เป็นประเทศท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีกล่าวขานในเร่ืองความปลอดภัย ความสะอาด ประชากรมี
มาตรฐานความเป็นอยู่สงู เน่ืองจากสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีกฎหมายลงโทษร้ายแรง คือการประหาร
ชีวิต หรือโทษจ าคุกระยะยาว เช่น ห้ามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะอย่างเด็ดขาด หากฝ่าฝืนปรับถึง 
S$1,000 การทิง้เศษขยะลงพืน้ ฝ่าฝืนครัง้แรกถูกปรับ S$1,000 ครัง้ต่อไป S$2,000 และต้องท า
ความสะอาดในท่ีสาธารณะด้วย กฎหมายนีร้วมถึงการห้ามถ่มน า้ลายในท่ีสาธารณะและห้ามเคีย้ว
หมากฝร่ังด้วย ดงันัน้ไม่ควรน าหมากฝร่ังไปท่ีสิงคโปร์ การเสพย์หรือจ าหน่ายยาเสพติดในประเทศ
สิงคโปร์นัน้มีความผิดขัน้ร้ายแรงถึงประหารชีวิต 

อุตสาหกรรมส่ือมวลชนในประเทศสิงคโปร์นัน้เป็นอุตสาหกรรมท่ียิ่งใหญ่ มี
ประชากรประมาณ 40,000 คนท างานในภาคส่ือสารมวลชน ส่ือมวลชนบนเกาะแห่งนีถู้กพัฒนา
อย่างดีเย่ียม มีการรวมกันของส่ือสิ่งพิมพ์ การแพร่ภาพและกระจายเสียง การบนัทึกภาพ เพลง 
ดจิิตอล และไอที อตุสาหกรรมส่ือมวลชนในประเทศสิงคโปร์มีสว่นสร้างจีดีพีของประเทศราว 1.56 % 
ท าให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางส่ือมวลชนของประเทศในแถบอาเซียน รัฐบาลได้พยายามเพิ่ม
ความสามารถของส่ือเพ่ือผลักดนัให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางส่ือให้ได้ ส่ือภายในประเทศถูกควบคุม
โดยตรงจากรัฐบาลผา่นการถือหุ้นและการลงทนุทางด้านส่ือ  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
ประเทศลาวปกครองระบอบสงัคมนิยมคอมมิวนิสต์ โดยมีพรรคประชาชนปฏิวตัิ

ลาวเป็นองค์กรการเมืองสงูสดุชีน้ าการบริหารประเทศ มีสถาบนัการเมืองท่ีส าคญั ได้แก่        1. พรรค
ประชาชนปฏิวัติลาว 2. สภารัฐมนตรี (สภาแห่งชาติแต่งตัง้คณะรัฐมนตรี)  3. สภาแห่งชาติลาว 
(ประชาชนเลือกสมาชิกสภาแหง่ชาตจิากผู้ ท่ีพรรคฯ เสนอ) 4. แนวลาวสร้างชาติ 5. องค์กรจดัตัง้ เช่น 
สหพนัธ์วยัหนุ่มลาว (สหพนัธ์เยาวชน) สหพนัธ์แม่หญิงลาว (สมาคมสตรี) กรรมบาลลาว (สหพนัธ์
กรรมกร) ซึ่งได้รับการสนบัสนนุโดยพรรคประชาชนปฏิวตัลิาว ส่ือในประเทศลาวล้วนอยู่ในความดแูล
ของรัฐโดยตรง รัฐบาลลาวมีส านกัข่าวสารประเทศลาว (ขปล.) เป็นส านกัข่าวแห่งชาติท่ีเผยแพร่ข่าว
ของรัฐ ส่วนหนงัสือพิมพ์ภาษาลาวท่ีส าคญัในประเทศได้แก่ หนงัสือพิมพ์ประชาชน ซึ่งเป็นกระบอก
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เสียงของพรรคประชาชนปฏิวตัิลาว และหนงัสือพิมพ์เวียงจนัทน์ใหม่ นอกจากนีย้งัมีหนังสือพิมพ์
ภาษาตา่งประเทศอีก 2 ฉบบั คือ หนงัสือพิมพ์เวียงจนัทน์ไทมส์ เป็นหนงัสือพิมพ์ภาษาองักฤษ และ
หนังสือพิมพ์ "เลอเรนอวาเตอร์" เป็นหนงัสือพิมพ์ภาษาฝร่ังเศส ปัจจุบนันีมี้สถานีโทรทัศน์ท่ีก าลัง
ทดลองออกอากาศคือ สถานีโทรทศัน์แห่งประเทศลาว เป็นสถานีโทรทัศน์ของรัฐ ออกอากาศผ่าน
เครือข่ายสถานีในประเทศ มีสถานีส่งต่อในประเทศไทยในชุมชนลาว ออกอากาศทางดาวเทียมไทย
คม 5 นอกจากนีย้งัมีลาวสตาร์แชนแนลท่ีออกอากาศผ่านดาวเทียมจากประเทศไทย ตามหวัเมือง
ใหญ่และนครหลวงมีการเปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตคาเฟโดยทัว่ไป และได้รับความนิยมอย่างยิ่งใน
หมู่เยาวชนรุ่นใหม่ อย่างไรก็ตามรัฐบาลลาวก็ได้มีการตรวจพิจารณาเนือ้หาและการเข้าถึงข้อมูล
อินเทอร์เน็ตอยา่งเข้มงวด เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีปกครองโดยรัฐบาลคอมมิวนิสต์ 

ราชอาณาจกัรกมัพชูา  
ราชอาณาจักรกัมพูชา มีเมืองหลวงคือกรุงพนมเปญ เป็นประเทศในภูมิภาค

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ มีพรมแดนทิศใต้จรดกบัอ่าวไทย ทิศตะวนัตกติดกับประเทศไทย ทิศเหนือ
ติดกบัประเทศไทยและลาว ทิศตะวนัออกติดกับเวียดนาม กมัพชูาเป็นอดีตประเทศอาณานิคมของ
ฝร่ังเศสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นประเทศเดียวเท่านัน้ท่ีมีการปกครองด้วยระบอบ
ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนญู พ.ศ.2406 (ค.ศ. 1863) กมัพชูาตกเป็นอาณานิคมของฝร่ังเศส ตอ่มา
ในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ญ่ีปุ่ นได้เข้ายึดครองกมัพชูาแล้วปลดผู้ปกครองกมัพชูาท่ีเป็นชาวฝร่ังเศส
และผู้นิยมฝร่ังเศสออกไป เม่ือสงครามโลกคร่ังท่ี 2 ยุติลง ฝร่ังเศสเป็นฝ่ายชนะสงครามโลกครัง้ท่ี 2 
กัมพูชาจึงต้องตกเป็นของฝร่ัง เศสอีกครัง้หนึ่ง  กัมพูชามีระบอบการปกครองแบบระบอบ
ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทัง้นี  ้นับจากการเลือกตัง้ทั่วไป ภายใต้
รัฐธรรมนูญฉบบั ค.ศ. 1993 การเมืองของกัมพชูามีพฒันาการอย่างตอ่เน่ือง ระบอบประชาธิปไตย
ของกมัพชูาในปัจจบุนัมีความก้าวหน้าและหยั่งรากลึกลงในสงัคมของกมัพชูาอย่างคอ่ยเป็นคอ่ยไป 
ฝ่ายต่างๆ มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและด าเนินกิจกรรมทางการเมืองมากขึน้ ประชาชนมี
ความกระตือรือร้นในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตัง้ทัง้ในระดบัชาติและระดบัท้องถ่ิน รัฐบาลกมัพชูา
ให้ความส าคัญต่อการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศรวมถึงการปฏิรูปในด้านต่างๆ ได้แก่ การบริหาร
ราชการแผ่นดิน ระบบศาลยุติธรรมและกฎหมาย การทหาร เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้การ
ด าเนินงานของรัฐบาลมีประสิทธิภาพ สามารถใช้งบประมาณและทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดได้
อย่างคุ้มค่าตลอดจนสนบัสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ ท่ีอยู่ในพืน้ท่ีชนบทและห่างไกลความเจริญ
ได้รับประโยชน์จากการพฒันาอยา่งแท้จริง  

ส่ือกมัพชูามีทัง้โทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือพิมพ์และอ่ืนๆอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของ
รัฐบาล มีสมาคมผู้ ส่ือขา่วกมัพชูาซึง่เป็นสมาคมอิสระท่ีไม่สงักดัรัฐ ควบคมุโดยกระทรวงการข่าวของ
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รัฐบาลกัมพูชา หนงัสือพิมพ์ท่ีโดดเด่นได้รับความนิยมมากคือ รัศมีกัมพูชา และเกาะสนัติภาพ ทัง้
สองเน้นเสนอข่าวทัว่ไป ไม่ได้เจาะจงเร่ืองการเมือง แตก็่เขียนข่าวเฉพาะการท าดีของรัฐบาลเท่านัน้ 
ไมป่รากฏเห็นเขียนถึงรัฐบาลในทางไมดี่หรือไมมี่การเขียนขดัแย้งกบัรัฐบาลเลย 

สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม  
ประเทศเวียดนามประกอบด้วย 58 จงัหวดั และ 5 เทศบาลนคร อนัได้แก่ เก่ิน

เธอ ไฮฟอง ดานงั ฮานอย นครโฮจิมินห์ เวียดนามปกครองโดยระบบสงัคมนิยม มีพรรคคอมมิวนิสต์
เวียดนาม เป็นพรรคการเมืองเดียวและมีอ านาจสงูสดุ วนัชาติเวียดนาม คือ วนัท่ี 2 กนัยายน พรรค
คอมมิวนิสต์เวียดนามก่อตัง้ขึน้ใน ค.ศ. 1930 ปัจจบุนัมีสมาชิกประมาณ 3 ล้านคน ผู้ ท่ีมีสิทธ์ิเลือกตัง้
ต้องมีอาย ุ18 ปีขึน้ไป การประชมุสมชัชาพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามมีขึน้ทกุๆ 5 ปี การประชมุในแต่
ละครัง้จะน าไปสู่การเลือกเลขาธิการพรรคคนใหม่ การเลือกสมาชิกคณะกรมการเมืองชุดใหม่ การ
ทบทวนผลงานของพรรค การปฏิบตัิงาน การบริหารประเทศในช่วง 5 ปี 10 ปีท่ีผ่านมา อีกทัง้ ยงัเป็น
โอกาสท่ีพรรคจะประกาศยุทธศาสตร์และนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจสงัคมของพรรคในช่วง 5 ปี 
และ 10 ปีท่ีจะมาถึง ซึ่งจะท าให้เราเห็นแนวทางของการพฒันาประเทศเวียดนามในอนาคต ส าหรับ
การเลือกตัง้ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีนัน้มีขึน้ในปีเดียวกันเช่นกันส่ือมวลชนของ
เวียดนามถูกควบคุมโดยรัฐบาลตามแนวทางของพรรคคอมมิวนิสต์ ตัง้แต่ปี 1997 เวียดนามได้
ควบคมุการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสาธารณะอย่างกว้างขวาง โดยใช้วิธีการทางกฎหมายและทางเทคนิค 

ราชอาณาจกัรไทย  
ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ มีรัฐสภาแบ่งออกเป็นวุฒิสภากับสภาผู้ แทนราษฎร มีฝ่าย
บริหาร คือคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี และฝ่ายตลุาการคือศาล  มีระบบ
การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน แบ่งออกเป็น 4 แบบ คือ เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบล และลกัษณะพิเศษ ส่ือวิทยุกระจายเสียง โทรทศัน์ ของประเทศไทยเป็น
กรรมสิทธ์ิของหน่วยงานรัฐ มีทัง้ ท่ี รัฐด าเนินการเองและให้บริษัทเอกชนเช่าสัมปทาน ส่วน
หนงัสือพิมพ์เป็นธุรกิจเอกชน สามารถวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้มากกวา่ส่ือวิทยแุละโทรทศัน์ 

สาธารณรัฐแหง่สหภาพพมา่ 
พม่าตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปี พ.ศ. 2429 และระยะก่อนการเกิด

สงครามโลกครัง้ท่ี 2 เล็กน้อย ญ่ีปุ่ นได้เข้ามามีบทบาทในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยได้ติดต่อกับ
พวกตะขิ่น ซึง่เป็นกลุม่นกัศกึษาหนุม่ท่ีมีหวัรุนแรง มีออง ซาน นกัชาตนิิยมและเป็นผู้น าของนกัศกึษา
ในมหาวิทยาลยัย่างกุ้ ง เป็นหวัหน้า พวกตะขิ่นเข้าใจว่าญ่ีปุ่ นจะสนบัสนนุการประกาศอิสรภาพของ
พม่าจากองักฤษ แต่เม่ือญ่ีปุ่ นยึดครองพม่าได้แล้ว กลบัพยายามหน่วงเหน่ียวมิให้พม่าประกาศเอก
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ราช และได้ส่งอองซานและพวกตะขิ่นประมาณ 30 คน เดินทางไปญ่ีปุ่ นเพ่ือรับค าแนะน าในการ
ด าเนินการเพ่ือเรียกร้องอิสรภาพจากองักฤษ เม่ือคณะอองซานเดินทางกลบัพม่าใน พ.ศ. 2485 ออง
ซานได้ก่อตัง้องค์การสนันิบาตเสรีภาพแห่งประชาชนต่อต้านฟาสซิสต์เพ่ือต่อต้านญ่ีปุ่ นอย่างลบัๆ 
องค์การนีภ้ายหลงัได้กลายเป็นพรรคการเมือง AFPFL เม่ือญ่ีปุ่ นแพ้สงครามโลกครัง้ท่ี 2 แล้ว ออง
ซานและพรรค AFPFL ได้เจรจากบัองักฤษ โดยองักฤษยืนยนัท่ีจะให้พม่ามีอิสรภาพปกครองตนเอง
ภายใต้เครือจักรภพ และมีข้าหลวงใหญ่อังกฤษประจ าพม่าช่วยให้ค าปรึกษา แต่อองซานมี
อุดมการณ์ท่ีต้องการเอกราชอย่างสมบูรณ์ อังกฤษได้พยายามสนับสนุนพรรคเมืองอ่ืนๆ ขึน้แข่ง
อ านาจกบัพรรค AFPFL ขึน้บริหารประเทศโดยมีอองซานเป็นหวัหน้า 

แม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์เสรีภาพของส่ือ และการแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนในพมา่จะตดิอนัดบั 10 ประเทศท่ีมีเสรีภาพทัง้สองเร่ืองน้อยท่ีสดุในโลกมากวา่ทศวรรษ แต่
หากมองย้อนไปในอดีตจะพบว่า ส่ือมวลชนในพมา่มีประวตัิศาสตร์อนัยาวนาน นบัจากการเร่ิมมีการ
ตีพิมพ์หนงัสือพิมพ์ในประเทศ อนัมาจากการต้องสมัพันธ์กบัลทัธิจกัรวรรดินิยมตะวนัตกเหมือนกับ
ประเทศไทยสมยัเดียวกนั แตก่ารตกเป็นประเทศอาณานิคม ส่งผลกระทบอย่างมากตอ่ชีวิตของชาว
พม่าจนกระทั่งถึงปัจจุบัน แม้จะได้รับเอกราชมาถึง 60 ปีแล้วโดยเฉพาะด้านการเมืองซึ่งใน
ประวตัิศาสตร์ส่ือมวลชนพม่ามกัจะเน้นให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของส่ือกับการเมืองท่ีใกล้ชิดกันมา
ตลอด แม้ว่าจะมีส่ือด้านอ่ืนๆท่ีไม่เก่ียวกับการเมืองด้วยก็ตาม ทุกวนันีก้ารเข้าถึงข้อมูลข่าวสารใน
พม่าเป็นไปอย่างยากล าบาก ส่ือท่ีอยู่ในการควบคมุอย่างเคร่งครัดของรัฐบาลได้ท าลายจารีตของ
วิชาชีพส่ือมวลชนในพมา่ท่ีมีความเป็นมายาวนานและมีระเบียบประเพณีของตนเอง  เม่ือส่ีสิบปีก่อน
หน้านีพ้มา่เคยเป็นประเทศท่ีมีการควบคมุส่ือน้อยท่ีสดุในเอเชีย 
  รัฐบรูไนดารุสซาลาม 

บรูไน (Brunei) หรือ รัฐบรูไนดารุสซาลาม ประเทศท่ีตัง้อยู่บนเกาะบอร์เนียวใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชายฝ่ังทางด้านเหนือจดทะเลจีนใต้พรมแดนทางบกท่ีเหลือถูก
ล้อมรอบด้วย รัฐซาราวกัประเทศมาเลเซีย บรูไนเป็นประเทศผู้ส่งออกน า้มนัเป็นสินค้าหลกั (ปริมาณ
การผลิตน า้มนัประมาณ 180,000 บาร์เรล/วนั)  

8.7 ปัญหำและกำรปรับตัวของประชำชนในภำคตะวันออก 
จากการศกึษาในประเดน็ปัญหาและการปรับตวัของประชาชนในภาคตะวนัออก ซึ่ง

น าเสนอผลการศกึษาท่ีได้จากการสนทนากลุ่มประชาชนในภาคตะวนัออกท่ีเข้าร่วมในโครงการวิจยั
ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1. สภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้กับประชาชนในภาคตะวันออก     
2.การปรับตวัของประชาชนในภาคตะวนัออก ดงัตอ่ไปนี ้
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สภำพปัญหำที่เกิดขึน้กับประชำชนในภำคตะวันออก 
จากการสนทนากลุม่ประชาชนท่ีเข้าร่วมในโครงการวิจยัในประเด็นสภาพปัญหา

ท่ีเกิดขึน้กบัประชาชนในภาคตะวนัออก จากการท่ีประเทศไทยเข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ผลการศกึษาสรุปได้วา่มีสภาพปัญหาหลกั 4 ประการ  

1.การขาดทกัษะการใช้ภาษาองักฤษ  
ผลการศกึษาในประเด็นการขาดทกัษะการใช้ภาษาองักฤษของประชาชนใน

ภาคตะวนัออกสรุปได้ว่าคนไทยในภาคตะวนัออกเห็นว่าสภาพปัญหาส าคญัคือไม่สามารถส่ือสาร
ภาษาอังกฤษได้ดีพอ ทัง้ๆท่ีภาษาองักฤษเป็นภาษากลางในการติดต่อส่ือสารของประเทศสมาชิก
เศรษฐกิจอาเซียน ประกอบกับอาเซียนได้ก าหนดให้ภาษาอังกฤษเป็น “ภาษาท างาน” (Working 
Language) ดงัข้อความ “The Working language of ASEAN shall be English” ด้วยเหตุนี ้จึงท า
ให้ภาษาองักฤษมีความจ าเป็นมากยิ่งขึน้ ถ้าหากคนไทยในภาคตะวนัออกใช้ภาษาอังกฤษได้น้อย 
ประกอบกับชาวต่างประเทศท่ีมาจากประเทศเพ่ือนบ้านสามารถใช้ภาษาองักฤษได้ดีกว่า โอกาสท่ี
ชาวตา่งประเทศจะได้รับเข้าท างานในต าแหน่งท่ีสูงกว่าจึงมีมากกว่า ทัง้นี ้ผู้วิจยัได้แบง่การน าเสนอ
ออกเป็น 2 ประเด็นย่อย คือ 1. การขาดทกัษะด้านภาษาองักฤษของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 2. การขาดทกัษะ
ด้านภาษาองักฤษของประชาชนในภาคตะวนัออก ดงันี ้

  การขาดทกัษะการใช้ภาษาองักฤษของเจ้าหน้าท่ีรัฐในภาคตะวนัออก 
จากการศกึษาในประเด็นการขาดทกัษะการใช้ภาษาองักฤษของเจ้าหน้าท่ี

รัฐ ผลการศึกษาสรุปได้ว่า เจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นคนกลุ่มหนึ่งท่ีจะต้องติดต่อส่ือสารกับนกัท่องเท่ียวหรือ
คนท่ีเดินทางเข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทยเป็นประจ า ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ภาษาองักฤษในการ
ติดต่อส่ือสาร แต่ปัญหาคือเจ้าหน้าท่ีรัฐใช้ภาษาอังกฤษไม่ดีพอ ท าให้เป็นปัญหาในการส่ือสาร ใน
อนาคตถ้าหากหน่วยงานภาครัฐต้องการเปิดรับสมคัรพนกังาน อาจจะต้องก าหนดกฎเกณฑ์ในเร่ือง
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเข้าไปด้วย เพราะมีความส าคญัท่ีเขาจะต้องส่ือสารกับชาว
ตา่งประเทศ 

 การขาดทกัษะการพดูภาษาองักฤษของประชาชนในภาคตะวนัออก 
จากการศึกษาในประเด็นการขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของ

ประชาชนในภาคตะวนัออก ผลการศกึษาสรุปได้วา่คนไทยในภาคตะวนัออกพดูภาษาองักฤษได้น้อย
มาก ท าให้เป็นอุปสรรคในการส่ือสารอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะเม่ือประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประเทศ
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปัญหานีก็้จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ขึน้  ประกอบกับประเทศ
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้เร่งพฒันาภาษาองักฤษให้กบัพลเมืองในชาตขิองตนเอง ท าให้
ชาวต่างประเทศใช้ภาษาองักฤษดีกว่าคนไทยมากขึน้ไปอีก เกิดความแตกต่างหรือช่องว่างระหว่าง
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คนไทยกับชาวต่างประเทศท่ีส่ือสารภาษาอังกฤษได้แตกต่างกันมากขึน้ ทัง้นี ้คนไทยในภาค
ตะวนัออกเห็นวา่รัฐบาลไทยควรจะเร่งให้ความรู้แก่ประชาชนเพ่ือให้ประชาชนมีความสามารถในการ
ส่ือสารภาษาองักฤษได้มากกว่าท่ีเป็นอยู่ ไม่เชน่นัน้จะเกิดปัญหาตามมาอีกหลายประการ นอกจากนี ้
ผู้ เข้าร่วมสนทนากลุม่ยงัเห็นว่า ในอนาคตหากหน่วยงานภาครัฐรับพนกังานท่ีมีความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเข้ามาปฏิบตัิงาน ควรจะให้ค่าตอบแทนท่ีดีกว่าพนักงานท่ีไม่สามารถส่ือสาร
ภาษาองักฤษได้ 

2.มีการแขง่ขนัหางานท าสงูขึน้ 
จากการศกึษาในประเดน็เกิดการแขง่ขนัหางานท าสงูขึน้ ผลการศกึษาสรุปได้

ว่า หลงัจากท่ีประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะท าให้แรงงานเดินทางออก
นอกประเทศและเข้าประเทศตา่งๆได้ง่ายขึน้ จงึเข้าใจว่าในอนาคตอนัใกล้นีจ้ะมีแรงงานจากประเทศ
เพ่ือนบ้านเดินทางเข้ามามากขึน้ ซึ่งจะส่งผลให้คนไทยหางานท ายากขึน้ เพราะแรงงานต่างชาติมี
คุณสมบัติหลายประการ ทัง้ขยัน อดทน สู้ งานมากกว่าแรงงานไทย กระนัน้ก็ตาม ในด้านการ
ท่องเท่ียวของประเทศไทยนัน้มีการเติบโตอย่างมาก แตว่่าคนไทยมีค่านิยมท่ีไม่ต้องการท างานด้าน
การบริการ ด้วยเกรงว่าเป็นงานท่ีไม่นา่เชิดหน้าชตูา ในบางพืน้ท่ีมีความต้องการแรงงานสงูมาก ขาด
แคลนแรงงาน เช่น พนักงานต้อนรับ พนักงานบริการ พนักงานขาย ช่างซ่อมบ ารุงหรือช่างไฟฟ้า 
พนกังานท าความสะอาดและพนกังานรักษาความปลอดภยั แตค่นไทยจ านวนมากกลบัไม่เลือกท่ีจะ
ท างานดงักล่าวนี ้เพราะเห็นว่าได้ค่าตอบแทนน้อย ประกอบกับมีทศันคติท่ีว่าเป็นงานท่ีไม่ต้องใช้
ทักษะ ความรู้ ความช านาญมากนัก ในอนาคตถ้าหากประเทศไทยเข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะท าให้เกิดการเคล่ือนย้ายแรงงานด้านการได้เสรี ท าให้แรงงานจาก
ประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ฟิลิปปินส์ พม่า กัมพูชา เดินทางเข้ามาท างานในประเทศไทย ท าให้การหา
งานท ายากล าบากนัน้ทวีความรุนแรงมากขึน้ 

3. มีความรู้ด้านวฒันธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านน้อย 
จากการศึกษาในประเด็นการมีความรู้ด้านวฒันธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน

น้อย ผลการศึกษาสรุปได้ว่า เม่ือประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน จะต้องเดินทางไปมาระหว่างประเทศมากขึน้ การท่ีคนไทยจะต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของ
ประเทศเพ่ือนบ้านมากขึน้จึงเป็นสิ่งท่ีจ าเป็น รัฐหรือหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องควรจะเร่งให้ความรู้
คนไทยในประเด็นนีม้ากขึน้ ผู้ วิจัยได้แบ่งแยกวัฒนธรรมออกเป็นประเด็นย่อย ประกอบด้วย 
วฒันธรรมด้านอาหาร วฒันธรรมด้านการแตง่กาย วฒันธรรมด้านการทกัทาย ดงัตอ่ไปนี ้
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3.1 วฒันธรรมด้านอาหาร  
o อาหารเวียดนาม 
จากการศึกษาวัฒนธรรมด้านอาหารของประเทศเพ่ือนบ้านทัง้ 9 

ประเทศ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในภาคตะวันออกมองว่าตนเองยังขาดความรู้เก่ียวกับ
วฒันธรรมด้านอาหารของประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งเป็นสิ่งท่ีควรจะรู้เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีไม่ไกลตวันัก 
ผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่มบางคนรู้จกัอาหารของประเทศเพ่ือนบ้านท่ีมีพืน้ท่ีติดกบัประเทศไทย ได้แก่ อา
หารเวียดตาม อาหารลาว ส่วนวฒันธรรมด้านอาหารของประเทศอ่ืนในอาเซียนนัน้ผู้ เข้าร่วมสนทนา
กลุ่มแทบจะไม่รู้จัก ซึ่งประชาชนในภาคตะวันออกของประเทศไทยนิยมรับประทาน ซึ่งมีขายอยู่
จ านวนมากในพืน้ท่ีจงัหวดัภาคตะวนัออก ประกอบไปด้วยผกัและผลไม้ประเภทตา่งๆเป็นหลกั เช่น 
แตงกวา มะม่วง พริกขีห้นู มะเฟือง กล้วยดิบ กระเทียม ผกักาด และมีเนือ้สตัว์ประกอบให้ ในการ
รับประทานอาหารเวียดนามนัน้ จะใช้แผน่แป้งบางๆท่ีท าขึน้เป็นพิเศษเพ่ือใช้ห่อหุ้มผกัและผลไม้ท่ีหัน่
เป็นชิน้เล็กๆพร้อมด้วยน า้จิม้เพิ่มรสชาตอิาหาร ก าลงัเป็นท่ีนิยมของประชาชนในภาคตะวนัออก 

o อาหารลาว 
ประชาชนในภาคตะวันออกยังรู้จักมักคุ้นกับอาหารของชนชาติลาว ซึ่ง

ประกอบด้วยพืช ผัก ผลไม้ ท่ีหาได้ง่ายในพืน้ท่ี  เ ป็นอาหารท่ีให้อิทธิพลแก่อาหารในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเป็นอย่างมาก อิทธิพลของอาหารลาวแผ่ครอบคลุมไปถึง
ประเทศกมัพชูา และทางภาคเหนือของประเทศไทยไทย อาหารหลกัของลาวได้แก่ข้าวเหนียว ซึ่งจะ
รับประทานด้วยมือ ในความเป็นจริงชาวลาวจะรับประทานข้าวเหนียวมากกว่ากลุม่ใด ๆ ในโลก ข้าว
เหนียวถือว่าเป็นสิ่งส าคญัท่ีหมายถึงการเป็น “ชาวลาว” ชาวลาวหลายคนมกัเรียกตนเองว่าลูกข้าว
เหนียว ซึ่งแปลว่า เด็ก หรือ ลูกหลานของข้าวเหนียว ประกอบด้วย ข่า ตระไคร้ อาหารท่ีมีช่ือเสียง
ท่ีสดุคือ ลาบ โดยน าเนือ้สตัว์ท่ียังดิบผสมคลกุเข้ากบัเคร่ืองเทศ นอกจากนี ้อาหารหลกัของชาวลาว
อีกอยา่งคือ ต าหมากหุ่ง  โดยน ามะละกอมาต าลงพร้อมพริก กระเทียม มะเขือเทศ มะนาว และอ่ืน ๆ 
หรือช่ือเรียกท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัมากคือ “ส้มต า”  

3.2 วฒันธรรมด้านการแตง่กาย  
ผลการศึกษาสรุปได้ว่าประชาชนในภาคตะวนัออกมองว่าตนเองยงัขาด

ความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมด้านการแตง่กายของประเทศเพ่ือนบ้าน ทัง้นี ้ ผู้ เข้าร่วมสนทนากลา่ววา่ใน
ขณะนีมี้ความรู้เก่ียวกบัการแตง่กายของบางประเทศเทา่นัน้ ได้แก่ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม พมา่ ซึ่ง
เป็นการรับรู้เพียงผิวเผิน ไม่ลึกซึง้ ผู้ วิจยัได้น าเสนอภาพวฒันธรรมด้านการแต่งกายท่ีประชาชนใน
ภาคตะวนัออกพอรู้จกั ได้แก่ 
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o มาเลเซีย  
จากการสนทนากลุ่มประชาชนภาคตะวนัออกเก่ียวกบัวฒันธรรมด้าน

การแตง่กายของชาวมาเลเซีย ผลการศกึษาพบวา่ประชาชนในภาคตะวนัออกรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรม
การแต่งกายของชาวมาเลเซียเพียงผิวเผินเท่านัน้ ได้แก่ การนุ่งโสร่ง สวมหมวก ชาวมาเลเซียนิยม
แตง่กายตามความเช่ือ อิทธิพลของศาสนา กล่าวคือ ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจ าชาติของชาติ
มาเลเซียซึง่เคร่งครัดในระเบียบปฏิบตัิตามบทบญัญัตขิองศาสนา โดยเฉพาะการแตง่กายท่ีสภุาพมิด
ทัง้หญิงและชาย ในอดีตผู้ชายชาวมาเลเซียมกันุ่งโสร่ง ไมส่วมเสือ้ ส่วนผู้หญิงนิยมนุ่งผ้ากระโจมอก 
บางคนอาจมีผ้าบางไว้คลุมไหล่ เรียกว่า “บาจู  กูหรง” มีลักษณะเด่นคือ มักจะตดัเย็บด้วยผ้าผืน
เดียวกนั  

o สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
จากการสนทนากลุ่มประชาชนภาคตะวนัออกเก่ียวกบัวฒันธรรมด้าน

การแต่งกายของประชาชนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการศึกษาสรุปได้ว่า
ประชาชนในภาคตะวันออกรับรู้เ ก่ียวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชน ลาว 

o เวียดนาม  
จากการสนทนากลุ่มประชาชนภาคตะวันออกเก่ียวกับวัฒนธรรม

ด้านการแต่งกายของชาวเวียดนาม ผลการศกึษาสรุปได้ว่าประชาชนในภาคตะวนัออกรับรู้เก่ียวกับ
วฒันธรรมการแตง่กายของชาวเวียดตาม 

o พมา่ 
จากการสนทนากลุ่มประชาชนภาคตะวันออกเก่ียวกับวัฒนธรรม

ด้านการแต่งกายของชาวพม่า ผลการศึกษาสรุปได้ว่าประชาชนในภาคตะวันออกรับรู้เก่ียวกับ
วฒันธรรมการแตง่กายของชาวพมา่  

3.3 วฒันธรรมด้านการทกัทาย 
จากการศึกษาวัฒนธรรมด้านการทักทายของประเทศเพ่ือนบ้านทัง้ 9 

ประเทศ ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ประชาชนในภาคตะวันออกมองว่าตนเองยังขาดความรู้เก่ียวกับ
วฒันธรรมด้านการทกัทายของประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งเป็นสิ่งท่ีควรจะรู้เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีไม่ไกลตวั
เช่นเดียวกนั ผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่มบางคนรู้จกัการทกัทายของประเทศเพ่ือนบ้านบางประเทศ ได้แก่ 
การทกัทายของชาวลาว การทกัทายของชาวกมัพชูา การทกัทายของชาวอินโดนีเซีย  
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o การทกัทายของชาวลาว  
จากการสนทนากลุ่มประชาชนภาคตะวนัออกเก่ียวกบัวฒันธรรมด้าน

การทักทายของชาวลาว ผลการศึกษาพบว่าประชาชนในภาคตะวันออกรับรู้การทักทายของ
ประชาชนชาวลาวเป็นอยา่งดี คือ การยกมือไหว้เช่นเดียวกับวฒันธรรมไทย แตจ่ะใช้ค าพดูทกัทายว่า 
“สะบายดี” ซึง่จะแตกตา่งจากการทกัทายของคนไทยท่ีกล่าววา่ “สวสัด”ี  

o การทกัทายของชาวกมัพชูา 
จากการสนทนากลุ่มประชาชนภาคตะวนัออกเก่ียวกบัวฒันธรรมด้าน

การทกัทายของชาวกัมพูชา ผลการศกึษาสรุปได้ว่าประชาชนในภาคตะวนัออกรับรู้การทกัทายของ
ชาวกมัพชูาซึ่งใช้การยกมือไหว้เชน่เดียวกนั แตจ่ะไมเ่หมือนกบัการไหว้ของคนไทย ชาวกมัพชูาจะยก
มือไหว้สงูราวหน้าอก ก้มหวัเล็กน้อยพร้อมกบักลา่วค าวา่ “ซวัสเด” 

o การทกัทายของชาวอินโดนีเซีย 
จากการสนทนากลุ่มประชาชนภาคตะวนัออกเก่ียวกบัวฒันธรรมด้าน

การทักทายของชาวอินโดนีเซีย ผลการศึกษาสรุปได้ว่าประชาชนในภาคตะวันออกรับรู้ว่าชาว
อินโดนีเซียทกัทายด้วยการจบัมือโดยให้ระดบัความสงูท่ีเอว สว่นอีกคนหนึ่งจะก้มลงเล็กน้อยเป็นการ
ทกัทาย 

4.การประชาสมัพนัธ์ของรัฐยงัไมดี่พอ 
จากการศกึษาในประเด็นการประชาสมัพันธ์ของรัฐยงัไม่ดีพอ ผลการศึกษา

สรุปได้ว่า ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการเข้าเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากส่ือ
ตา่งๆ แตท่วา่เป็นเพียงการรับรู้ในระดบักว้างๆเท่านัน้ หนว่ยงานรัฐยงัมิได้ประชาสมัพนัธ์ให้คนไทยได้
รับรู้ว่าหลังจากการเข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว คนไทยจะได้รับ
ประโยชน์และมีข้อไม่ดีอย่างไรบ้าง เพราะเหตุใด จากท่ีได้พูดคุกับเพ่ือนๆ บางคนยังไม่รู้เลยว่า
ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบไปด้วยประเทศตา่งๆก่ีประเทศ ส่วนค าถามท่ีว่า
ประเทศใดบ้างเป็นผู้ ริเร่ิมผลกัดนัให้เกิดขึน้นัน้ไม่ต้องสงสยัเลยวา่ไมมี่ใครตอบได้ เน่ืองจากหลายคน
มองวา่เป็นเร่ืองไกลตวั  
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อภปิรำยผลกำรวิจัย 

การวิจัยเร่ือง “กระบวนการสร้างนวัตกรรมการส่ือสารเพ่ือเตรียมความพร้อมของ
ประชาชนในภาคตะวนัออกในการเป็นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ผู้ วิจัยมีประเด็นท่ีจะ
น ามาอภิปรายผล ดงันี ้

1. ผลการศกึษาเชิงส ารวจระบวุ่าก่อนเข้ารับการอบรมนกัขา่วพลเมืองเยาวชนอาเซียน
นัน้เยาวชนในภาคตะวนัออกมีความรู้เก่ียวกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนน้อย หลังจาก
อบรมแล้วผลการศึกษาระบุว่าเยาวชนได้รับความรู้เพิ่มมากขึน้ อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษา
สอดคล้องกับการศึกษาของสมใจ กงเติม ซึ่งศึกษาความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏ
เพชรบูรณ์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผลการศึกษาพบว่ามีความพร้อมอยู่ในระดบัท่ีไม่มากนัก 
ประเด็นท่ีได้ผลการวิจยัเหมือนกนัคือ เยาวชนในภาคตะวนัออกพยายามหาความรู้เก่ียวกบัการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดงัจะเห็นได้จากผลการวิจยัในครัง้นีท่ี้ระบุว่าเยาวชนในภาคตะวนัออก
บางคนได้พัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเพ่ือให้ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ นอกจากนี  ้
เยาวชนในภาคตะวนัออกยงัใช้เทคโนโลยีการส่ือสารเพ่ือประโยชน์ในการรับรู้ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบั
อาเซียน นอกจากนี ้ผลการวิจยัยงัสอดคล้องกบัค ากลา่วของทตูประจ ากรุงบนัดาเสรีเบกาวนั ณ กรุง
จากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย ท่ีกล่าวว่าในขณะนีห้ลายประเทศเห็นพ้องต้องกนัว่าจะต้องเร่งเตรียม
ความพร้อมของเยาวชนในประเทศให้ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ โดยเฉพาะการท่ี
สถาบนัการศกึษาให้ความส าคญักบัการเรียนการสอนภาษาองักฤษให้มีประสิทธิภาพ 

ในประเด็นการพฒันาภาษาองักฤษของเยาวชน สอดคล้องกบัผลการวิจยัในครัง้นีซ้ึง่ได้
จากการสนทนากลุ่ม การวิจยัพบว่าผู้ เข้าอบรมในภาคตะวันออกเห็นว่าปัญหาหนึ่งซึ่งเป็นปัญหา
ใหญ่ส าหรับเยาวชนไทยท่ีจะต้องเร่งพัฒนาให้ดีกว่านี ้คือ การท่ีเยาวชนไม่สามารถส่ือสาร
ภาษาอังกฤษกับชาวต่างประเทศได้ ประกอบกับอาเซียนได้ก าหนดให้ ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษากลาง ทัง้การประชมุ การจดบนัทึกการประชมุ การท าจดหมายแจ้งเตือน และการท ากิจกรรมท่ี
ต้องการมีใช้ภาษาในการส่ือสาร ผลการวิจยัยงัพบว่า ผู้ เข้าอบรมในภาคตะวนัออกเห็นข้อจ ากดับาง
ประการเก่ียวกบัการใช้ภาษาองักฤษของเจ้าหน้าท่ีรัฐไทยในท้องถ่ินท่ีในอนาคตจะต้องพบปะส่ือสาร
กบัชาวตา่งประเทศท่ีเข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทย ซึง่จากการสนทนากลุ่มได้พบวา่เจ้าหน้าท่ี
รัฐในท้องถ่ินภาคตะวนัออกจะต้องพฒันาภาษาองักฤษให้ดีกว่านีเ้พ่ือรองรับและปรับตวัให้เข้ากับ
สภาวการณ์ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต นอกจากนี ้ผลการวิจยัยงัพบวา่ในอนาคตถ้าหากหนว่ยงานภาครัฐ
ในภาคตะวันออกเปิดรับสมัครเจ้าหน้าท่ี พนักงาน เกณฑ์ประการหนึ่งท่ีส าคัญท่ีจะต้องน ามา
พิจารณาคือ การใช้ภาษาองักฤษของผู้สมคัรเข้าท างาน ซึ่งประเด็นนีจ้ะเก่ียวข้องกบัการเตรียมความ
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พร้อมของเยาวชนในภาคตะวนัออกท่ีต้องเร่งพฒันาภาษาองักฤษของตนเอง ทัง้นี ้งานวิจยัชิน้นีร้ะบุ
ว่า การขาดทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ เข้าอบรมในภาคตะวันออกนัน้ ประกอบด้วย การขาด
ทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าท่ีรัฐในท้องถ่ินและการขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของ
ประชาชนในภาคตะวนัออก 

ผลการวิจยัยงัสอดรับกบัผลการวิจยัของผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อทัธ์ พิศาลวานิช ท่ีเก็บ
ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึกความเข้าใจ ความพร้อมของนักวิชาชีพทัง้ 7 อาชีพในการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย ซึ่งได้ผลการวิจยัว่าบุคลากรจากวิชาชีพพยาบาลใน
ประเทศไทยมีจุดแข็งหลายประการ แต่ทว่าสิ่งท่ีพยาบาลจ านวนหนึ่งเป็นกังวลใจ คือ คาดว่าจะมี
พยาบาลจากประเทศในอาเซียนโดยเฉพาะพยาบาลจากประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประเทศผลิต
พยาบาลมากท่ีสุดในอาเซียนเดินทางเข้ามาท างานในประเทศไทยมากขึน้ ซึ่งเช่ือว่าทกัษะการใช้
ภาษาองักฤษของพยาบาลชาวพิลิปปินส์ดีกว่าทกัษะของพยาบาลไทยมาก นอกจากนี  ้ผลการวิจยัท่ี
สะท้อนให้เห็นถึงการขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย ยังสอดรับกับการวิจยัของ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อทัธ์ ท่ีระบวุ่าวิชาชีพวิศวกรไทยอยู่ในระดบัท่ีมีศกัยภาพสงูทดัเทียมกบัวิศวกรจาก
ประเทศสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ แตมี่ข้อเสียเปรียบด้านการใช้ภาษาองักฤษ  

2. ผลการศึกษาเก่ียวกับความรู้เก่ียวกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนซึ่ง
ประกอบด้วย 10 ประเทศ จากการสนทนากลุ่มพบวา่ ผู้ เข้าอบรมในภาคตะวนัออกมีความรู้เก่ียวกบั
วฒันธรรมของประเทศในอาเซียนน้อย แบ่งออกเป็น วฒันธรรมด้านอาหาร ซึ่งผู้ เข้าอบรมในภาค
ตะวันออกมีความรู้วัฒนธรรมด้านอาหารของประเทศในอาเซียนไม่เกิน 5 ประเทศ กล่าวคือ ไม่
สามารถบอกได้ว่าอาหารประจ าชาติของประเทศในอาเซียนเป็นอาหารประเภทใด มีอะไรบ้าง 
นอกจากนี ้ผู้ เข้าอบรมในภาคตะวนัออกยงัมีความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมด้านการแตง่กาย การทกัทาย
ของเพ่ือนบ้านในอาเซียนอยู่ในระดับน้อย คือ ไม่เกิน 50 เปอร์เซ็นต์ กล่าวอีกนัยหนึ่ง มีความรู้
วัฒนธรรมการทักทาย วัฒนธรรมการแต่งกายไม่เกิน 5 ประเทศใน 10 ประเทศ แสดงให้เห็นว่า
ประชาชนในภาคตะวนัออกยงัรู้จกัวฒันธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านไมม่ากนกั  

3. ผลการวิจยัพบว่าบุคคลท่ีอยู่ใน 7 วิชาชีพ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นกับญัชี 
สถานปนิก นกัส ารวจ ทนัตแพทย์ วิศวกร เป็นอาชีพท่ีได้รับสิทธิพิเศษให้สามารถเดินทางไปประกอบ
อาชีพในประเทศอาเซียนได้ ซึง่ผลการศกึษาจากการวิจยัเอกสารพบว่าสิ่งท่ีบคุคลากรจาก 7 วิชาชีพ
ดงักล่าวกงัวลใจ คือ แรงงานใน 7 วิชาชีพจากประเทศในอาเซียนซึ่งมีคา่แรงท่ีต ่ากว่าแรงงานไทยจะ
ย้ายถ่ินฐานเข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทยมากขึน้ เม่ือถึงเวลานัน้ จะท าให้เกิดการแย่งงานใน 
7 วิชาชีพดังกล่าวนีม้ากขึน้ สอดรับกับผลการวิจัยของนักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์  ณรงค์ เพช็ร
ประเสริฐ นกัวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ท่ีกล่าวว่า การเปิดเออีซี
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ในปี 2558 จะท าให้มีการเคล่ือนย้ายแรงงานอย่างเสรี ท าให้ตลาดแรงงานมีความยืดหยุ่นมากขึน้ 
และแรงงานจากทัง้ 10 ประเทศสมาชิกเออีซีมีการแขง่ขนักนัสงู ซึง่ในสว่นของแรงงานไทยมีจดุเดน่ใน
เร่ืองการมีอธัยาศยัท่ีดี มีใจรักงานบริการ ปรับตวัและเรียนรู้งานตา่งๆ ได้เร็ว แตมี่จดุอ่อนด้านทกัษะ
ภาษาองักฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ระเบียบวินยัและการบริหารงาน ไมก่ล้าตดัสินใจและขาด
การวางแผนอย่างเป็นระบบ  สิ่งท่ีน่าเป็นห่วงคือ แรงงานฝีมือไทยซึ่งมีข้อตกลงยอมรับร่วมใน
คุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียนใน 7 สาขา อาจจะถูกแย่งงาน รวมทัง้การเข้ามาทดแทนของ
แรงงานท่ีมีคา่ตอบแทนต ่ากว่าแรงงานไทย อีกทัง้บคุลากรวิชาชีพบางส่วนอาจจะเคล่ือนย้ายออกไป
ท างานต่างประเทศมากขึน้ ดงันัน้ กระทรวงแรงงานและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจึงต้องเตรียมความ
พร้อมให้แก่แรงงานไทยทัง้ด้านภาษาต่างประเทศ และไอที พร้อมกับเรียนรู้วฒันธรรมของประเทศ
สมาชิกเออีซี 

นอกจากนี ้ผลการวิจยัยงัสอดรับกบัผลการวิจยัของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อทัธ์ พิศาล
วานิช ท่ีเก็บข้อมูลด้วยการสมัภาษณ์เจาะลึกความเข้าใจ ความพร้อมของนกัวิชาชีพทัง้ 7 อาชีพใน
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย ซึ่งได้ผลการวิจัยว่า อาชีพท่ีอาจจะถูกนัก
วิชาชีพจากต่างประเทศแย่งงานไป คือ อาชีพทันตแพทย์ พยาบาล โดยกล่าวว่า กลุ่มวิชาชีพท่ีมี
ความสุ่มเส่ียงท่ีจะได้รับผลกระทบมากท่ีสดุภายหลงัการเปิดอาเซียนคือ  กลุ่มทนัตแพทย์ ซึ่งคาดว่า
จะมีทันตแพทย์จากประเทศในต่างประเทศ โดยเฉพาะทนัตแพทย์จากประเทศแถบยุโรปท่ีได้โอน
สญัชาติเป็นสิงคโปร์ตามเง่ือนไขของประเทศดงักล่าว เข้ามาขอใช้สิทธ์ิประกอบวิชาชีพในประเทศ
ไทย เน่ืองจากมีความสนใจท่ีจะเข้ามาท างานในประเทศไทย  

 
ข้อเสนอแนะกำรวิจัย 

จากผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในภาคตะวันออกมีความรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมของ
ประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียนน้อย ได้แก่ วฒันธรรมด้านอาหาร การแตง่กาย การทกัทาย หน่วยงาน
ของรัฐและเอกชนควรจะส่งเสริมให้ประชาชนในภาคตะวนัออกและในประเทศไทยได้รู้จกัวฒันธรรม
ทั่วไปของประเทศในอาเซียนให้มากกว่านี ้อย่างน้อยท่ีสุด ควรจะให้รู้จักวัฒนธรรมการทักทาย        
ถ้าหากพบปะกนัชาวอินโดนีเซีย ชาวมาเลเซีย ชาวบรูไน จะทกัทายพวกเขาเหล่านัน้ด้วยค าว่าอะไร 
หรือทักทายอย่างไร เป็นต้น นอกจากนี ้รัฐควรส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในเร่ืองท่ีเป็น “ความ
อ่อนไหว”ของแต่ละประเทศ เช่น หากพบเจอนักท่องเท่ียวจากประเทศบรูไน ควรหลีกเล่ียงท่ีจะ
สนทนาในประเดน็ใด หรือ หากพบเจอนกัท่องเท่ียวจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ควรหลีกเล่ียงการพดูวา่ “ลาวเป็นเมืองน้อง ไทยเป็นเมืองพี่” หรือ “พ่ีไทย น้องลาว” เป็นต้น 
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โครงกำรวิจัย 

กำรฝึกอบรมนักข่ำวพลเมืองเยำวชนเศรษฐกิจอำเซียน 

ความเป็นมาและความส าคญัของโครงการ  

ระบบโลกเสรีได้ส่งผลให้เกิดการแข่งขนัระดบัโลก องค์กรทัว่โลกต้องเผชิญกบัการ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้รูปแบบการด าเนินการขององค์กรต่าง ๆ ต้องมีการเปล่ียนแปลง
ปรับปรุงไปอย่างรวดเร็ว และต่อเ น่ือง เ พ่ือให้สามารถอยู่รอดและประสบความส าเ ร็จใน
สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงแบบพลวัตร องค์กรท่ีก าลังมองหาหนทางอยู่รอดจะต้องมี
ความสามารถในการแข่งขนัในตลาดตา่งประเทศ และในท านองเดียวกนัจะต้องสามารถรักษาตลาด
ในประเทศจากการเข้ามาของคูแ่ข่งต่างชาติท่ีนบัวนัจะทวีความรุนแรงยิ่งขึน้ ด้วยผู้น าอาเซียนได้ตก
ลงร่วมกนัท่ีจะรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) เพ่ือให้อาเซียนสามารถ
แข่งขนักับภูมิภาคอ่ืน และทนัต่อการเปล่ียนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ ในอนาคต พฒันาการท่ี
ส าคญัดงักล่าว ส่งผลให้ส่งผลให้ทุกประเทศในอาเซียนรวมทัง้ประเทศไทยเกิดการเปล่ียนแปลงใน
ทกุด้าน ท าให้มีผลกระทบทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม วฒันธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
การทอ่งเท่ียว ดงันัน้องค์กรในประเทศไทยทัง้ภาครัฐ และเอกชนต้องเตรียมความพร้อมของบคุลากร
ให้มีความรู้ ความสามารถในการจดัการภายใต้เศรษฐกิจโลกยุคใหม่ และภายใต้ประชาคมอาเซียน
ให้ประสบความส าเร็จอยา่งยัง่ยืน 

ประชาคมอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (Association 
of South East Asian Nations: ASEAN) เป็นองค์กรระหว่างประเทศระดบัภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ มีจุดเร่ิมต้นโดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ได้ร่วมกันจัดตัง้ สมาคมอาสา 
(Association of South East Asia) เม่ือเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ เพ่ือความร่วมมือกันทาง 
เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม แต่ด าเนินการไปได้เพียง ๒ ปี ก็ต้องหยุดชะงักลง เน่ืองจากความ
ผกผันทางการเมืองระหว่างประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย จนเม่ือมีการฟื้นฟูสัมพันธ์
ทางการทูต ระหว่างสองประเทศ จึงได้มีการแสวงหาหนทางความร่วมมือกันอีกครัง้ สมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ จึงได้ก่อตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ หลงัจาก
การลงนามในปฎิญญาสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Declaration of ASEAN 
Concord) หรือเป็นท่ีรู้จักกันในอีกช่ือหนึ่งว่า ปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) โดย
สมาชิกผู้ ก่อตัง้ มี ๕ ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย (พันเอก 
(พิเศษ) ถนดั คอมนัตร์ เป็นรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศ ในขณะนัน้)  
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ประชาคมอาเซียน (Asian Community) ประกอบไปด้วย ๓ เสาหลกั ได้แก่ ประชาคม
การเมืองและความมัน่คงอาเซียน (APSC ASEAN Political and Security Community ) ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC ASEAN Economic Community ) และประชาคมสงัคม-วฒันธรรมอาเซียน 
(ASCC ASEAN Socio-culture Community) ส าหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป้าหมาย คือ การ
รวมตลาดของ ๑๐ ประเทศสมาชิกเป็นตลาดเดียวและร่วมฐานผลิต  (Single Market and 
Production Base) ภายในปีพ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) พิมพ์เขียว (Blue Print) ของการด าเนินการ 
๔ ด้าน คือ การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วมกนั การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัทาง
เศรษฐกิจของอาเซียน การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก  
(กระทรวงการตา่งประเทศ ประชาคมอาเซียน, ๒๕๕๔) ด้วยความหวงัท่ีกลุ่มประเทศอาเซียน จะมี
ความเข้มแข็งและมีอ านาจการต่อรองท่ีเข้มแข็งกลุ่มหนึ่งของโลก ในการ ก้าวไปเป็นประชาคม
อาเซียน จ าเป็นท่ีจะต้องมีการเตรียมพร้อมในทุกด้าน แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีปัจจัยต่างๆท่ี
จ าเป็นต้องมีการเปล่ียนแปลงเพ่ือก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนท่ีสมบรูณ์ ในยคุของสงัคมแห่ง
การเรียนรู้กับสงัคมธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว การศึกษาได้มีบทบาทส าคญัมากขึน้ต่อการ
พฒันาประเทศ สงัคมต้องการทรัพยากรบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถและมีศกัยภาพเพิ่มมากขึน้
เพ่ือมารองรับสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ประเทศไทยมีแนวโน้มชดัเจนท่ีจะใช้การศกึษาเป็นเคร่ืองมือใน
การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือเพิ่มพลัง 
ส่งเสริมสมรรถนะของบคุลากรทางการศกึษา อนัจะน าไปสู่การพฒันาเยาวชน และประชาชนท่ีเป็น
ทรัพยากรอนัมีคา่ของประเทศตอ่ไป  

จะเห็นได้ว่าการเปิดประชาคมอาเซียนจึงมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อระบบการจัด
การศึกษา หากระบบการจัดการศึกษาไม่สามารถผลิตบุคลากร หรือบัณฑิตท่ีเป็นไปตามความ
ต้องการของประชาคมอาเซียนแล้ว ความสามารถในการแข่งขันภาคธุรกิจของประเทศไทยก็ไม่
สามารถท่ีจะประสบความส าเร็จเทา่เทียมกบัประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียนได้ ดงันัน้โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบตัิการนกัข่าวพลเมืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจงึจ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือสร้างคณุลกัษณะ
ของนักเรียนและบณัฑิตให้พร้อมต่อการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อันจะส่งผลให้
ประเทศมีก าลงัทรัพยากรท่ีส าคญัส าหรับการพฒันาระบบเศรษฐกิจก้าวสูก่ารเปิดประชาคมอาเซียน
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพตอ่ไป 
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วตัถปุระสงค์ของโครงการ  
1.เพ่ือปลกูฝังและสนบัสนนุให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ รับรู้ และเข้าใจการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 
2.เพ่ือสร้างนกัขา่วพลเมืองท่ีมีความรู้ทางด้านการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
ผู้ เข้าอบรมในโครงการ  
รายช่ือผู้ เข้าร่วมโครงการและโรงเรียนท่ีสงักัด ผู้ เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนระดบั

มธัยมศกึษา จ านวน 35 คน จากโรงเรียน 7 โรง ในจงัหวดัภาคตะวนัออก 6 จงัหวดั ดงันี ้
ตารางท่ี 1 รายช่ือเยาวชนและโรงเรียนท่ีสงักดั 
 

ล าดบัท่ี รายช่ือ นามสกลุ โรงเรียน 
1 เจนจิรา บญุธรรม ระยองวิทยาคมปากน า้ 
2 สาวิตรี เหมือนขาว ระยองวิทยาคมปากน า้ 
3 อวสัดา โชตชิว่ง ระยองวิทยาคมปากน า้ 
4 ชลธิชา เทพมะณี ระยองวิทยาคมปากน า้ 
5 ภานเุดช แปงค า ระยองวิทยาคมปากน า้ 
6 ภลัลภ สริุยนต์ สระแก้ว 
7 บญุฤทธ์ิ บญุเย็น สระแก้ว 
8 จิราภรณ์ พรมศร ขลงุรัชดาภิเษก 
9 ยพุดี กนัตวิรุฒ ขลงุรัชดาภิเษก 
10 อรรถบลูย์ มัง่ม ี ขลงุรัชดาภิเษก 
11 นลธวชั วฒันา ขลงุรัชดาภิเษก 
12 ศราวฒุิ แซเ่ตียง ขลงุรัชดาภิเษก 
13 พงศธร โพธ์ิค า โพธิสมัพนัธ์พิทยาคาร 
14 ณฐัดนยั ไชยลงักา โพธิสมัพนัธ์พิทยาคาร 
15 เมธาสิทธ์ิ ลีละสนุทรเลิศ โพธิสมัพนัธ์พิทยาคาร 
16 เจตพล พิมพ์วนั โพธิสมัพนัธ์พิทยาคาร 
17 โชตกิา แขกรัมย์ โพธิสมัพนัธ์พิทยาคาร 
18 ชญานิน สีหา โพธิสมัพนัธ์พิทยาคาร 
19 สิริพงษ์ ทศัพร โพธิสมัพนัธ์พิทยาคาร 
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20 วชัราภรณ์ เบญ็จมภิญโญ โพธิสมัพนัธ์พิทยาคาร 
21 สภุาพร พิษหอม โพธิสมัพนัธ์พิทยาคาร 
22 วรุฒม์ เนียมหอม โพธิสมัพนัธ์พิทยาคาร 
23 ปรียานชุ ศาสนกิจ เขาน้อยวิทยาคม 
24 ขวญัตา กรรณิกา เขาน้อยวิทยาคม 
25 ช่ืนสดุา ศกัดิอ์ดุมเดช เขาน้อยวิทยาคม 
26 โสรญา โรจน์ศลิป์ เขาน้อยวิทยาคม 
27 นทัฐมล เครือป่ินไชย เขาน้อยวิทยาคม 
28 ขวญันภา โสดาราม ดดัดรุณี 
29 ณฏัฐิดา ออ่นเจริญ ดดัดรุณี 
30 สวุลกัษณ์ พรมกิจ ดดัดรุณี 
31 กมลรัตน์ อุน่ทวง ดดัดรุณี 
32 กมลวรรณ กิมสอ ดดัดรุณี 
33 เรวฒั ยอดหมวก อรัญประเทศ 
34 อภิมขุ โสภาค อรัญประเทศ 
35 วิสทุธ์ิ พานทอง อรัญประเทศ 

 
จากตารางท่ี 1 โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการกระบวนการสร้างนกัข่าว

พลเมืองเพ่ือเตรียมความพร้อมของเยาวชนในภาคตะวนัออกสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ประกอบด้วย 7 โรงเรียนในภาคตะวนัออก โดยมีจ านวนนกัเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการทัง้สิน้ 35 คน ดงันี ้

1. โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน า้   ระยอง  จ านวน 5 คน 

2. โรงเรียนสระแก้ว    สระแก้ว  จ านวน 2 คน 

3. โรงเรียนขลงุรัชดาภิเษก    จนัทบรีุ  จ านวน 5 คน 

4. โรงเรียนโพธิสมัพนัธ์พิทยาคาร   ชลบรีุ  จ านวน 10 คน 
5. โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม   ตราด  จ านวน 5 คน 

6. โรงเรียนดดัดรุณี    ฉะเชิงเทรา จ านวน 5 คน 

7. โรงเรียนอรัญประเทศ    สระแก้ว  จ านวน 3 คน 
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            ก ำหนดกำร 

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกระบวนกำรสร้ำงนักข่ำวพลเมืองเพื่อเตรียมควำมพร้อมของ 

เยำวชนในภำคตะวันออกสู่กำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

กลุ่มวิชำวำรสำรศำสตร์ ภำควิชำนิเทศศำสตร์ 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 

วันท่ี 22-24 พฤษภำคม 2557 
******************************************* 

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภำคม 2557 
      12.00 น.  รับประทานอาหารเท่ียง 
      12.30 น.    ลงทะเบียน ณ ห้องประชมุ 102 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
      13.00 น.  พิธีต้อนรับผู้ เข้าร่วมโครงการ แนะน าพ่ีเลีย้ง และกิจกรรมสนัทนาการ 
      14.00 น.  เย่ียมชมศนูย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางทะเลและพิพิธภณัฑ์สตัว์น า้ มหาวิทยาลยั

บรูพา 
      16.00 น. กิจกรรมสนัทนาการ แนะน าตวั ละลายพฤติกรรม โดย นิสิตวารสารศาสตร์ 
      17.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องประชมุ 102  คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
      18.00 น.  นดัหมายกิจกรรมวนัถดัไป  
      18.30 น.  เข้าท่ีพกัเรือนรับรองและอาคารเสนาะ อนูากลู มหาวิทยาลยับรูพา 
      19.30 น.  พกัผอ่นตามอธัยาศยั  
 
วันศุกร์ที่ 23 พฤษภำคม 2557 
       07.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
    08.30 น.   ลงทะเบียน ณ ห้องพิบลูสงคราม  
       09.00 น.   พิธีเปิดโครงการ คณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา 
       09.30 น.   การบรรยายเร่ือง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

 โดย อาจารย์ ดร. จกัรี ไชยพินิจ อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิตศิาสตร์  
มหาวิทยาลยับรูพา 

       10.20 น.   อาหารวา่ง 
       12.00 น.  พกั - อาหารกลางวนั 
       13.00 น.   การบรรยายเร่ือง “เรียนรู้การท าขา่วอยา่งไรให้สนกุ” โดย คณะวิทยากร 
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       14.30 น. พกั – อาหารวา่ง 
       14.30 น.   เสวนาเร่ือง “ชมุชนกบัการเข้าสู ่AEC” โดย ผศ.ดร.บญุเชิด หนอ่ิูม 
       15.30 น.  กิจกรรมสนัทนาการ 
       17.00 น.  กิจกรรมฐานฝึกปฏิบตักิาร โดย คณะวิทยากร 

    กลุม่ท่ี 1  การผลิตและเผยแพร่ขา่วส าหรับลงเฟซบุ๊ก 
    กลุม่ท่ี 2  การผลิตและเผยแพร่ขา่วส าหรับส่ือยทูปู   
    กลุม่ท่ี 3 การผลิตและเผยแพร่ขา่วส าหรับส่ือหนงัสือพิมพ์ 

       18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น  
       19.00 น.   ประชมุกลุม่วางแผนการท างาน   
       20.30 น.   เข้าท่ีพกั  
 
วันเสำร์ที่  24 พฤษภำคม 2557 
       07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า 
       08.30 น.    นกัขา่วพลเมืองเยาวชนน าเสนอผลงาน รับฟังข้อเสนอแนะจากวิทยากรและเพื่อน 
   ผู้ เข้าร่วมโครงการ 
       10.00 น.   พกั – อาหารวา่ง 
       10.15 น.   นกัขา่วพลเมืองเยาวชนน าเสนอผลงาน (ตอ่) 
       11.00 น.   พิธีมอบประกาศนียบตัร 
       12.00 น.   พกั - อาหารกลางวนั 
       13.00 น.   เดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ 
 

.......................................................... 
วนั เวลา สถานท่ีการจดัโครงการ  
วนัพฤหสับดีท่ี 22-24 พฤษภาคม 2557 ณ. คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยับรูพา 
กิจกรรมโครงการ  

 บรรยาย/อภิปราย/แลกเปล่ียนความคดิเห็น  

 ศกึษาดงูานนอกสถานท่ี 

 ฝึกปฏิบตักิารผลิตและเผยแพร่ขา่วสารผา่นส่ือตา่งๆ  
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 ประเมินผลโครงการ 

สถานท่ีผลิตส่ือ 
1. กลุ่มผลิตส่ือเฟซบุ๊ ก ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ และส านกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยับรูพา 
2. กลุ่มหนังสือพิมพ์ ใช้ห้องปฏิบตัิการหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว คณะมนุษยศาสตร์

และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา 
3. กลุ่มยทููป ใช้ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ และ

ส านกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยับรูพา 
ชอ่งทางการเผยแพร่ผลงาน  

1. เผยแพร่ลงหนงัสือพิมพ์ลานมะพร้าว 

2. เผยแพร่ลง www.coconews.in.th 

3. เผยแพร่ทางสถานีวิทยทุางอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลยับรูพา 

4. เผยแพร่ลงสถานีโทรทศัน์แสนสขุวิชัน่ (SVTV) 

5. เผยแพร่ลงเครือข่ายสถานีวิทยชุมุชนเพ่ือเดก็และเยาวชนภาคตะวนัออก 

6. เผยแพร่ลง CTV เคเบลิทีวีชลบรีุ  

7. เผยแพร่ลงสถานีวิทยกุระจายเสียงแหง่ประเทศไทย ชลบรีุ 

8. เผยแพร่ลงหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินจงัหวดัชลบรีุ 

9. เผยแพร่ลง twitter @EconewsReporting และ #EconewsReporting 

ผลท่ีคาดวา่จะได้รับจากการจดัโครงการ 
1. เยาวชนเกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจ ด้านการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2. เยาวชนสนใจในประเดน็การเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

4.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจเศรษฐกิจอำเซียน 
การศกึษาผลการศกึษาในประเดน็การวิเคราะห์ข้อมลูด้านความรู้ ความเข้าใจเศรษฐกิจ

อาเซียน ของเยาวชนในภาคตะวนัออก ผู้วิจยัน าเสนอโดยแบง่ออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้าน
การเป็นตลาดฐานการผลิตเดียว โยกย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี 2) การมีขีดความสามารถในการ
แข่งขนัสงูด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การพฒันาเทคโนโลยี
การส่ือสารสารสนเทศและการพัฒนาพลังงาน 3) การมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมกัน 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการขยายตวัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) ให้ความ

http://www.coconews.in.th/
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ชว่ยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ (CLMV) เพ่ือลดช่องวา่งของระดบัการพฒันา 4) การจดัท าข้อตกลง
เขตการค้าเสรี วา่ด้วยการใช้อตัราภาษีพิเศษ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
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