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งานวิจยั เรื่ อง “ กระบวนการสร้ างนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อเตรี ยมความพร้ อมของประชาชนใน
ภาคตะวั น ออกในการเป็ นประเทศประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ” The Creation Process of
Communication Innovation for Preparing the People in the East of Thailand to become a part of
ASEAN Country เป็ นงานวิ จัย ที่ ไ ด้ รั บ ทุ น อุด หนุ น จากส านัก งานคณะกรรมการวิ จัย แห่ ง ชาติ (วช.)
งบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งมีความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ การวิจยั ของชาติประเด็น
การวิจยั และพัฒนาของการเป็ นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)ทังนี
้ ้เพื่อสร้ างความรู้ และ
ความเข้ าใจที่ถูกต้ องเกี่ยวกับความร่ วมมือกับกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้ วยกระบวนการ
สร้ างนวัตกรรมการสื่ อสารเพื่ อเตรี ยมความพร้ อมของประชาชนในภาคตะวันออกในการเป็ นประเทศ
ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนด้ วยกระบวนการสร้ างนวัตกรรมการสื่อสารและเพื่อสร้ างนักข่าวพลเมือง
เยาวชนด้ านการเป็ นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
“ กระบวนการสร้ างนวัต กรรมการสื่ อ สารเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อมของประชาชนในภาค
ตะวันออกในการเป็ นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ” มีขนตอนการวิ
ั้
จยั ดังนี ้คือ คณะผู้วิจยั ได้ ศกึ ษา
ค้ นคว้ าและทบทวนเอกสารวิชาการต่าง ๆ ทัง้ ภายใน และภายนอกประเทศที่เกี่ ยวข้ องกับประเด็นวิจัย
จากนันได้
้ จัดอบรมเครื อข่ายเยาวชนภาคตะวันออกเพื่อเป็ นนักข่าวพลเมืองด้ านการเป็ นประเทศประชาคม
เศรษฐกิจข้ อมูล และจัดโครงการให้ ความรู้ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมของประชาชนในภาคตะวันออกในการ
เป็ นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งเป็ นการกระบวนการสร้ างนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อสร้ างสร้ าง
ความรู้ ความเข้ าใจที่ถกู ต้ อง และเตรี ยมพร้ อมเกี่ยวกับความร่วมมือกับกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนโดยจัดเวทีประชาชนในพื ้นหลักที่สามารถครอบคลุมประชากรของภาคตะวันออก ซึง่ ประกอบด้ วย
7 จังหวัด ได้ แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ ว
ในการนาเสนอผลการวิ จัย ผู้วิ จัย นาเสนอผลการวิ จัยเรี ย งล าดับ ดัง นี ้ ความเป็ นมาของ
ประชาคมอาเซียน ความเป็ นมาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึง่ ได้ จากการวิจยั เอกสาร จากนันเป็
้ นการ
นาเสนอกระบวนการสร้ างนักข่าวพลเมืองอาเซียน จากนันเป็
้ นการนาเสนอผลการวิจยั ที่ได้ จากการวิจยั เชิง
สารวจ ตามด้ วยการนาเสนอกระบวนการเตรี ยมความพร้ อมของประชาชนในภาคตะวันออกซึ่งได้ จากการ
สนทนากลุ่ม ถัดมาเป็ นการนาเสนอผลการวิจัยในประเด็นปั ญหาและการปรับตัวของประชาชนในภาค
ตะวันออก นอกจากนี ้คณะผู้วิจยั ยังได้ สร้ างสรรค์สื่อนวัตกรรมจานวน 2 ผลงาน เพื่อนาไปใช้ เป็ นสื่อในการ
ให้ ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับอาเซียน เป็ นวิดี ทศั น์ Infographic เรื่ อง” เปิ ดประตูส่อู าเซี่ยน “ และหนังสือ
การ์ ตูน ชุด “เตรี ย มความพร้ อมเข้ า สู่อ าเซี ย น” ด้ ว ยวิธี ก ารสร้ างเนื อ้ หาสาระและรู ป แบบการสื่ อสารที่
เพลิดเพลินและง่ายต่อการเข้ า ในสาระความรู้ โดยผู้วิจัยได้ นาไปเผยแพร่ ให้ แก่ประชาชนภาคตะวันออก
และนาเสนอทางสื่อมวลชนท้ องถิ่นภาคตะวันออก ซึง่ มีผลทาให้ ประชาชนในภาคตะวันออกเกิดความรู้และ

ความเข้ าใจที่ถูกต้ องเกี่ยวกับความร่ วมมือกับกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้ วยกระบวนการ
สร้ างนวัตกรรมการสื่อสารเพิ่มมากขึ ้น
งานวิ จัย ฉบับ นี ส้ าเร็ จ ได้ ด้ ว ยการสนับ สนุน จากหน่ า ยงานหลายองค์ ก ร คณะผู้วิ จัย จึ ง
ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนส าคัญ ในการทาให้ ไ ด้ ผลการวิจัยนีส้ ามารถจัดทารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และ
เผยแพร่ได้ ดังนี ้คือ ขอขอบคุณสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ที่มีนโยบายให้ ความสาคัญและ
ให้ ทุนสนับสนุนทุนในการทาวิจัย ขอบคุณ งานส่งเสริ มการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา และภาควิชานิเทศ
ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่อานวยความสะดวกในด้ านการจัดทา
เอกสารและแนะนาขันตอนและระเบี
้
ยบการต่างๆในการดาเนินงาน อีกทังขอขอบคุ
้
ณมหาวิทยาลัยบูรพา
บางแสน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ ว และคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
จันทบุรี ที่สนับสนุนการจัดเวทีประชาชนในการให้ ความรู้ส่อู าเซียนในครัง้ นี ้ รวมถึงขอขอบคุณเครื อข่ายสื่อ
เพื่อเด็กและเยาวชนภาคตะวันออกและสมาคมสื่อสร้ างสรรค์เพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัวภาคตะวันออก
ที่ ให้ ความร่ วมมื อในการจัด อบรมเชิ ง ปฏิ บัติการ “ สร้ างนักข่าวพลเมื องเยาวชนด้ านการเป็ นประเทศ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ทาให้ เกิดนักข่าวพลเมืองเยาวชนด้ านการเป็ นประเทศประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนซึ่งจะทาหน้ าที่สร้ างความรู้ และความเข้ าใจที่ถูกต้ องให้ กับประชาชนในภาคตะวันออกเกี่ ยวกับ
ความร่วมมือกับกลุม่ ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างต่อเนื่อง รวมทังขอขอบพระคุ
้
ณทุกๆท่านที่
มีส่วนร่วมในการให้ ความอนุเคราะห์ในด้ านต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการทาวิจยั ให้ สาเร็จราบรื่ นจนสามารถสรุป
ผลการวิจยั จัดทารายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์พร้ อมในการเผยแพร่เพื่อเป็ นประโยชน์ตอ่ ไป
ผู้วิจัยมุ่งหวังว่าผลงานวิจัยในครัง้ นี จ้ ะเป็ นประโยชน์สาหรับการเตรี ยมความพร้ อมในภาค
ประชาชนในการเปิ ดรับกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการก้ าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community - AEC) จะทาให้ เกิดความเข้ าใจที่ถูกต้ องเกี่ ยวกับความร่ วมมือกับกลุ่ม ประเทศ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และกระบวนการสร้ างนวัตกรรมครัง้ นี ้จะส่งผลให้ เกิดกระบวนการเรี ยนรู้ที่จะ
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สาคัญสาหรับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจก้ าวสูก่ ารเปิ ดประชาคมอาเซียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
คุณประโยชน์ที่เกิดจากงานวิจยั ฉบับนี ้ขอมอบเป็ นเครื่ องบูชา พระคุณบิดามารดา และครูอาจารย์
ที่ประสิทธ์ประสาทความรู้และอบรมสัง่ สอนทุกท่านด้ วยความเคารพยิ่ง
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปั ญหำ
บุญชัย ใจเย็น (2556, น.31) ระบุว่า “ประชาคมอาเซียน” หรื อ “สมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ” เป็ นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ซึ่งมี
จุดเริ่ มต้ นจากผู้นาประเทศไทย มาเลเซีย และฟิ ลิปปิ นส์ ที่เห็นพ้ องต้ องกันว่าควรจะร่ วมกันจัดตัง้
สมาคมเพื่อส่ง เสริ ม ความร่ วมมื อกันทาง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒ นธรรมให้ แก่ประเทศในเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ จึงได้ ร่วมกันจัดตังประชาคมเศรษฐกิ
้
จ อาเซียนขึน้ ประกอบด้ วย ประเทศไทย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนา เมียนมาร์ มาเลเซีย
สิงคโปร์ บรูไน ฟิ ลิปปิ นส์และอินโดนีเซีย
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ได้ ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.
2510 หลังจากการลงนามในปฎิญญาสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรื อเป็ นที่ร้ ูจกั
กันในอีกชื่อหนึ่งว่า ปฏิญญากรุ งเทพ โดยสมาชิกผู้ก่อตัง้ มี 5 ประเทศ ได้ แก่ มาเลเซีย อินโดนิเซีย
ฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์ และไทย โดยพันเอกถนัด คอมันตร์ เป็ นรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ในขณะนัน้ หลังจากจัดตังอาเซี
้
ยนได้ เปิ ดรับสมาชิกใหม่จากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ เ พิ่ม เติม เป็ นระยะตามล าดับ ได้ แก่ บรู ไ นดารุ สซาลาม เข้ าเป็ นสมาชิ กเมื่ อ 8 มกราคม 2527
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้ าเป็ นสมาชิกเมื่อ 28 กรกฏาคม 2538 สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวเข้ า เป็ นสมาชิ ก เมื่ อ 23 กรกฎาคม 2540 สหภาพพม่า เข้ า เป็ นสมาชิ ก เมื่ อ 23
กรกฏาคม 2540 ราชอาณาจักรกัม พูช า เข้ าเป็ นสมาชิ กเมื่ อ 30 เมษายน 2542 รวมสมาชิ ก ณ
ปั จจุบนั 10 ประเทศ 580 ล้ านคน
บุญ ชัย ใจเย็น (2556, น.32) ระบุว่า ในการก่ อตัง้ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนนัน้ มี
จุดประสงค์เพื่อส่งเสริ มให้ ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ มีความเข้ มแข็งขึ ้น โดยเฉพาะในด้ าน
เศรษฐกิจซึ่งมีความสาคัญ หากก่อตังส
้ าเร็ จจะส่งผลให้ ภูมิภาคอาเซียนกลายเป็ นกลุ่มเศรษฐกิจ
ขนาดใหญ่ ที่ มี ฐ านการผลิ ต ร่ ว มกัน มี ก ารสร้ างอานาจต่อ รองให้ แ ก่ ป ระเทศในอาเซี ย นมากขึน้
ประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ่งที่เป็ นสมาชิกอาเซียนที่จะต้ องเข้ าร่วมเจรจากับผู้นาจากประเทศสมาชิก
อาเซียนอีก 9 ประเทศเพื่อเปิ ดเสรี ทางการค้ า บริ การและการลงทุนระหว่างกันในอาเซียน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการยกเลิกกฎ ระเบียบหรื อมาตรการต่างๆที่เป็ นอุปสรรคต่อการให้ บริ การและการลงทุน
เพื่อให้ เป็ นไปตามเป้าหมายของการเปิ ดตลาด 10 ประเทศ 10 สาขาบริ การหลัก ได้ แก่ การบริ การ
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ด้ านธุรกิจ การบริการวิชาชีพ การบริการด้ านการสื่อสาร การบริการด้ านโทรคมนาคม การบริการด้ าน
การท่องเที่ยวและการบริการด้ านตัวแทนนาเที่ยว
ธิดารัตน์ โชคสุชาต (2553, น.108) ระบุว่า ผลกระทบทางบวกที่ ประเทศไทยจะได้ รับ
จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีดงั ต่อไปนี ้
1. สินค้ าไทยส่งออกไปอาเซียนได้ มากขึ ้นอันเป็ นผลมาจากการขจัดอุปสรรคทางการค้ า
ทัง้ ด้ านภาษี และด้ านที่ไม่ใช่ภาษี จากการศึกษาเรื่ องประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียนของศูนย์ศึกษา
การค้ าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย (“ชี ้รัฐบาลตื่นตัวประชาคม” 15 กรกฎาคม 2552
: ออนไลน์) พบว่า ภาพรวมการค้ าไทยมีผลกระทบต่อ 12 รายการหลัก ไทยจะเกินดุลการค้ าในกลุ่ม
อาเซียนเพิ่มขึน้ เป็ นมูลค่า 8,396.9ล้ าน เหรี ยญสหรัฐ เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2551 ที่มีการเกินดุล
1,400.8 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐทังนี
้ ้การเกินดุลมาจากการส่งออกไทยไปอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558
จะมีมลู ค่า 40,126.7 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และสินค้ าที่ทาให้ ไทยส่งออกเพิ่มขึ ้นและเกินดุลมากที่สดุ คือ
กลุม่ ยานยนต์และชิ ้นส่วน กับกลุ่มเกษตรแปรรูป นอกจากนี ้การส่งออกที่ขยายตัวจะช่วยให้ มีการจ้ าง
งานเพิ่มขึ ้น
2. ประเทศไทยจะได้ ประโยชน์จากขนาดของตลาดและฐานการผลิตร่ วมกั น เพราะ
ประเทศสมาชิ ก ในอาเซี ย น แต่ล ะประเทศมี ลัก ษณะ ปริ ม าณ และคุณ ภาพของปั จ จัยการผลิ ต
เทคโนโลยี ก ารจัด การและการบริ ห ารที่ ต่า งกัน ก่ อ ให้ เ กิ ด การประหยัด ต่อ ขนาดแก่ ผ้ ูผ ลิ ต หรื อ
ผู้ประกอบการไทยได้
3. เป็ นการสร้ างภาพลัก ษณ์ ข องไทยในเวที โ ลกจากการรวมกลุ่ม ทางเศรษฐกิ จ ที่
เข้ มแข็งกับประเทศสมาชิกอาเซียนจะช่วยสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ประชาคมโลกเกี่ยวกับพัฒนาการ
ในด้ านเศรษฐกิจของไทยและของภูมิภาค
4.คนไทยจะมีสินค้ าที่หลากหลายทังคุ
้ ณภาพรูปแบบและราคาให้ เลือกซื ้อได้ ตามความ
พอใจและระดับของรายได้ นอกจากผลกระทบทางบวกข้ างต้ นแล้ วผลกระทบทางลบที่ ประเทศไทย
อาจต้ องเผชิญ ได้ แก่
1. อุตสาหกรรมภายในประเทศที่มีความอ่อนแอไม่สามารถแข่งขันได้ เนื่องจากการลด
ภาษี อาจส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมบางประเภทในประเทศที่มีประสิทธิภาพ
การผลิตต่า โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ไม่มีศกั ยภาพในการปรับตัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่ ง ขั น หรื อ อุ ต สาหกรรมที่ ต้ อ งใช้ เวลาในการปรั บ ตัว นานมากซึ่ ง ผลกระทบนี จ้ ะเกิ ด ขึ น้ ทั ง้
อุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้ าเพื่อจาหน่ายภายในประเทศและอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการส่งออก เช่น
น ้ามันพืช สิ่งทอ (ผ้ าผืน เส้ นด้ าย เส้ นใย ประดิษฐ์ ) เหล็ก เครื่ องใช้ ไฟฟ้า เครื่ องอิเล็กทรอนิกส์บาง
ชนิด และเคมีภณ
ั ฑ์
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2. อุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบและชิ ้นส่วนจากภายนอกอาเซียนจะมีต้นทุนการ
ผลิตสูง สินค้ าสาเร็ จ รู ปที่ผลิ ตภายในประเทศไทยจึงมีราคาแพงกว่าสินค้ าส าเร็ จรู ปที่ นาเข้ าจาก
อาเซียนเป็ นเหตุให้ ไม่สามารถแข่งขันได้
3.ผลกระทบจากกรอบเวลาในการเร่งรัดจัดตังประชาคมอาเซี
้
ยนที่เร็วขึ ้นจากเดิม จะทา
ให้ ผ้ ูป ระกอบการในภาคเกษตรกรรมและภาคธุ ร กิ จ อุตสาหกรรมปรั บตัว ไม่ทัน และอาจได้ รั บ
ผลกระทบจากการนาเข้ าสินค้ าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มีความใกล้ เคียงจากประเทศสมาชิก
อาเซียน
ระบบโลกเสรี โลกไร้ พรมแดนหรื อโลกาภิวตั น์ ส่งผลให้ เกิดการแข่งขันระดับโลก องค์กร
ทัว่ โลกต้ องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทาให้ รูปแบบการดาเนินการขององค์กรต่าง ๆ
ต้ องมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุ งไปอย่างรวดเร็ ว และต่อเนื่อง เพื่อให้ สามารถอยู่รอด และประสบ
ความสาเร็จในสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงแบบพลวัตร องค์กรที่กาลังมองหาหนทางอยูร่ อดจะต้ อง
มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ และในทานองเดียวกันจะต้ องสามารถรักษา
ตลาดในประเทศจากการเข้ ามาของคูแ่ ข่งต่างชาติที่นบั วันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ ้น ด้ วยผู้นาอาเซียน
ได้ ต กลงร่ ว มกัน ที่ จ ะรวมตัวเป็ นประชาคมอาเซี ยนในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) เพื่ อ ให้ อาเซี ย น
สามารถแข่ง ขัน กับ ภูมิ ภ าคอื่ น และทันต่อการเปลี่ ยนแปลงและความท้ าทายใหม่ ๆ ในอนาคต
พัฒนาการที่ส าคัญ ดัง กล่าว ส่งผลให้ ส่งผลให้ ทุกประเทศในอาเซียนรวมทัง้ ประเทศไทยเกิดการ
เปลี่ ย นแปลงในทุก ด้ า น ท าให้ มี ผ ลกระทบทัง้ ทางด้ า นเศรษฐกิ จ การเมื อ ง สัง คม วัฒ นธรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้ านการท่องเที่ยว ดังนันองค์
้ กรในประเทศไทยทังภาครั
้
ฐ และเอกชนต้ องเตรี ยม
ความพร้ อมของบุคลากรให้ มีความรู้ ความสามารถในการจัดการภายใต้ เศรษฐกิจโลกยุคใหม่ และ
ภายใต้ ประชาคมอาเซียนให้ ประสบความสาเร็จอย่างยัง่ ยืน
ประชาคมอาเซียน ประกอบไปด้ วย 3 เสาหลัก ได้ แก่ ประชาคมการเมืองและความ
มั่น คงอาเซี ย น ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น และประชาคมสัง คม-วัฒ นธรรมอาเซี ย น ส าหรั บ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป้าหมาย คือ การรวมตลาดของ 10 ประเทศสมาชิกเป็ นตลาดเดียวและ
ร่ วมฐานผลิต ภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) พิมพ์ เขี ยวของการดาเนินการ 4 ด้ าน คือ การเป็ น
ตลาดเดียวและฐานการผลิ ตร่ วมกัน การสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ของ
อาเซียน การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค การบูรณาการเข้ ากับเศรษฐกิจโลก (กระทรวงการ
ต่างประเทศ ประชาคมอาเซียน, 2554) ด้ วยความหวังที่กลุม่ ประเทศอาเซียน จะมีความเข้ มแข็งและ
มีอานาจการต่อรองที่เข้ มแข็งกลุ่มหนึ่งของโลก ในการก้ าวไปเป็ นประชาคมอาเซียน จาเป็ นที่จะต้ อง
มีการเตรี ยมพร้ อมในทุกด้ าน แต่ในขณะเดียวกันก็ยงั มีปัจจัยต่าง ๆ ที่จาเป็ นต้ องมีการเปลี่ยนแปลง
เพื่อเป็ นการก้ าวไปสู่การเป็ นประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์ และในยุคของสังคมแห่งการเรี ยนรู้ กับ
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สังคมธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรุนแรง การศึกษาได้ มีบทบาทและความสาคัญเพิ่มมากขึ ้นต่อ
การพัฒนาประเทศ มีความต้ องการทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีศกั ยภาพเพิ่มมากขึ ้น
เพื่อมารองรับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ประเทศไทยมีแนวโน้ มชัดเจนที่จะใช้ การศึกษาเป็ นเครื่ องมือใน
การพัฒนาคนให้ มีคณ
ุ ภาพโดยเน้ นการพัฒนาระบบบริ หาร การจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มพลัง ส่งเสริ ม
สมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษาอันจะนาไปสูก่ ารพัฒนาเยาวชน และประชาชนที่เป็ นทรัพยากร
อันมีคา่ ของประเทศต่อไป
อีกทัง้ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 10 (2551-2554) มีวิสัยทัศน์ให้
สถาบันอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพ มุง่ ตอบสนองผู้เรี ยนในวัยเรี ยน วัยทางาน วัยสูงอายุ เพื่อ
รองรั บการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต สามารถปรั บตัวส าหรั บงานที่ เกิ ดขึน้ ตลอดชี วิต มี คุณธรรม มี ความ
รับผิดชอบนาไปสู่การพัฒนาประเทศในกระแสโลกาภิวตั น์ได้ อุดมศึกษาไทยมีศกั ยภาพในการสร้ าง
ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ บนพื ้นฐานของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การแข่งขันในระดับสากล สนับสนุนการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของท้ องถิ่นไทย โดยใช้
กลไกธรรมาภิ บ าลเครื อข่า ยอุด มศึก ษาบนพื น้ ฐานของเสรี ภ าพทางวิช าการ ความหลากหลาย
เอกภาพเชิงระบบ จึงเห็นได้ ว่าการศึกษานันเป็
้ นสิ่งที่มีความสาคัญต่อเยาวชนของชาติ นบั ตังแต่
้ อดีต
จนถึงปั จจุบนั
ดังนันรั
้ ฐบาลจึงมุ่งให้ การสนับสนุนการศึกษาโดยการจัดตังให้
้ มีสถาบันทางการศึกษา
ขึ ้นเพื่อรองรับกับความต้ องการของประชากรที่ม่งุ จะเข้ าศึกษาต่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จะเห็นได้
ว่าการเปิ ดประชาคมอาเซียนจึงมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อระบบการจัดการศึกษา หากระบบการจัด
การศึกษาไม่สามารถผลิตบุคลากร หรื อบัณฑิตที่เป็ นไปตามความต้ องการของประชาคมอาเซียน
แล้ ว ความสามารถในการแข่งขันภาคธุรกิจของประเทศไทยก็ไม่สามารถที่จะประสบความสาเร็ จเท่า
เทียมกับประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนได้ ดังนันในการวิ
้
จยั ครัง้ นี ้จึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พร้ อมจะตอบสนองการเปิ ดประชาคมอาเซียน อันจะส่งผลให้ ประเทศมีกาลังทรัพยากร
ที่สาคัญสาหรับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจก้ าวสู่การเปิ ดประชาคมอาเซียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป
สุพจน์ หุตายน (2555,น 1) ระบุว่า การเตรี ยมความพร้ อมสู่การเข้ าเป็ นประเทศสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยนัน้ เยาวชนในสถานศึกษานันจะต้
้ องเตรี ยมความพร้ อม
เพื่อก้ าวเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียนในด้ านต่างๆ ดังนี ้
1. การจัดการศึกษาเพื่อสร้ างความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้ านในอาเซียน
เนื่องจากอาเซียนประกอบไปด้ วยสมาชิกจานวน 10 ประเทศ ประเทศไทยจึงจาเป็ นต้ องสร้ างความรู้
ความเข้ าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้ านในอาเซียน เนื่องจากแต่ละประเทศในอาเซียนมีความแตกต่าง
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กันในหลายประเด็น เช่น ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ดังนันจึ
้ งต้ องมีการจัดการศึกษาเพื่อสร้ างความ
เข้ าใจ การสร้ างความรู้ ความเข้ าใจจะทาให้ เกิดความเข้ าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม และใน
ขณะเดียวกันก็สามารถสร้ างลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมที่มีความคล้ ายคลึงกันได้ โดยมีวิธีการ ดังนี ้
จัดการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้ าน โดยเน้ นการสร้ างความรู้สกึ ยอมรับในความแตกต่าง
ว่าในขณะนีจ้ ะเป็ นประเทศในกลุ่มเดียวกันกันปรับวิธีการสอนในวิช าประวัติศาสตร์ ในกรณี ของ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้ านซึ่งอาจจะเคยมีปัญหาการต่อสู้กนั ในอดีต ใน
บางช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ ให้ เป็ นลักษณะการเรี ยน โดยมีเนื ้อหาเป็ นการเรี ยนรู้เพื่อทาความเข้ า
ในในเหตุการณ์ในอดีตตามมุมมองการรับรู้ของแต่ละชาติ การดาเนินการดังกล่าวมีจดุ ประสงค์เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งอย่างเช่นที่เคยเกิดมาในอดีต และจะไม่ใช่การเรี ยนรู้เพื่อพิ สจู น์ว่าฝ่ าย
ใดถูกหรื อฝ่ ายใดผิด
2. จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ ซึ่งถูกกาหนดเบื ้องต้ นให้ เป็ น
ภาษาราชการของอาเซียนให้ แก่คนไทยทุกระดับ โดยจัดให้ มีการอบรมภาษาอังกฤษให้ แก่ข้าราชการ
ทุกระดับ ชัน้ โดยต้ องคานึง ว่าข้ าราชการในแต่ละระดับชัน้ มี ความรู้ พื น้ ฐานด้ านภาษาอัง กฤษที่
แตกต่างกัน สาหรับข้ าราชการที่ไม่มีพืน้ ฐานมากต้ องปูพืน้ ฐานจนมีความสามารถที่จะสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้ องจัดกิจกรรมให้ ข้าราชการสามารถสื่อสารได้ จริงเปิ ดโอกาสให้ ข้าราชการ
ได้ ไปอบรมภาษาอังกฤษในต่างประเทศเปิ ดโอกาสให้ ข้าราชการได้ มีโอกาสไปร่ วมปฏิบตั ิงานกับ
ข้ าราชการประเทศอื่น โดยเน้ นประเทศในกลุม่ อาเซียน เพื่อให้ สามารถปฏิบตั ไิ ด้ จริ งเมื่อมีการรวมตัว
กันพัฒนาบุคลากรให้ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
จัด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ง เสริ ม ความรู้ ความเข้ า ใจ และฝึ กทัก ษะด้ า นภาษาอัง กฤษสร้ างแรงจูง ใจให้
ข้ าราชการเห็นความสาคัญและมีแรงจูงใจในการใช้ ภาษาอังกฤษ
3. การจัดการศึกษาเพื่อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับกฎบัตรของอาเซียน อบรม
และพัฒนาข้ าราชการให้ มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียนจัดตังกลุ
้ ่มงานอาเซียน เพื่อ
เป็ นการเตรี ยมพร้ อม และรองรับการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับอาเซียนจัดอบรมและทาความเข้ าใจเกี่ยวกับ
พัฒนาการของอาเซียนในบริ บทต่าง ๆ รวมทัง้ ขอบข่ายที่อาเซียนเข้ าไปเกี่ยวข้ อง เช่น ASEAN+3
และ ASEAN+6 เป็ นต้ น
4. จัดการอบรมเพื่ อสร้ างความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกับภาษาของประเทศเพื่ อนบ้ า น
อาเซียนหรื อในบริ บทที่อาเซียนจะเข้ าไปเกี่ ยวข้ อง จัดการเรี ยน การสอน การอบรม ในภาษาของ
ประเทศเพื่อนบ้ านอาเซียนอย่างน้ อย 1 ประเทศ ซึ่งรวมถึงภาษาในกลุ่มประเทศ บริ บทของอาเซียน
ด้ วย เช่น ASEAN+3 และ ASEAN+6 กาหนดให้ มีการเติบโตก้ าวหน้ าในทางวิชาชีพเป็ นพิ เศษของผู้
ที่มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับภาษาของประเทศเพื่อนบ้ าน
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5. จัดให้ มี การเตรี ยมความพร้ อมในด้ านต่าง ๆ เพื่ อรองรั บผลอันเนื่ องมาจากความ
ร่วมมือในเสาต่าง ๆ ให้ ความรู้เกี่ยวกับการรวมตัวของประเทศอาเซียนในบริ บทต่าง ๆ เช่น บริ บทใน
ด้ า นเศรษฐกิ จ เงื่ อ นไขการลงทุน ของต่า งชาติที่จ ะเปลี่ ย นแปลงไปก่ อนและหลัง การรวมตัวเป็ น
ประชาคมเศรษฐกิ จการปรับลดภาษี ข้ อได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบทางการค้ า เป็ นต้ น การสร้ างระบบ
มาตรฐานในกลุ่มอาเซียน โดยต้ องมีการยกระดับการทางานให้ เข้ ากับมาตรฐานสากลมีการสร้ าง
มาตรฐานสากลส าหรั บการทางานส่ง เสริ ม ความร่ วมมื อกันในระดับรั ฐ สภาของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน
จากสภาพปั ญหาที่เกิดขึน้ ข้ างต้ น ทาให้ ผ้ ูวิจยั เห็นว่าการที่ประเทศไทยเข้ าสู่การเป็ น
ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนัน้ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายประการ ประกอบ
กับประชาชน เยาวชนไทยถูกมองว่ายังต้ องเร่งพัฒนาตนเองเพื่อให้ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ ้นในอนาคต ผู้วิจยั เห็นว่าการให้ ความรู้ กบั เยาวชนในภาคตะวันออกเป็ นสิ่งจาเป็ นที่ต้องเร่ งรี บ
กระทา รวมถึงการให้ ความรู้ ประชาชนจากหลากหลายกลุ่มในภาคตะวันออกทัง้ 7 จังหวัดที่ต้องเร่ ง
รี บกระทาเช่นเดียวกัน จึงจัดทาโครงการวิจยั เรื่ อง“กระบวนการสร้ างนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อเตรี ยม
ความพร้ อมของประชาชนในภาคตะวันออกในการเป็ นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย น” ขึน้
เพื่อให้ เยาวชนและประชาชนตระหนักถึงการพัฒนาตนเอง เตรี ยมความพร้ อมในหลากหลายด้ าน
และเพื่อ สร้ างเยาวชนนักข่าวพลเมืองเพื่อรองรับการเข้ าเป็ นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียนให้ สามารถนาความรู้ที่ได้ ถ่ายทอดให้ กบั บุคคลอื่นต่อไป
วัตถุประสงค์ กำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาความเป็ นมาของการเป็ นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
ประเทศไทย
2. เพื่ อ สร้ างเยาวชนนัก ข่ า วพลเมื อ งให้ เ ตรี ย มความพร้ อมเข้ า สู่ก ารเป็ นประเทศ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย
3. เพื่อสร้ างนวัตกรรมการสื่อสารให้ ความรู้ และความเข้ าใจที่ ถูกต้ องเกี่ ยวกับความ
ร่วมมือกันระหว่างกลุม่ ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4. เพื่อเตรี ยมความพร้ อมของประชาชนในภาคตะวันออกในการเป็ นประเทศประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนด้ วยกระบวนการสร้ างนวัตกรรมการสื่อสาร
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คำถำมนำกำรวิจัย
1. การเข้ าสู่การเป็ นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยมี
ความเป็ นมาอย่างไร
2. กระบวนการสร้ างเยาวชนนักข่าวพลเมืองเพื่อรองรับการเข้ าเป็ นประเทศสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประกอบไปด้ วยขันตอนอะไรบ้
้
าง อย่างไร
3. ประชาชนในภาคตะวันออกเปิ ดรับข่าวสารเตรี ยมความพร้ อมในการเข้ าสู่ประเทศ
สมาชิ กประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียนของประเทศไทยในประเด็นอะไรบ้ าง มี ปัญหา อุปสรรคและ
วิธีการแก้ ไขปั ญหาอย่างไร
ขอบเขตกำรวิจัย
ขอบเขตของโครงการวิจัยในที่ นีป้ ระกอบด้ วยขอบเขตด้ านเนื อ้ หาและขอบเขตด้ าน
ประชากร
ขอบเขตด้ านเนื ้อหา ประกอบด้ วย ความเป็ นมาของการเป็ นประเทศสมาชิก ประชาคม
อาเซียน และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย กระบวนการสร้ างเยาวชนนักข่าวพลเมือง
เพื่อรองรับการเข้ าเป็ นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นวัตกรรมการสื่อสารให้ ความรู้
เกี่ยวกับการเข้ าเป็ นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเปิ ดรับข่าวสารของประชาชน
ภาคตะวันออกเกี่ ย วกับ การเตรี ยมความพร้ อมในการเข้ าสู่ป ระเทศสมาชิ ก ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียนของประเทศไทยรวมถึงสภาพปั ญหา อุปสรรค วิธีการปรับตัวของประชาชนในภาคตะวันออก
และองค์ประกอบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทัง้ 4 ด้ าน ได้ แก่ 1) การเป็ นตลาดฐานการผลิต
เดียว โยกย้ ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี 2) การมีขีดความสามารถในการแข่งขันสู งด้ านการพัฒนา
โครงสร้ างพื ้นฐาน การคุ้มครองทรัพย์สินทางปั ญญา การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารสารสนเทศและ
การพัฒนาพลังงาน 3) การมีพฒ
ั นาการทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมและ
การขยายตัวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิก
ใหม่ (CLMV) เพื่อลดช่องว่างของระดับการพัฒนา 4) การจัดทาข้ อตกลงเขตการค้ าเสรี ว่าด้ วยการใช้
อัตราภาษีพิเศษ
ขอบเขตด้ า นประชากร แบ่ง ออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้ แ ก่ ประชากรหลัก ในการวิ จัย คื อ
ประชาชนในภาคตะวันออก ซึ่ง ประกอบด้ วย 7 จัง หวัด ได้ แก่ จัง หวัดฉะเชิ ง เทรา ชลบุรี ระยอง
จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ ว ประชากรรองในการวิจยั คือ เยาวชนในภาคตะวันออก ซึ่ง
ประกอบด้ วย 7 จังหวัด ได้ แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ ว
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นิยำมศัพท์ เฉพำะ
1. นวัตกรรมการสื่อสาร หมายถึงกระบวนการที่ บุคคล กลุ่มบุคคลได้ คิดค้ นเทคโนโลยี
วิธีคิด แบบแผนใหม่ๆขึ ้นมาโดยอาศัยเทคโนโลยีที่มีอยู่ ในงานวิจยั ชิ ้นนี ้ หมายถึง การที่เยาวชนใน
ภาคตะวันออกเข้ าร่ วมกิจกรรมการอบรมและสร้ าง “สาร” ที่มีเนือ้ หาเกี่ ยวกับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนโดยนาเสนอผ่านทางช่องทาง
 หนัง สื อพิม พ์ (Newspaper) หมายถึง การที่ เยาวชนผู้เข้ าร่ วมโครงการผลิต
เนื ้อหาข่าวและนาเสนอลงในหนังสือพิมพ์
 เฟซบุ๊ก (facebook) หมายถึง การที่เยาวชนผู้เข้ าร่วมโครงการผลิตเนื ้อหาข่าว
และนาเสนอลงในสื่อเฟซบุ๊ก
 ยูทปู (youtube) หมายถึง การที่เยาวชนผู้เข้ าร่วมโครงการผลิตเนื ้อหาข่าวและ
นาเสนอลงในสื่อยูทปู
2. ประชาคมอาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ เป็ น
องค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีจดุ เริ่ มต้ นโดยประเทศไทย มาเลเซีย
และฟิ ลิปปิ นส์ ที่ได้ ร่วมกันจัดตัง้ สมาคมอาสาเมื่อเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2504 เพื่อความร่วมมือกัน
ทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ประกอบด้ วย
 ความเป็ นมาของอาเซียน หมายถึง การนาเสนอเนื ้อหาเกี่ยวกับความเป็ นมา
ของการจัดตังประชาคมอาเซี
้
ยน
3.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยง
ใต้ เป็ นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ มีจุดเริ่ มต้ นโดยประเทศไทย
มาเลเซีย และฟิ ลิปปิ นส์ ได้ ร่วมกันจัดตัง้ สมาคมอาสาเมื่อเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2504 เพื่อความ
ร่วมมือกันทาง เศรษฐกิจ ในงานวิจยั ชิ ้นนี ้ ประกอบด้ วย
 ความเป็ นมาของประชาคมอาเซียน







ความเป็ นมาของการเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การเป็ นตลาดฐานการผลิตเดียว
การสร้ างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
การสร้ างความเท่าเทียมในการพัฒนาเศรษฐกิจ
การบูรณาการเข้ ากับเศรษฐกิจโลก
7 วิชาชีพที่ได้ รับสิทธิพิเศษ
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4. กระบวนการสร้ างนวัตกรรมการสื่อสาร หมายถึง การฝึ กอบรมให้ เยาวชนในภาค
ตะวันออกสามารถใช้ เทคโนโลยีการสื่อสารในการนาเสนอข่าว บทความ สกู๊ปข่าว ในประเด็นการเข้ า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผ่านทางสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ อินเทอร์ เน็ต
เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม
5. กระบวนการสร้ างนักข่าวพลเมือง หมายถึง หมายถึง กระบวนการสร้ างความรู้ ความ
เข้ า ใจและความพร้ อมเกี่ ย วกับ การเป็ นประเทศประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ในงานวิ จัย ชิ น้ นี ้
ประกอบด้ วย
 การวางแผนโครงการ หมายถึง การกาหนดแนวทางการจัดโครงการให้ ความรู้
เยาวชนและประชาชนในภาคตะวันออก ประกอบด้ วย การระดมสมองเพื่อจัดโครงการ
 การประสานงาน หมายถึง การที่คณะผู้วิจยั ติดต่อไปยังผู้บริ หารโรงเรี ยนในภาค
ตะวันออก ประสานงานห้ องพักสาหรับเยาวชน ประสานงานวิทยากรที่เชี่ยวชาญ
 การจัดกิจกรรมสันทนาการ หมายถึง การสร้ างความบันเทิงให้ กับเยาวชนที่เข้ า
ร่วมโครงการให้ ความรู้การเป็ นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประโยชน์ ท่ คี ำดว่ ำจะได้ รับจำกกำรวิจัย
1. ทาให้ ประชาชนในภาคตะวันออกเกิดความรู้ และความเข้ าใจที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับความ
ร่วมมือกับกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยใช้ กระบวนการสร้ างนวัตกรรมการสื่อสาร
การผลิตข่าวหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์และช่องทางการสื่อสารยูทปู
2. ทาให้ ประชาชนในภาคตะวันออกเกิดความเตรี ยมความพร้ อมในการเป็ นประเทศ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้ วยกระบวนการสร้ างนวัตกรรมการสื่อสาร
3. ทาให้ เกิดนักข่าวพลเมืองเยาวชนด้ านการเป็ นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ซึง่ จะทาหน้ าที่สร้ างความรู้ และความเข้ าใจที่ถกู ต้ องให้ กบั ประชาชนในภาคตะวันออกเกี่ยวกับความ
ร่ วมมือกับกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างต่อเนื่อ ง เป็ นการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร
ความร่วมมือกับกลุม่ ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้ กบั ประชาชนในภาคตะวันออก
4. เป็ นการเตรี ยมความพร้ อมในภาคประชาชนในการเปิ ดรับกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อ
รองรับการก้ าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซี ยน ซึ่ง จะทาให้ เกิ ดความเข้ าใจที่ถูกต้ องเกี่ ยวกับความ
ร่วมมือกับกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และกระบวนการสร้ างนวัตกรรมในการวิจยั ครัง้ นี ้
จะส่งผลให้ เกิดกระบวนการเรี ยนรู้ที่จะก่อให้ เกิดความร่วมมือกันด้ านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ในกลุม่ ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างยัง่ ยืนต่อไป

10

5. การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการใช้ ระเบียบวิธีวิจยั แบบผสม (mixed-method research) ย่อม
เป็ นประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับนักวิจยั อื่น ในการพิจารณานาไปใช้ ประโยชน์เพื่อให้ ได้ ผลการวิจยั ที่ มี
ความตรง ทังความตรงภายใน
้
และความตรงภายนอกสูงยิ่งขึ ้น
6. ผลการวิจัยเป็ นผลส าเร็ จ เบือ้ งต้ นซึ่ง จะทาให้ ประชาชนในภาคตะวันออกได้ เกิ ด
ความรู้ ความเข้ าใจ และความพร้ อมที่ถกู ต้ องเพื่อเตรี ยมตัวเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียนจะเป็ นองค์ความรู้
ต่อไปที่จะไปต่อยอดการวิจยั ได้ ว่า เมื่อเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 แล้ วประชาชนจะได้
เข้ าใจว่าจะเกิดผลกระทบกับตนเองอย่างไร วิถีชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เพื่อจะได้ เตรี ยมรับมือ
กับผลกระทบดังกล่าว และสร้ างความเข้ มแข็ง และสร้ างภูมิค้ มุ กันของภาคประชาชนในภาคตะวันออก
ต่อไป
7. ความคุ้มค่า ผลการวิจยั จะเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมภาคประชาชนเพื่อก้ าวเข้ าสู่
ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ในระดับตัวประชาชน อันจะส่งผลต่อภาคเอกชน ภาครัฐ และ
ภาคสังคมต่อไป และสามารถเป็ นตัวแบบของภาคประชาชนในภาคอื่น ๆ ในประเทศไทยอีกด้ วย รวม
ไปถึงยังเป็ นประโยชน์ทางวิชาการและเป็ นข้ อมูลที่สาคัญทางด้ านการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ และ
ความพร้ อมด้ วยกระบวนการสร้ างนวัตกรรมการสื่อสาร และยังเป็ นการสร้ างนักข่าวพลเมืองเพื่อจะ
ได้ ทาหน้ าที่ในการถ่ายทอดข่าวสารที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสูช่ มุ ชนอย่างต่อเนื่องอีกด้ วย
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
การวิ จัยเรื่ อง “กระบวนการสร้ างนวัต กรรมการสื่ อ สารเพื่ อ เตรี ยมความพร้ อมของ
ประชาชนในภาคตะวันออกในการเป็ นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย น” อาศัยแนวคิด ทฤษฎี
และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องดังต่อไปนี ้
1. แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม
2. แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร
3. แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
4. แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ
5. แนวคิดเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
6. แนวคิดเกี่ยวกับเยาวชน
7. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดนวัตกรรมพบว่า ได้ มีนกั วิชาการหลายคน
ให้ คานิยามไว้ หลากหลาย ต่อไปนี ้
เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต, (2528,น.12) ระบุว่า “นวัตกรรม” หรื อ “นวกรรม” มาจากคา
ภาษาอัง กฤษว่า "Innovation" โดยค าว่า “นวัตกรรม” มาจากภาษาบาลี คื อ นว + อตต + กรรม
กล่าวคือ นว แปลว่า ใหม่ อัตต แปลว่า ตัวเอง และกรรม แปลว่า การกระทา เมื่อรวมคา นว มาสนธิ
กับ อัตต จึงเป็ น นวัตต และเมื่อรวมคา นวัตต มาสมาสกับ กรรม จึงเป็ นคาว่า นวัตกรรม แปลว่า
การกระทาที่ใหม่ของตนเองหรื อการกระทาของตนเองที่ใหม่ ส่วนคาว่า "นวกรรม" ที่มีใช้ กันมา แต่
เดิมมีรากศัพท์มาจากคาว่า นว แปลว่า ใหม่ กรรม แปลว่า การกระทา จึงแปลว่า การปฏิบตั ิหรื อ
การกระทาใหม่ๆในความหมายโดยทัว่ ไปแล้ ว สิ่งใหม่ อาจหมายถึง ความคิด วิธีปฏิบตั ิ วัตถุหรื อ
สิ่งของที่ใหม่ ซึ่งยังไม่เป็ นที่ร้ ูจกั มาก่อน คาว่า “นวกรรม” หรื อ “นวัตกรรม” ความจริ งแล้ วก็เป็ นคา ๆ
เดียวกันนัน่ เอง ซึง่ จะต้ องประกอบด้ วยคุณสมบัตติ า่ ง ๆ อีก ดังคาจากัดความต่อไปนี ้
ฮิวจ์ (Hughes,1992,p.23) ให้ ความหมายว่า “นวัตกรรม” เป็ นการนาวิธีการใหม่ ๆ มา
ปฏิบตั หิ ลังจากได้ ผา่ นการทดลองหรื อได้ รับการพัฒนามาแล้ ว โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1. ขันการคิ
้
ดค้ น (Invention)
2. ขันการพั
้
ฒนา (Development)
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3. ขันน
้ าไปปฏิบตั จิ ริง ซึง่ ทาให้ เกิดความแตกต่างจากการปฏิบตั เิ ดิม ๆ ที่เคยปฏิบตั ิ
โรเจอร์ (Rogers,1983,p56) ให้ ความหมายของคาว่า “นวัตกรรม” (Innovation) ไว้ ว่า
เป็ นความคิด การกระทาหรื อวัตถุใหม่ ๆซึ่งถูกรับรู้ ว่าเป็ นสิ่งใหม่ๆ ด้ วยตัวบุคคลแต่ละคนหรื อหน่วย
อื่น ๆของการยอมรับในสังคม ดังข้ อความ
“Innovation is a new idea, practice or object, that is perceived as new
by the individual or other unit of adoption”
การพิจ ารณาว่าสิ่ ง หนึ่ง สิ่ง ใดเป็ นนวัตกรรมนัน้ Everette M. Rogers ได้ ชี ใ้ ห้ เห็นว่า
ขึ ้นอยู่กับการรับรู้ ของแต่ละบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลว่าเป็ นสิ่งใหม่สาหรับเขา ดังนัน้ นวัตกรรมของ
สังคมใดสังคมหนึ่งอาจไม่ใช่นวัตกรรมของสังคมอื่น ๆก็ได้ ขึ ้นอยูก่ บั การรับรู้ของกลุ่มบุคคลนันว่
้ าเป็ น
สิ่งใหม่สาหรับเขาหรื อไม่ อีกประการหนึ่งความใหม่ (new ness) อาจขึน้ อยู่กับระยะเวลาด้ วย สิ่ง
ใหม่ๆ ตามความหมายของนวัตกรรมไม่จาเป็ นจะต้ องใหม่จริ งๆ แต่อาจจะหมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่
เป็ นความคิดหรื อการปฏิบตั ิที่เคยทากันมาแล้ วแต่ได้ หยุดกันไประยะเวลาหนึ่ง ต่อมาได้ มีการรื อ้ ฟื ้น
ขึ ้นมาทาใหม่เนื่องจากเห็นว่าสามารถช่ว ยแก้ ปัญหาในสภาพการณ์ใหม่นนได้
ั ้ ก็นบั ว่าสิ่งนันเป็
้ นสิ่ง
ใหม่ได้ ดังนัน้ ความใหม่ของนวัตกรรมอาจหมายถึง สิ่งใหม่ๆ ใน 3 ลักษณะดังต่อไปนี ้
1. สิ่งใหม่ที่ยงั ไม่เคยมีผ้ ใู ดเคยทามาก่อนเลย
2. สิ่งใหม่ที่ในอดีตเคยทามาแล้ วล้ มเลิกไปแต่ได้ มีการรื อ้ ฟื น้ ขึ ้นมาใหม่เพราะเหมาะสม
3. สิ่งใหม่ที่มีการพัฒนามาจากของเก่าที่มีอยูเ่ ดิม
อีกความหมายหนึ่งของนวัตกรรม (Innovation) หมายถึง ความคิดใหม่เทคนิควิธีการ
ใหม่หรื อสิ่งใหม่ที่สามารถนามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ได้ นวัตกรรมนันเป็
้ นสิ่งที่สร้ างความรู้เป็ นของใหม่
สาหรับกลุ่มผู้มีศกั ยภาพในการยอมรับนวัตกรรม กฤษมันต์ (2536, น.104) ได้ เสนอแนวทางการ
กาหนดว่าอะไรเป็ นนวัตกรรม ดังนี ้ 1. เป็ นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน 2. เป็ นสิ่งที่มีอยู่แล้ วแต่ไม่ได้
นามาใช้ ประโยชน์ ต่อมาได้ มีการนามาใช้ ประโยชน์ 3. เป็ นสิ่งที่มีอยู่แล้ วแต่ไม่นามาใช้ ในช่วงเวลา
หนึง่ แต่ไม่ได้ รับความนิยมต่อมานามาใช้ ใหม่ภายใต้ สถานการณ์และเงื่อนไขใหม่ที่เปลี่ยนไป 4. เป็ น
สิ่งที่มีอยู่แล้ วใช้ ได้ ดีในสังคมอื่นหรื อประเทศอื่น แล้ วนามาใช้ ในอีกสังคมหนึ่งหรื ออีกประเทศหนึ่ง
5. เป็ นการพัฒนาปรับปรุ งจากของเดิมที่ มีอยู่ให้ มีลกั ษณะต่างจากต้ นแบบเพื่อให้ เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
เมื่ อ นวัตกรรมได้ รั บการยอมรั บน าไปใช้ จ นเป็ นปกติวิสัยแล้ ว ไม่มี ค วามรู้ สึก ว่า เป็ น
ของใหม่อีกต่อไป นวัตกรรมนัน้ จะกลายเป็ นเทคโนโลยี ซึ่งอาจจะอยู่ในรู ปแบบของอุปกรณ์ วัสดุ
(Hardware) วัสดุ (Software) และเทคนิควิธี (Techniques) ผลจากการทบทวนวรรณกรรมข้ างต้ น
เกี่ยวกับการให้ คานิยามของคาว่า “นวัตกรรม” พบว่า มีการให้ คานิยามในหลายลักษณะ และหลาย
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แง่มุมที่แตกต่างกันออกไป ตามพื ้นฐานความรู้ และวิชาชี พของนักวิชาการที่ให้ คานิยาม อย่างไรก็
ตามหากได้ พิจารณาในประเด็นที่เป็ นแก่นหลักสาคัญของคานิยามต่างๆ แล้ ว ผู้เขียนพบว่ามีอยู่ 3
ประเด็นที่เป็ นมิตสิ าคัญของนวัตกรรม ก็คือ
1. ความใหม่ (Newness) สิ่งที่จะได้ รับการยอมรับว่ามีคณ
ุ ลักษณะเป็ นนวัตกรรมได้ นนั ้
มิติแรกที่จะต้ องมีก็คือ ความใหม่ หมายถึง เป็ นสิ่งใหม่ที่ถูกพัฒนาขึน้ ซึ่งอาจจะมีลักษณะเป็ นตัว
ผลิตภัณฑ์ บริการ หรื อกระบวนการโดยจะเป็ นการปรับปรุงจากของเดิมหรื อพัฒนาขึ ้นใหม่เลยก็ได้
2. ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits) ในมิติประการที่สองที่ถูกกล่าวถึง
เสมอ ในลัก ษณะของการเป็ นนวัต กรรมก็ คื อ การให้ ป ระโยชน์ ใ นเชิ ง เศรษฐกิ จ หรื อการสร้ าง
ความสาเร็ จ ในเชิง พาณิชย์ กล่าวคือนวัตกรรมจะต้ องสามารถทาให้ เกิดมูลค่าเพิ่มขึน้ ได้ จากการ
พัฒนาสิ่งใหม่นนๆซึ
ั ้ ่งผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ ้นอาจจะสามารถวัดได้ เป็ นตัวเงินโดยตรง หรื อไม่เป็ นตัว
เงินโดยตรงก็ได้
3. การใช้ ความรู้ และความคิดสร้ างสรรค์ (Knowledge and Creativity Idea) ในมิติที่
สาคัญ ประการสุดท้ ายของการเป็ นนวัตกรรมที่สามารถสรุปได้ จากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องก็คือการใช้
ความรู้และความคิดสร้ างสรรค์ หมายความว่า สิ่งที่จะถือเป็ นนวัตกรรมได้ นนจะต้
ั้
องเกิดจากการใช้
ความรู้ และความคิ ด สร้ างสรรค์ เ ป็ นฐานของการพั ฒ นาให้ เกิ ดขึ น้ ใหม่ ไม่ ใ ช่ เ กิ ด จากการ
ลอกเลียนแบบ การทาซ ้า เป็ นต้ น
ดังนันความหมายของนวั
้
ตกรรมในทัศนะของผู้เขียน “นวัตกรรม” หมายถึง “สิ่งใหม่ที่
เกิดขึ ้นจากการใช้ ความรู้ ทักษะประสบการณ์ และความคิดสร้ างสรรค์ ในการพัฒนาขึ ้นซึ่งอาจจะมี
ลักษณะเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ บริ การใหม่ห รื อกระบวนการใหม่ที่ก่อให้ เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม”
ประเภทของนวัตกรรม
การจ าแนกประเภทของนวัตกรรมแบ่ง ได้ หลายประเภทตามลักษณะขอบเขต และ
วัตถุประสงค์ของการนาไปใช้ การจาแนกที่พบบ่อย และมีการนาไปใช้ ประโยชน์ในเชิงการวิจยั และ
การจัดการนวัตกรรมค่อนข้ างมากก็จะประกอบด้ วย 3 ลักษณะ คือ 1) การจาแนกตามเป้าหมายของ
นวัตกรรม (The Target of Innovation) แบ่ง เป็ น นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) และ
นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) 2) การจาแนกตามระดับของการเปลี่ยนแปลง (The
Degree of Change) จะแบ่งนวัตกรรมออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ คือ นวัตกรรมในลักษณะเฉียบพลัน
(Radical Innovation) และ นวัตกรรมในลักษณะค่อยเป็ นค่อยไป (Incremental Innovation) และ
การจาแนกประเภทของนวัตกรรมในลักษณะที่ 3) การจาแนกตามขอบเขตของผลกระทบ (The Area
of Impact) จาแนกได้ 2 ประเภท คือ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovation) และ
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นวัตกรรมทางการบริหาร สามารถสรุปและอธิบายรายละเอียดของการจาแนกประเภทของนวัตกรรม
ในแต่ละลักษณะ ได้ ดงั นี ้
1. การจาแนกตามเป้าหมายของนวัตกรรม
1.1 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ ให้ ความหมายของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไว้ ว่า นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ คือ การ
พัฒนาและนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ว่าจะ Download จากวารสารบริ หารธุรกิจเป็ นด้ านเทคโนโลยี
หรื อวิธีการใช้ ก็ดี รวมไปถึงการปรับปรุงคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ให้ มีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพดียิ่งขึ ้น นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ถือเป็ นผลิตผลของ
องค์การหรื อธุรกิจ โดยอาจจะอยู่ในรูปของตัวสินค้ าหรื อการบริการก็ได้ และตัวแปรหลักที่สาคัญของ
การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์มี 2 ตัวแปร คือ 1) โอกาสทางด้ านเทคโนโลยี หมายถึง องค์ความรู้
ทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เครื่ องมือ อุปกรณ์ และกระบวนการที่จะทาให้ สามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ เกิดขึ ้นได้ และ 2) ความต้ องการของตลาด หมายถึงความต้ องการของผู้ใช้ ที่มีความ
ต้ องการในผลิตภัณฑ์ใหม่นนและพร้
ั้
อมที่จะซื ้อหรื อใช้ และส่งผลทาให้ ผ้ เู ป็ นเจ้ าของนวัตกรรมได้ รับ
ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจหรื อสังค
เช่น บริ ษัท แอปเปิ ้ล ที่ได้ มีการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบและ
การสื่อสารที่เรี ยกว่า iPod จนทาให้ สามารถเป็ นที่ต้องการและตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภค
ภายใต้ รูปแบบและวิถีการดาเนินชีวิตในยุคปั จจุบนั ซึ่งส่งผลทาให้ บริ ษัทประสบความสาเร็ จและ
ได้ รับผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจอย่างมากมาย เป็ นต้ น
1.2 นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้ ความหมายของนวัตกรรมกระบวนการ หมายถึง การประยุกต์ใช้ แนวคิด
วิธีการ หรื อกระบวนการใหม่ๆ ที่ส่งผลให้ กระบวนการผลิต และการทางานโดยรวมมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั เช่น การใช้ คอมพิวเตอร์ ในการออกแบบกระบวนการผลิตใหม่
เป็ นต้ น (รักษ์ วรกิจโภคาทร, 2547) จากความหมายดังกล่าวสะท้ อนให้ เห็นว่านวัตกรรมกระบวนการ
เป็ นเรื่ องของการเปลี่ยนแปลงในองค์การ ไม่ว่าจะเป็ นเครื่ องมือ กรรมวิธีการผลิต การจัดจาหน่าย
หรื อรู ปแบบการจัดการองค์การ ทังนี
้ ้โดยมีเป้าหมายที่จะนาไปสู่การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ให้
ไปถึ ง มื อ ผู้บ ริ โ ภคหรื อ ผู้ใ ช้ ไ ด้ อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลต่อ องค์ ก ารมากที่ สุด แม้ ว่ า
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จะถูกมองเห็นได้ ชดั เจนมากกว่า แต่นวัตกรรมกระบวนการก็มีความสาคัญมาก
เช่นเดียวกัน ในการที่จะทาให้ องค์การหรื อธุรกิจมีความได้ เ ปรี ยบในเชิงการแข่งขันทางธุรกิจ โดย
นวัตกรรมกระบวนการส่วนใหญ่ จ ะมุ่ง เน้ นไปในเรื่ องของการควบคุม คุณภาพ และการปรั บปรุ ง
ประสิทธิภาพการผลิตและการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกิจกรรมหรื อกระบวนการที่เกี่ยวข้ อง
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กับองค์ประกอบในระบบ กล่าวคือ ปั จจัยนาเข้ า กระบวนการและผลิตผล เช่น บริ ษัท วอลล์มาร์ ท ซึ่ง
ดาเนินธุรกิจค้ าปลีก ที่สามารถพัฒนาระบบการกระจายสินค้ า และการบริ หารต้ นทุน การขนส่งได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จนทาให้ สามารถจาหน่ายสินค้ าได้ ในราคาถูกมากกว่าคูแ่ ข่ง และสามารถครอง
ตลาดค้ าปลีกในประเทศจีนที่มีกาลังซื ้อมหาศาล เป็ นต้ น
2. การจาแนกตามระดับของการเปลี่ยนแปลง
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ ย วกั บ การจ าแนกนวั ต กรรมตามระดับ ของการ
เปลี่ยนแปลงพบว่า มีดงั นี ้
2.1 นวัตกรรมในลักษณะเฉียบพลัน เป็ นนวัตกรรมที่มีระดับความใหม่ ในลักษณะ
ที่ มี ค วามแตกต่ า งไปจากกรรมวิ ธี และแนวคิ ด เดิ ม ไปอย่ า งสิ น้ เชิ ง หรื อ เป็ นลัก ษณะของการ
เปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคน ดังนัน้ นวัตกรรมที่มีลกั ษณะการเปลี่ยนแปลงแบบเฉียบพลัน จึง
มีนยั สาคัญมากกว่าการปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่เดิม แต่เป็ นการออกแบบและใช้ แนวคิ ดใหม่ทงหมดในการ
ั้
พัฒ นานวัต กรรม นอกจากนี ห้ ากพิ จ ารณาการให้ ความหมายของเฮนเดอร์ สัน และคลากซ์
(Henderson & Clark’s, 1990,p.83) ที่ กล่าวว่า นวัตกรรมในลักษณะเฉี ยบพลัน จะท าให้ เกิ ดการ
ออกแบบที่เป็ นต้ นแบบใหม่ของนวัตกรรม รวมถึงแนวคิดของการออกแบบ และรายละเอียดของ
องค์ประกอบและโครงสร้ างทางสถาปั ตยกรรมด้ วย นวัตกรรมที่มีลกั ษณะเฉียบพลันจะมีเพียง 10%
ของนวัตกรรมทังหมด
้
ตัวอย่างนวัตกรรมที่มีลกั ษณะเป็ นนวัตกรรมในลักษณะเฉียบพลัน เช่น กล้ อง
ถ่า ยรู ป แบบดิจิ ต อลที่ เ ปลี่ ย นแปลงมาจากกล้ อ งถ่ า ยรู ป ที่ ใ ช้ ฟิ ล์ ม โทรศัพ ท์ ที่เ กิ ดขึน้ แทนการส่ง
ข้ อ ความด้ ว ยจดหมายหรื อ บัน ทึ ก ข้ อความ เป็ นต้ น ซึ่ ง นวัต กรรมในลัก ษณะเฉี ย บพลัน จะมี
ความสาคัญอย่างยิ่งต่อการเป็ นผู้นาตลาดของธุรกิจ รวมทั ง้ สามารถสร้ างมูลค่าทางการตลาดและ
ความอยูร่ อดของธุรกิจได้ มากกว่านวัตกรรมที่มีลกั ษณะค่อยเป็ นค่อยไป
2.2 นวัตกรรมในลัก ษณะค่อ ยเป็ นค่อ ยไป นวัต กรรมประเภทนี เ้ ป็ นนวัต กรรมที่
เกิ ดขึน้ จ านวนมาก และมีความถี่ ในการเกิดบ่อยมากกว่านวัตกรรมในลักษณะเฉี ยบพลัน โดยมี
ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่คอ่ ยเป็ นค่อยไป มีการปรับปรุงระบบให้ มีประสิทธิภาพสูงขึ ้นทีละเล็ก
ละน้ อย จากเทคโนโลยีหรื อสิ่งที่มีอยูเ่ ดิม
รักษ์ วรกิจโภคาทร, (2547,น.23) ได้ ให้ ความหมายของนวัตกรรมในลักษณะค่อย
เป็ นค่อยไปว่าเป็ นนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงจากความเชี่ยวชาญขององค์การหรื อ ธุรกิจในเรื่ องของ
เทคโนโลยีภายใต้ โครงสร้ างหรื อสถาปั ตยกรรมเดิม เช่น เครื่ องซักผ้ าที่มีการเปลี่ยนระบบการหมุน
และประสิทธิภาพในการซักให้ มีคณ
ุ ภาพมากขึ ้น หรื อเครื่ องปรับอากาศที่มีการปรับปรุ งระบบการ
ฟอกอากาศ และการทางานให้ มีประสิทธิภาพดีขึ ้น ก็นบั ว่าเป็ นตัวอย่างของนวัตกรรมในลักษณะ
ค่อยเป็ นค่อยไปที่เห็นภาพได้ อย่างชัดเจน ดังนันกล่
้ าวโดยสรุ ปได้ ว่า นวัตกรรมในลักษณะค่อยเป็ น
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ค่อยไป เป็ นนวัตกรรมที่มี ลักษณะของการเปลี่ ยนแปลงแบบค่อยเป็ นค่อยไป โดยจะพัฒ นาจาก
พื ้นฐานแนวคิดหรื อการออกแบบจากผลิตภัณฑ์หรื อกระบวนการที่มีอยู่เดิม ทังนี
้ ค้ วามสามารถใน
การเปลี่ยนแปลงจะมีมากน้ อยเพียงไรก็ขึน้ อยู่กับประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และข้ อมูลความ
ต้ องการของลูกค้ าที่องค์การมีอยู่
3. การจาแนกตามขอบเขตของผลกระทบ
3.1 นวัตกรรมทางเทคโนโลยี เป็ นนวัตกรรมที่มีพื ้นฐานหรื อขอบเขตของการพัฒนา
มาจากเทคโนโลยี โดยในปั จจุบนั การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีมีบทบาทและความสาคัญต่อ
หลายๆ อุตสาหกรรม ทังนี
้ ้เนื่องจากเทคโนโลยี ช่วยทาให้ การพัฒนานวัตกรรมสามารถตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ า หรื อผู้บริ โภค และสร้ างความได้ เปรี ยบในเชิ ง การแข่ง ขันได้ เป็ นอย่างดี
รวมทัง้ เป็ นนวัตกรรมที่ มี แรงผลักดันที่ ส าคัญของความก้ า วหน้ าในด้ านต่างๆ ทัง้ ทางด้ านสัง คม
เศรษฐกิจการเมือง สิ่งแวดล้ อม และความเป็ นอยู่ ของประชากร (Schilling, 2008,p23) นวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี จึง เป็ นได้ ทัง้ นวัต กรรมผลิ ตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการ นวัตกรรมที่ มี ลัก ษณะ
เฉียบพลัน และนวัตกรรมที่มีลกั ษณะค่อยเป็ นค่อยไป ถ้ าการพัฒนานวัตกรรมนันอยู
้ ่บนพื ้นฐานของ
การใช้ เทคโนโลยีเพื่อการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี ้การเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมทางเทคโนโลยียงั จะ
ส่งผลต่อรูปแบบ และระดับของการแข่งขันในเชิงธุรกิจได้ อีกด้ วย
3.2 นวัตกรรมทางการบริ หาร นวัตกรรมทางการบริ หารเป็ นเรื่ องของการคิดค้ น และ
เปลี่ยนแปลงรู ปแบบวิธีการ ตลอดจนกระบวนการจัดการองค์การใหม่ ที่ส่งผลให้ ระบบการทางาน
การผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการให้ บริการขององค์การมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ ้น เช่น การ
บริ หารองค์การในลักษณะโครงสร้ างองค์การแบบเมตริ กซ์ การใช้ แนวคิด Balanced Score Card ใน
การวางแผนและประเมินผลงานของ องค์การ การจัดการความรู้เพื่อ การพัฒนาองค์การ การพัฒนา
รูปแบบการดาเนินธุรกิจในลักษณะที่เป็ น Open Business Models เพื่อให้ สอดคล้ องกับแนวคิดของ
การพัฒนานวัตกรรมแบบเปิ ดก็จดั ได้ วา่ เป็ นลักษณะของนวัตกรรมทางการบริหาร ซึง่ จะส่งผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดาเนินงานขององค์การหรื อธุรกิจให้ มีประสิทธิภาพหรื อประโยชน์ใน
เชิงเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ ้น
กล่าวโดยสรุป นวัตกรรมทางการบริ หาร เป็ นเรื่ องที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับนโยบาย
โครงสร้ างองค์การ ระบบ รู ปแบบ และกระบวนการจัดการในองค์การ ซึ่ง ต่างจากนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม
กระบวนการ ถึงแม้ ว่าการจาแนกประเภทของนวัตกรรมจะมีได้ ในหลายมิติ กระบวนการที่ทาให้ เกิด
นวัตกรรมก็ยังสามารถพิจารณาได้ หลายมุมมองด้ วย โดยหากจาแนกตามปั จจัยหลักของการเกิด
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นวัตกรรม ซึ่งประกอบด้ วย เทคโนโลยี และความต้ องการของผู้บริ โภค ทาให้ สามารถจาแนกลักษณะ
ของกระบวนการที่ทาให้ เกิดนวัตกรรม ได้ 3 ลักษณะ คือ
1) การผลักดันด้ วยเทคโนโลยี กล่าวคือ การเกิดนวัตกรรม เกิดขึ ้นจากความเข้ มแข็งของ
การลงทุน และพัฒนาทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2) การดึง ด้ วยความต้ อ งการของผู้บริ โภค การเกิ ดนวัต กรรมในลัก ษณะนี ้ เป็ นการ
พิจารณาจากปั ญหาและความต้ องการของผู้บริ โภคเป็ นหลัก และนากลับมาสู่การสร้ างและพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภค
3) การผสมผสานทัง้ ด้ านเทคโนโลยี และความต้ องการของผู้บ ริ โ ภค เป็ นการสร้ าง
นวัตกรรม โดยคานึงถึงทังความต้
้
องการของ ผู้บริ โภค และเทคโนโลยีที่มีอยู่ เพื่อพัฒนานวัตกรรมให้
เป็ นที่ต้องการของผู้บริโภคภายใต้ การพัฒนาและยกระดับเทคโนโลยีที่มีอยูไ่ ปพร้ อมกัน
จากที่ กล่าวมาข้ างต้ น ผู้วิจัยสรุ ปว่า “นวัตกรรม” หมายถึง ความคิด วิธี ปฏิ บัติ หรื อ
สิ่งของที่บคุ คลคิดค้ นขึ ้นใหม่ซงึ่ มีความแตกต่างจากที่เคยมีมา รวมถึงนวัตกรรมบางอย่างอาจเป็ นสิ่ง
ที่เคยเกิดขึน้ หรื อมีมานานแล้ วในสังคม แต่หากเพิ่งนามาใช้ หรื อนามาปฏิบตั ิในอีกที่หนึ่ง หรื ออีก
สังคมหนึง่ ก็ถือเป็ นนวัตกรรม เช่นกัน
แนวคิดเกี่ยวกับกำรสื่อสำร
การสื่ อสาร ภาษาอัง กฤษใช้ คาว่า Communication ซึ่ง รากศัพ ท์ ม าจากภาษาลาติน
ว่า Communis หมายถึง การร่วม เมื่อมีการสื่อสารหรื อการสื่อความหมาย ก็หมายถึงว่า มีการกระทา
ร่ วมกันในบางสิ่งบางอย่าง นัน่ คือการถ่ายทอดหรื อการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้ ความคิด ของ
คนเรานัน่ เอง กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดข้ อมูลข่าวสาร ทัศนะ ความรู้สกึ และ อารมณ์
ของบุคคลตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไปหรื อมากกว่านัน้ การสื่ อสารจึง เป็ นปฏิ กิริยาสัม พันธ์ ทางสัง คมที่ สื่ อ
ความหมายผ่านระบบสัญลักษณ์ กระบวนการแลกเปลี่ยนข้ อมูล ข่าวสารระหว่างบุคคลต่อบุคลหรื อ
บุคคลต่อกลุ่ม โดยใช้ สัญลักษณ์ สัญญาณ หรื อพฤติกรรมที่เข้ าใจกัน การสื่ อสาร มีความหมาย
เช่นเดียวกับคาว่า การสื่อความหมาย ใน (Webster Dictionary 1978, p.98)
การให้ ความหมายของการสื่อสารตามรู ปคาข้ างต้ น ยังไม่ใช่ความหมายที่สมบูรณ์นั ก
เพราะการสื่อสารที่แท้ จริ งนัน้ มีความหมายกว้ าง ครอบคลุมเกี่ยวข้ องกับชีวิตและสังคมมนุษย์ใน
ทุกๆ เรื่ อง นักวิชาการด้ านการสื่อสารได้ ให้ ความหมายไว้ ตา่ งๆ กัน ตามแง่มมุ ที่แต่ละคนพิจารณาให้
ความสาคัญ ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
วิลเบอร์ ชแรมม์ (Wilber Schramm,1960,p.23) ให้ ความหมายว่า การสื่อสาร คือการ
มีความเข้ าใจร่วมกัน ต่อเครื่ องหมายที่แสดงข่าวสาร
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ชาร์ ล อี ออสกุด (CharlE.Osgood,1956,p.43) ให้ ความหมายโดยทัว่ ไปว่า การสื่อสาร
เกิดขึ ้นเมื่อฝ่ ายหนึ่ง คือผู้ส่งสาร มีอิทธิพลต่ออีกฝ่ ายหนึ่งคือผู้รับสาร โดยใช้ สญ
ั ลักษณ์ต่างๆ ซึ่ งถูก
ส่งผ่านสื่อที่เชื่อมต่อสองฝ่ ายวอร์ เรน ดับเบิลยู วีเวอร์ (Worren W. Weaver) กล่าวว่า การสื่อสารมี
ความหมายกว้ าง ครอบคลุมถึงกระบวนการทุกอย่าง ที่จิตใจของคนๆ หนึ่ง อาจมีผลต่อจิตใจของอีก
คนหนึ่งไม่ใช่เพียงการพูดและการเขียนเท่านัน้ แต่รวมถึง ดนตรี ภาพ การแสดง และพฤติกรรมอื่นๆ
ของมนุษย์
ยอร์ จ เอ มิลเลอร์ (Goorge A. Miller,1973,p.42) ให้ ความหมายว่า การสื่อสารเป็ นการ
ถ่ายทอดข่าวสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเจอร์ เกน รอย และเกกอรี เบทสัน (JurgenRuesch and
Gregory Bateson) ให้ ความหมายโดยสรุ ปว่า การสื่อสารไม่ใช่การถ่ ายทอดข่าวสารด้ วยภาษาพูด
และเขียนโดยมีเจตนาชัดเจนเท่านัน้ แต่หมายถึงพฤติกรรมทุกอย่างที่บคุ คลหนึ่งกระทา แล้ วส่งผลให้
บุคคลอื่นเกิดความเข้ าใจ
พจนานุกรมภาษาอังกฤษให้ ความหมายว่า การให้ การนาการแลกเปลี่ยนความคิด
ความรู้ อื่ นๆ จากความหมายที่ มี ผ้ ูใ ห้ ไ ว้ แ ตกต่า งกัน ซึ่ ง บางคนให้ ความหมายครอบคลุม ไปถึ ง
พฤติกรรมที่ไม่ใช้ ภาษาพูดและภาษาเขียนด้ วย บางคนถือว่าการสื่อสารคือการแสดงออกทุกอย่าง ที่
ผู้อื่นเข้ าใจได้ ไม่ว่าการแสดงนันจะมี
้
เจตนาให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจหรื อไม่ก็ตาม จึงอาจสรุปได้ ว่า การสื่อสาร
คือการที่ มนุษย์ ถ่ายทอดความรู้ ความคิด หรื อประสบการณ์ ของตน ไปยัง บุคคลอื่ น และการรั บ
ความรู้ ความคิดจากบุคคลอื่น มาปรับพฤติกรรมของตนเอง โดยกระบวนการของการสื่อสาร ซึ่งการ
ถ่ายทอด และการรับความรู้ ความคิดมีอยู่ 3 ลักษณะ
1. การใช้ รหัสสัญญาณโดยตรง เช่น การใช้ สญ
ั ญาณเสียง ภาษาพูด สัญลักษณ์ ภาษา
เขียน ภาษาท่าทาง ตลอดจนรหัสสัญญาณอื่นๆ ที่กระทาโดยตรง ระหว่างผู้ถ่ายทอดกับผู้รับ
2. การใช้ เครื่ องมือในการถ่ายทอด เป็ นการสื่อสารโดยผ่านทางเครื่ องมือ เช่น การใช้
โสตทัศนูปกรณ์ วิทยุกระจายเสียง คอมพิวเตอร์ หรื อเครื่ องมือสื่อสารอื่นๆ
3. การถ่ายทอดโดยกระบวนการทางสังคม เช่น การปฏิบตั ิสืบทอดทางประเพณี ศาสนา
วัฒนธรรม และระบบอื่นๆ ของสังคมโดยมีองค์ประกอบดังนี ้
ควำมสำคัญของกำรสื่อสำร
การสื่อสาร เป็ นกระบวนการเกิดขึ ้นเป็ นปกติวิสยั ของคนทุกคน และมีความเกี่ยวข้ องไป
ถึงบุคคลอื่น ตลอดจนถึงสังคมที่แต่ละคนเกี่ยวข้ องอยู่ ไม่ว่าจะทาสิ่ง ใด ล้ วนต้ องอาศัยการสื่อสาร
เป็ นเครื่ องมือช่วยให้ บรรลุจดุ ประสงค์ทงสิ
ั ้ ้น จะเห็นได้ จากการที่คนพยายามคิดค้ นและพัฒนาวิธีการ
สื่อสารมาตังแต่
้ สมัยโบราณ ทัง้ ภาษาพูด ภาษาเขียน ตลอดจนเครื่ องมือหรื อเทคนิควิธีการต่างๆ
ล้ วนเกิ ด จากความพยายามอย่ า งสู ง ของคน ต่ อ เนื่ อ งมาหลายชั่ ว อายุ หากการสื่ อ สารไม่ มี
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ความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่งแล้ ว เครื่ องมือและวิธีการสาหรับการสื่อสารต่างๆ เหล่านีก้ ็คงไม่
เกิดขึ ้นและพัฒนามาให้ เห็นดังเช่นในปั จจุบนั
ในสภาพสั ง คมที่ ค นจะต้ อ งเกี่ ย วข้ องกั น มากขึ น้ เช่ น ปั จจุ บัน การสื่ อ สารก็ ยิ่ ง มี
ความสาคัญต่อบุคคลและสังคมมากขึ ้น หากคนในสังคมขาดความรู้ ความเข้ าใจในการสื่อสาร ไม่
สามารถถ่ายทอดความรู้ความคิด หรื อทาให้ เกิดความเข้ าใจระหว่างกันได้ ย่อมจะทาให้ เกิดปั ญหา
ต่างๆ มากมาย ปั ญหา ที่เกิดขึ ้นกับบุคคลและสังคมทุกวันนี ้ มีอยู่ไม่น้อยที่เป็ นสาเหตุมาจากความ
ล้ มเหลวของการสื่อสาร ดังนันการสื
้
่อสารจึงมีความสาคัญสาหรับบุคคลและสังคมหลายด้ าน คือ
1. ด้ านชีวิตประจาวัน ในชี วิตประจาวันหนึ่งๆ แต่ละคนจะต้ องสื่อสารกับตัวเองและ
สื่อสารกับผู้อื่นตลอดเวลา นับตังแต่
้ เวลาตื่นนอนก็ต้องสื่อสารกับตัวเองและคนอื่นที่อยู่ใกล้ ตวั การ
ฟั งวิทยุ อ่านหนังสือ ออกจากบ้ านไปปฏิบตั ิภารกิจประจาวัน ก็ต้องพบปะบุคคลและเหตุการณ์ตา่ งๆ
ล้ วนแต่เป็ นเรื่ องที่ต้องทาการสื่อสารอยู่ตลอดเวลา ไม่ในฐานะผู้ส่งสารก็ในฐานะผู้รับสาร หากคนเรา
ขาดความรู้หรื อทักษะการสื่อสาร ก็อาจทาให้ การปฏิบตั ภิ ารกิจประจาวันอาจบกพร่องได้
2. ด้ านสังคม การรวมกลุ่มในสังคมทังในระดั
้
บครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับประเทศ
จะต้ องมี การสื่ อ สารให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจร่ วมกัน ในเรื่ อ งต่า งๆ มี ก ระบวนการท าให้ ค นยอมอยู่ใ น
กฎเกณฑ์กติกาของสังคม มีการถ่ายทอดความรู้และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3. ด้ านธุรกิจอุตสาหกรรม เกี่ยวกับการโฆษณาสินค้ า การประชาสัมพันธ์ทงภายในและ
ั้
ภายนอกองค์กร การบริ หารติดต่อประสานงาน การฝึ กอบรมพนักงาน การใช้ เครื่ องมือเทคโนโลยีการ
สื่อสาร ฯลฯ กิจการด้ านธุรกิจอุตสาหกรรมจะต้ องมีการสื่อสารที่ดี จึงจะประสบผลสาเร็จได้
4. ด้ านการเมืองการปกครอง กิจกรรมด้ านการเมืองการปกครองจะต้ องใช้ การสื่ อสาร
ทุกขัน้ ตอน เช่น การประชาสัมพันธ์ ผลงานของรัฐบาล การสร้ างความเข้ าใจกับประชาชนในเรื่ อง
ต่างๆ การบังคับบัญชาสัง่ การ การให้ บริ การประชาชน การชักชวนให้ ปฏิบตั ิตามระเบียบกฎหมายซึ่ง
ล้ วนจะต้ องใช้ เทคนิควิธีการของการสื่อสารทังสิ
้ ้น ด้ านการเมืองระหว่างประเทศ ซึง่ ต้ องมีการติดต่อ
สร้ างความสัมพันธ์ ในด้ านต่างๆ เช่น การค้ า การทหาร การทาสนธิ สญ
ั ญา ฯลฯ การมีนักการฑูต
ประจาในประเทศต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเรื่ องต่างๆ เหล่านี ้ มีความจาเป็ นต้ องใช้ การ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันอยู่เสมอ หากผู้เกี่ ยวข้ องมีความรู้ และทักษะในการสื่ อสารเพียงพอ ย่อม
สามารถสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ กันได้
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จุดมุ่งหมำยของกำรสื่อสำรในกำรเรียนกำรสอน
จุดมุ่ง หมายของการสื่อสารในการเรี ยนการสอน คือการพยายามสร้ างความเข้ าใจ
ทักษะ ความรู้ ความคิดต่างๆ ร่ วมกัน ระหว่างผู้เรี ยนกับผู้สอน ความสาเร็ จของการเรี ยนการสอน
พิจารณาได้ จากพฤติกรรมของผู้เรี ยนที่เปลี่ยนแปลงไปตามจุดมุ่งหมายที่ตงไว้
ั ้ แต่ต้น ตามลักษณะ
การเรี ยนรู้ นนๆ
ั ้ ปั ญหาสาคัญของการสื่อสารในการเรี ยนการสอนคือ ทาอย่างไรจึงจะสามารถสร้ าง
ความเข้ าใจระหว่างครูกบั นักเรี ยนได้ อย่างถูกต้ อง ครูผ้ สู อนจะต้ องมีความรู้ความสามารถ มีทกั ษะใน
การสื่อสาร และที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งสาหรับครู คือการใช้ สื่อการเรี ยนการสอนต่างๆ อย่างเหมาะสม
นอกเหนือการใช้ คาพูดของครู แต่เพียงอย่างเดียว ทังนี
้ ้เพราะสื่อหรื อโสตทัศนูปกรณ์ มีคณ
ุ ลักษณะ
พิเศษบางประการที่ไม่มีในตัวบุคคล คือ
1. จับยึดประสบการณ์ เหตุการณ์ กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ ้น สามารถใช้ สื่อต่างๆ บันทึกไว้
เพื่อนามาศึกษาได้ อย่างกว้ างขวาง เช่น การบันทึกภาพ บันทึกเสียง การพิมพ์ ฯลฯ
2. ดัดแปลงปรุ งแต่ง เพื่อทาสิ่งที่เข้ าใจยาก ให้ อยู่ในลักษณะที่ศึกษาเข้ าใจได้ ง่ายขึน้
เช่น การย่อส่วน ขยายส่วน ทาให้ ช้าลง ทาให้ เร็ วขึ ้น จากไกลทาให้ ดูใกล้ จากสิ่งที่มีความซับซ้ อน
สามารถแสดงให้ เห็นได้ อย่างชัดเจนขึ ้น
3. ขยายจ่ายแจก ทาสาเนา หรื อเผยแพร่ ไ ด้ จ านวนมาก เช่น รายการวิทยุ โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์ ภาพถ่าย จึงช่วยให้ ความรู้ตา่ งๆ เข้ าถึงผู้รับได้ เป็ นจานวนมากพร้ อมกัน
การเปลี่ ยนแปลงทางสัง คมของโลก นับตัง้ แต่ม นุษย์ ไ ด้ มี การรวมกลุ่ม กันเป็ นสัง คม
ขนาดใหญ่นนั ้ อาจแบ่งออกเป็ น 3 ยุค ที่สาคัญตามลาดับ คือ เริ่ มแรกเป็ นยุคของเกษตรกรรม ต่อมา
เป ลี่ ย น แ ป ล ง เ ป็ น ยุ ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ล ะ ถึ ง ปั จ จุ บั น ไ ด้ ชื่ อ ว่ า เ ป็ น ยุ ค ข อ ง ก า ร สื่ อ ส า ร
เหตุที่ยุคปั จจุบนั ได้ รับการเรี ยกขานว่าเป็ นยุคของการสื่อสาร เพราะเป็ นยุคที่เทคโนโลยี ด้านการ
สื่อสารข้ อมูลต่างๆ มีความเจริญก้ าวหน้ าอย่างมาก และอัตราความเจริ ญเป็ นไปอย่างรวดเร็ว หลาย
อย่างแทบไม่น่าเชื่อว่ามนุษย์จะสามารถคิดค้ นขึ ้นมาได้ ในศตวรรษนี ้ ความเจริ ญก้ าวหน้ าของการ
สื่อสารดังกล่าว ก่อนที่จะมาถึงจุดนี น้ นั ้ ย่อมจะมีพฒ
ั นาการมายาวนาน พร้ อมกับการเกิดขึน้ ของ
สังคมมนุษย์ตงแต่
ั ้ ยคุ โบราณ
มนุษย์ใช้ การสื่อสารแบบง่ายๆในการดาเนินชีวิต แม้ ว่าการใช้ ภาษาหรื อรหัสสัญญาณ
ในการสื่อสารจะอยู่ในขอบเขตจากัด แต่ก็สามารถสื่อสารกันได้ ผลดี เพราะผู้คนมีจานวนน้ อย การ
สื่อสารจึงไม่ซับซ้ อน และมนุษย์เองก็มีนิสยั ชอบบอกกล่าวถึงสิ่งที่ตนค้ นพบ หรื อเห็นว่าน่าสนใจให้
คนอื่นได้ ทราบอยู่แล้ ว นอกจากการบอกกล่าวโดยการสื่อสารอย่างง่าย ด้ วยคาพูดหรื อภาษาท่าทาง
แล้ ว ภาพเขียนโบราณตามผนังถ ้า เป็ นหลักฐานสาคัญอันหนึ่ง ที่แสดงให้ เห็นความพยายามที่จะสื่อ
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ความหมายของมนุษย์ ไม่ว่าภาพหรื อรอยขีดเขียนเหล่านัน้ จะขีดเขียนเพื่อความเพลิดเพลิน หรื อ
เขียนขึ ้นเพื่อบอกกล่าวให้ ผ้ อู ื่น โดยเฉพาะคนรุ่ นหลังได้ ทราบก็ตาม ย่อมมีคณ
ุ ค่าในแง่การสื่อสาร
เสมอ การสื่อสารในยุคนี ้ เป็ นการสื่อสารกลุม่ ย่อยเท่านัน้ เชื่อว่ายังไม่มีการสื่อสารแบบมวลชนเกิดขึ ้น
การสื่อสารในยุคเกษตรกรรมในยุคนี ้เกิดการรวมกลุ่มกันเป็ นชุมชนขนาดใหญ่ มีหวั หน้ าหรื อกษัตริ ย์
ผู้ปกครอง พัฒนาการทางด้ านความรู้ ความคิด การเมืองการปกครอง ทาให้ จาเป็ นต้ องคิดค้ นภาษา
หรื อสัญลักษณ์เพื่อใช้ ในการสื่อสารให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น การสื่อสารจึงมีความซับซ้ อนขึ ้นตามไป
ด้ วย เริ่ มจากการสื่อสารด้ วยการเขียนภาพเหมือนของจริ งในสมัยโบราณ กลายมาเป็ นอักษรภาพ
และตัวอักษรที่ มี ลักษณะเป็ นนามธรรมขึน้ เรื่ อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง เมื่ อ มี การค้ นพบกรรมวิ ธี
ทางการพิมพ์ยิ่งเป็ นการช่วยสนับสนุนให้ เกิดการบันทึกและเผยแพร่ความรู้ ข่าวสารต่างๆ มากขึ ้นเป็ น
ลาดับ มีความพยายามที่จะติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข่าวสาร ศิลปวัฒนธรรมระหว่างชุมชน เมื่อ
มีการอยูร่ วมกันเป็ นชุมชนขนาดใหญ่ การสื่อสารแบบมวลชนจึงเกิดขึ ้น
เนื่องจากประชากรโลกมีจานวนเพิ่มขึ ้น มีการติดต่อค้ าขายระหว่างกลุ่มชนประกอบกับ
มีการค้ นพบทางวิทยาศาสตร์ ที่ส าคัญ เช่น การไฟฟ้ าอิเลคทรอนิคส์ เครื่ องจักรทุ่นแรง เป็ นเหตุ
ผลัก ดัน ให้ ต้ อ งแสวงหากรรมวิธี ใ นการผลิ ต สิน ค้ า ให้ เพี ย งพอต่อความต้ อ งการ เกิ ดการปฏิ วัติ
อุตสาหกรรมอย่างขนานใหญ่ โดยเริ่ มจากประเทศในยุโรป และขยายไปทัว่ โลกในเวลาต่อมา จาก
สังคมเกษตรกรรม กลายเป็ นสังคมอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้ อนขึ ้น ผู้คนทางานแข่งกับเวลาเพื่อให้
ได้ ผลผลิตมากๆ เมื่อสังคมมีความซับซ้ อน การสื่อสารก็มีความซับซ้ อนตามไปด้ วย การสื่อสารแบบ
มวลชนมีความสาคัญและหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในยุคนี ้พัฒนาการของเครื่ องมือการสื่อสาร ไฟฟ้า โทรเลข
วิทยุ โทรทัศน์ และความก้ าวหน้ าทางการพิมพ์ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ส่งเสริ มให้
การสื่อสารทังระหว่
้
างบุคคลและการสื่อสารแบบมวลชนขยายตัวอย่างกว้ างขวาง
ปั จจุบันได้ ชื่อว่า เป็ นยุคของการสื่อสารอย่างแท้ จ ริ ง การเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ
สังคมและการเมืองตลอดจนความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี ทุกๆ ด้ าน ทาให้ การสื่ อสารกลายเป็ น
ปั จจัยที่มีความสาคัญอย่างมาก สภาพของสังคมปั จจุบนั ทังในระดั
้
บชุมชน ระดับประเทศหรื อระดับ
โลก เกิดการขยายตัวทางด้ านเศรษฐกิจ การแก่งแย่งทางการค้ า จากอดีตที่เคยทาสงครามรบพุ่งฆ่า
ฟั นกันด้ วยอาวุธ เพื่อครอบครองดิน แดน และหาแหล่งทรัพยากร กลายมาเป็ นการทาสงครามทาง
การค้ า และสงครามทางวัฒนธรรม สภาพของสังคมเช่นนี ้ ผู้ที่ทราบหรื อครอบครองข่าวสารข้ อมูล
มากกว่า ย่อมเป็ นผู้ได้ เปรี ยบ ข่าวสารข้ อมูลต่างๆ ย่อมได้ มาโดยวิธีการของการสื่อสาร ซึ่งนับว่า
ปั จจุบนั มีความก้ าวหน้ าอย่างยิ่ง ทัง้ ในด้ านเทคนิควิธีการ และเครื่ องมือสื่อสารอันทันสมัย เช่น การ
ใช้ คอมพิวเตอร์ ประสิทธิภาพสูง และใช้ งานได้ อย่างหลากหลาย การสื่อสารทางไกล ไม่ว่าจะเป็ นวิทยุ
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โทรทัศน์ ไม่เพียงเฉพาะการสื่อสารระหว่างอาเภอ จังหวัด หรื อระหว่างประเทศ ข้ ามทวีปเท่านัน้
ปั จจุบนั เราสามารถสื่อสารได้ ถึงระดับดวงดาว ทังภาพ
้
และเสียง
นักวิชาการด้ านการสื่อสารมวลชน ได้ จาแนกประเภทของการสื่อสารไว้ แตกต่างกัน
หลายลักษณะ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ว่าจะใช้ อะไรเป็ นเกณฑ์ในการจาแนก (ปรมะ สตะเวทิน 2526 ,น.48 )
ในที่นีจ้ ะแสดงการจาแนกประเภทของการสื่ อสาร โดยอาศัยเกณฑ์ ใ นการจาแนกที่
สาคัญ 3 ประการ คือ
1. จาแนกตามกระบวนการหรื อการไหลของข่าวสาร
2. จาแนกตามภาษาสัญลักษณ์ที่แสดงออก
3. จาแนกตามจานวนผู้สื่อสาร
จาแนกตามกระบวนการหรื อการไหลของข่าวสาร
แบ่ ง เป็ น 2 ประเภทคื อ การสื่ อ สารทางเดี ย ว (One-Way Communication) คื อ การ
สื่อสารที่ข่าวสารจะถูกส่งจากผู้ส่งไปยังผู้รับในทิศทางเดียว โดยไม่มีการตอบโต้ กลับจากฝ่ ายผู้รับ
เช่น การสื่อสารผ่านสื่อ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ การออกคาสัง่ หรื อมอบหมายงานโดย ฝ่ ายผู้รับ
ไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ซึ่งผู้รับอาจไม่เข้ าใจข่าวสาร หรื อเข้ า ใจไม่ถกู ต้ องตามเจตนาของผู้ส่ง
และทางฝ่ ายผู้ส่งเมื่อไม่ทราบปฏิกิริยาของผู้รับจึงไม่อาจปรับการสื่อสารให้ เหมาะสมได้ การสื่อสาร
แบบนี ้สามารถทาได้ รวดเร็ วจึงเหมาะสาหรับการสื่อสารในเรื่ องที่เข้ าใจง่ายในสถานการณ์ของการ
สื่อสารบางอย่าง มีความจาเป็ นต้ องใช้ การสื่อสารทางเดียว แม้ วา่ เรื่ องราวที่สื่อสารจะมีความซับซ้ อน
ก็ตาม เช่น กรณีผ้ รู ับและผู้สง่ ไม่อาจพบปะ หรื อติดต่อสื่อสารกันได้ โดยตรง การสื่อสารแบบกลุม่ ใหญ่
และการสื่อสารมวลชนซึง่ ไม่อาจทราบผู้รับที่แน่นอน
อรุ ณี ป ระภา หอมเศรษฐี .(2530,น.49) ระบุ ว่ า การสื่ อ สารสองทาง (Two-way
Communication) คือการสื่อสารที่มีการส่งข่าวสารตอบกลับไปมาระหว่างผู้สื่อสาร ดังนันผู
้ ้ สื่อสาร
แต่ละฝ่ ายจึงเป็ นทังผู
้ ้ ส่งและผู้รับในขณะเดียวกัน ผู้สื่อสารมีโอกาสทราบปฏิกิริยาตอบสนองระหว่าง
กัน ทาให้ ทราบผลของการสื่อสารว่าบรรลุจุดประสงค์หรื อไม่ และช่วยให้ สามารถปรับพฤติกรรมใน
การสื่อสารให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ ตัวอย่างการสื่อสารแบบสองทาง เช่น การพบปะพูดคุยกัน
การพูดโทรศัพท์ การออกคาสัง่ หรื อมอบหมายงานโดยฝ่ ายรับมีโอกาสแสดงความคิดเห็น การสื่อสาร
แบบนีจ้ ึงมีโอกาสประสบผลส าเร็ จได้ มากกว่า แต่ถ้าเรื่ องราวที่จะสื่อสารเป็ นเรื่ อ งง่ าย อาจทาให้
เสียเวลาโดยไม่จาเป็ นในสถานการณ์ของการสื่อสารบางอย่าง เช่น ในการสื่อสารมวลชน ซึง่ โดยปกติ
มีลกั ษณะเป็ นการสื่อสารทางเดียว นักสื่อสารมวลชนก็มีความพยายามที่จะทาให้ มีการสื่อสาร 2 ทาง
เกิดขึ ้น โดยการให้ ประชาชนส่งจดหมาย โทรศัพท์ ตอบแบบสอบถาม กลับไปยังองค์กรสื่อมวลชน
เพื่อนาผลไปปรับปรุงการสื่อสารให้ บรรลุผลสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น
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อรุ ณีประภา หอมเศรษฐี .(2530,น.49) หากจาแนกการสื่อสารตามภาษาสัญลักษณ์ ที่
แสดงออกจะสามารถแบ่งออกเป็ นการสื่อสารเชิงวัจนะกับการสื่อสารเชิงอวัจนะ ดังนี ้
การสื่อสารเชิงวัจนะ (Verbal Communication) หมายถึงการสื่อสารด้ วยการใช้ ภาษา
พูด หรื อเขียนเป็ นคาพูด ในการสื่อสาร
การสื่อสารเชิงอวัจนะ (Non-Verbal Communication) หมายถึงการสื่อสารโดยใช้ รหัส
สัญญาณอย่างอื่น เช่น ภาษาท่าทาง การแสดงออกทางใบหน้ า สายตา ตลอดจนถึงน ้าเสียงระดับ
เสียง ความเร็วในการพูด เป็ นต้ น
จาแนกตามจานวนผู้สื่อสาร กิจกรรมต่างๆ ของบุคคลและสังคม ถือว่าเป็ นผลมาจาก
การสื่อสารทังสิ
้ ้น ดังนันการสื
้
่อสารจึงมีขอบข่ายครอบคลุมลักษณะการสื่อสารของมนุษย์ 3 ลักษณะ
คื อ 1 การสื่ อ สารภายในบุ ค คล (Intrapersonal Communication) 2 การสื่ อ สารระหว่ า งบุ ค คล
(Interpersonal Communication) 3 การสื่อสารมวลชน (Mass Communication)
1. การสื่อสารภายในบุคคล (Intrapersonal Communication)
การสื่อสารส่วนบุคคล หมายถึง การคิด การตัดสินใจของบุคคลคนใดคนหนึ่งที่จะแสดง
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาเป็ นกระบวนการที่ เกิดขึ ้นอยู่เป็ นประจาในตัวบุคคลไม่ว่าจะโดย
ตังใจหรื
้
อไม่ก็ตามการสื่อสารส่วนบุคคลเป็ นพื ้นฐานของการติดต่อกับผู้อื่น ทังนี
้ ้เพราะการที่เราจะ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นนัน้ ในขัน้ แรกจะต้ องมี การเรี ยนรู้ หรื อตัดสินใจในตนเองเสี ยก่อน และ
เมื่อใดก็ตามที่มีการติดต่อสื่อสารกับคนอื่น คนเราก็จะต้ องสื่อสารกับตัวเองไปด้ วยในขณะเดียวกัน
การสื่ อ สารส่ ว นบุค คลเกิ ด ขึน้ ทัน ที ที่ บุค คลมี ก ารคิด ผลของการคิ ด น าไปสู่ก ารตัด สิ น ใจแสดง
พฤติกรรมของคน การสื่อสารส่วนบุคคลจึงมีความสาคัญต่อการศึกษาในเรื่ องของการสื่อสาร ทังนี
้ ้
เพราะเกี่ ยวพันไปถึง ความรู้ สึก นึกคิด ค่านิย ม ซึ่ง ย่อมมี ผลสะท้ อนต่อบุคคลอื่ น และสัง คมด้ ว ย
ลักษณะของการสื่อสารส่วนบุคคลอาจเป็ นไปแบบของการปกปิ ด เช่น การคิด การพูด การเขียนที่ไม่
มีเจตนาให้ ผ้ อู ื่นทราบหรื อเป็ นแบบเปิ ดเผยแต่ไม่มีจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้ องกับผู้อื่น มีบุคคลเพียงคน
เดียวเท่านัน้ ที่อยู่ในกระบวนการของการสื่อสารจึงไม่อาจวัด หรื อทราบความต้ องการข่าวสารจาก
ภายนอกได้
2.การสื่อสารระหว่างบุคคล
การสื่ อสารระหว่างบุคคล ตรงกับภาษาอัง กฤษว่า (interpersonal communication)
ประกอบด้ วยการรับสารใน 2 รูปแบบ ดังนี ้
1. การรั บสารเฉพาะตัว เช่น ความคิด คานึง ความกลัว ที่ เกิ ดขึน้ ภายในตัวเอง ซึ่ง
แตกต่างกันไปตามประสบการณ์ และสภาพจิตใจของแต่ละบุคคล
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การรั บ สารจากภายนอก เป็ นการรั บ รู้ สิ่ ง ที่ อ ยู่ร อบตัว บุค คลทั่ว ไปมี ป ระสบการณ์
เหมือนกัน เช่น ความหอมของดอกไม้ ความเจ็บปวด ฯลฯ แต่ปฏิกิริยาตอบสนองอาจไม่เหมือ นกัน
กล่าวได้ ว่า การสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) เป็ นการสื่อความหมายของ
บุคคลตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป เช่น การพูดคุย อภิปราย โต้ วาที การประชุมสัมมนา การเรี ยนการสอน การ
สัง่ งาน ตลอดจนการติดต่อสื่อสารอื่นๆ ในชีวิตประจาวัน การสื่อสารลักษณะนี ้ถือว่ าเป็ นการสื่อสารที่
สมบูรณ์ และมีโอกาสบรรลุจุดประสงค์ได้ ดีที่สุด ผู้สื่อสารสามารถแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อกัน
ความหมายของการสื่ อสารโดยทั่วไป หมายถึง การสื่ อสารประเภทนี ้ การสื่ อสารระหว่างบุคคล
สามารถแบ่งออกได้ 3 ลักษณะย่อย คือ 1) การสื่อสารแบบสองต่อสองหรื อเผชิญหน้ า (Face to
Face or Interpersonal Communication) เป็ นการสื่ อสารระหว่างบุคคลสองคน เพื่ อให้ เกิดความ
เข้ าใจร่ วมกัน การสื่ อสารแบบนี ท้ ัง้ สองฝ่ ายจะร่ วมกันกระทาการสื่ อสารตอบโต้ กัน ผลัดเปลี่ ยน
บทบาทในการเป็ นผู้ส่งและผู้รับกันไปเรื่ อยๆ จนกระทังบรรลุ
้
จดุ มุ่งหมายในการสื่อสาร ซึง่ จะบรรลุได้
ก็ต่อเมื่อทังสองเตรี
้
ยมตนเองให้ พร้ อม ที่จะส่งสาร นอกจากนันยั
้ งมีปัจจัยด้ านความคิด ความเชื่อ
เจตคติ ทักษะ สังคมและวัฒนธรรมเข้ ามาเกี่ยวข้ องด้ วย 2) การสื่อสารระหว่างกลุ่มบุคคล (Group
Communication)สามารถแยกได้ เป็ น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก คือการสื่อสารกลุ่มย่อยเป็ นการ
สื่ อสารระหว่างบุคคล ตัง้ แต่ส องคนขึน้ ไปซึ่ง ร่ วมกันกระทากิ จ กรรมอย่างเดียวกัน และสามารถ
ติดต่อกันได้ ทวั่ ถึงทันที ซึ่งแต่ละคนพยายามที่จะสร้ างความเปลี่ยนแปลงให้ เกิดขึ ้นภายในตัวเองด้ วย
การสื่อสารลักษณะนีม้ ีความยุ่งยากสลับซับซ้ อนมากขึ ้นกว่าการสื่อสารระหว่างบุคคล แบบสองต่อ
สอง ลักษณะที่สอง คือการสื่อสารกลุ่มใหญ่เป็ นการสื่อสารที่เพิ่มความยุ่งยากซับซ้ อนขึ ้น เช่น การ
สื่ อสารภายในองค์ การหรื อหน่วยงานต่างๆ และวิธี การสื่ อสารจะต้ องใช้ สื่ อต่า งๆ เข้ ามาช่วย มี
ลักษณะเป็ นทางการมากขึ ้น และอาจจะเป็ นการสื่อสารทางเดียวมากขึ ้น สมาชิกของกลุ่มไม่สามารถ
มีปฏิกิริยาย้ อนกลับและตอบได้ ทนั ท่วงที
3.การสื่อสารสาธารณะ (Public Communication)
นักวิชาการสื่อสารบางคนจัดให้ การสื่อสารประเภทนี ้อยูใ่ นการสื่อสารแบบกลุม่ ใหญ่ แต่
ความเป็ นจริ งแล้ ว การสื่อสารแบบนีม้ ีลกั ษณะแตกต่างไปในแง่ที่ว่า ผู้รับสารประกอบด้ วยบุคคล
หลายประเภท และหลายลักษณะแตกต่างกันไป แต่มารวมกันในการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์อย่าง
ใดอย่างหนึง่ เช่น การปาฐกถา การกล่าวสุนทรพจน์ การปราศัยหาเสียงเลือกตังของนั
้
กการเมือง เป็ น
ต้ น แบบนี ้อาจมีการติดต่อสองทางเกิดขึ ้นได้ แต่คอ่ นข้ างจากัด ทาให้ ผ้ สู ง่ ไม่ทราบปฏิกิริยาย้ อนกลับ
ได้ ทนั ท่วงที ผู้ส่งสารจึงต้ องใช้ หลักการสังเกต การคาดคะเนจากปฏิกิริยาท่าทางของผู้รับสาร ซึ่งอาจ
ตรงหรื อไม่ตรงความจริงได้ แต่อย่างน้ อยผู้สง่ สารยังพอมีโอกาสปรับการสื่อสารของตนได้
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ปั จ จั ย ส าคัญ ที่ ส่ ง ผลให้ การสื่ อ สารระหว่ า งบุ ค คลประสบความส าเร็ จ ที่
สาคัญ 3 ประการคือ
1. การเปิ ดเผยตนเองและนาตนเองเข้ าไปเกี่ยวข้ อง ข้ อนี ้นับว่าเป็ นสิ่งจาเป็ นมาก
สาหรับการสื่อสารระหว่างบุคคล คือการแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ความจริ งใจต่อกันระหว่างผู้สื่อสาร
และแสดงให้ เห็นว่าตนเองมีความเกี่ยวข้ อง เป็ นส่วนหนึ่งของสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น มีสว่ นร่วมในผลที่
เกิดจากเรื่ องราวที่กาลังสื่อสารกันอยู่
2. การตัง้ ใจฟั ง เนื่ องจากการสื่ อสารส่วนใหญ่ ใช้ การพูดในการสื่ อสาร ดัง นัน้
นอกจากความสามารถในการพูด การใช้ ภาษาของผู้สื่อสารแล้ วผู้ฟังมีสว่ นสาคัญต่อความสาเร็ จของ
การสื่อสารด้ วย การฟั งอย่างตังใจหรื
้
อมีเจตนาที่จะรับฟั งด้ วยความหวัง ว่าจะได้ ประโยชน์อย่างใด
อย่างหนึง่ จากผู้พดู ย่อมจะช่วยให้ การสื่อสารได้ ผลยิ่งขึ ้น อย่างไรก็ตามแม้ วา่ การฟั งจะมีประโยชน์ตอ่
การสื่อสารอย่างมากแต่ก็มีอปุ สรรคที่ทาให้ ฟังไม่ได้ ผลเท่าที่ควร เช่น
2.1 การคิด ล่วงหน้ าว่า สิ่ง ที่ จ ะได้ รับ ฟั ง ไม่น่า สนใจ มี อ คติต่อ เรื่ อ งหรื อ ต่อ
บุคคลที่พูด ทาให้ ร้ ู สึกเบื่อหน่าย ฟั งอย่างไม่ตงใจ
ั ้ บางครัง้ อาจเสียโอกาสของการฟั งที่ดีๆ เลยก็ได้
ดังนัน้ การฟั งเพื่อให้ ได้ สาระจึงไม่ควรคาดการณ์ในแง่ลบไว้ ลว่ งหน้ า
2.2 การวิจ ารณ์ ผ้ ูพูดในทางลบ ในสิ่ง ที่ ไ ม่ใช่สาระของการสื่ อสาร เช่น ให้
ความสนใจกับการแต่งตัวหรื อไม่พอใจคาพูดเพียงบางคา ในขณะที่ฟังก็พดู วิจารณ์ ไปด้ วย นอกจาก
จะทาให้ ไม่ได้ ประโยชน์จากการฟั งแล้ วยังเป็ นการเสียมารยาท ก่อความลาคาญแก่คนข้ างเคียงด้ วย
2.3 การสรุ ปล่วงหน้ า เช่น ฟั งเรื่ องราวไปได้ เพียงเล็กน้ อยก็สรุ ปความเองว่า
จะต้ องเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี ้ ซึง่ อาจไม่เป็ นความจริงตามนัน้
2.4 การเลือกฟั งเฉพาะบางส่วน เลือกฟั งเฉพาะตอนที่ ตนเองสนใจ โดยที่ไม่
ทราบชัดว่าตอนอื่นมีสาระเป็ นอย่างไร
2.5 สภาพร่ างกายและสิ่งแวดล้ อมไม่อานวย เช่น อากาศร้ อน เสียงดัง ปวด
หัว ง่วงนอน
การสื่ อ สารมวลชน (Mass Communication) เป็ นการสื่ อ สารที่ ถ่ า ยทอดความรู้
ข่าวสารโดย สื่อมวลชน (Mass media) ไปยังผู้รับหรื อกลุม่ เป้าหมายที่ไม่แน่นอนและไม่จากัดจานวน
เช่น การสื่ อสารโดยวิทยุกระจายเสี ยง หนังสื อพิม พ์ วิทยุโทรทัศน์ วารสาร นิตยสาร การสื่อสาร
ประเภทนี ้ทาให้ ปฏิกิริยาการโต้ ตอบเกิดขึ ้นได้ ยากและช้ ากว่าการสื่อสารประเภทอื่นมาก อย่างไรก็
ตามอาจกล่ า วได้ ว่ า การสื่ อ สารมวลชนเป็ นผลผลิ ต ของความก้ าวหน้ า ในด้ า นเทคโนโลยี แ ละ
วิวฒ
ั นาการของการติดต่อสื่อสารของมนุษย์ คือผลมาจากการคิดค้ นหาเครื่ องมือในอันที่จะถ่ายทอด
ข่าวสารไปยังมวลชนจานวนมาก สาหรับสังคมที่มีการขยายตัวและซับซ้ อนมากขึ ้น
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กล่าวได้ ว่าการสื่อสารเป็ นพฤติกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ เช่นเดียวกับพฤติกรรมอย่าง
อื่น เช่น การกินอยู่หลับนอน การทางาน การเล่นกีฬาและเป็ นกระบวนการที่เกิดขึน้ เป็ นประจาใน
ชีวิตประจาวันของแต่ละบุคคลซึ่งลักษณะการสื่ อสารในชีวิตประจาวันของคนเรานันอาจเกิ
้
ดขึ ้นทัง้
การสื่อสารระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง สื่อสารกับสัตว์อื่น ตลอดถึงการสื่อสารกับเครื่ องมือโดยเฉพาะ
ปั จจุบนั ได้ มีการค้ นพบและนาคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในงานต่างๆ อย่างมาก จึง มีการสื่อสารรูปแบบใหม่
เกิดขึ ้น คือการสื่อสารกับเครื่ องมือ อย่างไรก็ตามการสื่อสารระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองถือว่าเป็ นเรื่ อง
สาคัญที่ สุด และเป็ นความหมายที่แท้ จ ริ ง ของการสื่ อสาร ซึ่ง การสื่ อสารจะเกิ ดขึน้ เมื่อบุคคลหนึ่ง
ต้ องการถ่ายทอดหรื อส่งข่าวสารไปยังบุคคลอีกคนหนึ่ ง ดังนันกระบวนการสื
้
่อสารจึงมีองค์ประกอบ
คือ ผู้สง่ สาร สาร สื่อหรื อช่องทางและผู้รับสาร
นักวิชาการด้ านการสื่อสารได้ วิเคราะห์กาหนดองค์ประกอบและอธิบายความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบต่างๆ ในกระบวนการของการสื่อสารไว้ ดงั นี ้ คือ
1. ผู้สง่ สาร หมายถึงแหล่งกาเนิดสาร อาจเป็ นบุคคล องค์การ สถาบันหรื อคณะบุคคลที่
เป็ นผู้กาหนดสาระ ความรู้ ความคิด ที่จะส่ง ไปยัง ผู้รับสาร ดัง นัน้ การสื่ อสารจะบรรลุจุดประสงค์
หรื อไม่ เพียงใด จึงขึ ้นอยูก่ บั ผู้สง่ สาร และสารที่สง่ เป็ นสาคัญ
“สาร” หมายถึ ง เรื่ อ งราว ความรู้ ความคิด ต่า งๆ ที่ ผ้ ูส่ ง ประสงค์ จ ะให้ ไ ปถึ ง ผู้รั บ มี
องค์ ป ระกอบที่ เ ป็ นปั จจั ย ชี ค้ วามส าเร็ จของการสื่ อ สาร 3 ประการ คื อ (1) เนื อ้ หาของ
สาร (2) สัญลักษณ์หรื อรหัสของสาร (3) การเลือกและจัดลาดับข่าวสาร
2. ตัวเข้ ารหัสสาร สารที่จะส่งไปยังผู้รับนันปกติ
้
เป็ นความรู้ความคิดที่ไม่อาจจะส่ง ออก
ไปได้ โดยตรง จาเป็ นต้ องทาให้ สารนันอยู
้ ใ่ นลักษณะที่จะส่งได้ เช่น ทาให้ เป็ นคาพูด สัญญาณ ภาษา
ท่าทาง หรื อรหัสอื่นๆ การสื่อสารโดยทั่วไปผู้ส่งสาร เช่น เป็ นคาพูด หรื ออาจจะใช้ เครื่ องมือสื่อสาร
ต่างๆ เป็ นเครื่ องช่วย เช่น โทรเลข โทรศัพท์
3. ช่อ งทางการสื่ อ สาร ข่า วสารจากผู้ส่ง จะถูก ถ่ า ยทอดโดยอาศัย สื่ อ หรื อ ตัว กลาง
(Media) ซึ่งอาจเป็ นสื่ออย่างง่าย เช่น การพบปะพูดคุยกันตัวต่อตัว การเขียน การแสดงกิริยาท่าทาง
ไปจนถึงการใช้ สื่อที่มีความซับซ้ อนยิ่งขึ ้น เช่น วิทยุ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ ภาพยนตร์ ฯลฯ
4. การแปลรหัสสาร คือการแปลความหมายของรหัสสัญญาณที่ส่งมายังผู้รับ เพื่อให้
เกิดความเข้ าใจ หากผู้สง่ ใช้ รหัสสัญญาณที่ผ้ รู ับสามารถแปลความหมายได้ เองโดยตรง เช่น ใช้ ภาษา
ที่ผ้ รู ับเข้ าใจ การสื่อสารก็จะง่ายขึ ้นแต่หากผู้สง่ ใช้ รหัสสัญญาณที่ผ้ รู ับไม่อาจเข้ าใจได้ เช่น ใช้ ภาษาที่
ผู้รับฟั งไม่เข้ าใจ การสื่ อสารก็จะเพิ่มความยุ่งยากซับซ้ อนยิ่งขึ ้นซึ่งย่อมจะส่งผลต่อความสาเร็ จของ
การสื่อสาร
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5. ผู้รับ เป็ นจุดหมายปลายทางของการสื่อสารซึ่ง จะต้ องมีการรั บรู้ เข้ าใจหรื อแสดง
พฤติกรรมตามที่ ผ้ ูส่ง สารต้ องการ หากไม่เป็ นไปตามนัน้ ก็ ถือว่าการสื่อสารนัน้ ล้ ม เหลว ผู้ รับสาร
จะต้ องมีทกั ษะการสื่อสารดีเช่นเดียวกับผู้สง่ สารจึงจะช่วยให้ การสื่อสารบรรลุผลสมบูรณ์
6. ปฏิกิริยาของผู้รับสารและการตอบสนอง เมื่อผู้รับได้ รับสารและแปลความหมายจน
เป็ นที่เข้ าใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ ว ผู้รับย่อมจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารอย่างใดอย่างหนึ่ งด้ วย
เช่นเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วยคล้ อยตามหรื อต่อต้ านซึ่งการตอบสนองของผู้รับอาจผิดไปจากผู้สง่ ต้ องการก็
ได้ ปฏิกิริยาตอบสนองของผู้รับหากได้ มีการย้ อนกลับ ไปยังผู้ส่งสารให้ รับรู้ จะช่วยให้ เกิดการปรับการ
สื่อสารให้ ได้ ผลดียิ่งขึ ้น กรณีเช่นนี ้เรี ยกว่าการสื่อสารแบบสองทาง การตอบสนองของผู้รับสารกลับไป
ยังผู้สง่ สารย่อมจะต้ องเกิดกระบวนการสื่อสาร เริ่มต้ นขึ ้นอีกครัง้ หนึง่ โดยผู้รับจะทาหน้ าที่เป็ นผู้สง่ สาร
และผู้ส่งสารในตอนแรกจะทาหน้ าที่เป็ นผู้รับสารแทนซึ่งจะต้ องอาศัยองค์ประกอบต่างๆ ของการ
สื่อสารเช่นเดียวกับการสื่อสารในขันตอนแรก
้
การสื่อสารแบบ 2 ทาง ผู้สื่อสารจะทาหน้ าที่เป็ นทังผู
้ ้ รับ
และผู้สง่ สารพร้ อมๆ กัน
ในด้ านปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จของการสื่อสารนัน้ การสื่อสารมีองค์ประกอบใน
ด้ านต่างๆ ดัง กล่าวมาแล้ ว องค์ประกอบแต่ละด้ านล้ วนเป็ นปั จ จัยที่ ส่ง ผลให้ การสื่ อสารประสบ
ผลสาเร็จหรื อล้ มเหลวได้ ทงสิ
ั ้ ้น องค์ประกอบสาคัญที่สง่ ผลอย่างสูงต่อความสาเร็จหรื อความล้ มเหลว
ของการสื่อสาร ได้ แก่ คุณสมบัติของผู้สื่อสาร การใช้ สื่อและเทคนิควิธี ในการสื่อสาร การสื่อสารมีทงั ้
ลักษณะทางเดียวและการสื่อสารแบบสองทาง ในกรณีที่เป็ นการสื่อสารแบบทางเดียว ผู้รับสารและผู้
ส่งสารไม่พบกัน ขาดโอกาสตอบสนองและย้ อนกลับ ทาให้ การสื่อสารได้ ผลน้ อยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การสื่อสารมวลชนต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ซึง่ แม้ วา่ จะมีการย้ อนกลับ (Feedback) บ้ าง
ก็เป็ นเพียงบางโอกาสเท่านัน้ ผู้ส่งสารทาหน้ าที่ส่งสารเพียงอย่างเดียว ผู้รับก็ทาหน้ าที่รับเพียงอย่าง
เดียวเช่นกัน จึงมีโอกาสเกิดความเข้ าใจผิดหรื อบิดเบือนข่าวสารได้ ง่าย
นอกจากนีก้ ารสื่อสารแบบมวลชนยังมีอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งคือ ความไม่แน่นอนของ
ผู้ รั บ หรื อ กลุ่ ม เป้ าหมาย ดัง นั น้ ในการสื่ อ สารแบบทางเดี ย ว ฝ่ ายผู้ ส่ ง สารจะต้ องมี ค วามรู้
ความสามารถ มีทักษะในการสื่ อสารและมีความรับผิดชอบอย่างสูง ส่วนในฝ่ ายรับเองก็จะต้ องมี
ความรู้ความสามารถ เพียงพอที่จะวิเคราะห์และเชื่อถือข่าวสารต่างๆอย่างมีเหตุผล ผู้รับข่าวสารที่มี
ความรู้ มักวิเคราะห์ และเชื่อถื อความรู้ ข่าวสารต่างๆ อย่างมีเหตุผล ส่วนผู้รับสารที่ขาดความรู้ มัก
วิเคราะห์ วิจารณ์หรื อตัดสินใจเชื่อโดยอาศัยเพียง "สามัญสานึก" มากกว่าการใช้ เหตุผลการสื่อสารจะ
ประสบผลที่ ต้ องการเพี ย งใดนั น้ จึ ง ขึ น้ อยู่ กั บ ปั จจั ย ที่ เกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ สื่ อ สาร ที่
สาคัญ 5 ประการ คือ
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1. มีความรู้ความสามารถ หากผู้สื่อสารมีความรู้ ความสามารถทัว่ ไปอยู่ในระดับสูงจะมี
ความเชื่อมัน่ ในตนเอง รับรู้ และเข้ าใจสิ่งต่างๆ ได้ รวดเร็ ว แต่หากผู้สื่อสารมีความรู้ความสามารถต่า
ความสามารถในการรั บรู้ และเข้ าใจสิ่ง ต่างๆ ย่อมจะต่ าไปด้ ว ย หากผู้ส่ง สารและผู้รับ สารมี พื น้
ฐานความรู้ แตกต่างกัน กรณีผ้ สู ่งสารมีความรู้ ความสามารถสูงกว่าผู้รับสารจะให้ ผลสาเร็ จของการ
สื่อสารดีกว่ากรณีผ้ สู ง่ สารมีความรู้ความสามารถต่ากว่าผู้รับสาร
2. มีทกั ษะในการสื่อสาร คือมีความเชี่ยวชาญ สามารถในการพูด การเขียน การแสดง
มีจิ ตวิทยาการจูง ใจสูง ซึ่งสิ่ ง เหล่า นีจ้ ะต้ องอาศัยความรู้ ความสามารถและการฝึ กฝนตนเองเป็ น
สาคัญ
3. มีเจตคติที่ดี ผู้สื่อสารที่มีเจตคติที่ดีตอ่ กันจะช่วยให้ เข้ าใจซึ่งกันและกันได้ ง่ายขึ ้น รู้จกั
วิเคราะห์ความรู้ ความคิด ข่าวสารต่า งๆ อย่างเป็ นเป็ นกลางและมีเหตุผลแต่หากหากผู้สื่อสารมีเจต
คติที่ไม่ดีตอ่ กันอาจมองกันในแง่ร้ายและบิดเบือนข่าวสาร
4. พื ้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรม เนื่องจากสังคม วัฒนธรรม รวมถึง เพศ และอายุ
เป็ นตัวกาหนดความเชื่อ ความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคม ผู้ที่จะสื่อสารเข้ าใจกันได้ ดีที่สดุ นันได้
้ แก่ ผู้
ที่มีพืน้ ฐานทางสังคมวัฒนธรรมเหมือนกัน ทัง้ ผู้รับและผู้ส่ง ผู้สื่อสารที่มีค วามแตกต่างทางสังคม
วัฒนธรรม อาจทาให้ การสื่อสารล้ มเหลว ทังนี
้ ้เพราะการพูดหรื อการปฏิบตั ิอย่างหนึ่งในสังคมหนึ่ง
อาจแปลความหมายแตกต่างไปจากอีกสังคมหนึง่
การสื่อสารเป็ นศาสตร์ ที่ต้องอาศัยทัง้ บุคคลวัสดุเครื่ องมื อและเทคนิควิธี การในการ
สื่อสารดังนันความส
้
าเร็ จในการสื่อสารส่วนหนึ่งจึงขึ ้นอยู่กับการเลือกและการใช้ สื่ออย่างเหมาะสม
สื่อ (Media) โดยทัว่ ไปหมายถึงสิ่งที่นาหรื อถ่ายทอดสาร จากผู้สง่ ไปยังผู้รับ เช่น เสียงพูด
กิริยาท่าทาง สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ ผู้รับจะรับสารได้ โดยประสาทในการรู้สึก อันได้ แ ก่ การเห็น
การได้ ยิน การสัมผัส การได้ กลิ่น การได้ รับรู้รส สื่อ จึงเป็ นองค์ประกอบสาคัญในการสื่อสาร สื่อแต่ละ
อย่างมีคณ
ุ สมบัติที่จะก่อให้ เกิดการรับรู้ แตกต่างกัน เช่น สิ่งพิมพ์ ทาให้ ได้ รับสารโดยการเห็น วิทยุ
ทาให้ รั บ สารได้ ด้ว ยการได้ ยิ น โทรทัศ น์ ให้ รั บ สารได้ ทั ง้ การเห็น และการได้ ยิ น ผู้ส่ง สารจึง ต้ อ ง
พิจารณาเลือกว่าจะใช้ สื่อประเภทใดจึงจะเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูง สุด แม้ จะเป็ นสื่อประเภท
เดียวกันก็ยงั อาจต้ องพิจารณาในรายละเอียดลงไปอีก เช่น เมื่อ เลือกสื่อสารผ่านทางหนังสือพิมพ์ ก็
ต้ องพิจารณาว่าจะใช้ หนังสือพิมพ์ฉบับใด หรื อถ้ าเป็ นโทรทัศน์จะใช้ ชอ่ งใด
สาหรับการสื่อสารในปั จจุบนั มีมากมายหลายชนิดและมีการพัฒนารู ปแบบอยู่เสมอ ผู้
สื่อสารจาเป็ นต้ องมีความรู้และทักษะในการใช้ เครื่ องมือเหล่านันเป็
้ นอย่างดี เช่น การใช้ วิทยุ โทรทัศน์
โทรศัพท์ คอมพิ วเตอร์ เครื่ องฉาย เครื่ องเสียง นอกเหนือจากนีจ้ ะต้ องเข้ าใจถึงข้ อดี ข้ อจากัดของ
เครื่ องมือสื่อสารแต่ละอย่างด้ วย
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จากการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับการสื่อสารพบว่า ประกอบด้ วยแบบจาลองการสื่อสาร
ของ เดวิด เค เบอร์ โล แบบจาลองการสื่อสารของวิลเบอร์ ชแรมม์ แบบจาลองการสื่อสารของ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้
แบบจำลองกำรสื่อสำรของเดวิด เค เบอร์ โล
ในปี ค.ศ. 1960 เบอร์ โ ล (Berlo. 1960) พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ห นัง สื อ ชื่ อ “The Process of
Communication” เพื่ออธิบายทฤษฏีว่าด้ วยกระบวนการสื่อสารของมนุษย์ และนาเสนอแบบจาลอง
องค์ประกอบของการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้ วยองค์ประกอบสาคัญ 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ ผู้ส่งสาร
(Communication sorce) สาร (Message) ช่อ งสาร (Channel) และ ผู้รั บสาร (Receiver) ดัง นัน้
แบบจาลองนี ้จึงมีชื่อเรี ยกอีกชื่อว่า SMCR Model องค์ประกอบทัง้ 4 ประการ นันมี
้ ความสัมพันธ์กนั
ดังที่ปรากฏในภาพ 2.1
ภาพ 2.1
แสดงแบบจาลองการสื่อสารของ เดวิด เค เบอร์ โล

ภาพที่ 2.1 แบบจ าลองการสื่ อ สารของเดวิ ด เค เบอร์ โ ล (The Berio Model / The
SMCR Model) ที่มา : David K.Berio, (1960, p.72)
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นอกจากการนาเสนอแบบจาลองข้ างต้ นนันเบอร์
้
โล (Berlo. 1960. Pp. 72) อธิบาย
ว่าประสิทธิผลของการสื่อสารจะเกิดขึ ้นมากหรื อน้ อยเพียงไรขึ ้นอยูก่ บั ประสิทธิภาพขององค์ประกอบ
ซึง่ ประกอบด้ วยปั จจัยหรื อ คุณสมบัตติ า่ งๆ ดังต่อไปนี ้
1. ผู้ส่งสาร (Communication Source) ในทรรศนะของเบอร์ โล ผู้ส่งสารที่จะสื่อสารได้
อย่างประสิทธิภาพนัน้ ต้ องประกอบด้ วยคุณสมบัติ 5 ประการ ได้ แก่
1.1 ทักษะในการสื่อสาร (Communication Skills) 5 ประการ แบ่งเป็ นทักษะใน
การเข้ ารหัส 2 ประการ คือการเขียนและการพูด และทักษะในการถอดรหัส 2 ประการ คือ การอ่าน
และการฟั ง ส่วนทักษะที่ 5 คือทักษะในการคิดและการใช้ เหตุผลซึ่งเป็ นทักษะสาคัญในการเข้ ารหัส
และถอดรหัส
1.2 ทัศนคติ (Attitudes) ซึ่งเบอร์ โลอธิบายว่าหมายถึง ความโน้ มเอียงของคน
ในการเข้ าถึ ง หรื อหลี กเลี่ ยงวัตถุห รื อบุคคลนัน้ มี ผลต่อวิ ธี การสื่ อ สารของมนษย์ อย่างเห็นได้ ชัด
ทัศนคติในการสื่อสารแบ่งเป็ น 3 ประเภทได้ แก่ ทัศนคติของตนเอง ทัศนคติต่อเรื่ องหรื อประเด็นใน
การสื่อสาร และทัศนคติตอ่ ผู้รับสาร
1.3 ความรู้ (Knowledge) ของผู้ส่ง สารในเรื่ องเกี่ ยวกับกระบวนการสื่ อสาร
เรื่ องที่ จ ะสื่ อสาร เรื่ องที่ จ ะสื่อสาร ลักษณะของผู้รับสาร ลักษณะของสื่ อและวิธี เลื อกใช้ สื่ อ และ
ทัศนคติของตนเอง เบอร์ โลเน้ นว่าความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารจะส่งผลต่อพฤติกรรมการสื่อสาร
1.4 ระบบสังคม (Social System) หมายถึง อิทธิผลของสังคมที่ส่งผลต่อบุคคล
และพฤติกรรมการสื่อสาร
1.5 วัฒ นธรรม (Culture) หมายถึ ง ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี ค่านิ ยม และ
ความเชื่อซึง่ เป็ นตัวกาหนดรูปแบบการดาเนินชีวิตและพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์
2. สาร (Message) ซึ่งเบอร์ โลอธิบายว่า หมายถึง ผลผลิตที่เกิดจากการเข้ ารหัสของผู้
ส่งสาร นันประกอบด้
้
วย
2.1 รหัสของสาร (Message Code) หมายถึง กลุ่มของสัญลักษณ์ ซึ่งใช้ แทน
หรื อให้ หมายถึง สิ่งต่างๆ ได้ เช่น ภาษาเขียน ภาษาพูด ภาษาท่าทาง รู ปภาพ ดนตรี ฯลฯ รหัสของ
สารประกอบด้ วยสารประกอบสองส่วนได้ แก่
2.1.1 ได้ แก่ พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ เป็ นต้ น
2.1.2 โครงสร้ าง (Structure) หมายถึง การนาส่วนประกอบย่อยของรหัสมา
รวมกันเป็ นคาที่ใช้ แทนหรื อให้ หมายถึงสิ่งต่างๆ เช่น นาพยัญชนะ “ก” มารวมกับ สระ “า” เป็ นคาว่า
“กา” หมายถึง นกประเภทหนึง่ เป็ นต้ น
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2.2 เนื ้อหาของสาร (Content) หมายถึง ช่องทางที่จะใช้ สื่อความหมายแก่ผ้ รู ับ
สาร ประกอบด้ วย 2 ส่วนดังนี ้
2.2.1 ส่วนประกอบย่อย (Elements) ได้ แก่ กลุ่มคาที่ยงั ไม่ได้ เรี ยบเรี ยงตามโต
รงสร้ างและหน้ าที่ทางไวยากรณ์
2.2.2 โครงสร้ าง (Structure) หมายถึง การเรี ยบเรี ยงลาดับของคาตามหลัก
ไวยากรณ์
2.3 การเลือกและจัดลาดับของข่าวสาร หรื อจัดเสนอสาร (Treatment) หมายถึง
การตัดสินใจเลือกและจัดลาดับของรหัสสารและเนื ้อหา ซึ่งได้ แก่ ข่าวสารที่จะนาเสนอให้ เหมาะสม
และสนองวัตถุประสงค์ในการสื่อสารได้ เช่นการพาดหัวข่าวหน้ า1 เพื่อสร้ างความน่าสนใจ เป็ นต้ น
การเลือกและการจัดลาดับของข่าวสารหรื อจัดเสนอสารประกอบ2 ส่วนได้ แก่
2.3.1 ส่วนประกอบย่อย (Elements) ได้ แก่ รูปแบบ วิธีการ หรื อเทคนิคในการ
นาเสนอสาร
2.3.2 โครงสาร (Structure) หมายถึง การจัดหรื อการเรี ยงลาดับของรหัสสาร
และเนื ้อหาซึ่งหมายถึง สารที่ต้องการส่งให้ สอดคล้ องกับเทคนิคการนาเสนอที่ผ้ สู ่งสารใช้ หรื อให้ เกิด
ความน่าสนใจ หรื อสอดคล้ องกับพฤติกรรมและความต้ องการของผู้รับสาร เป็ นต้ น
3. ช่องสาร (Channel) ในทรรศนะของเบอร์ โลแบ่งออกเป็ น3 ประเภทดังนี ้
3.1 ช่องสารที่เป็ นตัวกลางในการนาสารจากผู้ส่งสารมายังผู้รับสาร ได้ แก่ คลื่น
แสง คลื่นเสียง วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เป็ นต้ น
3.2 ช่องสารซึ่งเป็ นพาหะของสิ่งที่นาสารไปสู่ประสาทรับรู้ทง5
ั ้ ของมนุษย์ ได้ แก่
การเห็น การได้ ยิน การสัมผัส การได้ กลิ่น การลิ ้มรส ตัวอย่างเช่น อากาศซึ่งเป็ นตัวนาคลื่นเสียงไปสู่
ประสาทการได้ ยิน เป็ นต้ น
3.3 วิธีการเข้ ารหัสและถอดรหัสสาร เช่น การใช้ วิธีการพูด หรื อวิธีเขียน เป็ นต้ น
โดยทัว่ ไปทฤษฎีนิเทศศาสตร์ มกั ไม่นิยามความหมายของช่องสารในความหมายนี ้ (พัชนี เชยจรรยา,
เมตตา วิวฒ
ั นานุกลู และถิรนันท์ อนุวชั ศิริวงศ์, 2541, น. 29)
4. ผู้รับสาร (Receiver) หมายถึง จุดหมายปลายทางของสารซึ่ง ต้ อ งประกอบด้ ว ย
คุณสมบัตทิ ง5
ั ้ ประการเช่นเดียวกับผู้สง่ สาร
นอกจากนี แ้ บบจ าลองแสดงองค์ประกอบของการสื่ อสารและรายละเอี ยดดัง กล่าว
ข้ า งต้ น แล้ ว เบอร์ โ ลยัง เสนอทรรศนะเพิ่ ม เติ ม ว่ า การสื่ อ สารนัน้ เป็ นพฤติ ก รรมที่ ก ระท าโดยมี
จุดมุ่งหมายพฤติกรรมการสื่อสารเกิดจากปฏิสมั พันธ์ขององค์ประกอบทัง4
้ องค์ประกอบ ดังนันเมื
้ ่อ
มองกระบวนการสื่อสารจึงต้ องมองในภาพรวมความสัมพันธ์ ของทุกองค์ประกอบไม่สามารถแยก
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ส่วนจากกันได้ จากแนวคิดดังกล่าวจึงอนุมานได้ ว่า เบอร์ โลมองพฤติกรรมสื่อสารเป็ นกระบวนการที่
เกิดจากความสัมพันธ์ขององค์ประกอบดังกล่าวข้ างต้ น (สุรัตน์ ตรี สกุล, 2547:น. 73)
กล่าวโดยสรุป “การสื่อสาร” มาจากภาษาอังกฤษคาว่า “Communication” ซึง่ รากศัพท์
มาจากภาษาลาตินว่า “Communis” หมายถึง “การร่วมกัน” หมายความว่า เมื่อมีการสื่อสารหรื อการ
สื่อความหมายก็จะมีการกระทาร่วมกันในบางสิ่งบางอย่าง นัน่ คือการถ่ายทอดหรื อการแลกเปลี่ยน
ข่าวสาร ความรู้ ความคิด ของคนเรา การสื่อสารจึงเป็ นปฏิกิริยาสัมพันธ์ทางสังคมที่สื่อความหมาย
ผ่านระบบสัญลักษณ์ กระบวนการแลกเปลี่ยนข้ อมูล ข่าวสารระหว่างบุคคลต่อบุคลหรื อบุ คคลต่อ
กลุม่
แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทำงประชำกรศำสตร์
(Concept of Demographic Characteristics)
ผู้รับสารเป็ นกลุ่มชนขนาดใหญ่ มีความหลากหลายและไม่จาเป็ นต้ องเคยรู้ จักอยู่ใน
สังคมเดียวกันหรื อมีประสบการณ์ ร่วมกันมาก่อนผู้รับสารแต่ละคนจะมีลักษณะที่แตกต่างกันใน
หลายๆ ด้ าน โดยเฉพาะลักษณะทางประชากร ซึ่งได้ แก่ อายุ เพศ การศึกษา และสถานทางเศรษฐกิจ
และสังคมโดยผู้รับข่าวสารที่มีลกั ษณะทางประชากรแตกต่างกันจะมีพฤติกรรม ความสนใจในการรับ
ข่าวสารแตกต่างกันไปด้ วยการศึกษาครัง้ นีผ้ ้ ศู ึกษาได้ รวบรวมข้ อมูลพื ้นฐานเกี่ ยวกับลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ เพื่อทาความเข้ าใจความเกี่ยวพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ กบั การรับ
สารมีรายละเอียดดังนี ้
เพศ
ลักษณะทางเพศเป็ นลักษณะทางประชากรที่บคุ คลได้ รับมาแต่กาเนิด ในประชากรกลุ่ม
ใดๆ ก็ตามจะประกอบด้ วยประชากรเพศชาย (Male) และ ประชากรเพศหญิง (Female) ซึ่งโดยปกติ
แล้ วจะมีจานวนที่ใกล้ เคียงกันเพราะธรรมชาติได้ สร้ างความสมดุลทางเพศมาให้ กบั ประชากรทุกกลุ่ม
เพศเป็ นปั จ จัยพื น้ ฐานด้ านร่ ายกายที่ แตกต่างกันของบุคคลเป็ นสถานภาพที่ มี ม าแต่กาเนิดของ
บุคคล เมื่อเป็ นสมาชิกของกลุ่มเพศจะเป็ นตัวกาหนดบทบาทหน้ าที่ของบุคคลตลอดจนพัฒนาการ
ต่างๆ ในแต่ละช่วงวัยก็มีความแตกต่างกันด้ วย ความแตกต่างทางเพศทาให้ บคุ คลมีพฤติกรรมการ
ติดต่อสื่อสารที่แตกต่างกัน กล่าวคือ เพศหญิงมีแนวโน้ มและมีความต้ องการที่จะส่งและรับข่าวสาร
มากกว่าเพศชายในขณะที่เพศชายไม่ได้ มีความต้ องการที่จะส่งและรับข่าวสารแต่เพียงอย่างเดียว
เท่านันแต่
้ มีความต้ องการที่จะสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีให้ เกิดจากการรับข่าวสารนันด้
้ วย
แมคคี (Mckee , 1962 อ้ างถึง ใน กิ่ ง แก้ ว ทรั พ ย์ พ ระวงศ์ , 2546,น.23) ศึกษาพบว่า
ผู้ชายมีความสามารถทางการจารูปทรงสิ่งของได้ แม้ ว่าจะตังพลิ
้ กแพลงในท่าต่างๆ หรื อสามารถที่จะ
เห็ น ความสัม พันธ์ ของ Space – form ในจิ นตนาการได้ ส่ว น พาเตลและกอร์ ดอน ( Patel and
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Gordon , 1960 อ้ า งถึ ง ในกิ่ ง แก้ ว ทรั พ ย์ พ ระวงศ์ , 2546) ศึก ษาพบว่ า เด็ ก หญิ ง มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะ
สามารถคล้ อยตามผู้อื่นหรื อถูกชักจูง ใจได้ ง่ ายกว่าเด็กชาย สอดคล้ องกับการวิจัยของ คิม เบอร์
(Kimber , 1974 อ้ างถึงใน สุชา จันทร์ เอม, 2544,น.22) ที่ศึกษาพบว่าเด็กหญิงสามารถรับสารและ
เลียนแบบพฤติกรรมบุคลิกภาพของผู้อื่นได้ ง่ายกว่าเด็กชาย ผลการศึกษาและวิจยั ของเบอแนตและ
โคเฮน (Bennett And Cohen ,1959 อ้ า งถึ ง ใน สุร างค์ โค้ ว ตระกูร , 2541,น.42) ที่ ศึก ษาเกี่ ย วกับ
ธรรมชาติของความแตกต่างกันระหว่างเพศชายกับเพศหญิงยั งพบว่า เพศชายมีความคิดหนักแน่น
มากกว่าความคิดของเพศหญิ งแต่เพศหญิ งจะมีความละเอียดอ่อนและรอบคอบในด้ านความคิด
มากกว่ า เพศชายซึ่ ง จะส่ ง ผลต่อ กระบวนการรั บ รู้ ข่ า วสารและการวิ เ คราะห์ ข้ อมูล และน ามา
ประยุกต์ใช้ ในการดาเนินชีวิตในขันต่
้ อไปอีกด้ วย
อายุ
อายุ เป็ นคุณลักษณะทางประชากรอีกลักษณะหนึง่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา
ของการมีชีวิตอยู่หรื อตามวัยของบุคคล เป็ นลักษณะประจาตัวบุคคลที่สาคัญมากในการศึกษาและ
วิ เ คราะห์ ท างประชากรศาสตร์ โ ดยอายุ จ ะแสดงถึ ง วัย วุ ฒิ ข องบุ ค คลและเป็ นเครื่ อ งบ่ ง ชี ถ้ ึ ง
ความสามารถในการทาความเข้ า ใจในเนื ้อหาและข่าวสารรวมถึงการรับรู้ ต่างๆ ได้ มากน้ อยต่างกัน
การมีประสบการณ์ในชีวิตที่ผา่ นมาแตกต่างกันหรื ออีกประการหนึง่ คืออายุจะเป็ นเครื่ องบ่งชี ้ถึงความ
สนใจในประเด็ น ต่า งๆเช่น เรื่ อ งการเมื อ งความสนุก สนาน การเตรี ย มตัว สร้ างอนาคตเป็ นต้ น
นอกจากนันก็
้ จะชี ้ให้ เห็นอารมณ์ที่แตกต่างกันออกไปในกลุ่มคนที่มีวยั ต่างกันอันเนื่องจากกระบวน
การคิดและตัดสินใจที่ผ่านการกลัน่ กรองจากประสบการณ์ของช่วงวัยที่จะส่งผลต่อกระบวนการคิด
และการควบคุมทางอารมณ์ของแต่ละช่วงอายุของบุคคล
จากการศึกษาของ ทอแรนซ์ ( Tarrance , 1962 อ้ างถึงใน กิ่ง แก้ ว ทรัพ ย์พระวงศ์ ,
2546,น.24) ระบุว่า เรื่ องความคิดละเอียดละออซึ่งเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของความคิดสร้ างสรรค์
พบว่า อายุที่เพิ่มขึ ้นของเด็กจะทาให้ มีความคิดที่รอบคอบเพิ่มมากขึ ้น อายุหรื อวัยเป็ นปั จจัยที่ทาให้
คนมีความแตกต่างในเรื่ องความคิด และพฤติกรรมบุคคลที่มีอายุมากจะมีพฤติกรรมการตอบสนอง
ต่อการติดต่อสื่อสารต่างจากบุคคลที่มีอายุน้อยและบุคคลที่มีอายุน้อยจะมีพฤติกรรมการตอบสนอง
ต่อการติดต่อสื่อสารเปลี่ยนไปเมื่อตนเองมีอายุมากขึ ้น
ระดับการศึกษา
การศึกษาในที่นี ้หมายถึงระดับการศึกษาที่ได้ รับจากสถาบันการศึกษาและที่ได้ รับจาก
ประสบการณ์ ของชีวิต การศึกษาบ่งบอกถึงความสามารถในการเลือกรับข่าวสารและอัตราการรู้
หนังสือ ระดับการศึกษาจะทาให้ คนมีความรู้ ความคิดตลอดจนความเข้ าใจในสิ่งต่างๆ กว้ างขวาง
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ลึกซึ ้งแตกต่างกันออกไปทาให้ ผ้ พู ูดสามารถแยกความเหมาะสมของเนื ้อหาและตัวอย่างที่ จะยกมา
กล่าวได้
การศึกษานอกจากจะทาให้ บุคคลมีศกั ยภาพเพิ่มขึ ้นแล้ วการศึกษายังทาให้ เกิดความ
แตกต่างทางทัศนคติ ค่านิยมและคุณธรรมความคิดอีกเช่นกัน นอกจากนี ้ ปรมะ สตะเวทิน (2546 ,
น.116 ) ยังได้ กล่าวว่าการศึกษา เป็ นลักษณะสาคัญอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อผู้รับสารดังนันคน
้
ที่ได้ รับการศึกษาในระดับที่ตา่ งกัน ยุคสมัยที่ตา่ งกันระบบการศึกษาแตกต่างกัน สาขาวิชาที่แตกต่าง
กัน จึงมีความรู้สกึ นึกคิดอุดมการณ์ และความต้ องการที่แตกต่างกันไปอีกด้ วย
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ธีระภัทร์ เอกผาชัยสวัสดิ์ (2551,น.24) ระบุว่า สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมจะเป็ น
เครื่ องชี ้ถึงเรื่ องที่กลุ่มจะสนใจรับรู้ข่าวสารบุคคลที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกันทัง้
การประกอบอาชีพ รายได้ ศาสนา รวมไปถึงสถานภาพสมรสย่อมส่งผลต่อการรับสารที่แตกต่างกัน
ด้ วย
ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและครอบครัว รายได้ ของบุคคลแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ
ซึง่ เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญแสดงถึงการมีศกั ยภาพในการดูแลตนเองบ่งบอกถึงอานาจการใช้ จา่ ยใน
การบริ โภคข่าวสาร ผู้ที่มี ส ถานภาพทางเศรษฐกิ จ สูง จะมี โอกาสที่ ดีกว่าในการแสวงหาสิ่ง ที่ เป็ น
ประโยชน์ตอ่ การดูแลตนเอง ผู้ที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจต่าจะมีการศึกษาน้ อยทาให้ มีข้อจากัดใน
การรับรู้ เรี ยนรู้ตลอดจนการแสวงหาความรู้และประสบการณ์ในการดูแลตนเอง
อาชีพและลักษณะการรวมกลุ่มของผู้ฟัง ลักษณะอาชีพหรื อลักษณะแห่งการรวมกลุ่ม
จะบ่บง่ บอกลักษณะเฉพาะของบุคคลช่วงเวลาที่เปิ ดรับข่าวสารเรื่ องที่กลุม่ ผู้ฟังสนใจเช่น กลุ่มชาวนา
ก็จะสนใจเกี่ ยวกับเรื่ องข้ าวราคาข้ าว ปุ๋ย เป็ นต้ นในบางกรณี คนที่มีอาชี พอย่างหนึ่งแต่อาจจะไป
รวมกลุม่ กับคนที่มีอาชีพหนึง่ ก็ได้ ซึง่ ก็จะทาให้ ความสนใจของเขาขยายวงกว้ างออกไป
ศาสนาหรื อกลุ่มความเชื่อในศาสนา เช่น ศาสนาพุทธ อิสลามหรื อศาสนาคริ สต์ หรื อ
อื่นๆ ย่อมมีแนวคิด วัฒนธรรม ประเพณี และหลักการในการคิดตัดสินใจต่อการรับสารแตกต่างกัน
ตามรายละเอียดปลีกย่อยของศาสนา ดังนันการสื
้
่อสารหรื อถ่ายทอดข้ อมูลโดยการพิจารณาความ
แตกต่างทางศาสนาย่อมเป็ นผลดีในการสามารถสงสารให้ แก่ผ้ รู ับสารได้ อย่างถูกต้ องและตรงกับ
ความต้ องการของผู้รับสารมากที่สดุ
สถานภาพสมรส หมายถึงการครองเรื อนซึ่งอาจแบ่งออกได้ เป็ น คนโสด สมรส หม้ าย
หย่า หรื อแยกกันอยู่ ลักษณะความแตกต่างด้ านขนบธรรมเนี ยมประเพณี ความเชื่ อถื อทางด้ าน
ศาสนา ย่อมมีอิทธิพลต่อสถานภาพการสมรสซึ่งมีผลโดยตรงต่อการรับรู้ข่าวสาร สถานภาพสมรส
ของบุคคลจะบ่งบอกถึงความมีอิสระในการตัดสินใจและอิทธิ พลต่อกระบวนการคิดการวิเคราะห์
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ข้ อมูลข่าวสาร สตรี ที่สมรสแล้ วและสตรี ที่ยัง โสดย่อมมีกระบวนการรับรู้ ข่าวสารที่แตกต่างกันอัน
เนื่องมาจากสภาพครอบครัวและอิทธิพลของจานวนบุคคลรอบข้ าง
กล่าวโดยสรุป ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ หมายถึง สิ่งที่แต่ละคน
ได้ รับมาตังแต่
้ กาเนิด ประกอบด้ วย เพศชาย และเพศหญิง ซึ่งความแตกต่างทางเพศจะเป็ นตัวทาให้
บุค คลมี ค วามแตกต่า งกัน การที่ บุค คลเข้ า เป็ นสมาชิ ก ของกลุ่ม เพศจะเป็ นตัว แปรท าให้ บุค คล
แสดงออกตามบทบาทที่ แ ตกต่า งกัน ไป ความแตกต่ า งทางเพศท าให้ บุ ค คลมี พ ฤติ ก รรมการ
ติดต่อสื่อสารที่แตกต่างกัน กล่าวคือ เพศหญิงมีความต้ องการที่จะรับและส่งข่าวสารมากกว่าเพศ
ชาย
แนวคิดเกี่ยวกับกำรเปิ ดรั บข่ ำวสำร
( Concept of Media exposure )
ยุพดี ฐิ ติกุลเจริ ญ , (2537,น.3) ระบุว่า การสื่อสารนัน้ จัดได้ ว่าเป็ นปั จจัยที่สาคัญ
ปั จจัยหนึ่งในชีวิตของมนุษย์ นอกเหนือจากปั จจัยสี่ที่มีความจาเป็ นต่อความอยู่รอดของมนุษย์ ซึ่ง
ได้ แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่ องนุ่งห่มและยารักษาโรค แม้ ว่าการสื่อสารจะไม่ได้ มีความเกี่ยวข้ อง
โดยตรงกับความเป็ นความตายของมนุษย์เหมือนกับปั จจัยสี่ แต่การที่จะให้ ได้ มาซึ่งปั จจัยสี่นนั ้ ย่อม
ต้ องอาศัยการสื่อสารเป็ นเครื่ องมืออย่างแน่นอน มนุษย์ต้องอาศัยการสื่อสารเป็ นเครื่ องมือเพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ในการดาเนินกิจกรรมใดๆของตนและเพื่ออยู่ร่วมกับคนอื่นๆในสังคม การสื่อสาร
เป็ นพื น้ ฐานของการติ ด ต่ อ ของกระบนการทางสัง คม ยิ่ ง สัง คมมี ค วามสลับ ซับ ซ้ อ นมากและ
ประกอบด้ วยคนจานวนมากขึน้ เท่าใด การสื่อสารยิ่งมีความสาคัญมากขึน้ ท่านัน้ ทัง้ นีเ้ พราะการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและสังคมจะนามาซึ่งความสลับซับซ้ อนหรื อความสับสนต่างๆ
จนอาจก่อให้ เกิดความไม่เข้ าใจและไม่แน่ใจแก่สมาชิกของสังคม ดังนันจึ
้ งต้ องอาศัยการสื่อสารเป็ น
เครื่ องมือเพื่อแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว
ข่าวสารจึงเป็ นปั จจัยสาคัญที่ใช้ ในการประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆของ
มนุษย์ ความต้ องการข่าวสารจะเพิ่มมากขึ ้นเมื่อบุคคลนันต้
้ องการข้ อมูลในการตัดสินใจหรื อไม่แน่ ใจ
เรื่ องมดเรื่ องหนึ่ง นอกจากนันข่
้ าวสารยังเป็ นสิ่งที่ทาให้ ผ้ เู ปิ ดรับมีความทันสมัย สามารถปรับตัวให้
เข้ า กับ สถานการณ์ ข องโรคปั จ จุบัน ได้ ดี ยิ่ ง ขึน้ ดัง ที่ ชาร์ ล ส์ เค อัท คิน ( Charles k. Atkin, 1973:
น.208) ได้ ก ล่า วว่า บุค คลที่ เ ปิ ดรั บ ข่ า วสารมาก ย่อ มมี หูต ากว้ า งไกล มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจใน
สภาพแวดล้ อมและเป็ นคนทันสมัยเหตุการณ์กว่าบุคคลที่เปิ ดรับข่าวสารน้ อย
อย่างไรก็ตาม บุคคลจะไม่รับข่าวสารทุกอย่างที่ผ่านมาสู่ตนทังหมดแต่
้
จะเลือกรับรู้
เพียงบางส่วนที่คิดว่ามีประโยชน์ตอ่ ตน ดังนันข่
้ าวสารที่หลัง่ ไหลผ่านเข้ ามาไปยังบุคคลจากช่อ งทาง
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ต่างๆนันมั
้ กจะถูกคัดเลือกตลอดเวลา ข่าวสารที่น่าสนใจมีประโยชน์และเหมาะสมตามความนึกคิด
ของผู้รับสาร จะเป็ นข่าวสารที่ก่อให้ เกิดความสาเร็จในการสื่อสาร (กิตมิ า สุรสนธิ ,2533 :น.46-47)
การเลือกสรรข่าวสารของบุคคลเป็ นสิ่งที่อธิบายถึงพฤติกรรมการสื่อสารของแต่ละ
บุคคลว่าความแตกต่างกันทางสภาพส่วนบุคคลหรื อสภาพจิตวิทยามีผลต่อการเปิ ดรับข่าวสาร โดยมี
กระบวนการเลือกสรร (Selective Process) ที่แตกต่าง
โจเซฟ ที แคลปเปอร์ (Klapper, J.T.,1960, p.19) ได้ กล่าวว่า กระบวนการเลือกรับ
สรรข่ า วสาร หรื อ เปิ ดรั บ ข่ า สารเปรี ย บเสมื อ นเครื่ อ งกรองข่ า วสารในการรั บ รู้ ของมนุ ษ ย์ ซึ่ ง
ประกอบด้ วยการกลัน่ กรอง 4 ขันตอนล
้
าดับดังต่อไปนี ้
1.การเลื อ กเปิ ดรั บ (Selective Exposure) เป็ นขัน้ แรกในการเลื อ กช่อ งทางการ
สื่อสารบุคคลจะเลือกเปิ ดรับสื่อและข่าวสาร จากแหล่งสารที่มีอยู่กันหลายแหล่ง เช่นการเลือกซือ้
หนังสือพิมพ์ ฉบับใดฉบับหนึ่ง เลือกเปิ ดวิทยุกระจายเสียงสถานีใดสถานีหนึ่งตามความสนใจและ
ความต้ องการของตน อีกทังทั
้ กษะและความชานาญในการรับรู้ ข่าวสารของคนเรานันก็
้ ตา่ งกัน บาง
คนถนัดที่จะฟั งมากกว่าอ่านก็จะชอบวิทยุ ดูโทรทัศน์มากกว่าการอ่านหนังสือ เป็ นต้ น
2.การเลื อกให้ ความสนใจ (Selective Attention) ผู้เปิ ดรับข่าวสารมี แนวโน้ ม ที่จ ะ
เลือกสนใจข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง โดยมักเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของตนเพื่อ
สนับสนุนทัศนคติเดิมที่มีอยู่และหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่สอดคล้ องกับความรู้คามเข้ าใจหรื อทัศนคติเดิมที่มี
อยู่แล้ วเพื่อไม่ให้ เกิดภาวะทางจิตใจที่ไม่สมดุลหรื อมีความไม่สบายใจที่เรี ยกว่า ความไม่สอดคล้ อง
ทางด้ านความเขาใจ (Cognitive Dissonance)
3.การเลื อกรับรู้ ละตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) เมื่ อ
บุคคลเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารแล้ วก็ใช่ว่าจะรับรู้ ข่าวสารทังหมดตามเจตนารมณ์
้
ข องผู้ส่งสารเสมอไป
เพราะคนเรามักเลือกรับรู้และตีความหมายสารแตกต่างกันไปตามความสนใจ ทัศนคติ ประสบการณ์
ความเชื่ ความต้ องการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะทางร่ างกายหรื อสภาวะทางอารมณ์ และ
จิตใจ ฉะนันแต่
้ ละคนอาจตีความเฉพาะข่าวสารให้ มีทิศทางเป็ นที่นา่ พอใจของแต่ละบุคคล
4.การเลือกจดจา (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจาข่าวสารในส่วนที่ตรง
กับความสนใจ ความต้ องการ ทัศนคติ ฯลฯ ของตนเองและมักจะลืมหรื อไม่นาไปถ่ายทอดต่อในส่วน
ที่ตนเองไม่สนใจ ไม่เห็นด้ วยหรื อเรื่ องที่ขัดแย้ งค้ านกับความคิดของตนเอง ข่าวสารที่คนเราเลือก
จดจาไว้ นนั ้ มักมีเนื ้อหาที่จะช่วยส่งเสริ มหรื อสนับสนุนความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ค่านิยมหรื อความ
เชื่อของแต่ละคนที่มีอยู่เดิมให้ มีความมัน่ คงชัดเจนยิ่งขึ ้นและเปลี่ยนแปลงยากขึ ้น เพื่อนาไปใช้ เป็ น
ประโยชน์ในโอกาสต่อไป ส่วนหนึ่งอาจนาไปใช้ เมื่อเกิดความรู้สึกขัดแย้ งและมีสิ่งที่ ทาให้ ไม่สบายใจ
ขึ ้น
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สาหรับปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเปิ ดรับข่าวสารของบุคคลนัน้ ทอดด์ฮนั ท์ และ
เบรนท์ รู เบน (Todd Hunt Brent d. Ruben, 1993, p.65 อ้ างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน , 2541, น.122)
ระบุวา่ ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเปิ ดรับข่าวสารของบุคคล มีดงั นี ้
1. ความต้ องการ (Need) ปั จจัยที่สาคัญหนึง่ ในกระบวนการเลือกของมนุษย์คือ ความ
ต้ องการ ความต้ องการทุกอย่างของมนุษย์ ทัง้ ความต้ องการทางกายและใจ ทัง้ ความต้ องการ
ระดับสูงและความต้ องการระดับต่า ย่อมเป็ นตัวกาหนดการเลือกของเรา เราเลือกตอบสนองความ
ต้ องการของเรา เพื่อให้ ได้ ข่าวสารที่ต้องการ เพื่อแสดงรสนิยม เพื่อการยอมรับในสังคม เพื่อความ
พอใจ ฯลฯ
2. ทัศนคติและคานิยม (Attitude and Values) ทัศนคติ คือความขอบมีใจโน้ ม เอี ยง
(Preference and Predisposition) ต่ อ เรื่ อ งต่ า งๆ ส่ ว นค่ า นิ ย มคื อ หลัก พื น้ ฐานที่ เ รายึ ด ถื อ เป็ น
ความรู้สึกที่ว่าเราควรทาหรื อไม่ควรทาอะไรในการมีความสัมพันธ์ กบั สิ่งแวดล้ อมและคนซึ่งทัศนคติ
และค่านิยมมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเลือกใช้ สื่อมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมาย
และการเลือกจดจา
3. เป้าหมาย (Goal) มนุษย์ทุกคนมีเป้าหมาย มนุษย์ทุกคนกาหนดเป้าหมายในการ
ดาเนินชีวิตทังในเรื
้ ่ องอาชีพ การเข้ าสังคม การพักผ่อน เป้าหมายของกิจกรรมต่างๆที่เรากาหนดขึ ้นนี ้
จะมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ สื่อมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือกจดจา
เพื่อสนองเป้าหมายของตน
4. ความสามารถ (Capability) ความสามารถของเราเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งรวมทั ง้
ความสามารถด้ านภาษามีอิทธิพลต่อเราในการเลือกรับข่าวสาร เลือกตีความหมายและเลือกเก็บ
เนื ้อหาของข่าวนันไว้
้
5. การใช้ ประโยชน์ (Utility) กล่าวโดยทั่วไปแล้ ว เราจะให้ ความสนใจและใช้ ความ
พยายามในการที่จะเข้ าใจ และจดจาข่าวสารที่เราสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้
6. ลีลาในการสื่ อสาร (Communication Style) การเป็ นผู้รับข่าวสารของเรานัน้ ส่วน
หนึ่งขึ ้นอยู่กับลีลาในการสื่อสารของเรา คือ ความชอบหรื อไม่ชอบสื่อบางประเภท ดังนันบางคนจึ
้
ง
ชอบฟั งวิทยุ บางคนชอบดูโทรทัศน์ บางคนชอบอ่านหนังสือพิมพ์ ฯลฯ
7. สภาวะ (Context) สภาวะในที่ นี ห้ มายถึ ง สถานที่ บุ ค คลและเวลาที่ อ ยู่ ใ น
สถานการณ์ การสื่อสาร สิ่งต่างๆเหล่านีม้ ีอิทธิ พลต่อการเลือกของผู้รับสาร การมีคนอื่นอยู่ด้วย มี
อิทธิพลต่อการเลือกใช้ สื่อและข่าวสาร การเลือกตีความหมายและเลือกจดจาข่าวสาร การที่เราต้ อง
ถูกมองว่าเป็ นอย่างไร การที่เราคิดว่าคนอื่นมองเราอย่างไร เราเชื่อว่าคนอื่นคาดหวังอะไรจากเราและ
การที่คดิ ว่าคนอื่นคิดว่าเราอยูใ่ นสถานการณ์อะไร ล้ วนแต่มีอิทธิพลต่อการเลือกของเรา
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8. ประสบการณ์ (Experience and Habit) ในฐานะของผู้รับสาร ผู้รับสารแต่ละคน
พัฒนานิสยั การรับสารอันเป็ นผลจากประสบการณ์ใ นการรับข่าวสารของเรา เราพัฒนาความชอบสื่อ
ชนิดใดชนิดหนึ่ง รายการประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนันเราจึ
้
งเลือกใช้ สื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง สนใจเรื่ อง
ใดเรื่ องหนึง่ และเลือกจดจาเรื่ องใดเรื่ องหนึง่
ขวัญเรื อง กิติวฒ
ั น์ (2531,น.26) มีความเห็นว่าปั จจัยที่ทาให้ บคุ คลมีการเปิ ดรับข่าวสาร
ที่แตกต่างกันคือ
1. ปั จ จัยด้ านบุคลิ กภาพและปั จ จัยวิทยาส่วนบุคคล มี แนวคิดว่าคนเราแต่ละคนมี
ความแตกต่างเฉพาะตัวบุคคลอย่างมากในด้ านโครงสร้ างทางจิตวิทยาส่วนบุคคล ซึ่ง เป็ นผลสื บ
เนื่องมาจากลักษณะการอบรมเลี ้ยงดูที่แตกต่างกัน การดารงชีวิตในสภาพแวดล้ อมที่แตกต่างไม่
เหมือนกัน ซึ่งผลกระทบถึงระดับสติปัญญา ความคิด ทัศนคติ ตลอดจนกระบวนการของการรับรู้
การจูงใจ
2. ปั จจัยด้ านสภาพความสัมพันธ์ทางสังคม เนื่องจากคนเรามักยึดติดกับกลุ่มสังคมที่
ตนสังกัด อยู่เป็ นกลุ่มอ้ างอิง (Reference Group) ในการตัดสิ ้นใจที่จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมใดๆก็
ตาม นันคื
้ อ มักจะคล้ อยตามกลุม่ ในแง่ความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมเพื่อให้ เป็ นที่ยอมรับของกลุม่
3. ปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อมนอกระบบการสื่อสาร เชื่อว่าลักษณะต่างๆได้ แก่ เพศ
อาชีพ ระดับการศึกษารายได้ ทาให้ เกิดความคล้ ายคลึงของการเปิ ดรับเนื ้อหาของการสื่อสาร รวมถึง
การตอบสนองต่อเนื ้อหาดังกล่าวไม่แตกต่างกันด้ วย
นอกจากนี ้ วิ ล เบอร์ ซแรมม์ (Willbur Schramm, 1973: p.122) ยัง ได้ ชี ใ้ ห้ เห็ น ถึ ง
องค์ประกอบอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อการรับข่าวสารของบุคคลดังนี ้
1. ประสบการณ์ ซึง่ เป็ นปั จจัยที่ทาให้ ผ้ รู ับส่งสารแสวงหาข่าวสารที่แตกต่างกัน
2. การประเมินสารประโยชน์ของข่าวสารที่ผ้ รู ับสารแสวงหาเพื่อตอบสนอง จุดประสงค์
ของตนอย่างใดอย่างหนึง่
3. ภูมิหลังที่แตกต่างกันทาให้ บคุ คลมีความสนใจแตกต่างกัน
4. การศึกษาและสภาพแวดล้ อมทาให้ มีความแตกต่างในพฤติกรรมการเลือกรับสาร
5. ความสามารถในการรับสารซึ่งเกี่ยวกับสภาพร่ างกายและจิตใจที่ทาให้ พฤติกรรม
การเปิ ดรับแตกต่างกัน
6. บุคลิกภาพทาให้ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติการโน้ มน้ าวใจและพฤติกรรมของ
ผู้รับสาร
7. อารมณ์ สภาพทางอารมณ์ของผู้รับสาร จะทาให้ เข้ าใจความหมายของข่าวสาร หรื อ
อาจเป็ นอุปสรรคต่อความเข้ าใจความหมายของข่าวสารได้
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8. ทัศนคติ จะเป็ นตัวกาหนดท่าทีของการรับและตอบสนองต่อสิ่งเร้ า หรื อข่าวสารที่ได้
พบเกี่ยวกับการเปิ ดรับข่าวสารนัน้
วิลเบอร์ ซแรมม์ (Willbur Schramm) กล่าวถึงหลักการทัว่ ไปของการเลือกความสาคัญ
ของข่าวสารนันว่
้ า ขึ ้นอยู่กบั การใช้ ความพยายามน้ อยที่สดุ (Least effect) และผลที่จะได้ (Promise
of reward) ซึง่ อยูใ่ นรูปของสูตรการเลือกรับข่าวสาร ดังภาพ 2.2
ตาราง 2.2
ภาพการเลือกรับข่าวสาร
สิ่งตอบแทนที่คาดหวัง
การเลือกรับข่าวสาร = ---------------------------ความพยายามที่ต้องใช้
จากภาพ 2.2 จะเห็นได้ ว่าคนเรามีแนวโน้ มที่จะเปิ ดรับข่าวสารที่ใช้ ความพยายามน้ อย
เช่น ข่าวสารต่างๆที่อยู่ใกล้ ตวั สามารถเลือกรับได้ ง่ายและมีสารประโยชน์ต่อตนเองในการเลือกนัน้
อาจมี สาเหตุอื่นๆ อีก เช่น ประสบการณ์ ต่างกัน ความสามารถในการประเมินสารประโยชน์ของ
ข่าวสารตลอดจนสภาวะทางสังคมและจิตใจของแต่ละคนด้ วย
สาหรับความหมายของการเปิ ดรับข่าวสารนัน้ แซมมวล เบคเกอร์ (Samuel L. Becker,
1972,p.42) ได้ ให้ ความหมายของการเปิ ดรั บข่าวสาร โดยการจ าแนกตามพฤติกรรมการเปิ ดรั บ
ข่าวสาร ดังนี ้
1. การแสวงหาข้ อมูล (Information Seeking) กล่าวคือ บุคคลที่จะแสวงหา ข้ อมูลเมื่อ
ต้ องการให้ มีความคล้ ายคลึงกับบุคคลอื่นในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ หรื อเรื่ องทัว่ ๆไป
2. การเปิ ดรับข้ อมูล (Infoemation Recepivity) กล่าวคือ บุคคลจะเปิ ดรับข่าวสารเพื่อ
ทราบข้ อมูลที่ตนเองสนใจ อยากรู้ สนใจ หากมีข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้ องกับตนเองก็จะให้ ความเอาใจ
ใส่อา่ นหรื อดูหรื อฟั งเป็ นพิเศษ
3. การเปิ ดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) กล่าวคือ บุคคลที่จ ะเปิ ดรั บ
ข่าวสารเพราะต้ องการกระทาสิ่งใดสิ่งหนึง่ หรื อเพื่อผ่อนคลายอารมณ์
ส าหรั บเหตุผ ลในการที่ ม นุษย์ เลื อ กสนใจหรื อตัง้ ใจรั บข่าวสารอย่างจากสื่ อใดนัน้ มี
นักวิชาการหลายท่านที่มีความเห็นสอดคล้ องกันดังนี ้
สุรพงษ์ โสธนะเสถี ยร, (2533,น.44) ระบุว่า ไฟรด์ สัน (Friedson) ไรเลย์ (Riley) และ
ฟลาวเวอร์ แมน (Flowerman , 1951,p.34) กล่าวว่า แรงจูง ใจที่ ต้องการเป็ นที่ ยอมรั บของสมาชิ ก
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ภายในสัง คมจะเป็ นสิ่ ง ที่ ช่วยกาหนดความสนใจเปิ ดรั บสื่ อจากสื่ อ ต่างๆ ก็ เ พื่ อตอบสนองความ
ต้ องการของตน ซึ่ง ปรากฏการณ์ นี ้ เมอร์ ตัน (Merton) ไรท์ (Wright) วาบเลส (Waples) เรี ยกว่า ”
พฤติกรรมในการแสวงหาข่าวสาร” นักวิชาการเหล่านี ม้ ีความเห็นตรงกันว่า ผู้รับข่าวสารจะเลือกรับ
สื่อใดนันย่
้ อมเป็ นไปตามบทบาทและสถานภาพ ทางสังคมของผู้รับสารก็เพื่อนาไปเป็ นหัวข้ อในการ
สนทนาซึ่งจะทาให้ ผ้ รู ับสาร รู้สกึ ว่าตนเป็ นส่วนหนึง่ ของสังคม ในเรื่ องของวัตถุประสงค์ในการเลือกรับ
ข่าวสาร หรื อการบริ โภคข่าวสารของผู้รับสารนัน้ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร ก็ได้ จาแนกวัตถุประสงค์ของ
การเลือกเปิ ดรับข่าวสารไว้ 4 ประการคือ
1. เพื่อการรับรู้ (Cognition) คือผู้รับสารต้ องการสารสนเทศ (Information) เพื่อสนอง
ต่อความต้ องการและความอยากรู้
2. เพื่อความหลากหลาย (Diversion) เช่น การเปิ ดรับสื่อเพื่อการแสวงหาความเร้ าใจ
ตื่นเต้ น สนุกสนาน รวมทังการพั
้
กผ่อน
3. เพื่ อ อรรถประโยชน์ ท างสั ง คม (Social Utility) หมายถึ ง การต้ องการสร้ าง
ความคุ้นเคยหรื อการเป็ นส่วนหนึง่ ของสังคม เช่น การใช้ ภาษาร่วมสมัย เพื่อหลีกเลี่ยงงานประจาหรื อ
หลีกเลี่ยงคนรอบข้ าง
4. การผละสังคม (Withdrawal) เป็ นการเปิ ดรับสื่อหรื อเข้ าหาสื่อ เพื่อหลีกเลี่ยงงาน
ประจาหรื อหลีกเลี่ยงคนรอบข้ าง
ดวงฤทัย พงศ์ไพฑูรย์ , (2544 น.14) ระบุว่า แม็คคอมบ์ และ เบคเกอร์ (McCombs
and Becker, 1979: p.52) ได้ ให้ แนวคิดว่าโดยทั่วไปบุคคลแต่ละคนมีการเปิ ดรับข่าวสาร หรื อการ
เปิ ดรับสื่อ เพื่อตอบสนองความต้ องการ 4 ประการคือ
1. เพื่ อ เรี ยนรู้ เกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ (Surveillance) บุ ค คลสามารถติ ด ตามความ
เคลื่อนไหวและสังเกตการณ์ต่างๆ รอบตัวจากการเปิ ดรับข่าวสาร ทาให้ เป็ นคนที่ทนั เหตุ การณ์และ
ทันสมัย
2. เพื่ อ การตัด สิ น ใจ (Decision) การเปิ ดรั บ ข่ า วสารท าให้ บุค คลสามารถก าหนด
ความเห็ น ของตนต่อ สภาวะ หรื อ เหตุก ารณ์ ต่า งๆรอบตัว เพื่ อการตัดสิ นใจโดยเฉพาะในเรื่ อ งที่
เกี่ยวข้ องชีวิตประจาวัน
3. เพื่อพูดคุยสนทนา (Discussion) บุคคลสามารถนาความรู้ ข่าวสารที่ได้ รับ ไปใช้ ใน
การพูดคุยกับคนอื่นได้
4. เพื่อการมีสว่ นร่วม (Participation) เพื่อรับรู้และมีสว่ นร่วมในเหตุการณ์ ความเป็ นไป
ต่างๆที่เกิดขึ ้นในสังคมรอบๆตัว
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อย่างไรก็ตาม แม้ วา่ บุคคลจะมีพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารที่แตกต่างกัน
มี
วัตถุประสงค์ในการเปิ ดรับข่าวสารแตกต่างกัน มีวตั ถุประสงค์ในการเปิ ดรับข่าวสารที่แตกต่างกัน
และมีความต้ องการในการเปิ ดรับข่าวสารที่แตกต่างกันนัน้ แต่โดยทัว่ ไปแล้ ว บุคคลจะเปิ ดรับข่าวสาร
อยูใ่ น 3 ลักษณะ ได้ แก่
(เสถียร เขยประทับ, 2525,น.23) ระบุวา่ การเปิ ดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนโดยผู้รับสาร
มีความคาดหวังจากสื่อมวลชนว่า การบริโภคข่าวสารจากสื่อมวลชนจะช่วยตอบสนองความต้ องการ
ของเขาได้ ซึ่ง จะทาให้ เ กิ ดการเปลี่ ยนแปลงทัศ นคติหรื อการเปลี่ ย นแปลงลักษณะนิ สัย เปลี่ ย น
พฤติกรรมบางอย่างโดยการเลือกรับบริ โภคสื่อมวลชนนันจะขึ
้
้นอยู่กับ ความต้ องการหรื อแรงจูงใจ
จากผู้รับสารเอ เพราะบุคคลแต่ละคนย่อมมีวตั ถุประสงค์และความตังใจในการใช้
้
ประโยชน์แตกต่าง
กันไป
1. การเปิ ดรับข่าวสารจากสื่อบุคคล โดยสื่อบุคคลนันหมายถึ
้
งตัวบุคคลผู้ที่นาข่าวสาร
จากบุคคลหนึง่ ไปยังอีกบุคคลหนึ่งโดยอาศัยการติดต่อระหว่างบุคคล ซึง่ จะมีปฏิกิริยาโต้ ตอบระหว่าง
กัน สื่อบุคคลนี ้จะมีประโยชน์อย่างมากในกรณีที่ผ้ สู ่งสารหวังผลให้ ผ้ ูรับสารมีความเข้ าใจกระจ่าง
ชัดเจน และตัดสิ นใจรั บข่าวสารได้ อย่างมั่นใจยิ่ง ขึน้ ซึ่ง การสื่ อสารระหว่างบุคคลนี ส้ ามารถแบ่ง
ออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
1.1 การติดต่อโดยตรง (Direct Contact) เป็ นการเผยแพร่ ข่าวสารเพื่อสร้ างความ
เข้ าใจหรื อชักจูงโน้ มน้ าวใจกับประชาชนโดยตรง
1.2 การติ ด ต่ อ โดยกลุ่ ม (Group Contact of community Public) โดยกลุ่ ม จะมี
อิทธิพลต่อบุคคลส่วนรวม ช่วยให้ การสื่อสารของบุคคลบรรลุเป้าหมายได้ เพราะเมื่อกลุ่มมีความ
สนใจไปในทิศทางใด บุคคลส่วนใหญ่ก็จะมีความสนใจไปในทิศทางนันด้
้ วย
2. การเปิ ดรับข่าวสารสื่ อเฉพาะกิ จ สื่อเฉพาะกิ จ หมายถึ งสื่ อที่ฤดูผลิตขึน้ มาโดยมี
เนื ้อหาสาระที่เฉพาะเจาะจงและมีจดุ มุง่ หมายหลักอยู่ที่ผ้ รู ับสารเฉพาะกลุม่ (ปรมะ สตะเวทิน , 2532:
น.99 อ้ า งถึ ง ใน เกศินี จุฑ าวิ จิ ต ร, 2540 น.135) ตัว อย่า งของสื่ อ เฉพาะกิ จ เช่น จุล สาร แผ่น พับ
โปสเตอร์ ใบปลิว คูม่ ือ นิทรรศการ เป็ นต้ น ดังนันการเปิ
้
ดรับข่าวสารจากสื่อเฉพาะกิจนี ้ ผู้รับสารจะ
ได้ รับข่าวสารหรื อข้ อมูลเฉพาะเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ อย่างเฉพาะเจาะจง
จากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิ ดรับข่าวสารนี ้ จะเห็นได้ ว่าข่าวสารเป็ นปั จจัยสาคัญ
ในการนามาประการตัดสินใจของบุคคล ยิ่งบุคคลเกิดความแน่ใจเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ มากเท่าใด
บุคคลย่อมต้ องการเปิ ดรับข่าวสารมากขึ ้นเท่านันโดยไม่
้
จากัดว่าจะทาการเปิ ดรับข่าวสารจากสื่อใด
ไม่ว่าจะเป็ นสื่อมวลชน สื่อบุคคลหรื อสื่อเฉพาะกิจ แต่ทงนี
ั ้ ้บุคคลจะทาการเปิ ดรับข่าวสารเฉพาะเรื่ อง
ที่ตนให้ ความสนใจเท่านัน้ เนื่องจากความสนใจในปั จจุบนั มีมากเกินกว่าที่ผ้ รู ับสารจะรับไว้ ทงหมด
ั้
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จึงทาให้ เกิดกระบวนการเลือกรับข่าวสารขึ ้น อย่างไรก็ตามบุคคลแต่ละคนก็จะมีเกณฑ์ในการเลือก
รับข่าวสารที่แตกต่างกันตามลักษณะส่วนบุคคล สภาพแวดล้ อมในสังคมนันๆ
้ และวัตถุประสงค์หรื อ
ความต้ องการ ที่ จ ะเปิ ดรับข่าวสารของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันย่อมทาให้ มีพ ฤติกรรมที่เปิ ดรั บ
ข่าวสารแตกต่างกันไปด้ วย
แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ
“ทัศนคติ” เป็ นแนวความคิดที่มีความสาคัญมากแนวหนึ่งทางจิตวิทยาสังคมและการ
สื่อสาร และมีการใช้ คานี ้กันอย่างแพร่ หลาย สาหรับการนิยามคาว่า “ทัศนคติ” นันได้
้ มีนกั วิชาการ
หลายท่านให้ ความหมายไว้ ดงั นี ้
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร , (2533, น.122) กล่าวว่า “โรเจอร์ ” (Roger,1978,p.208) ได้
กล่าวถึงทัศนคติว่าเป็ นดัชนีชีว้ ่าบุคคลนัน้ คิดและรู้ สึกอย่างไรกับคนรอบข้ างวัตถุหรื อสิ่ งแวดล้ อม
ตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆโดยทัศนคตินนมี
ั ้ รากฐานมาจากความเชื่อที่อาจส่งผลถึงพฤติกรรมใน
อนาคตได้ ทัศนคติจึงเป็ นเพียงความพร้ อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้ าและเป็ นมิติของการประเมินเพื่อ
แสดงว่ า ชอบหรื อ ไม่ ช อบต่อ ประเด็ น หนึ่ ง ๆซึ่ ง ถื อ เป็ นการสื่ อ สารภายในบุค คล (Interpersonal
Communication) ที่เป็ นผลกระทบมาจาก การรับสารอันจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป
โรเสนเบิร์ก และ ฮอฟแลนด์ (Rosenberg and Hovland , 1960,p 1) ได้ ให้ ความหมาย
ของทัศนคติไว้ ว่าทัศนคติ โดยปกติสามารถนิยามว่า เป็ นการจูงใจต่อแนวโน้ มในการตอบสนองอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับสิ่งที่เกิดขึ ้น
เคลเลอร์ (Howard H. Kendler,1963,p.572) กล่าวว่า ทัศนคติ หมายถึง สภาวะความ
พร้ อมของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมออกมาในทางสนับสนุนหรื อต่อต้ านบุคคล สถาบัน สถานการณ์
หรื อแนวความคิด
คาร์ เตอร์ วี. กูด (Carter V. Good,1959,p.48) ให้ คาจากัดไว้ ว่าทัศนคติคือความพร้ อม
ที่จะแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่เป็ นการสนับสนุนหรื อต่อต้ านสถานการณ์ บางอย่าง
บุคคลหรื อสิ่งใด ๆ
นิวคอมบ์ (Newcomb , 1854,p.128) ให้ คาจากัดความไว้ ว่าทัศนคติซึ่งมีอยู่ในเฉพาะ
คนนันขึ
้ ้นอยู่กับสิ่งแวดล้ อมอาจแสดงออกในพฤติกรรมซึ่งเป็ นไปได้ ใน 2 ลักษณะคือลักษณะชอบ
หรื อพึงพอใจทาให้ ผ้ อู ื่นเกิด ความรักใคร่ อยากใกล้ ชิดสิ่งนัน้ ๆหรื ออีกลักษณะหนึ่งแสดงออกในรู ป
ความไม่พอใจ เกลียดชัง ไม่อยากใกล้ สิ่งนัน้
นอร์ แมน แอลมุน (Norman L. Munn,1971,p.71) กล่าวว่าทัศนคติ คือความรู้ สึกและ
ความคิดเห็นที่บคุ คลมีต่อสิ่งของ บุคคล สถานการณ์ สถาบัน และข้ อเสนอใด ๆ ในทางที่จะยอมรับ
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หรื อปฏิ เสธซึ่ง มีผ ลทาให้ บุคคลพร้ อมที่จ ะแสดงปฏิ กิริยาตอบสนองด้ วยพฤติกรรมอย่างเดียวกัน
ตลอด
จี เ ม อ ร์ ฟี แ อ ล เ ม อ ร์ ฟี แ ล ะ ที นิ ว ค อ ม บ์ ( G. Murphy, L. Murphy and T.
Newcomb,1973,p.887) ให้ ความหมายของคาว่าทัศนคติ หมายถึง ความชอบหรื อไม่ช อบ พึง ใจ
หรื อไม่พงึ ใจที่บคุ คลแสดงออกมาต่อสิ่งต่าง ๆ
เดโช สวนานนท์ (2512, น.28) กล่ า วถึ ง ทัศ นคติ ว่ า เป็ นบุค ลิ ก ภาพที่ ส ร้ างขึ น้ ได้
เปลี่ยนแปลงได้ และเป็ น แรงจูงใจ ที่กาหนด พฤติกรรม ของบุคคล ที่มีตอ่ สิ่งแวดล้ อมต่าง ๆ
ศักดิ์ สุนทรเสณี (2531,น. 2) กล่าวถึง ทัศนคติ ที่เชื่อมโยงไปถึง พฤติกรรมของบุคคล
ว่า ทัศนคติ หมายถึง
1. ความสลับซับซ้ อนของความรู้ สึก หรื อการมีอคติของบุคคล ในการที่จะ สร้ างความ
พร้ อม ที่จะกระทาสิ่งใดสิ่งหนึง่ ตามประสบการณ์ของบุคคลนัน้ ที่ได้ รับมา
2. ความโน้ มเอียงที่จะมีปฏิกิริยาต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางที่ดีหรื อต่อต้ านสิ่งแวดล้ อมที่จะ
มาถึงทางหนึง่ ทางใด
3. ในด้ านพฤติกรรม หมายถึง การเตรี ยมตัวหรื อความพร้ อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้ า
จากคาจากัดความต่าง ๆเหล่านี ้จะเห็นได้ ว่ามีประเด็นร่วมที่สาคัญดังนี ้คือ1. ความรู้สึก
ภายใน 2. ความพร้ อมหรื อแนวโน้ มที่จะมีพฤติกรรมในทางใดทางหนึง่ ดังนันจึ
้ งสรุปได้ วา่ ทัศนคติเป็ น
ความสัมพันธ์ ที่คาบเกี่ยวกันระหว่างความรู้ สึกและความเชื่อหรื อการรู้ ของบุคคลกับแนวโน้ มที่ จะมี
พฤติกรรมโต้ ตอบในทางใดทางหนึ่งต่อเป้าหมายของ ทัศนคติ นัน้ โดยสรุป “ทัศนคติ”ในงานที่นี ้เป็ น
เรื่ องของจิตใจ ท่าที ความรู้สึกนึกคิดและความโน้ มเอียงของบุคคลซึ่งเป็ นไปได้ ทงเชิ
ั ้ งบวกและเชิงลบ
ทัศนคติมีผลให้ มีการแสดงพฤติกรรมออกมาจะเห็นได้ ว่าทัศนคติประกอบด้ วยความคิดที่มีผลต่อ
อารมณ์และความรู้สกึ นันออกมาโดยทางพฤติ
้
กรรมองค์ประกอบของทัศนคติ
จากความหมายของทัศ นคติ ดัง กล่ า ว ซิ ม บาโด และ เอบบี เ ซน (Zimbardo and
Ebbesen , 1970 อ้ างถึงใน พรทิพย์ บุญนิพทั ธ์ ,2531,น.49) ระบุว่า สามารถแยกองค์ประกอบของ
ทัศนคติ ได้ 3 ประการคือ
1.องค์ประกอบด้ านความรู้ (The Cognitive Component) คือ ส่วนที่เป็ นความเชื่อของ
บุคคล ที่เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ทัว่ ไปทังที
้ ่ชอบ และไม่ชอบ หากบุคคลมีความรู้ หรื อคิดว่าสิ่งใดดี มักจะมี
ทัศนคติ ที่ดีตอ่ สิ่งนัน้ แต่หากมีความรู้มาก่อนว่า สิ่งใดไม่ดี ก็จะมี ทัศนคติ ที่ไม่ดีตอ่ สิ่งนัน้
2.องค์ ประกอบด้ า นความรู้ สึก (The Affective Component) คื อ ส่ว นที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ
อารมณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งต่าง ๆ ซึง่ มีผลแตกต่างกันไปตาม บุคลิกภาพ ของคนนัน้ เป็ นลักษณะที่เป็ น
ค่านิยมของแต่ละบุคคล
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3.องค์ประกอบด้ านพฤติกรรม (The Behavioral Component) คือ การแสดงออกของ
บุคคลต่อสิ่งหนึง่ หรื อบุคคลหนึง่ ซึง่ เป็ นผลมาจาก องค์ประกอบด้ านความรู้ ความคิดและความรู้สกึ
จะเห็นได้ ว่าการที่บุคคลมีทศั นคติต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่างกันก็เนื่องมาจากบุคคลมีความ
เข้ าใจมีความรู้ สึกหรื อมีแนวความคิดแตกต่างกันนันเอง
้
ดังนันส่
้ วนประกอบทางด้ านความคิดหรื อ
ความรู้ ความเข้ าใจ จึง นับได้ ว่าเป็ นส่วนประกอบขั น้ พื น้ ฐานของทัศนคติและส่วนประกอบนี จ้ ะ
เกี่ยวข้ องสัมพันธ์กบั ความรู้สึกของบุคคลซึง่ อาจออกมาในรูปแบบแตกต่างกันทังในทางบวกและทาง
้
ลบซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ประสบการณ์และการเรี ยนรู้
กำรเกิดทัศนคติ (Attitude Formation)
จากการศึกษาเกี่ ยวกับการเกิดทัศนคติ ผลการศึกษาพบว่าได้ มีนักวิชาการกล่าวถึง
ประเด็นนี ้ ดังต่อไปนี ้
กอร์ ดอน อัลพอร์ ท (Gordon Allport ,1975,p65) ได้ ให้ ความเห็นเรื่ องทัศนคติ ว่าอาจ
เกิดขึ ้นจากสิ่งต่าง ๆ ดังนี ้
1.เกิ ดจากการเรี ยนรู้ เด็กเกิ ดใหม่จ ะได้ รับการอบรมสั่งสอนเกี่ ยวกับวัฒ นธรรมและ
ประเพณีจากบิดามารดาทังโดยทางตรงและทางอ้
้
อม ตลอดจนได้ เห็นแนวการปฏิบตั ิของพ่อแม่แล้ ว
รับมาปฏิบตั ติ ามต่อไป
2.เกิดจากความสามารถในการแยกแยะความแตกต่าง คือ แยกสิ่งใดดี ไม่ดี เช่น ผู้ใหญ่
กับเด็กจะมีการกระทาที่แตกต่างกัน
3.เกิดจากประสบการณ์ ของแต่ละบุคคลซึ่งแตกต่างกันออกไป เช่น บางคนมีทัศนคติ
ไม่ดีตอ่ ครูเพราะเคยตาหนิตน แต่บางคนมีทศั นคติที่ดีตอ่ ครูคนเดียวกันนันเพราะครู
้
เคยเชยชมตนอยู่
เสมอ
4.เกิดจากการเลี ยนแบบหรื อรับเอาทัศนคติ ของผู้อื่นมาเป็ นของตน เช่น เด็กอาจรั บ
ทัศนคติของบิดามารดาหรื อครูที่ตนนิยมชมชอบมาเป็ นทัศนคติของตนได้
นอกจากนี ้ เครช และ ครั ทช์ ฟิ ลด์ (Krech and Crutchfield,p.48) ได้ ให้ ความเห็นว่า
ทัศนคติอาจเกิดขึ ้นจากสิ่งเหล่านี ้ ดังนี ้
1.การตอบสนองความต้ องของบุคคล นัน่ คือ สิ่งใดตอบสนองความต้ องการของ
ตนได้ บุคคลนันก็
้ มีทศั นคติที่ดีตอ่ สิ่งนันหากสิ
้
่งใดตอบสนองความต้ องการของตนไม่ได้ บคุ คลนันก็
้ จะ
มีทศั นคติไม่ดีตอ่ สิ่งนัน้
2.การได้ เรี ยนรู้ความจริงต่าง ๆ อาจโดยการอ่านหรื อจากคาบอกเล่าของผู้อื่นก็ได้
ฉะนันบางคนจึ
้
งอาจเกิดทัศนคติไม่ดีตอ่ ผู้อื่นจากการฟั งคาติฉินที่ใคร ๆมาบอกไว้ ก่อนก็ได้
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3.การเข้ าไปเป็ นสมาชิกหรื อสังกัดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง คนส่วนมากมักยอมรับเอา
ทัศนคติของกลุม่ มาเป็ นของตน หากทัศนคตินนไม่
ั ้ ขดั แย้ งกับทัศนคติของตนเกินไป
4.ทัศ นคติ ส่ ว นส าคัญ กับ บุค ลิ ก ภาพของบุค คลนัน้ ด้ ว ยคื อ ผู้ที่ มี บุค ลิ ก ภาพ
สมบูรณ์ มกั มองผู้อื่นในแง่ดี ส่วนผู้ปรับตัวยากจะมีทัศนคติในทางตรงข้ ามคือมักมองว่ามีคนคอย
อิจฉาริษยาหรื อคิดร้ ายต่างๆต่อตนเอง
ประภาเพ็ญ สุวรรณ ( 2520 ,น. 65) กล่าวถึงการเกิดทัศนคติว่าทัศนคติเป็ นสิ่งที่เกิด
จากการเรี ยนรู้จากแหล่งทัศนคติที่อยูม่ ากมายและแหล่งที่ทาให้ คนเกิดทัศนคติที่สาคัญคือ
1. ประสบการณ์เฉพาะอย่าง (Specific Experience) เมื่อบุคคลมีประสบการณ์เฉพาะ
อย่างต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดในทางที่ดีหรื อไม่ดีจะทาให้ เขาเกิดทัศนคติตอ่ สิ่งนันไปในทางที
้
่ดีหรื อไม่ดี จะทา
ให้ เกิดทัศนคติตอ่ สิ่งนันไปในทิ
้
ศทางที่เขาเคยมีประสบการณ์มาก่อน
2. การติดต่อสื่อสารจากบุคคลอื่นจะทาให้ เกิด ทัศนคติจากการรับรู้ ข่าวสารต่าง ๆจาก
ผู้อื่นได้ เช่น เด็กที่ได้ รับการสัง่ สอนจากผู้ใหญ่จะเกิดทัศนคติตอ่ การกระทาต่าง ๆตามที่เคยรับรู้มา
3. สิ่งที่เป็ นแบบอย่าง การเลียนแบบผู้อื่นทาให้ เกิดทัศนคติ ขึ ้นได้ เช่น เด็กที่เคารพเชื่ อ
ฟั งพ่อแม่จะเลียนแบบการแสดงท่าชอบหรื อไม่ชอบต่อสิ่งหนึง่ ตามไปด้ วย
4. ความเกี่ ยวข้ องกับสถาบัน ทัศนคติหลายอย่างของบุคคลเกิ ดขึน้ เนื่ องจากความ
เกี่ยวข้ องกับสถาบัน เช่น ครอบครัว โรงเรี ยน หรื อหน่วยงาน เป็ นต้ น
ธงชัย สันติวงษ์ , (2539,น. 167) กล่าวว่า ทัศนคติก่อตัวเกิดขึ ้นมาและเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากปั จจัยหลายประการด้ วยกันคือ
1. การจูงใจทางร่ างกาย ทัศนคติจะเกิดขึน้ เมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง กาลังดาเนินการ
ตอบสนองตามความต้ องการ หรื อแรงผลักดันทางร่ างกาย ตัวบุคคลจะสร้ าง ทัศนคติ ที่ดีต่อบุคคล
หรื อสิ่งของ ที่สามารถช่วยให้ เขามีโอกาสตอบสนองความต้ องการของตนได้
2. ข่าวสารข้ อมูล ทัศนคติจะมีพื ้นฐานมาจากชนิดและขนาดของข่าวสารที่ไ ด้ รับรวมทัง้
ลักษณะของแหล่งที่มาของข่าวสาร ด้ วยกลไกของการเลือกเฟ้นในการมองเห็นและทาความเข้ าใจ
ปั ญหาต่าง ๆ ข่าวสารข้ อมูลบางส่วนที่เข้ ามาสู่บุคคลนันจะท
้
าให้ บุคคลนันเก็
้ บไปคิดและสร้ างเป็ น
ทัศนคติขึ ้นมาได้
3. การเข้ าเกี่ยวข้ องกับกลุ่ม ทัศนคติบางอย่างอาจมาจากกลุ่มต่าง ๆที่บุคคลเกี่ยวข้ อง
อยู่ทงโดยทางตรงและทางอ้
ั้
อม เช่น ครอบครัว วัด กลุ่มเพื่อนร่ วมงาน กลุ่มกีฬา กลุ่มสังคมต่าง ๆ
โดยกลุ่มเหล่านี ้ไม่เพียงแต่เป็ นแหล่งรวมของค่านิยมต่าง ๆ แต่ยงั มีการถ่ายทอดข้ อมูลให้ แก่บคุ คลใน
กลุ่มซึ่งทาให้ สามารถสร้ างทัศนคติขึน้ ได้ โดยเฉพาะครอบครัวและกลุ่มเพื่อนร่ วมงาน เป็ นกลุ่ม ที่
สาคัญที่สดุ ที่จะเป็ นแหล่งสร้ างทัศนคติให้ แก่บคุ คลได้
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4. ประสบการณ์ ประสบการณ์ของคนที่มีตอ่ วัตถุสิ่งของย่อมเป็ นส่วนสาคัญที่จะทาให้
บุคคลต่าง ๆ ตีคา่ สิ่งที่เขาได้ มีประสบการณ์มาจนกลายเป็ นทัศนคติได้
5. ลักษณะท่าทาง ลักษณะท่าทางหลายประการต่างก็มีส่วนทางอ้ อมที่สาคัญในการ
สร้ าง ทัศนคติ ให้ กบั ตัวบุคคล
ปั จจัยต่าง ๆของการก่อตัวของทัศนคติเท่าที่กล่าวมาข้ างต้ นนันในความเป็
้
นจริ งจะมิได้
มีการเรี ยงล าดับตามความส าคัญ แต่อย่างใดเลยทัง้ นี เ้ พราะปั จ จัยแต่ละทางเหล่านี ต้ ัวไหนจะมี
ความสาคัญต่อการก่อตัวของทัศนคติมากหรื อน้ อยย่อมสุดแล้ วแต่ว่าการพิจารณาสร้ างทั ศนคติต่อ
สิ่งดังกล่าวจะเกี่ยวข้ องกับปั จจัยใดมากที่สดุ
จากการศึกษาเกี่ยวกับประเภทของทัศนคติพบว่า บุคคลสามารถแสดงทัศนคติออกได้
3 ประเภทด้ วยกัน คือ
1. ทัศนคติเชิงบวก เป็ นทัศนคติที่ชักนาให้ บุคคลแสดงออก มีความรู้ สึกหรื อ อารมณ์
จากสภาพจิตใจโต้ ตอบในด้ านดีตอ่ บุคคลอื่นหรื อ เรื่ องราวใดเรื่ องราวหนึ่ง รวมทังหน่
้ วยงาน องค์กร
สถาบันและการดาเนินกิจการของ องค์การ อื่ น ๆ เช่น กลุม่ ชาวเกษตรกรย่อมมีทศั นคติทางบวกหรื อ
มีความรู้ สึกที่ดีต่อสหกรณ์การเกษตรและให้ ความสนับสนุนร่ วมมือด้ วยการเข้ าเป็ นสมาชิก และร่วม
ในกิจกรรมต่าง ๆ อยูเ่ สมอ เป็ นต้ น
2. ทัศนคติทางลบ หรื อทัศนคติที่ ไม่ดี คือทัศนคติที่สร้ างความรู้ สึกเป็ นไปในทางเสื่ อม
เสียไม่ได้ รับความเชื่อถื อหรื อ ไว้ วางใจ อาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัย รวมทัง้ เกลียดชั งต่อ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง อาจเป็ นเรื่ องราวหรื อปั ญหาใดปั ญหาหนึ่งหรื อหน่วยงานองค์การ สถาบันและ
การดาเนินกิจการขององค์การและอื่น ๆ เช่น พนักงาน เจ้ าหน้ าที่บางคนอาจมีทัศ นคติเชิงลบต่อ
บริ ษัทซึ่งก่อให้ เกิดอคติขึ ้นในจิตใจของเขาจนพยายามประพฤติและปฏิบตั ิต่อต้ านกฎระเบียบของ
บริษัทอยูเ่ สมอ
3. ทัศนคติที่บุคคลไม่แสดงความคิดเห็นในเรื่ องราวหรื อปั ญหาใดปั ญหาหนึ่ง หรื อต่อ
บุคคล หน่วยงาน สถาบัน องค์การและอื่น ๆโดยสิ ้นเชิง เช่น นักศึกษาบางคนอาจมีทศั นคตินิ่งเฉย
อย่างไม่มีความคิดเห็นต่อปั ญหาโต้ เถียงเรื่ องกฎระเบียบว่าด้ วยเครื่ องแบบของนักศึกษา
ทัศนคติทงั ้ 3 ประเภทนี ้ บุคคลอาจจะมีเพียงประการเดียวหรื อหลายประการก็ได้ ขึ ้นอยู่
กับความมัน่ คงในความรู้ สึกนึกคิด ความเชื่อหรื อค่านิยมอื่น ๆ ที่มีต่อบุคคลสิ่งของการกระทาหรื อ
สถานการณ์
แดลเนี ย ล แคทซ์ (Daniel Katz , 1960,p. 163) ได้ อ ธิ บ ายถึ ง หน้ าที่ ห รื อ กลไกของ
ทัศนคติ ที่สาคัญไว้ 4 ประการ ดังนี ้คือ

47

1. เพื่อใช้ สาหรับการปรับตัว หมายความว่า ตัวบุคคลทุกคนจะอาศัยทัศนคติเป็ นเครื่ อง
ยึดถือสาหรับการปรับพฤติกรรมของตนให้ เป็ นไปในทางที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ตนสูงที่สดุ และให้
มีผลเสียน้ อยที่สดุ ทัศนคติจงึ สามารถเป็ นกลไกที่จะสะท้ อนให้ เห็นถึงเป้าหมายที่พึงประสงค์และที่ไม่
พึงประสงค์ของเขาและด้ วยสิ่งเหล่านี ้เองที่จะทาให้ แนวโน้ มของพฤติกรรมเป็ นไปในทางที่ต้องการ
มากที่สดุ
2. เพื่อป้องกันตัว โดยปกติในทุกขณะ คนทัว่ ไปมักจะมีแนวโน้ มที่จะไม่ยอมรับความ
จริ ง ในสิ่งซึง่ เป็ นที่ขดั เจน ทัศนคติจงึ สามารถสะท้ อนออกมาเป็ นกลไกที่ป้องกันตัวโดยการแสดงออก
เป็ นความรู้สึกดูถูกเหยียดหยามหรื อติฉินนินทาคนอื่นและขณะเดียวกันก็จะยกตนเองให้ สงู กว่าด้ วย
การมีทศั นคติที่ถือว่าตนนันเหนื
้ อกว่าผู้อื่น
การก่อตัวที่เกิดขึ ้นมาของทัศนคติในลักษณะนี ้จะมีลกั ษณะแตกต่างจากการมีทศั นคติ
เป็ นเครื่ องมือในการปรับตัว ดังที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นกล่าวคือทัศนคติจะมิใช่พฒ
ั นาขึ ้นมาจากการมี
ประสบการณ์ กับ สิ่ ง นัน้ ๆ โดยตรงหากแต่เ ป็ นสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึน้ จากภายในตัว ผู้นัน้ เองและสิ่ ง ที่ เ ป็ น
เป้าหมายของการแสดงออกมาซึ่งทัศนคตินนั ้ ก็เป็ นเพียงสิ่งที่เขาผู้นนั ้ หวังใช้ เพียงเพื่อการระบาย
ความรู้สกึ เท่านัน้
3. เพื่อการแสดงความหมายของค่านิยม ทัศนคติ นนั ้ เป็ นส่วนหนึ่งของค่านิยมต่าง ๆ
และด้ วยทัศนคตินีเ้ องที่จะใช้ สาหรั บสะท้ อนให้ เห็นถึงค่านิยมต่าง ๆในลักษณะที่จาเพาะเจาะจง
ยิ่งขึ ้น ดังนันทั
้ ศนคติจงึ สามารถใช้ สาหรับอรรถาธิบายและบรรยายความเกี่ยวกับค่านิยมต่าง ๆ ได้
4. เพื่อเป็ นตัวจัดระเบียบเป็ นความรู้ ทัศนคติจะเป็ นมาตรฐานที่ตวั บุคคลจะสามารถใช้
ประเมินและทาความเข้ าใจกับสภาพแวดล้ อมที่มีอยู่รอบตัวเขาด้ วยกลไกดังกล่าวนีเ้ องที่ทาให้ ตวั
บุคคลสามารถรู้ และเข้ าใจถึงระบบและระเบียบของสิ่งต่าง ๆที่อยู่ในรอบตัวเขาได้ การเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ
เฮอร์ เบริ ท ซี. เคลแมน (Herbert C. Kelman, Compliance, 1967,p.469) ได้ อธิบายถึง
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติโดยมีความเชื่อว่าทัศนคติอย่างเดียวกันอาจเกิดในตัวบุคคลด้ วยวิธีที่ตา่ งกัน
จากความคิดนี ้เฮอร์ เบริทได้ แบ่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติออกเป็ น 3 ประการ คือ
1.การยินยอม(Compliance) การยินยอมจะเกิดได้ เมื่อบุคคลยอมรับสิ่งที่มีอิทธิพลต่อ
ตัวเขาและมุ่งหวัง จะได้ รับความพอใจจากบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่ มี อิทธิ พลนัน้ การที่บุคคลยอม
กระทาตามสิ่งที่อยากให้ เขากระทานันไม่
้ ใช่เพราะบุคคลเห็นด้ วยกับสิ่งนัน้ แต่เป็ นเพราะเขาคาดหวัง
ว่าจะได้ รับรางวัล หรื อการยอมรับจากผู้อื่นในการเห็นด้ วยและกระทาตาม ดังนันความพอใจที
้
่ได้ รับ
จากการยอมกระทาตามนัน้ เป็ นผลมาจากอิทธิ พลทางสัง คมหรื ออิทธิ พ ลของสิ่งที่ ก่อให้ เกิ ดการ
ยอมรั บนัน้ กล่าวได้ ว่า การยอมกระทาตามนี เ้ ป็ นกระบวนการเปลี่ ยนแปลงทัศนคติซึ่ง จะมี พ ลัง
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ผลักดันให้ บคุ คลยอมกระทาตามมากหรื อน้ อยขึน้ อยู่กบั จานวนหรื อความรุนแรงของรางวัลและการ
ลงโทษ
2.การเลียนแบบ การเลียนแบบเกิดขึน้ เมื่อบุคคลยอมรับสิ่งเร้ าหรื อสิ่งกระตุ้นซึ่งการ
ยอมรับนี ้เป็ นผลมาจากการที่บุคคลต้ องการจะสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดี หรื อที่พอใจระหว่างตนเองกับ
ผู้อื่น หรื อกลุ่มบุคคลอื่น จากการเลียนแบบนี ้ทัศนคติของบุคคลจะเปลี่ยนไปมากหรื อน้ อยขึ ้นอยู่กับ
สิ่งเร้ าให้ เกิดการเลียนแบบ กล่าวได้ ว่าการเลียนแบบเป็ นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติซึ่งพลัง
ผลักดันให้ เ กิ ดการเปลี่ ยนแปลงนี จ้ ะมากหรื อน้ อยขึน้ อยู่กับความน่าโน้ มน้ าวใจของสิ่งเร้ าที่มี ต่อ
บุคคลนันการเลี
้
ยนแบบจึงขึน้ อยู่กับพลังของผู้ส่งสาร บุคคลจะรับเอาบทบาททังหมดของคนอื
้
่นมา
เป็ นของตนเองหรื อแลกเปลี่ ยนบทบาทซึ่งกันและกัน บุคคลจะเชื่ อในสิ่งที่ ตวั เอง เลี ยนแบบแต่ไ ม่
รวมถึงเนื ้อหาและรายละเอียดในการเลียนแบบทัศนคติของบุคคลจะเปลี่ยนไปมากหรื อน้ อยขึ ้นอยู่
กับสิ่งเร้ าที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
3.ความต้ องการที่อยากจะเปลี่ยน เป็ นกระบวนการที่เกิดขึน้ เมื่อบุคคลยอมรับสิ่งที่มี
อิทธิพลเหนือกว่าซึ่งตรงกับความต้ องการภายในค่านิยมของเขา พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในลักษณะนี ้
จะสอดคล้ องกับค่านิยมที่บุคคลมีอยู่เดิม ความพึงพอใจที่ ได้ จะขึน้ อยู่กับเนือ้ หารายละเอียดของ
พฤติกรรมนัน้ ๆ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถ้ าความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมถูกกระทบไม่ว่าจะใน
ระดับใดก็ตามจะมีผลต่อการเปลี่ยนทัศนคติทงสิ
ั ้ ้น
นอกจากนี ้องค์ประกอบต่าง ๆในกระบวนการสื่อสาร เช่น คุณสมบัติของผู้ส่งสารและ
ผู้รั บ สาร ลัก ษณะของข่า วสาร ตลอดจนช่อ งทางในการสื่ อ สารล้ วนแล้ ว แต่มี ผ ลกระทบต่อ การ
เปลี่ ยนแปลงทัศนคติไ ด้ ทัง้ สิ น้ นอกจากนี ท้ ัศนคติ ของบุคคลเมื่ อเกิ ดขึน้ แล้ วแม้ จ ะคงทนแต่ก็จ ะ
สามารถเปลี่ ยนได้ โดยตัวบุคคล สถานการณ์ ข่าวสาร การชวนเชื่ อและสิ่งต่าง ๆที่ทาให้ เกิ ดการ
ยอมรับในสิ่ งใหม่แต่จะต้ องมีความสัมพันธ์ กับค่ านิยมของบุคคลนัน้ นอกจากนีอ้ าจเกิดจากการ
ยอมรับโดยการบังคับ เช่น กฎหมาย ข้ อบังคับ
การที่ บุค คลจะเปลี่ ย นทัศ นคติ ข องตนเองนัน้ ประกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบส าคัญ 2
ประการ คือ
1.การเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน หมายถึง ทัศนคติของบุคคลที่เป็ นไปในทางบวก
ก็จะเพิ่มมากขึ ้น ทัศนคติที่เป็ นไปในทางลบก็จะเพิ่มมากขึ ้นในทางลบด้ วย
2.การเปลี่ยนแปลงไปคนละทาง หมายถึง การเปลี่ยนทัศนคติเดิมของบุคคลที่เป็ นไปใน
ทางบวกก็จะลดลงไปในทางลบ และถ้ าเป็ นไปในทางลบก็จะกลับเป็ นไปในทางบวกเมื่อพิจารณา
แหล่งที่มาของทัศนคติแล้ วจะเห็นว่าองค์ประกอบสาคัญที่เชื่ อมโยงให้ บคุ คลเกิดทัศนคติตอ่ สิ่งต่าง ๆ
ก็คือการสื่อสาร ทังนี
้ ้เพราะไม่ว่าทัศนคติจะเกิดจากประสบการณ์ เฉพาะอย่าง การสื่อสารกับผู้อื่นสิ่ง
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ที่เป็ นแบบอย่างหรื อความเกี่ ยวข้ องกับสถาบันก็มักจะมีการสื่อสารแทรกอยู่เสมอ กล่าวได้ ว่าการ
สื่อสารเป็ นกิจกรรมที่สาคัญอย่างมากที่มีผลทาให้ บคุ คลเกิดทัศนคติตอ่ สิ่งต่าง ๆทัศนคติเกี่ยวข้ องกับ
การสื่อสาร
ในการสื่อสารของคนเรานันเมื
้ ่อทาการสื่อสารออกไปแล้ วจะก่อให้ เกิดผลของการสื่อสาร
ใน 3 ประการ 1.การสื่อสารก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้ของผู้รับสาร 2.การสื่อสารก่อให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้รับสาร 3.การสื่อสารก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับสาร
การแสดงพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงทัง้ 3 ประการนี ้ จะเกิดในลักษณะต่อเนื่องกัน กล่าวคือ เมื่อผู้รับ
สารได้ รับข่าวสารเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งจะก่อให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับเรื่ องนันและการ
้
เกิดความรู้ ความเข้ าใจนี ้มีผลทาให้ เกิดทัศนคติต่อเรื่ องนัน้ และสุดท้ ายก็จะก่อให้ เกิด พฤติกรรมที่
กระทาต่อเรื่ องนัน้ ๆ ตามมา
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกบั พฤติกรรมพบว่า ทัศนคติกบั พฤติกรรม
มี ค วามสัม พัน ธ์ มี ผ ลซึ่ง กัน และกัน กล่า วคื อ ทัศ นคติ มี ผ ลต่อการแสดงพฤติก รรมของบุค คล ใน
ขณะเดียวกันการแสดงพฤติกรรมของบุคคลก็มีผลต่อทัศนคติ ของบุคคลด้ วย อย่างไรก็ตามทัศนคติ
เป็ นเพียงองค์ประกอบหนึ่งที่ ทาให้ เกิดพฤติกรรม ทังนี
้ ้พฤติกรรมของบุคคลเป็ นผลมาจากทัศนคติ
บรรทัดฐานของสังคม นิสยั และผลที่คาดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ประภาเพ็ ญ สุ ว รรณ (2526,น.5) กล่ า วว่ า ทัศ นคติ ข องบุ ค คลสามารถถู ก ท าให้
เปลี่ยนแปลงได้ หลายวิธี อาจโดยการได้ รับข้ อมูล ข่าวสารจากผู้อื่นหรื อจากสื่อต่าง ๆ ข้ อมูลข่าวสารที่
ได้ รั บ จะท าให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงองค์ ป ระกอบของทัศ นคติ ในส่ ว นของการรั บ รู้ เชิ ง แนวคิ ด
(Cognitive Component) และเมื่อองค์ประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบส่วนอื่น
จะมีแนวโน้ มที่จะเปลี่ยนแปลงด้ วย กล่าวคือ เมื่อองค์ประกอบของทัศนคติในส่วนของการรับรู้ เชิง
แนวคิ ด เปลี่ ย นแปลงจะท าให้ องค์ ป ระกอบในส่ ว นของอารมณ์ (Affective Component) และ
องค์ประกอบในส่วนของพฤติกรรม (Behavioral Component) เปลี่ยนแปลงด้ วย
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526,น.5) ระบุว่า ฮาร์ โลวด์ ลาสเวลล์ (Lasswell ,1948,p.34)
ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงทัศนคติโดยการสื่อสารพิจารณาจากแบบจาลองการสื่อสารของ ลาสเวล ซึ่ง
ได้ วิเคราะห์กระบวนการสื่อสารในรูปของ ใคร พูดอะไร กับใคร อย่างไร และได้ ผลอย่างไร ซึง่ สามารถ
แบ่งออกเป็ นตัวแปรต้ น และตัวแปรตาม กล่าวคือ ใคร (ผู้ส่งสาร) พูดอะไร (สาร) กับใคร (ผู้รับสาร)
อย่างไร (สื่อ) ก็คือตัวแปรต้ น ส่วนได้ ผลอย่างไร (ผลของการสื่อสาร) ก็คือ ตัวแปรตาม ทังนี
้ ้ ตัวแปร
ต้ นทัง้ 4 ประการ ซึง่ ผลต่อการเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ มีลกั ษณะดังนี ้
ผู้ส่งสาร (Source) ผลของสารที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคลขึน้ อยู่กับ ผู้ส่ง
สาร ลักษณะของผู้ส่งสารบางอย่างจะสามารถมีอิทธิ พลต่อบุคคลอื่นมากกว่าลักษณะอื่น ๆ เช่น
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ความน่าเชื่อถือ (Credibility) ซึ่งขึ ้นอยู่กับปั จจัย 2 ประการคือความเชี่ยวชาญ (Expertness) และ
ความน่าไว้ วางใจ (Trustworthiness) ผู้ส่งสารที่มาความน่าเชื่อถื อสูง จะสามารถชักจูงใจได้ ดีกว่ า
ผู้ส่งสารที่มีความน่าเชื่อถือต่า นอกจากนี ้บุคลิกภาพ (Personality) ของผู้ส่งสารก็มีความสาคัญต่อ
การยอมรับสาร (Message) ลักษณะของสารจะมีผลต่อการยอมรั บหรื อไม่ยอมรับของบุคคล ถ้ า
เตรี ยมเนื ้อหาสารมาเป็ นอย่างดีผ้ รู ับสารก็อยากฟั ง ดังนันการเรี
้
ยงลาดับของเนื ้อหาความชัดเจนของ
เนื อ้ หาสาร ความกระชับ เป็ นต้ น จึ ง เป็ นองค์ ป ระกอบส าคัญ ต่อ การสื่ อ สาร ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สื่ อ ( Channel) ห รื อ ช่ อ ง ท า ง ก า ร สื่ อ ส า ร เ ป็ น เ รื่ อ ง ข อ ง ป ร ะ เ ภ ท แ ล ะ ช นิ ด ข อ ง สื่ อ ที่ ใ ช้
ผู้รั บ สาร (Receiver) องค์ ป ระกอบของผู้รั บ สารที่ จ ะท าให้ เ กิ ด การจูง ใจที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ได้ แ ก่
สติปัญญา ทัศนคติ ความเชื่อ ความเชื่อมัน่ ในตนเอง การมีสว่ นร่วม การผูกมัด เป็ นต้ น
แมคไกวร์ ( McGuire อ้ างใน อรวรรณ ปิ ลันธน์โอวาท, 2537,น.23) กล่าวว่า ตัวแปรทัง้
4 ประการข้ างต้ นนี ้ ก่อให้ เกิดตัวแปรตามคือผลของการสื่อสารเป็ นไปตามลาดับขัน้ 5 ขันหลั
้ ก คือ
1.ความตัง้ ใจ/ความสนใจ (Attention) 2.ความเข้ า ใจ (Comprehension) 3.การยอมรั บ ต่ อ สาร
(Yielding) 4.การเก็บจาสารไว้ (Retention) 5.การกระทา (Action) โดยผู้รับสารต้ องผ่านไปที่ละขัน้
เพื่อที่การสื่อสารจะสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติได้ ครบถ้ วนตามกระบวนการซึ่งในสภาพการณ์ปกติ
ขันตอนแรก
้
ๆจะต้ องเกิดขึ ้นก่อนเพื่อที่ขนตอนต่
ั้
อ ๆ ไปจะเกิดขึ ้นได้ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ โดยใช้
อิทธิพลทางสังคม อิทธิ พลทางสังคมมีผลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและการตัดสินใจ
เพราะในขณะตัดสินใจย่อมมี กลุ่มบุคคลที่มีความสาคัญต่อผู้ป่วยเข้ ามาเกี่ยวข้ อง ได้ แก่บุคคลใน
ครอบครัว ญาติพี่น้องและเพื่อนฝูง เป็ นต้ น
แมคไกวร์ และมิ ล แมน ( McGuire and Millman,1965,p.23) กล่าวว่า แนวความคิด
เกี่ ยวกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติโดยใช้ อิทธิ พลทางสังคมเกิดจากความเชื่อที่ว่าบุคคลจะพัฒนา
ทัศนคติของตนเองในลักษณะใดนันขึ
้ ้นอยูก่ บั ข้ อมูลที่ได้ รับจากผู้อื่นในสังคม สิ่งที่มีอิทธิพลทางสังคม
แบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภทคือ
1. กลุ่มอ้ างอิง (Reference Group) หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ เราใช้ เป็ นมาตรฐานสาหรับ
ประเมินทัศนคติ ความสามารถของเราหรื อสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นโดยทัว่ ไปบุคคลจะใช้ กลุม่ อ้ างอิงเพื่อ
ประเมินทัศนคติของตน และตัดสิ นใจว่าทัศนคติของตนถูกต้ องเพราะคิดว่าคนส่วนใหญ่ในกลุ่มมี
ทัศนคติเช่นเดียวกับตน
วัตสันและ จอห์นสัน ( Watson and Johnson ,1972,p.21) ได้ กล่าวถึงอิทธิพลของกลุ่ม
อ้ างอิงที่มีตอ่ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติไว้ ดงั นี ้
1.ทัศนคติของบุคคลจะมีผลอย่างมากจากกลุ่มที่เขามีส่วนร่วมและกลุ่มที่เขาต้ องการ
จะร่วมด้ วย
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2.ถ้ าทัศนคติของบุคคลสอดคล้ องกับมาตรฐานหรื อบรรทัดฐานของกลุ่มจะเป็ นการ
เสริมแรง (Reinforcement) ให้ กบั ทัศนคตินนมากขึ
ั้
้น ในทางตรงข้ ามจะเป็ นการลงโทษ (Penalty) ถ้ า
บุคคลนันมี
้ ทศั นคติไม่ตรงกับมาตรฐานหรื อบรรทัดฐานของกลุ่ม มีองค์ประกอบต่อไปนี ้ 1.บุคคลที่
ขึ ้นอยู่กบั กลุ่มหรื อติดอยู่กบั กลุ่มมากจะเป็ นผู้ที่เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ได้ ยากที่สดุ ถ้ าการเปลี่ยนแปลง
นันเป็
้ นความพยายามของบุคคลภายนอก 2.การสนับสนุนหรื อเห็นด้ วยกับทัศนคติ บางอย่างของ
สมาชิกในกลุ่มแม้ เพียง1 คนเท่านันก็
้ สามารถลดอิทธิพลของกลุ่มใหญ่ ที่มีต่อทัศนคติของสมาชิกใน
กลุ่มได้ 3.แม้ เป็ นเพียงสมาชิก 2 คนในกลุ่มเท่านันที
้ ่ยึดมัน่ ในความคิดหรื อทัศนคติบางอย่างก็จะมี
อิทธิพลต่อสมาชิกในกลุ่มได้ 4.การมีส่วนร่ วมในการอภิปรายกลุ่มและ การตัดสินใจกลุ่มจะช่วยลด
การต่อต้ านการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ถ้ ากลุม่ ตัดสินใจยอมรับทัศนคติใหม่ สมาชิกในกลุ่มก็จะยอมรับ
ทัศนคติด้วย 5.ถ้ าบุคคลเปลี่ ยนแปลงกลุ่มอ้ างอิงของตน บุคคลก็อาจมี แนวโน้ มที่จะเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติด้วย
2. บุคคลอ้ างอิง (Reference Individuals) หมายถึง บุคคลที่เราใช้ เป็ นมาตรฐานเพื่อ
ประเมิน ทัศนคติ ความสามารถของเราหรื อสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น อิทธิพลของผู้อื่นที่มีตอ่ ทัศนคติของ
บุคคลตรงกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เรี ยกว่า “การเลียนแบบ” ซึ่งเป็ นกระบวนการที่
บุคคลรับเอาคุณสมบัติ ของผู้อื่น เช่น ความคิด ทัศนคติ พฤติกรรม เป็ นต้ นมาเป็ นของตน ข้ อมูล
ข่าวสารที่ได้ รับจะทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของทัศนคติ ในส่วนของการรับรู้เชิงแนวคิด
(Cognitive Component) และเมื่อองค์ประกอบส่วนใดส่วนหนึง่ เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบส่วนอื่นจะ
มีแนวโน้ มที่จะเปลี่ยนแปลงด้ วย
บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งทาหน้ าที่เป็ นผู้ส่งสารต้ องมีความเชี่ยวชาญ (Expertness)
และความน่าไว้ วางใจ (Trustworthiness) จะทาให้ มีความน่าเชื่อถือสูง สามารถชักจูงใจได้ ดีอีกทังมี
้
บุคลิกภาพ (Personality) ดีก็จะมีความสาคัญต่อ การยอมรับ นอกจากนีห้ ากข้ อมูลข่าวสารมีการ
เตรี ยมมาเป็ นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็ นเนื ้อหา การเรี ยงลาดับ ความชัดเจนตลอดจนมีความกระชับและมี
ช่องทางในการส่งที่เหมาะสม ผู้ใช้ บริ การซึ่งเป็ นผู้รับสารก็อยากฟั งและมีแนวโน้ มที่จะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตามคาแนะนาหรื อชักจูง
สุร พงษ์ โสธนะเสถี ย ร, (2533,น.118) ระบุว่ า แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ความรู้
ทัศนคติ และพฤติก รรม (KAP) ทฤษฎี นี เ้ ป็ นทฤษฎี ที่ใ ห้ ความส าคัญกับตัวแปร 3 ตัว คื อ ความรู้
(Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และการยอมรับปฏิบตั ิ (Practice) ของผู้รับสารอันอาจมีผลกระทบ
ต่อสังคมต่อไปจากการรับสารนัน้ ๆ การเปลี่ยนแปลงทังสามประเภทนี
้
้จะเกิดขึ ้นในลักษณะต่อเนื่อง
กล่าวคือเมื่อผู้รับสารได้ รับสารก็จะทาให้ เกิ ดความรู้ เมื่อเกิดความรู้ขึ ้นก็จะไปมีผลทาให้ เกิดทัศนคติ
และขันสุ
้ ดท้ ายคือการก่อให้ เกิดการกระทา ทฤษฎีนี ้อธิบายการสื่อสารหรื อสื่อมวลชนว่าเป็ นตัวแปร
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ต้ นที่สามารถเป็ นตัวนาการพัฒนาเข้ าไปสู่ชุมชนได้ ด้ วยการอาศัย KAP เป็ นตัวแปรตามในการวัด
ความสาเร็จของการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
จะเห็นได้ ว่าสื่ อมวลชนมี บทบาทส าคัญในการนาข่าวสารต่าง ๆ ไปเผยแพร่ เพื่ อให้
ประชาชนในสังคมได้ รับทราบว่าขณะนี ้ในสังคมมีปัญหาอะไร เมื่อประชาชนได้ รับทราบข่าวสารนัน้ ๆ
ย่อมก่อให้ เกิดทัศนคติและเกิดพฤติกรรมต่อไปซึ่งมีลกั ษณะสัมพันธ์ กันเป็ นลูกโซ่เป็ นที่ยอมรับกันว่า
การสื่อสารมีบทบาทสาคัญในการดาเนินโครงการต่าง ๆ ให้ บรรลุผลสาเร็จตามที่ตงเป
ั ้ ้ าหมายไว้ การ
ที่คนเดินเท้ ามีพฤติกรรมการปฏิบตั ติ ามกฎจราจรได้ ก็ต้องอาศัยการสื่อสารเป็ นเครื่ องมืออันสาคัญใน
การเพิ่มพูนความรู้ สร้ างทัศนคติที่ดีและเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสมโดยผ่าน
สื่อชนิดต่าง ๆไปยังประชาชนกลุม่ เป้าหมายซึง่ ต้ องประกอบด้ วย
ความรู้ (Knowledge)เป็ นการรับรู้เบื ้องต้ นซึ่งบุคคลส่วนมากจะได้ รับผ่าน ประสบการณ์
โดยการเรี ยนรู้จากการตอบสนองต่อสิ่งเร้ า (S-R) แล้ วจัดระบบเป็ นโครงสร้ างของ ความรู้ที่ผสมผสาน
ระหว่างความจา (ข้ อมูล) กับสภาพจิตวิทยา ด้ วยเหตุนี ้ความรู้จงึ เป็ นความจาที่เลือกสรรซึ่งสอดคล้ อง
กับสภาพจิตใจของตนเอง ความรู้ จึงเป็ นกระบวนการภายใน อย่างไรก็ตามความรู้ ก็อาจส่งผลต่อ
พฤติกรรมที่แสดงออกของมนุษย์ได้ และผลกระทบที่ผ้ รู ับสารเชิงความรู้ใน ทฤษฎีการสื่อสารนันอาจ
้
ปรากฏได้ จากสาเหตุ 5 ประการคือ
1. การตอบข้ อสงสัย (Ambiguity Resolution) การสื่อสารมักจะสร้ างความสับสนให้
สมาชิกในสังคม ผู้รับสารจึงมักแสวงหาสารสนเทศโดยการอาศัยสื่อทังหลายเพื
้
่อตอบข้ อสงสัย และ
ความสับสนของตน
2. การสร้ างทัศนะ (Attitude Formation) ผลกระทบเชิงความรู้ต่อการปลูกฝั งทัศนะนัน้
ส่วนมากนิยมใช้ กบั สารสนเทศที่เป็ นนวัตกรรมเพื่อสร้ างทัศนคติให้ คนยอมรับการแพร่ นวัตกรรมนัน้ ๆ
(ในฐานะความรู้)
3. การกาหนดวาระ (Agenda Setting) เป็ นผลกระทบเชิงความรู้ ที่สื่อกระจายออกไป
เพื่อให้ ประชาชนตระหนักและผูกพัน กับประเด็นวาระที่ สื่อกาหนดขึ ้น หากตรงกับภูมิหลังของปั จเจก
ชนและค่านิยมของสังคมแล้ วผู้รับสารก็จะเลือกสารสนเทศนัน้
4.การพอกพูนระบบความเชื่อ (Expansion of Belief System)
การสื่อสารสังคมมักกระจายความเชื่อ ค่านิยมและอุดมการณ์ด้านต่าง ๆไปสู่ประชาชน
จึงทาให้ ผ้ รู ับสารรับทราบระบบความเชื่อถือหลากหลายและลึกซึ ้งไว้ ในความเชื่อของตนมากขึ ้นไป
เรื่ อย ๆ
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5. การรู้แจ้ งต่อค่านิยม (Value Clarification)
ความขัด แย้ ง ในเรื่ อ งค่า นิยมและอุด มการณ์ เ ป็ นภาวะปกติของสัง คม สื่ อ มวลชนที่
นาเสนอข้ อเท็จจริงในประเด็นเหล่านี ้ ย่อมทาให้ ประชาชน ผู้รับสารเข้ าใจถึงค่านิยมเหล่านันแจ้
้ งชัด
ขึ ้นคาร์ เตอร์ วี กู๊ด (Carter V.Good, 1973,p. 325 อ้ างใน โสภิตสุดา มงคลเกษม, 2539,น.42 ) กล่าว
ว่า ความรู้ เป็ นข้ อเท็จ จริ ง (facts) ความจริ ง (truth) เป็ นข้ อมูลที่ม นุษย์ ไ ด้ รับและเก็บรวบรวมจาก
ประสบการณ์ตา่ งๆ การที่บคุ คลยอมรับหรื อปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ อย่างมี เหตุผล บุคคลควรจะต้ องรู้
เรื่ องเกี่ยวกับสิ่งนัน้ เพื่ อประกอบการตัดสินใจ นัน่ ก็คือบุคคลจะต้ องมีข้อเท็จจริ งหรื อข้ อมูล ต่างๆ ที่
สนับสนุนและให้ คาตอบข้ อสงสัยที่บุคคลมีอยู่ ชี ้แจงให้ บุคคลเกิดความเข้ าใจและมีทศั นคติที่ดีต่อ
เรื่ องใดเรื่ องหนึง่ รวมทังเกิ
้ ดความตระหนัก ความเชื่อและค่านิยมต่างๆ ด้ วย
ประภาเพ็ ญ สุว รรณ (2520,น.16) กล่า วว่า ความรู้ เป็ นพฤติก รรมขัน้ ต้ น ซึ่ง ผู้เ รี ย น
เพียงแต่จาได้ อาจจะโดยการนึกได้ หรื อโดยการมองเห็นหรื อได้ ยิน จาได้ ความรู้ ขนนี
ั ้ ้ ได้ แก่ ความรู้
เกี่ยวกับคาจากัดความ ความหมาย ข้ อเท็จจริง ทฤษฎี กฎ โครงสร้ าง
วิธีการแก้ ปัญหาเหล่านี ้ เบนจามิน เอสบลูม (Benjamin S.Bloom, 1967,p. 271) ได้ ให้
ความหมายของความรู้ว่า เป็ นสิ่งที่เกี่ยวข้ องกับการระลึกถึงเฉพาะเรื่ องหรื อเรื่ องทัว่ ๆไป ระลึกถึงวิธี
กระบวนการหรื อสถานการณ์ตา่ งๆโดยเน้ นความจา
1. ความรู้ ท าให้ ท ราบถึ ง ความสามารถในการจ าและการระลึ ก ถึ ง เหตุก ารณ์ ห รื อ
ประสบการณ์ที่เคยพบมาแล้ ว แบ่งออกเป็ น 1.1. ความรู้เกี่ยวกับเนื ้อหาวิชาโดยเฉพาะ 1.2. ความรู้
เกี่ยวกับวิธีและการดาเนินการที่เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 1.3. ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมแนวความคิด
และโครงสร้ าง 2. ความเข้ าใจ ทาให้ ทราบถึงความสามารถในการใช้ สติปัญญาและทักษะเบื ้องต้ น
แบ่งออกเป็ น การแปลความหมาย คือการแปลจากแบบหนึ่งไปสู่อีกแบบหนึ่งโดยรักษาความหมาย
ได้ ถกู ต้ อง 3. การนาไปใช้ 4. การวิเคราะห์ 5. การสังเคราะห์ 6. การประเมินค่า
แพทริ ก เมเรดิ ธ (Patrick Meredith, 1961,p.10) ได้ พู ด ถึ ง ความรู้ ว่ า จ าเป็ นต้ องมี
องค์ประกอบ 2 ประการ คือความเข้ าใจ (Understanding) และการคงอยู่ (Retaining) เพราะความรู้
หมายถึง ความสามารถจดจาได้ ในบางสิ่งบางอย่างที่เราเข้ าใจมาแล้ ว
ริ เวอร์ ปี เตอร์ สัน และ เจนเซ็น (River, Peterson and Jensen 1971,p.283 อ้ างถึงใน
ปรมะ สตะเวทิน, 2540,น. 116-117) ได้ กล่าวถึงการศึกษาหรื อความรู้ (Knowledge) ว่าเป็ นลักษณะ
อีกประการหนึ่ง ที่ มี อิทธิ พลต่อผู้รับสาร ดังนัน้ คนที่ ไ ด้ รับการศึกษาในระดับที่ ต่างกัน ในยุคสมัยที่
ต่างกัน ในระบบการศึกษาที่ตา่ งกัน ในสาขาวิชาที่ตา่ งกันจึงย่อมมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และ
ความต้ องการที่แตกต่างกันไป คนที่มีการศึกษาสูงหรื อมีความรู้ ดี จะได้ เปรี ยบอย่างมากในการที่จะ
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เป็ นผู้รับสารที่ดีเพราะคนเหล่านี ้มีความรู้กว้ างขวางในหลายเรื่ อง มีความเข้ าใจศัพท์มากและมีความ
เข้ าใจสารได้ ดี แต่คนเหล่านี ้มักจะเป็ นคนที่ไม่คอ่ ยเชื่ออะไรง่ายๆ
ดาราวรรณ ศรี สุกใส, (2542, น.41) ระบุว่า การเกิดความรู้ ไม่ว่าระดับใดก็ตามย่อมมี
ความสัม พันธ์ กับความรู้ สึกนึกคิดซึ่ง เชื่อมโยงกับการเปิ ดรั บข่าวสารของบุคคลนัน้ เอง รวมไปถึง
ประสบการณ์และลักษณะทางประชากร (การศึกษา เพศ อายุ ฯลฯ) ของแต่ละคนที่เป็ นผู้รับข่าวสาร
ถ้ าประกอบกับการที่บคุ คลมีความพร้ อมในด้ านต่างๆ เช่น มีการศึกษา มีการเปิ ดรับข่า วสาร เกี่ยวกับ
กฎจราจรก็มีโอกาสที่จะมี ความรู้ในเรื่ องนี ้ และสามารถเชื่อมโยงความรู้นนเข้
ั ้ ากับสภาพแวดล้ อมได้
สามารถระลึกได้ รวบรวมสาระสาคัญ เกี่ยวกับกฎจราจร รวมทังสามารถวิ
้
เคราะห์ สังเคราะห์รวมทัง้
ประเมินผลได้ ต่อไปและเมื่อประชาชน เกิดความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรไม่ว่าจะในระดับใดก็ตาม สิ่งที่
เกิดตามมาก็คือทัศนคติ ความคิดเห็นในลักษณะต่างๆ
แนวคิดเกี่ยวกับประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
ประชาคมอาเซีย น เกิดขึน้ เนื่องจากสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
หรื อ "อาเซี ย น" ซึ่ง ประกอบด้ วยสมาชิ ก 10 ประเทศ ได้ แ ก่ ไทย อิ นโดนี เ ซี ย มาเลเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์
สิงคโปร์ เวียดนามสปป.ลาว เมียนมาร์ บรูไน และกัมพูชา ได้ เล็งเห็นประโยชน์ร่วมกันในการรวมกลุ่ม
เพื่ อให้ มี ค วามเข้ ม แข็ง มากขึน้ เพื่ อที่ จ ะรั บมื อกับการเปลี่ ยนแปลงทัง้ ด้ านเศรษฐกิ จ สัง คม และ
การเมืองของโลก ซึ่งจะมีผลกระทบต่อภูมิภาคอาเซียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนันในปี
้
พ.ศ. 2540
อาเซียนจึงได้ กาหนดวิสยั ทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2020 ขึ ้นโดยมีเป้าหมายให้ อาเซียนเป็ นกลุ่มหุ้นส่วนที่มี
ความสมานฉันท์ ร่วมกันพัฒนาอย่างเอื ้ออาทรซึ่งกันและกันให้ ได้ ภายในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งจากจุดเริ่ ม
ของการกาหนดวิสยั ทัศน์ดงั กล่าวนี ้ จึงเป็ นแรงขับเคลื่อนให้ อาเซียนมีพฒ
ั นาการอย่างรวดเร็ วในการ
เตรี ยมตัวเข้ าสูร่ ูปแบบของประชาคมที่มีความเป็ นหนึง่ เดียวกัน
จนกระทังในเดื
้
อนตุลาคม พ.ศ. 2546 ผู้นาอาเซียนได้ ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้ วย
ความร่วมมืออาเซียน หรื อที่เรี ยกว่า “ข้ อตกลงบาหลี 2” เห็นชอบให้ จดั ตังประชาคมอาเซี
้
ยนคือ การ
ให้ อาเซียนรวมตัวเป็ นชุมชนหรื อประชาคมเดียวกันให้ สาเร็ จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่
ต่อมาได้ ตกลงร่นระยะเวลาจัดตังให้
้ เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) เนื่องจากการแข่งขันทางด้ าน
เศรษฐกิจของโลกซึ่งมีความรุนแรงมากขึ ้น เช่น อัตราการเติบโตทางด้ านเศรษฐกิจของจีนและอินเดีย
ที่มีอตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างก้ าวกระโดด เป็ นต้ น ซึ่งในการประชุมสุดยอดอาเซียนครัง้ ที่
14 ที่ชะอา หัวหิน เมื่อวันที่1 มีนาคม พ.ศ. 2552 ผู้นาอาเซียนได้ ลงนามรับรองปฏิญญาชะอาว่าด้ วย
แผนงานจัดตังประชาคมอาเซี
้
ยน (ค.ศ. 2009 - 2015) เพื่อจัดตังประชาคมอาเซี
้
ยนภายในปี พ.ศ.
2558
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ก้ า วส าคัญ ต่อ มาคื อ การจัด ท าปฏิ ญ ญาอาเซี ย น หรื อ “กฎบัต รอาเซี ย น” (ASEAN
Charter) ซึ่งมีผลใช้ บงั คับแล้ วตังแต่
้ เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2552 นับเป็ นการยกระดับความร่ วมมือ
ของอาเซียนเข้ าสู่มิติใหม่ในการสร้ างประชาคมโดยมีพื ้นฐานที่แข็งแกร่งทางกฎหมายและมีองค์กร
รองรั บ การด าเนิ น การเข้ า สู่เ ป้ าหมายดัง กล่ า วภายในปี พ.ศ. 2558 โดยประชาคมอาเซี ย นจะ
ประกอบด้ วยสามเสาหลักในการขับ เคลื่ อน ได้ แ ก่ป ระชาคมการเมื องและความมั่นคงอาเซี ย น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยเป้าหมายดังนี ้
1) ประชาคมการเมื อ งและความมั่ น คงอาเซี ย น (ASEAN Political – Security
Community: APSC) มุ่ง ให้ ป ระเทศในภูมิ ภ าคอยู่ร่ ว มกัน อย่า งสัน ติ มี ร ะบบแก้ ไ ขความขัด แย้ ง
ระหว่างกันได้ ด้วยดีมีเสถียรภาพอย่างรอบด้ าน มีกรอบความร่วมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามความ
มั่น คงทัง้ รู ป แบบเดิ ม และรู ป แบบใหม่ ๆ เพื่ อ ให้ ประชาชนมี ค วามปลอดภั ย และมั่น คง โดยมี
คุณลักษณะที่สาคัญ 3 ด้ าน คือ
- เป็ นประชาคมที่ มี ก ฎเกณฑ์ บรรทัด ฐานและค่า นิ ย มร่ ว มกัน โดยสร้ างความ
แข็งแกร่งแก่ประชาธิปไตย ส่งเสริมธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
และเสรี ภาพขันพื
้ ้นฐาน
- เป็ นภูมิภาคที่มีเอกภาพ สงบสุขและมีความแข็งแกร่งพร้ อมรับผิดชอบร่วมกันเพื่อ
แก้ ไขปั ญหาความมัน่ คงที่ครอบคลุมทุกมิติโดยยึดหลักความมัน่ คงทังรู
้ ปแบบเดิมและรู ปแบบใหม่
เช่น มิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่ง แวดล้ อม การป้องกันความขัดแย้ ง การสร้ างความไว้ ใจ
และการทูตเชิงป้องกัน
- เป็ นภูมิภาคที่มีพลวัต ยังคงความเป็ นศูนย์กลางและบทบาทของอาเซียนโดยการ
ส่งเสริ มและรักษาความสัมพันธ์ที่เป็ นมิตรและเป็ นประโยชน์กบั ประเทศภายนอกเพื่อสันติภาพในโลก
ตลอดทัง้ ด าเนิ น บทบาทที่ ส าคัญ ในเวที ร ะดับ ภู มิ ภ าคและระดับ ระหว่ า งประเทศเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ผลประโยชน์ร่วมกันของอาเซียน
2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) มุ่งให้ เกิดการ
รวมตัวกันทางเศรษฐกิจและการอานวยความสะดวกในการติดต่อค้ าขายระหว่างกัน อันจะทาให้
ภูมิภาคมีความเจริ ญมัง่ คัง่ และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้ เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน
ในประเทศอาเซียน โดยมีคณ
ุ ลักษณะที่สาคัญ 4 ด้ าน คือ
- การเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียว เน้ นการเคลื่อนย้ ายสินค้ า การบริ การ การ
ลงทุนเงินทุน และแรงงานมีฝีมือระหว่างกันอย่างเสรี
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- การมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง เน้ นการดาเนินนโยบายการแข่งขัน การ
พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน การคุ้มครองทรัพย์สินทางปั ญญา การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและพลังงาน
- การมีพฒ
ั นาการทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน โดยส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมและการ
ขยายตัวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่
เพื่อลดช่องว่างของระดับการพัฒนา
- การบูรนาการเข้ ากับเศรษฐกิ จโลกได้ อ ย่างสมบูรณ์ เน้ นการจัดทาข้ อตกลงเขต
การค้ าเสรี และความตกลงว่าด้ วยการใช้ อตั ราภาษีพิเศษที่เท่ากันกับประเทศคูเ่ จรจา
3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีเป้าหมายให้ อาเซียนเป็ นประชาคมที่ มี
ประชาชนเป็ นศูนย์กลาง สังคมที่เอื ้ออาทรและแบ่งปั น ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็ นอยู่ที่ดี
และมี ก ารพั ฒ นาในทุ ก ด้ านเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ ประชาชน ส่ ง เสริ มการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน รวมทังส่
้ งเสริ มอัตลักษณ์ของอาเซียน โดยมีคณ
ุ ลักษณะที่สาคัญ 5
ด้ าน คือ
- การพัฒนามนุษย์ โดยเน้ นการบูรณาการด้ านการศึกษา สร้ างสังคมความรู้ พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมการจ้ างงานที่เหมาะสม ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
การเข้ าถึงวิชาการและเทคโนโลยี
- การคุ้ม ครองและสวัสดิการสัง คม โดยขจัดความยากจน สร้ างเครื อข่า ยความ
ปลอดภัยทางสังคม ส่งเสริมความมัน่ คงและความปลอดภัยด้ านอาหาร การควบคุมโรคติดต่อ
- การสร้ างความยุติธรรมและสิทธิ เน้ นคุ้มครองสิทธิ ผ้ ดู ้ อยโอกาส แรงงานย้ ายถิ่น
ฐานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจโครงการเตรี ยมการรองรับการเคลื่อนย้ ายของ
แรงงานสูก่ ารเป็ นประชาคมอาเซียน รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์
- การส่งเสริมความยัง่ ยืนด้ านสิ่งแวดล้ อม เน้ นการจัดการปั ญหาสิ่งแวดล้ อมของโลก
ปั ญหามลพิษทางสิ่งแวดล้ อมข้ ามแดน การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริ มการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
- การสร้ างอัตลักษณ์อาเซียน โดยการสร้ างความรู้สึกเป็ นเจ้ าของ อนุรักษ์ มรดกทาง
วัฒนธรรมของอาเซียน ส่งเสริมการสร้ างสรรค์ด้านวัฒนธรรม และลดช่องว่างการพัฒนา
เนื่องจากการแข่งขันทางด้ านเศรษฐกิจของโลกนับวันจะมีความรุ นแรงมากขึ ้น ดังนัน้
ภายใต้ การพัฒนาไปสู่ประชาคมอาเซียน จึงทาให้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มักจะได้ รับ
ความสนใจและกล่าวถึงเป็ นอย่างมากในปั จจุบนั เนื่องจากจะนามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงภายใน
ภูมิภาคอย่างกว้ างขวางโดยเป็ นประชาคมที่สาคัญที่จะทาให้ อาเซียนกลายเป็ นเขตการผลิตเดียว
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ตลาดเดียวซึ่งหมายความว่าอาเซียนจะมีการเคลื่อนย้ ายปั จจัยการผลิตได้ อย่างเสรี เสมือนอยู่ใน
ประเทศเดียวกัน สามารถดาเนินกระบวนการผลิตในประเทศสมาชิกใดก็ ได้ โดยใช้ ทรั พยากรทัง้
วัตถุดิบและแรงงานจากประเทศเพื่ อนบ้ านมาใช้ ในการผลิต ปราศจากอุปสรรคในด้ านภาษี และ
มาตรการที่มิใช่ภาษี ตลอดจนมีการสร้ างมาตรฐานของสินค้ าและกฎระเบียบต่างๆ ร่วมกัน
การเปิ ดเสรี ด้านการเคลื่อนย้ ายแรงงานจะเกิดขึ ้นอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2558 โดย
จะมีการเคลื่อนย้ ายนักวิชาชีพ หรื อแรงงานเชี่ยวชาญ หรื อผู้มีความสามารถพิเศษของอาเซียนได้
อย่างเสรี ถือเป็ นการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนที่สาคัญ โดยกลุ่มสมาชิก
อาเซียนได้ จดั ทาข้ อตกลงยอมรับร่ วมกันในเรื่ องคุณสมบัติหรื อมาตรฐานในแต่ละวิ ชาชีพ หรื อเพื่อ
อานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ ายนักวิชาชีพหรื อแรงงานเชี่ยวชาญ หรื อผู้มีความสามารถพิเศษ
ของอาเซียนได้ อย่างเสรี ปั จจุบนั มีข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัตนิ กั วิชาชีพของอาเซียนทังหมด
้
7
สาขา คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล สถาปั ตยกรรม สารวจ นักบัญชี และวิศวกรรม ส่วนสาขาอื่นๆ
ยัง อยู่ระหว่างการพิจ ารณาซึ่ง นักวิช าชีพ ดัง กล่าวหากมี ความสามารถและมี คุณสมบัติผ่านตาม
เงื่อนไขที่แต่ละประเทศกาหนดก็จะสามารถไปทางานในกลุม่ สมาชิกอาเซียนได้ อย่างเสรี
การศึกษาทบทวนและวิ เคราะห์ ข้อ มูลการเคลื่ อนย้ ายแรงงาน ตลอดจนปั จ จัยและ
ปั ญหา/อุปสรรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเคลื่อนย้ ายแรงงานฝี มือเสรี ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) จึงเป็ นเรื่ องสาคัญที่ จะทาให้ ทราบถึงทิศทางการพัฒนาด้ านแรงงานและการเตรี ยมความ
พร้ อมทางด้ านการบริ หารจัดการของไทย เพื่อรองรับกรอบความร่วมมือของประชาคมอาเซียนต่อไป
ในด้ านการเป็ นประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ.2015 และอนาคตของอาเซียน อาเซียนจะกลายเป็ นอีก
กลุ่มประเทศหนึ่งที่มีพลังต่อรองทังด้
้ านการเมืองและเศรษฐกิจ มีความมัน่ คงและเข้ มแข็งทางสังคม
และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ที่ชาวโลกไม่อาจมองข้ ามได้ เนื่องจากอาเซียนรวมกันแล้ วมี
ประชากรราว 600 ล้ านคน เป็ น 1 ใน 10 ของประชากรทังโลก
้ เป็ นศูนย์กลางของ พระพุทธศาสนา ที่
มีหลักธรรมที่เป็ นสากล และเอือ้ ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โลกในยุคปั จจุบนั ซึ่งองค์การพุทธ
ศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พสล.) ตังอยู
้ ่ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย และมีอินโดนีเซียเป็ นประเทศที่นบั ถือ
ศาสนาอิสลามที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก ซึง่ มีประชากรกว่า 240 ล้ านคน
ด้ านการเมืองและความมั่นคง เมื่อเกิดความร่ วมมือกันด้ านการเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมแล้ วก็ได้ แต่หวังว่าสักวันหนึ่งประเทศที่ยงั มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน อันสืบเนื่องมาจาก
ระบอบการปกครองที่ยงั ไม่คานึงถึงสิทธิเสรี ภาพและความเสมอภาคของประชาชนเจ้ าของประเทศ
ไม่นาพาต่อการใช้ อานาจอธิปไตยของปวงชนไม่ว่าจะเป็ นประเทศที่ปกครองด้ วยระบอบสังคมนิยม
คอมมิวนิสต์หรื อประชาธิปไตยแบบครึ่ งใบหรื อเผด็จการทหารก็ตาม ท่ามกลางกระแสโลกาภิวตั น์ที่
มุง่ ให้ เกิดสิทธิ เสรี ภาพ สันติภาพขึ ้นทัว่ โลกและการโดดเดี่ยวประเทศที่ไม่สนในกระแสการเมืองแบบ
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นี ก้ ็ จ ะตามมา ซึ่ง ชื่ อ ว่าไม่มี ประเทศใดต้ องการถูกตอบโต้ ทางการเมื อ งอันเนื่ องมาจากนโยบาย
การเมืองการปกครองของตนที่ยงั ล้ าหลัง เรื่ องสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย ในอนาคตอันใกล้ นี ้ทุก
ประเทศในภูมิภาคนี ้จะเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็ นระบอบประชาธิปไตยที่เต็มใบ อานาจอธิปไตย
อันเป็ นอานาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็ นของประชาชนอย่างแท้ จริงครบทัง้ 10 ประเทศ
ด้ านเศรษฐกิจ จะเกิดความร่ วมมือกันมากขึ ้นยกเลิกการเก็บภาษี สินค้ าระหว่างกันทุก
รายการที่มีการค้ าขายกันเสมือนเป็ นการค้ าภายในประเทศเดียวกัน มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้นา
ของประเทศ รั ฐ มนตรี ด้ านเศรษฐกิ จ และรั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงต่า งประเทศบ่อยครั ง้ ขึน้ เพื่ อ
แลกเปลี่ยนความรู้และเสริมสร้ างความเข้ าใจระหว่างกันมากขึ ้น ตลอดจนสร้ างองค์กร ความร่วมมือ
หรื อ พัน ธสัญ ญาต่า ง ๆเพื่ อ ขับ เคลื่ อ นพัฒ นากลุ่ ม ประเทศอาเซี ย นทางด้ า นเศรษฐกิ จ ใหม่ ใ ห้
เสถียรภาพมากขึ ้น มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้ านเศรษฐกิจและมีอานาจต่อรองกับกลุ่ม
เศรษฐกิจอื่นทัว่ โลกในอนาคตอาจมีการใช้ เงินสกุลเดียวกันทังภู
้ มิภาคอาเซียน อาจเป็ นสกุลเงินบาท
หรื อ สกุล เงินรู เปี ยหรื อสกุลเงินเปโซหรื ออาจเป็ นชื่อสกุ ลเงินที่ตงขึ
ั ้ ้นใหม่ไม่ให้ ซ ้ากับสกุลเงินที่ใช้ ใน
ประเทศใดในกลุ่มเหมือนกับสกุลเงินยูโรของสหภาพยุโรปที่ไม่ซา้ กับสกุลเงินของประเทศในกลุ่ม
สหภาพยุโรปเลยแต่สหภาพยุโรปส่วนใหญ่มีความเจริญ
ด้ านอุตสาหกรรม ในขณะที่อาเซียนยังเป็ นประเทศเกษตรกรรม ประชากรมีการศึกษา
ต่าจึงนาไปสู่ปัญหาความยากจนและปั ญหาอื่น ๆ ประเทศไทยควร นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
เผยแพร่แก่สมาชิกกลุม่ อาเซียนและชาวโลกมากขึ ้นเพื่อแก้ ปัญหาเศรษฐกิจจากระบบการแข่งขันตาม
กลไกการตลาดอันเกิดจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในปั จจุบนั และส่งเสริ มให้ ทกุ ประเทศพัฒนา
ศักยภาพของคนในชุมชนในท้ องถิ่นของตนได้ ใช้ ความรู้ความสามารถของตนพัฒนาสินค้ าที่ได้ จาก
วั ต ถุ ดิ บ ในท้ องถิ่ น ที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งหลากหลายทั่ ว ประเทศให้ มี ร ะดั บ จนสามารถส่ ง จ าหน่ า ย
ภายในประเทศหรื อส่งเป็ นสินค้ าเพื่อจาหน่ายต่างประเทศได้ ทงนี
ั ้ ้หน่วยงานของรัฐอาจมีบทบาทด้ าน
การส่งเสริมด้ านงบประมาณ วิทยากรเพิ่มศักยภาพให้ คนในชุมชนตลอดจนหาตลาดเพื่อหน่ายสินค้ า
ที่ภูมิปัญญาชาวบ้ าน ผลิตหรื อสร้ างขึ ้นมาอย่างพอเพียงในการระบายสินค้ าอันจะนามาซึ่งกาลังใจ
ในการมุง่ พัฒนาผลงานให้ เป็ นที่ยอมรับมากขึ ้น
ด้ า นสัง คมและวัฒ นธรรม อาเซี ย นได้ ร่ ว มกั น ยกระดับ การศึ ก ษาของประชาชน
ภายในประเทศให้ สงู ขึ ้นจนถึงระดับปริญญาตรี หรื อใครมีศกั ยภาพทางด้ านปั ญญาและการเงินก็อาจ
เรี ยนให้ สูงกว่านัน้ และไม่ลืมจัดกิจกรรมส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมควบคู่ไปด้ วย เนื่องจากยุคสมัย
ปั จจุบนั มีการแข่งขันสูงทุก ๆ ด้ านการศึกษาทางโลกอย่างเดี ยวยังไม่พอเพราะคนยังมีกิเลสตัณหาที่
จะใช้ เล่ห์เหลี่ยมกลโกง เพื่อหาประโยชน์ใส่ตนและพวกพ้ องเกิดการเอารัดเอาเปรี ยบทางสังคม ดังนัน้
ทุกประเทศควรส่งเสริ มหลักธรรมทางศาสนาของตนมาทาให้ สงั คมมีความเข้ มแข็ง อบอุ่น และน่าอยู่
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มากขึน้ เพื่อก้ าวสู่ระดับสากลควรมีการศึกษาภาษาที่เป็ นสื่อกลางใช้ สื่อสารระหว่างประเทศ เช่น
ภาษา อังกฤษ ภาษาจีน หรื อภาษาประจาชาติของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียน เป็ นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อรับใช้ องค์การระหว่างประเทศที่ชื่ออาเซียน และองค์การอื่นที่อาเซียนมีความ
จาเป็ นต้ องประสานงานมากขึ ้น เช่น องค์การสหประชาชาติ ซึ่งมีหน่วยงานย่อยหลายหน่วยงาน มี
สาขากระจายอยูท่ วั่ โลก เช่น องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)
หรื อ แอสแปค เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ควรมีการร่วมมือ ด้ านการตรวจคนเข้ าเมืองที่เอื ้อต่อกันไม่มีมาตรการกีดกันที่
เข้ มงวดเหมือนเมื่อก่อนเพื่อความสะดวกในการเรี ยนรู้ ศึกษาซึ่งกันและกันมากขึน้ นอกจากเรื่ อง
ภาษา ควรมีการร่วมมือกันด้ านส่งเสริ มหรื ผสมผสานทางวัฒนธรรมเพื่อความเข้ าใจและประยุกต์ใช้
ร่ วมกันมากขึน้ ในภูมิภาค ส่งเสริ มแลกเปลี่ยนด้ านสาธารณสุข ควรส่งเสริ มการแพทย์ทางเลือกที่
หลากหลายไม่ว่าจะเป็ นการแลกเปลี่ยนการค้ นคว้ าเรื่ องสมุนไพร การฝั งเข็ม การนวดแผนโบราณ
หรื อแม้ แต่การพัฒนาจิตวิญญาณตามหลักศาสนาต่าง ๆให้ สอดคล้ องกับยุคสมัยมากขึ ้นโดยแสวง
จุดร่ วมสงวนจุดต่าง โดยเลือกมองหรื อเลือกเอาเฉพาะข้ อดีของแต่ละศาสนามาบูรณาการ คาสอน
เพื่อนาเสนอให้ สงั คมในภูมิภาคอาเซียนนาไปใช้ เป็ นแนวทางในการดาเนินชีวิตมากขึ ้น อันจะเป็ นการ
นามาซึ่งความเข้ าใจกันระหว่างประเทศมากขึ ้น ความสัมพันธ์ กันด้ านวัฒนธรรมจะเป็ นพื ้นฐานใน
การนาไปสู่ความเข้ าใจในเรื่ องอื่ นต่อไปไม่ว่าจะเป็ นความร่ วมมือทางด้ านการเมือง ความมั่นคง
สันติภาพและความร่วมมือด้ านเศรษฐกิจได้ แน่นแฟ้นยิ่งขึ ้น
แนวคิดเกี่ยวกับเยำวชน
เยาวชน ตามความหมายของ กรมการพัฒ นาชุม ชนและส านัก งานคณะกรรมการ
เยาวชนแห่งชาติ หมายถึง ผู้ที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี ซึ่งใกล้ เคียงกับ UNICEF (อ้ างในสานักงาน
สถิติแห่งชาติ, 2541) ที่กาหนดในช่วงอายุประมาณ 15-24 ปี ส่วนกรมส่งเสริ มการเกษตรซึ่งใกล้ ชิด
โดยตรงกับเยาวชนที่ประกออาชี พด้ านการเกษตร ซึ่งเงื่ อนไขในการเป็ นสมาชิกจะอยู่ในช่วงอายุ
ระหว่าง 10-35 ปี ทังชายและหญิ
้
งซึ่งเป็ นผู้รับช่วงความรับผิดชอบจากผู้ใหญ่ในการดาเนินกิจกรรม
ทางสังคม
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (2537) ได้ กล่าวไว้
ในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งให้ ความหมายของเยาวชนไว้ ว่า “เยาวชน คือ บุคคลที่มีอายุ 15 25 ปี ” และในพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พุทธศักราช 2521 ได้ กาหนด
ความหมายว่า “เยาวชน คือ บุคคลซึง่ มีอายุไม่เกิน 25 ปี ”
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ปฬาณี ฐิ ติวัฒนา (2535,น.5) ได้ กล่าวว่า เยาวชนเป็ นพลังสาคัญที่จะเติบโตขึน้ เป็ น
ผู้ใหญ่ในอนาคต หากได้ รับการชี ้แนะและปลูกฝั งอุดมการณ์ตา่ งๆก็จะมีบทบาทตามความคาดหวังที่
พึงปฏิบตั ติ อ่ บทบาทของเยาวชน แบ่งออกได้ 7 ประการ ดังนี ้
1. เยาวชนไทยมีบทบาทเป็ นสมาชิกของครอบครัวซึ่งต้ องมีการปลูกฝั งให้ ร้ ู จกั บทบาท
ของตนในครอบครัว และการบาเพ็ญประโยชน์ตอ่ ผู้อื่น ทังในยามสงบและยามสงคราม
้
2. เยาวชนไทยเป็ นกาลัง การปกป้องรักษาบ้ านเมื องโดยต้ องฝึ กอบรมให้ มีวินัยและ
ความรู้สกึ ในเรื่ องชาตินิยม
3. เยาวชนไทยเป็ นพลัง ในทางเศรษฐกิ จ ต้ อ งได้ รั บ การพัฒ นาให้ เ ป็ นก าลัง ผลิ ต ที่
พอเพียงกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยใช้ การศึกษาในระบบโรงเรี ยนเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญ
4. เยาวชนไทยเป็ นพลังในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต้ องพัฒนาให้ เหมาะสมทังใน
้
คุณภาพและปริมาณ โดยใช้ การศึกษาทังในและนอกระบบโรงเรี
้
ยน
5. เยาวชนไทยเป็ นผู้สื บทอดวัฒ นธรรมทัง้ ด้ านการรั กษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ประเทศไทยแลการถ่ายทอดวัฒนธรรมเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของสังคมในอนาคตโดยการเรี ยน
ตามหลักสูตรกีฬา ศิลปวัฒนธรรมและการบาเพ็ญประโยชน์
6. เยาวชนไทยเป็ นผู้รับและเป็ นผู้ดาเนินการการพัฒนาด้ วย หากได้ รับการศึกษาและ
พัฒนาตนเองให้ เป็ นทรัพยากรบุคคลที่มีคณ
ุ ค่า
7. เยาวชนต้ องมีความรู้มีสติปัญญา มีเหตุผล มีคณ
ุ ธรรมและวัฒนธรรม มีพลานามัยที่
สมบูรณ์ มีทกั ษะในการประกอบอาชีพ พึง่ ตนเองได้ เป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม มีความรู้ความสามารถ
ในเทคโนโลยีที่เหมาะสม เป็ นกาลังในการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมของประเทศสรุ ปได้ ว่า เมื่ อ
เยาวชนสามารถปฏิบตั ติ นตามความคาดหวังต่อบทบาทได้ บทบาทของเยาวชนที่แสดงออกมานันจะ
้
มีความเหมาะสมและเป็ นที่ยอมรับ
นงลัก ษณ์ เทพสวั ส ดิ์ (2536,น.34) ได้ ก ล่ า วถึ ง บทบาทของเยาวชนในการพัฒ นา
สังคมไทย ไว้ ดงั นี ้ เยาวชน คนหนุ่มสาว โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษามีบทบาทต่อการพัฒนาสังคมเป็ น
อย่างมากโดยสามารถเข้ ามามีสว่ นร่วมดังนี ้
1. ศึกษาหลักการสาคัญๆ ของการบริ หารบ้ านเมื อง องค์ กรต่างๆ ที่ ปฏิ บัติง านตาม
ความเกี่ ยวข้ องสัมพันธ์ ความรับผิดชอบของบุคลากรในองค์กรต่างๆ ในการศึกษานันจ
้ าเป็ นต้ อง
ศึกษาจากตาราจากครูอาจารย์ แล้ วนาข้ อมูลเหล่านันมาวิ
้ เคราะห์ให้ ถกู ต้ อง รวมทังคิ
้ ดหาแนวทางใน
การที่จะวางแผนเพื่อพัฒนาบทบาทของคนที่จะทาได้
2. เคารพกฎหมาย ระเบียบแบบแผนที่ถกู ต้ องของสังคมและปฏิบตั ิตวั เป็ นตัวอย่างที่ดี
สาหรับบุคคลอื่นๆ ในสังคม
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3. ตังใจศึ
้ กษาเล่าเรี ยน ได้ มีความรู้ความสามารถที่แท้ จริ ง เพื่อจะได้ ชว่ ยกันรับใช้ สงั คม
ประเทศชาติบ้านเมือง
4. ควรต้ องศึกษาพิจารณาปั ญหาต่างๆ ในสังคมตามแนวทางที่ถูกต้ อง ไม่ว่าจะเป็ น
ปั ญหาเฉพาะหน้ า หรื อปั ญหาที่ติดตามมาในอนาคต เมื่อศึกษาได้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องแล้ วก็ประมวลเป็ น
เรื่ องราวเสนอต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในการแก้ ปัญหานันๆ
้ เพื่อการวางแผนปรับปรุ ง แก้ ไขและ
พัฒนาสังคมต่อไป
5. ควรร่วมมือประกอบกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม เพื่อพัฒนาสังคมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในยามว่างจากการศึกษาเล่าเรี ยน เช่น อาจจัดตังชมรม
้
กิจกรรมต่างๆ ในสถาบันการศึกษา
เพื่อฝึ กฝนให้ ร้ ูจกั หน้ าที่และความรับผิดชอบ ช่วยกันแก้ ปัญหาสังคมในวิถีทางที่ถกู ต้ อง
6. ต้ องช่วยกันแก้ ไ ขค่านิยมในสังคมไทยเสี ยใหม่ คือ ต้ องนิยมคนดี นิยมคนที่ ตงใจ
ั้
พัฒนาสังคมและประเทศชาติไม่นิยมยกย่องคนเด่น คนร่ ารวย และคนได้ ลาภยศมาในทางมิชอบ
สมพร เทพสิทธา (2540,น.23) ได้ กล่าวถึงบทบาทของเยาวชนว่าสิ่งที่เยาวชนควรจะ
แสดงบทบาทที่เหมาะสมนัน้ มีดงั ต่อไปนี ้
1. บทบาทต่ อ ตนเอง คื อ เป็ นผู้ ใฝ่ พัฒ นาอยู่เ สมอเพื่ อ พัฒ นาตนเองไปสู่ ค วามสุ ข
ความสาเร็จการมีชีวิตอยูอ่ ย่างมีคณ
ุ ค่า
2. บทบาทต่อผู้อื่น เยาวชนควรมีความเคารพเชื่อฟั งและมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ
แม่ครูอาจารย์ผ้ มู ีพระคุณ คบเพื่อนที่ดีทาตนเป็ นมิตรที่ดีของเพื่อน มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี
3. บทบาทต่ อ สั ง คม เยาวชนควรมี ส่ ว นช่ ว ยในการสงเคราะห์ ผ้ ู ตกทุ ก ข์ ไ ด้ ยาก
ผู้ด้อยโอกาสช่วยในการแก้ ไขปั ญหาสังคม เช่น ช่วยในการแก้ ไขปั ญหายาเสพติด ปั ญหาสิ่งแวดล้ อม
ช่วยในการพัฒนาสังคมเช่น พัฒนาชุมชนเมือง ชุมชนชนบท
4. บทบาทต่อสถาบันชาติ เยาวชนควรร่วมกันในการรักษาและส่งเสริ มสถาบันชาติให้ มี
ความมัน่ คงเข้ มแข็ง ส่งเสริมและรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
5. บทบาทต่อสถาบันศาสนา เยาวชนควรช่วยกันในการรั กษาและส่ง เสริ ม สถาบัน
ศาสนา ซึง่ เป็ นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของคน
6. บทบาทต่ อ สถาบัน พระมหากษั ต ริ ย์ เยาวชนควรมี ค วามจงรั ก ภัก ดี ต่ อ สถาบัน
พระมหากษัตริ ย์เทิดทูนและรักษาสถาบันพระมหากษัตริ ย์ให้ มนั่ คงสถิตสถาพรตลอดไปบทบาทของ
เยาวชน ดัง ที่ กล่าวมานี ก้ ารที่ เ ยาวชนได้ แสดงบทบาทดัง กล่าวได้ ถูกต้ องสมบูรณ์ นัน้ ครอบครั ว
สถาบันการศึกษา ครู อาจารย์ และหน่วยงานต่างๆ ทังภาครั
้
ฐและเอกชนจนต้ องการสนับสนุนอย่าง
จริงจัง เพื่อเยาวชนจะได้ แสดงททบาทที่จะช่วยพัฒนาสังคมต่อไป
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พัฒ นา (2542,น.34) อ้ า งถึ ง ใน สิ ริ พัน ธุ์ (2544,น.55) ได้ ก ล่ า วถึ ง ความส าคัญ ของ
เยาวชนในด้ านต่าง ๆ ว่าประกอบด้ วย ดังนี ้
1) ด้ านเศรษฐกิจ โดยทัว่ ไปแล้ วเยาวชนจะเป็ นส่วนหนึ่งที่เป็ นพลังสาคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคต
2) ด้ านสังคม จะเน้ นที่บทบาทในครอบครัวเป็ นสาคัญในฐานะที่เป็ นสถาบันพืน้ ฐาน
ของการกล่อมเกลา เป็ นเป้าหลอมให้ เยาวชนมีแนวคิดแบบอย่างของการดารงชีวิตในอนาคตจาก
กระบวนการถ่ า ยทอดความรู้ ภู มิ ปั ญ ญา ความส านึ ก ในความเป็ นชุม ชนท้ อ งถิ่ น การจัด การ
สิ่งแวดล้ อมให้ เกิดศักยภาพ จากการได้ รับโอกาสของการมีส่วนร่ วมในการดาเนินกิจ กรรมต่าง ๆ
ร่ วมกับกลุ่มองค์กรชุมชนซึ่งจะมีส่วนร่ วมในการเสริ มสร้ างความมัน่ ใจในศักยภาพของตนเองของ
เยาวชนที่จะทางานร่วมกับสังคมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ด้ านสิ่งแวดล้ อม ในฐานะที่เยาวชนเป็ นคนรุ่นใหม่จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะได้ ตระหนัก
ถึงสิ่งแวดล้ อม ซึ่งหากสิ่งแวดล้ อมไม่เหมาะสมย่อมส่งผลกระทบกับวิถีการดารงชีวิตของเยาวชนทัง้
ในปั จจุบนั และในอนาคตด้ วย ความสาคัญของสิ่งแวดล้ อมที่มีตอ่ เยาวชนได้ ทวีความสาคัญเพิ่มขึ ้น
เรื่ อย ๆในสถานการณ์ของโลกปั จจุบนั จนกล่าวได้ ว่าเยาวชนทุกคนจะต้ องเป็ น“Green Generation”
ที่คอยพิทักษ์ สิ่งแวดล้ อม ดังนันการพิ
้
ทกั ษ์ สิ่งแวดล้ อมควรต้ องคานึงถึงการอนุรักษ์ ควบคู่กันไปกับ
การฟื น้ ฟูด้วยเพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาที่ยงั่ ยืน
4) ความสามารถในการใช้ สิทธิทางการเมืองนัน้ แสดงถึงศักยภาพของเยาวชนในการใช้
ความคิดเชิงพิจารณาของเยาวชนว่า มีความเป็ นผู้ใหญ่อย่างสมบูรณ์ การให้ ความสนใจการเมือง
ติดตามข่าวสาร ความเป็ นไปของเหตุการณ์บ้านเมือง ภาวะทางเศรษฐกิจ สังคมทัง้ ภายในชุมชน
ระดับ ประเทศ และระหว่างประเทศ ถื อ ว่า เป็ นหน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบที่ เยาวชนควรจะรั บ รู้
เหตุการณ์ตา่ ง ๆ ที่เกิดขึ ้นท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งการที่เยาวชนได้ มีโอกาส
เรี ยนรู้จากเหตุการณ์จริ ง จะเป็ นประสบการณ์ตรงที่ทาให้ เกิด “ความรู้ เท่าทัน” ทังการมี
้
ส่วนร่ วมใน
การเป็ นเจ้ าของประเทศรวมไปถึงเป็ นเจ้ าของทรัพยากรธรรมชาติทงหมดเพราะเป็
ั้
นหน้ าที่ของทุกคน
ตามระบอบประชาธิปไตย ได้ แก่ การเคารพและการยอมรับในความคิดเห็นของเสียงส่วนมาก การ
เปิ ดกว้ างในการรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น การหวงแหนในสิทธิเสรี ภาพของตนและการใช้ สิทธิและ
เสรี ภาพภายใต้ กรอบของระเบียบและกฎหมาย
ดัง นัน้ ถ้ า เยาวชนสามารถรวมตัว กั น ในลัก ษณะของกลุ่ม เยาวชนได้ จะท าให้ เ กิ ด
ศักยภาพและพลังอย่างมหาศาลที่จะทาประโยชน์ให้ กับชุมชนหรื อท้ องถิ่นที่ตนเองอาศัยอยู่เพราะ
เยาวชนเป็ นกลุ่มคนที่จะเป็ นผู้อยู่ในชุมชนและเป็ นผู้บริ หารจัดการชุมชนนันๆ
้ ต่อไปเมื่อเป็ นผู้ใหญ่
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การรวมกลุม่ ของเยาวชนในการทางานหรื อพัฒนาชุมชนจึงเป็ นพลังที่ยิ่งใหญ่และน่าให้ การสนับสนุน
อย่างยิ่ง
สิริพันธุ์ (2544,น.34) ได้ กล่าวถึงปั จจัยภายในตัวเยาวชนซึ่งเป็ นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งต่อ
การเกิดความคิดสร้ างสรรค์ จากลักษณะธรรมชาติของวัย ได้ แก่
1. ความกระตือรื อร้ นอยากเรี ยน อยากรู้ และสนใจติดตามสิ่ง ต่างๆ อย่างกว้ างขวาง
โดยเฉพาะชอบสิ่ ง แปลกใหม่ พร้ อมที่ จ ะรั บและเรี ยนรู้ ด้ ว ยการเลี ยนแบบ ส ารวจ ทดลองและมี
ประสบการณ์ด้วยตนเอง
2. พัฒนาทางด้ านร่างกาย สมองและจิตใจ เนื่องมาจากการเจริญเติบโตทาให้ เยาวชนมี
แรงจูงใจสูง และค้ นพบความสามารถของตนได้ และสร้ างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ได้ เป็ นอย่างดี
3. ความมีอิสระและเสรี ภาพทางความคิด การเลือกและสามารถตัดสินใจต่อการกระทา
ต่าง ๆ ด้ วยตนเองได้ มีความเป็ นตัวของตัวเองสูง มักจะไม่ชอบการบังคับด้ วยอานาจแต่ต้องการการ
ชี ้แนะด้ วยเหตุผล
4. ความมีอดุ มการณ์และปรัชญาชีวิ ตที่สงู ส่ง มีความเชื่อมัน่ และพยายามทาให้ เป็ นไป
ได้
5. มีความคิดฝั นและจินตนาการเกี่ยวกับชีวิตและอนาคตของตน
6. ต้ องการการแสดงออก ซึ่งมีการแสดงออกในทางสร้ างสรรค์ ด้ วยการเข้ าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น รวมกลุ่มเพื่อดาเนินกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้ อม การพัฒนาชุมชน เป็ นต้ น เป็ นการ
ช่วยเหลือให้ เกิดประโยชน์ สร้ างสรรค์และพัฒนาทักษะ ความสามารถและความถนัดให้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น
ดังนัน้ “กลุ่ม” จึงถือได้ ว่าเป็ นเวทีแห่งการตอบสนองความต้ องการของเยาวชนได้ เป็ นอย่างดีซึ่งจะ
ส่งผลต่อลักษณะพฤติกรรมทางสังคมของเยาวชน ได้ แก่
1. มี ค วามสนใจ มี ค วามสุข ที่ จ ะได้ อ ยู่ร่ ว มกับ เพื่ อ นที่ มี อ ายุรุ่ น ราวคราวเดี ย วกัน มี
ค่า นิ ย ม ทัศ นคติ ความเชื่ อ ความสามารถ พื น้ ฐานทางนิ สัย ลัก ษณะทางสัง คมและเศรษฐกิ จ
ใกล้ เคียงกัน
2. การคบเพื่อน ชอบคบกันเป็ นกลุ่มก้ อน กลุ่มเพื่อมีความสาคัญที่สุดสาหรับชีวิตทาง
สังคมของวัยรุ่น การตัดสินใจต่าง ๆ ในการดาเนินชีวิตมักอยู่ใต้ อิทธิพลของกลุม่ เพื่อนมากกว่าพ่อแม่
ผู้ปกครองหรื อสถาบันการศึกษาใด ๆ การมีกลุม่ เพื่อนที่ดีจงึ มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อเยาวชน
3. ความสนใจในเพื่อนต่างเพศเป็ นสิ่งที่ตอบสนองความต้ องการของเยาวชน เป็ นการ
ฝึ กในการรับรู้ในบทบาทของชายและหญิง
4. ความเป็ นผู้น า การมี บุค คลที่ มี ค วามเก่ ง มี ค วามสามารถมี อิ ท ธิ พ ลต่อ การเข้ า
รวมกลุ่ม พฤติ ก รรมดัง กล่ า วเป็ นการแสดงออกของเยาวชนซึ่ ง เป็ นวัย ที่ มี ค วามต้ อ งการแสดง
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ความสามารถของตนเองให้ เป็ นที่ปรากฏต่อสังคมจากกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการรวมกลุ่มเพื่อ
เข้ าไปมีบทบาทหรื อแสดงศักยภาพของตนอันเป็ นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมและสังคมรวมทังการเข้
้
ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาฐานข้ อมูทรัพยากรธรรมชาติแม่น ้าสาร อาเภอเมือง จังหวัดลาพูนอีกด้ วย
กล่า วโดยสรุ ป เยาวชนคือ บุคคลที่ มี อ ายุไ ม่เ กิ น 25 ปี เป็ นผู้ที่มี ความส าคัญอย่า งยิ่ ง ต่อ
ประเทศชาติ และด้ วยการตระหนักถึงความสาคัญของเยาวชน หน่วยงานของรัฐและเอกชนจึงได้
กาหนดนโยบายเยาวชนแห่งชาติ และกาหนดคุณลักษณะเด็กและเยาวชนไทยที่พึงประสงค์ไว้ เพื่อ
เป็ นแนวทางในการพัฒ นาบทบาทของเยาวชน ทัง้ บทบาทต่อตนเอง บทบาทต่อผู้อื่น บทบาทต่อ
สังคม บทบาทต่อสถาบันชาติและบทบาทต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย์ นอกจากนี ้เยาวชนเป็ นช่วงวัย
ที่มีการเปลี่ยนแปลงทังทางด้
้
านร่างกาย สติปัญญาและอารมณ์ ตามธรรมชาติของวัยนี ้จะง่ายต่อการ
เปลี่ยนแปลงตามกระแสที่เกิดขึ ้นรอบตัวและส่งผลถึงพัฒนาการในอนาคต ฉะนันเยาวชนจึ
้
งเป็ นผู้ที่มี
ความส าคัญ และมี ศัก ยภาพในการที่ จ ะพัฒ นาในด้ า นต่า งๆ ไม่ว่า จะเป็ นด้ า นเศรษฐกิ จ สัง คม
การเมื องและสิ่ ง แวดล้ อม ซึ่ง จ าเป็ นอย่า งยิ่ง ที่ จ ะต้ องมี การส่ง เสริ ม บทบาทการมี ส่วนร่ วมให้ แ ก่
เยาวชน ในการเข้ ามีส่วนร่วมในการแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปั ญหาในเรื่ อง
การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมเพราะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมเป็ นสิ่งที่
ต้ องอยูค่ กู่ ารดารงชีวิตของคนในชุมชน ดังนันถ้
้ าหากเยาวชนให้ ความสาคัญและรวมกลุม่ กันเพื่อช่วย
แก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นจะเป็ นการช่วยให้ เกิดการไขปั ญหาที่ถกู ทางและมีความยัง่ ยืนต่อไป
ในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้ศึกษาได้ ใช้ แนวคิดเกี่ยวกับเยาวชน ในการทาความเข้ าใจเกี่ยวกับ
บทบาท ความสาคัญและพฤติกรรมของเยาวชนที่ส่งผลถึงการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาฐานข้ อมูล
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ม่ น า้ สารซึ่ ง เยาวชนเป็ นผู้ที่ มี ค วามส าคัญ และมี ศัก ยภาพในการพัฒ นา
ฐานข้ อมูลทรัพยากรธรรมชาติด้านต่างๆ จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่สถาบันที่เกี่ยวข้ องกับเยาวชน ไม่ว่าจะ
เป็ นครอบครัว ชุม ชน สถาบันทางศาสนาและองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น ที่ จ ะต้ องมีการส่ง เสริ ม
บทบาทการมีส่วนร่ วมแก่เยาวชนในการเข้ ามีส่วนร่ วมในการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาในชุมชนเพื่อ
ส่วนสาคัญในการเริ่มต้ นการปลูกฝั งความรัก ความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนซึ่งเป็ น
แนวทางในการดารงรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ มีความยัง่ ยืนตลอดไป
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งำนวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ “กระบวนการสร้ างนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อเตรี ยม
ความพร้ อมของประชาชนในภาคตะวันออกในการเป็ นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” พบว่า
ได้ มีนกั วิชาการทาวิจยั ที่เกี่ยวข้ องไว้ ดังนี ้
สรวี ย์ พลอยตระกู ล ชล พัช ราภรณ์ เกษะประกร (2552) วิ จัย เรื่ อ ง การศึ ก ษา
ประสิทธิผลของการสื่อสารระหว่างบุคคลที่มีผลต่อความสาเร็ จในการดาเนินงานของธนาคารสมอง
ชุม ชนบ้ านสามขา อ.แม่ทะ จ.ลาปาง โดยใช้ วิธี การศึกษาคือการสัง เกตและการสัม ภาษณ์ แบบ
เจาะลึกแบบไม่เป็ นทางการ ประกอบด้ วย คณะทางานธนาคารสมอง ประชาชนที่มาขอกู้ เงิน และ
กลุม่ แกนนาชุมชน ผลการวิจยั ด้ านรูปแบบปฏิสมั พันธ์ที่เกิดขึ ้นในธนาคารสมอง สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
1. ปฏิสมั พันธ์ที่ทาให้ เกิดการก่อตังธนาคารสมองเกิ
้
ดจากการที่เด็กมีการใช้ สื่อบุคคลที่
เป็ นที่ปรึ กษาจากภายนอกมาให้ คาแนะนา และมีการใช้ การสื่อสารกลุ่มในการเชื่อมโยงสมาชิกคน
อื่นๆให้ เข้ ามามีสว่ นร่วม
2. ปฏิสมั พันธ์ในการทางานของคณะกรรมการธนาคารสมอง มีวิธีกระจายข่าวสารการ
ทางานโดยการพบปะและพูดคุย การประกาศทางวิทยุชุมชน การใช้ จดหมายเชิญประชุม และการ
ประชุม นอกจากนี ้ในการแบ่งหน้ าที่การทางานของเด็กยังพบว่า มีการแบ่ งกลุ่มย่อยๆตามเครื อข่าย
การสื่อสาร โดยแบ่งกลุม่ กันตามอายุ ตามความสนิทสนม และตามที่ตงของบ้
ั้
าน
3. ปฏิสมั พันธ์ระหว่างคณะกรรมการธนาคารสมองกับชุมชน มีลกั ษณะการสื่อสารดังนี ้
3.1 ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างธนาคารสมองกับผู้ขอกู้เงิน มีวิธีการสื่อสารโดยการพบปะ
พูดคุย ใช้ หอกระจายข่าว ยื่นเอกสารขอกู้และการประชุม
3.2 ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างธนาคารสมองกับแกนนาชุมชน มีวิธีการสื่อสารในลักษณะ
เข้ าไปมีส่วนร่วมในการประชุมหมู่บ้าน หาข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ขอกู้เงิน และปรึกษาขอความช่วยเหลือใน
การติดตามหนี ้ โดยมีการแจ้ งข่าวสารผ่านการพบปะพูดคุยการใช้ หอกระจายข่าว การยื่นเอกสารขอกู้
ตลอดจนการจัดประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิเงินกู้และการติดตามโครงการ ผลการวิจยั ด้ านกลยุทธ์
การสื่อสารที่ธนาคารสมองใช้ สามารถสรุปดังนี ้
1. การสื่อสารภายในคณะทางานธนาคารสมอง มีการใช้ กลยุทธ์การสื่อสารในลักษณะ
ต่างๆดังนี ้
1.1 กลยุทธ์การรวมกลุ่ม มีลกั ษณะการสื่อสารที่มงุ่ สร้ างกิจกรรมให้ เด็กในชุมชนเข้ า
มามีสว่ นร่วมและมีการวางแผนการสื่อสารที่ดีของผู้นากลุม่
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1.2 กลยุทธ์ ในการแบ่งหน้ าที่ ได้ แบ่งหน้ าที่ในตาแหน่งสาคัญๆโดยยึดหลักความ
อาวุโส และจัดแบ่งกลุ่มย่อยตามลักษณะเครื อข่ายของการสื่อสาร โดยจะพิจารณาตามความสนิท
สนมและตามที่ตงของบ้
ั้
าน
1.3 กลยุ ท ธ์ ในการประชุ ม ใช้ ลั ก ษณะการสื่ อ สารของผู้ น าที่ มี ค วามเป็ น
ประชาธิปไตย โดยการเปิ ดโอกาสให้ ทกุ คนมีส่วนร่วมและรับฟั งความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนอย่าง
ทัว่ ถึง
1.4 กลยุทธ์ ในการกระตุ้นการทางาน มีลักษณะการเผยแพร่ ข่าวสารผ่านการจัด
กิจกรรมย่อยๆ เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ ร่ วมกันและกระตุ้นจิตสานึกให้ เด็กๆเกิดความรู้ สึกภาคภูมิใจใน
สิ่งที่ได้ ทาลงไป
2. การสื่อสารระหว่างธนาคารสมองกับชุมชน มีลกั ษณะการสื่อสารดังนี ้
2.1 กลยุทธ์ในการสร้ างความสัมพันธ์กับชุมชน เกิดจากการปลูกฝั งของชุมชนใน
การให้ เด็กไปมีสว่ นร่วมในกิจกรรม ซึง่ ทาให้ เกิดความรักและความเอื ้ออาทรต่อกันระหว่างผู้ใหญ่และ
เด็กในชุมชน
2.2 กลยุทธ์ในการพิจารณาเงินกู้มีการใช้ กระบวนการเจรจาต่อรองโดยพยายามหา
เหตุผลและหาทางออกร่ วมกัน อันเป็ นการทาให้ คู่เจรจามีความรู้ สึกพอใจและสามารถลดปั ญหา
ความขัดแย้ งระหว่างกันของคนในชุมชนได้
2.3 กลยุทธ์ในการติดตามหนี ้ มีการเรี ยนรู้ กระบวนการการทางานและแก้ ไขปั ญหา
ในแต่ละขันตอนด้
้
วยความรับผิดชอบและความผูกพันที่มีตอ่ กันในชุมชน
โชติรัตน์ ศรี สขุ (2554) วิจยั เรื่ อง กลยุทธ์การสื่อสารและการรับรู้รูปแบบ โครงการความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) โดยใช้ วิธีการศึกษาคือการรวบรวม
ข้ อ มูล โดยการวิ จัย เอกสารและการสัม ภาษณ์ แ บบเจาะลึก จากบุค ลากรในบริ ษั ท และผู้บ ริ โ ภค
ผลิตภัณฑ์ในกลุม่ เบียร์ ของบริษัท
ผลการวิจยั พบว่า 1.การให้ ความหมาย: บริ ษัทได้ กาหนดความรับผิดชอบต่อสังคมไว้
เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร โดยมุ่งเน้ นการสร้ างสรรค์สิ่ งที่ดีให้ แก่สงั คมและสิ่งแวดล้ อมด้ วยการปลูกฝั ง
คนในองค์กรและประชาชนทัว่ ไปให้ นรุ ักษ์ และรักษาสิ่งแวดล้ อม 2.รูปแบบโครงการความรับผิดชอบ
ต่อสังคม: เป็ นรู ปแบบของกมารบริ จาคเพื่อการกุศลเป็ นส่วนมากเป็ น CSR-after-process คือการ
รับผิดชอบต่อสังคมทาอยู่นอกกระบานการบริ ษั ท และเป็ น Strategic CSR การทาความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในเชิงรุ ก (Proactive) ที่องค์กรสามารถริ เริ่ มกิจกรรมด้ วยตัวเองให้ แก่สงั คม 3.กลยุทธ์ การ
สื่อสาร: จาแนกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ การสื่อสารภายในใช้ การสื่อสารจากบนสูล่ า่ ง คือมีการถ่ายทอด
จากผู้บริ หารระดับสูง ลงสู่ผ้ บู ริ หารระดับกลาง ไปถึงผู้ปฏิบตั ิและการสื่อสารภายนอกผ่านเครื่ องมือ
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ทางการสื่ อ สารการตลาดแบบบูร ณาการ (IMC) ได้ แ ก่ สื่ อภาพยนตร์ โ ฆษณา ป้ ายโฆษณา สื่ อ
กลางแจ้ ง สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดกิจกรรมพิเศษ การเป็ นผู้อปุ ถัมภ์กิจกรรม และสื่อออนไลน์
4. การรับรู้ รูปแบบโครงการความรับ ผิดชอบต่อสังคม: ผู้บริ โภคเห็นว่าการทาโครงการ
วามรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีให้ แก่บริ ษัท กิจกรรมที่
ผู้บริ โภครับรู้จะอยู่ในรูปแบบของการบริ จาคสิ่งของการบริ จาคสิ่งของหรื อสินค้ าจากบริ ษัท เพื่อเป็ น
การช่วยเหลือชุมชน ซึง่ โครงการที่ผ้ บู ริโภครู้จกั ละสามารถจดจาได้ คดีคือ โครงการ “ไทยเบฟฯ รวมใจ
ต้ า นภัย หนาว” โดยผู้บ ริ โ ภครั บ รู้ ว่า โครงการนี ด้ าเนิ น การโดนการออกไปแจกจ่า ยผ้ า ห่ม ให้ แ ก่
ผู้ประสบภัยหนาวเป็ นประจาทุกปี ซึง่ ผู้บริโภคพบเห็นได้ จาก สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์
บารุ ง สุขพรรณ์ (2550) วิจยั เรื่ อง การศึกษาการเปิ ดรับข่าวสารจาก “สื่อ” และความรู้
ของนักนักศึกษาต่อการสร้ างจิตสานึกในการป้องกันอันตรายจากยาเสพติดตามแนวยุทธ์ ศาสตร์
ชาติ”โดยใช้ วิธีการศึกษาคือการสารวจ นักศึกษาจาก 4 มหาวิทยาลัย คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมจานวน 200
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้ ายละ 31.0 มีความถี่ในการเปิ ดรับข่าวสาร
จากสื่อหนังสือพิมพ์ทกุ วัน โดยมีการเปิ ดรับข่าวสารอยู่ในระดับค่อนข้ างมาก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ร้ อยละ 68.5 มีความถี่ในการเปิ ดรับข่ าวสารจากสื่อโทรทัศน์ทุกวัน โดยมีการเปิ ดรับข่าวสารอยู่ใน
ระดับมาก และกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้ อยละ 29.0 มีความถี่ในการเปิ ดรับข่าวสารจากสื่อวิทยุทกุ วัน
โดยมีการเปิ ดรับข่าวสารอยู่ในระดับปานกลาง
สาหรับระยะเวลาในการเปิ ดรับข่าวสารพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้ อยละ 29.5 ใช้
ระยะเวลาในการเปิ ดรั บข่าวสารจากหนัง สื อพิม พ์ แต่ละครั ง้ คือ 31 – 45 นาที โดยมี ก ารเปิ ดรั บ
ข่าวสาร อยู่ใ นระดับ ปานกลาง กลุ่ม ตัวอย่างส่ว นใหญ่ ร้ อยละ 69.0 ใช้ ร ะยะเวลาในการเปิ ดรั บ
ข่าวสารจากสื่อ โทรทัศน์แต่ละครัง้ คือ 1 ชัว่ โมงขึ ้นไป โดยมีการเปิ ดรับข่าวสารอยู่ ในระดับมาก และ
กลุ่มตัวย่างส่วนใหญ่ ร้ อยละ 36.5 ใช้ ระยะเวลาในการเปิ ดรับข่าวสารจากสื่อวิทยุแต่ละครัง้ คือ 1
ชัว่ โมงขึ ้นไป โดยมีการเปิ ดรับข่าวสารในระดับค่อนข้ างมาก
หนังสือพิมพ์ที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้ อยละ 31.88 เลือกอ่านประจา คือ หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ โดยประเภทข่าวหรื อคอลัมน์ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกอ่านในระดะค่อนข้ างมากได้ แก่ ข่าวบันเทิง
ข่าวเทคโนโลยี และข่าวอาชญากรรม ส่วนสถานีโทรทัศน์ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกส่วนใหญ่ ร้ อยละ 22.85
เลือกดูเป็ นประจา คือ สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 โดยประเภทรายการที่กลุม่ ตัวอย่างเลือกชมในระดับมาก
คือ กีฬา การ์ ตนู รายการเพลง และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้ อยละ 77.33 เลือกฟั งคลื่นวิทยุประเภท
คลื่นเพลง
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กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้ อยละ 67.50 มีความสนใจข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดในระดับ
ปานกลาง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้ อยละ 48.0 มีความถี่บอ่ ยในการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพ
ติดจากสื่อหนังสือพิมพ์ 3-4 ครัง้ /สัปดาห์ โดยมีการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดอยูใ่ นระดับคอน
ข้ างมาก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้ อยละ 44.0 มีความถี่บอ่ ยในการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ ยวกับยาเสพติด
จากสื่ อ โทรทั ศ น์ 3-4 ครั ง้ /สัป ดาห์ โดยมี ก ารเปิ ดรั บ ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด อยู่ ใ นระดับ
ค่อนข้ างมาก กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้ อยละ 37.0 มีความถี่บอ่ ยในการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพ
ติดจากสื่อวิทยุ 1-2 ครัง้ /สัปดาห์ และน้ อยกว่า 1 ครัง้ /สัปดาห์
ทังนี
้ ้ กลุม่ ตัวอย่างเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดอยูใ่ นระดับปานกลาง กลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ ร้ อยละ 36.5 มีความถี่บ่อยในการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดจากสื่อป้ายโฆษณา/
โปสเตอร 1-2 ครัง้ /สัปดาห์ โดยมีการการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ ยวกับยาเสพติดอยู่ในระดับปานกลาง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้ อยละ 53.0 มีความถี่บ่อยในการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดจากสื่อ
แผ่นพับ น้ อยกว่า 1 ครัง้ /สัปดาห์ โดยมีการการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพอยู่ ในระดับค่อนข้ าง
น้ อย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้ อยละ 58.5 มีความถี่บอ่ ยในการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดจาก
สื่อหนังสือคู่มือเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดน้ อยกว่า1 ครัง้ /สัปดาห์ โดยมีการการเปิ ดรับข่าวสาร
เกี่ยวกับยาเสพติดอยู่ในระดับค่อนข้ างน้ อย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้ อยละ 73.5 ไม่ เปิ ดรับข่าวสาร
เกี่ ยวกับยาเสพติดจากการพูดคุยกับบุคคลอื่ น อาทิ เพื่ อน บิด ามารดา ญาติ อาจารย์ โดยมี การ
เปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดอยูใ่ นระดับค่อนข้ างน้ อย
ประเภทของสื่อที่กลุ่มตัวอย่างได้ รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดมากที่สุด คือ สื่อ
โทรทัศ น์ ร้ อยละ 50.99 ส่ว นข่ า วสารเกี่ ย วกับ ยาเสพติด ที่ ก ลุ่ม ตัว อย่ า งได้ รั บ จากกาการอ่ า น
หนังสือพิมพ์/ดูโทรทัศน์/ฟั งวิทยุพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้ อยละ 50.50 ไดรับข่าวสารเกี่ยวกับ
ความเสียหายต่อส่วนรวมข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดที่กลุ่มตัวอย่างได้ รับจากการอ่านป้ายโฆษณา/
โปสเตอร์ /แผ่นพับ/หนังสือคู่มือเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้ อยละ
48.00 ได้ รับข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ เรื่ องยาเสพติด ข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดที่กลุ่มตัวอย่างได้ รับ
จากการพูดคุยกับบุคคลอื่น พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้ อยละ 36.00 ได้ รับข่าวสารเกี่ ยวกับ
อันตรายของยาเสพติดต่อบุคคล
วิกานดา พรสกุลวานิช (2554) วิจัยเรื่ อง การใช้ อินเทอร์ เน็ตเพื่อการสื่อสารระหว่าง
บุคคล: ผลของความแตกต่างทางด้ านบุคลิกลักษณะต่อความสุขและความพึงพอใจทางสังคมโดยใช้
วิธีการศึกษาคือวิเคราะห์เชิงคุณภาพและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยทัง้ หมด ได้ แก่ ลักษณะนิ สยั การหลีกเลี่ยงการสื่อสารกับผู้อื่น
ความเชื่ อ ในการควบคุม ชี วิ ต ตนเอง แรงจูง ใจในการใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต และจ านวนชั่ว โมงการใช้
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อินเทอร์ เน็ตมีอิทธิพลต่อความสุขและความพึงพอใจทางสังคม ผู้ที่ร้ ูสึกพึงพอใจกับการมีส่วนร่วมใน
ชุมชนออนไลน์ เป็ นกลุม่ คนที่เชื่อว่าชีวิตตนเองถูกควบคุมโดยปั จจัยภายใน และเห็นว่าการสื่อสารซึ่ง
หน้ า (face-to-face communication) มีประโยชน์น้อย มีแรงจูงใจในการอิ นเทอร์ เน็ตเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้ อมูลและเพื่อพูดคุยกับคนอื่ น นอกจากนี ้ผู้ที่ร้ ูสึกพึงพอใจการสื่อสารออนไลน์ ยังเป็ นผู้ที่เชื่อว่าชีวิต
ตนเองถูกควบคุมโดยปั จจัยภายนอก และมีแรงจูงใจในการใช้ อินเทอร์ เน็ตเพื่อพูดคุยกับคนอื่น
สมสุข หินวิมาน และคณะ (2547) วิจยั เรื่ อง เครื อข่ายการสื่อสารกับศักยภาพการดารง
อยู่ของชุมชน: ศึกษากรณีบ้านทุ่งขวาง อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยใช้ วิธีการศึกษาคือวิธีการ
วิจยั เชิงคุณภาพ โดยการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ทังจากการสั
้
งเกตการณ์แบบมีส่วนร่ วมกับวิถีชีวิต
ชุมชน การสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญ การใช้ วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ บอกเล่า การทากิจกรรมการ
สนทนากลุม่ ชาวบ้ าน และการทดลองภาคสนาม
จากการตรวจสอบบริบทต่าง ๆ ของชุมชนทุ่งขวาง อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พบว่า
ในแง่ปัจจัยภายนอก หรื อในท่ามกลางแรงปะทะกับพลังความทันสมัยจากโลกภายนอกนัน้ ตัวแปร
หลักในการดารงอยู่ของชุมชนนี ้ก็คือ การที่ชาวบ้ านพยายามต่อสู้เพื่อรักษามิติทางภูมิศาสตร์ และ
เศรษฐกิจของชุมชนหมู่บ้านเอาไว้ ในขณะเดียวกัน สาหรับในเชิงปั จจัยภายในแล้ ว การดารงอยู่ของ
ชุมชนทุ่งขวางจะดาเนินไปภายใต้ ความขัดแย้ งในมิติทางการเมือง แต่กระนัน้ ชาวบ้ านก็ได้ อาศัย
กลไกหลายประการเพื่อลดทอนความขัดแย้ งดังกล่าวลง ไม่วา่ จะเป็ นการสร้ างจิตสานึกร่วมกันในมิติ
ทางประวัติศาสตร์ การใช้ มิติทางสังคมของระบบเครื อญาติและการเป็ นสังคมปิ ด การผสมผสานและ
ผลิตคุณค่าความหมายร่วมกันในเชิงวัฒนธรรมและการเสริ มความเข้ มแข็งของกลไกการสื่อสารเพื่อ
เชื่อมร้ อยความหมาย/ความรู้สึกร่วมกันของชุมชน ทังนี
้ เ้ พื่อให้ บ้านทุ่งขวางสามารถธารงรักษาพื ้นที่
อัตลักษณ์ และศักดิศ์ รี ของชุมชนให้ สืบสานต่อไปได้
ในขณะเดียวกัน สาหรับในแง่การสื่อสารของบ้ านทุ่งขวางนัน้ ทีมวิจยั พบว่า วัฒนธรรม
กลุ่มอันหลากหลาย มีส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนการดารงอยู่ของชุมชนดังกล่าว ทังนี
้ ้ เมื่อทีมวิจยั
ลงมือวิเคราะห์เครื อข่ายการสื่อสารหลักสามกลุ่มคือ สภากาแฟ กลุ่มจักสานไม้ ไผ่ และเครื อข่าย
กิจกรรมของวัดทุ่งขวาง ยังได้ พบเพิ่มเติมว่า นอกจากเครื อข่ายทังสามนี
้
้จะขยายช่องทางการสื่อสาร
ทังระดั
้ บภายในและภายนอกชุมชนแล้ ว การประสานการทางานกันของเครื อข่ายการสื่อสารที่มีราก
ต้ นทุนทางวัฒนธรรมมาจากอดีตดังกล่าวยังทาให้ ชาวบ้ านทุ่งขวางมีพื ้นที่การสื่อสารสาหรั บทุกเพศ/
ทุกวัย/ทุกกลุ่มการเมืองมีช่องทางการสื่อสารที่ข้ามกันระหว่างกลุ่มหรื อเครื อข่าย มีเวทีการสื่อสารทัง้
ทางโลกและทางธรรม มี กระบวนการสื่ อสารที่ เกิ ดขึน้ เป็ นประจ า/ทุกวัน/ตามวาระโอกาสมี แบบ
แผนการสื่อสารที่หลากหลาย ทังแนวตั
้
ง/แนวนอน
้
เชิงรุก/เชิงรับ การสื่อสารทางเดียว/สองทาง การ
สื่อสารแบบมีสว่ นร่วม และรูปแบบการสื่อสารในหลาย ๆ ระดับ
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ยิ่ง ไปกว่านัน้ เมื่อวิเ คราะห์ไ ปถึงความสัม พันธ์ ระหว่างการประสานการทางานของ
เครื อข่ายการสื่อสารทังสามกั
้
บศักยภาพการดารงอยู่ของชุมชนแล้ ว จะเห็นได้ ว่า การมีเครื อข่ายและ
แบบแผนการสื่อสารที่หลากหลายนี ้ นอกจากจะทาให้ ชาวบ้ านมีทางเลือกที่หลากหลายในการสื่อสาร
ให้ เหมาะสมกับเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปแล้ ว เครื อข่ายทังสามนี
้
้ยังมีบทบาทหน้ าที่สาคัญ ทังในระดั
้
บ
ปั จเจกบุคคลและระดับสัง คม ตัง้ แต่บทบาทหน้ าที่ในการจัดการข้ อมูลข่าวสารภายใน/ภายนอก
ชุมชน บทบาทหน้ าที่ในการจัดการความขัดแย้ งทางสังคม บทบาทหน้ าที่ในการสร้ างและกระชับสาย
สัมพันธ์ ทางสังคม และบทบาทหน้ าที่ในการผลิตซ ้าเพื่อสืบทอดอัตลักษณ์/ศักดิ์ศรี แห่งชุมชน อย่างไร
ก็ดี แม้ ว่าการประสานการทางานระหว่างเครื อข่ายการสื่อสารสามกลุ่ม จะมีผลต่อการดารงอยู่ของ
ชุมชนทุ่งขวาง แต่ผลดังกล่า วก็เน้ นไปที่ระดับสังคม วัฒนธรรม และการเมืองเป็ นหลัก มากกว่าจะ
ส่งผลต่อการดารงอยูใ่ นเชิงเศรษฐกิจของชุมชนหมูบ่ ้ าน
ศุภางค์ นันตา และคณะ (2547) วิจยั เรื่ อง กระบวนทัศน์ใหม่ในการสื่อสารเพื่อพัฒนา
กลุ่มออมทรัพย์จังหวัดสุรินทร์ การศึกษานีใ้ ช้ วิธีการเชิงคุณภาพการเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยวิธีการ
สังเกตและสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะลึก ได้ แก่ ผู้นา ประธาน คณะกรรมการ สมาชิกกลุ่ม
นักพัฒนาชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชนประกอบกับการศึก ษาเอกสาร นอกเหนือจากนี ้ยังใช้ วิธีสงั เกต
แบบมีสว่ นร่วมในการตังวงเสวนาเวที
้
ชาวบ้ าน เป้าหมายเพื่อให้ เห็นผลจากการแลกเปลี่ยนและเรี ยนรู้
และการใช้ โปรแกรมกระตุ้นผสมผสานระหว่างการสื่อสารกระบวนทัศน์เดิมและการสื่อสารกระบวน
ทัศน์ใหม่ เช่น การเยี่ยมเยียนการศึกษาดูงาน การสร้ างเครื อข่าย การอบรมเสวนา การจัดเวทีเรี ยนรู้
ผลการวิจยั พบว่า 1. แนวทางในการบริหารจัดการกลุม่ ออมทรัพย์ชมุ ชนเมืองและตาบล
เฉนียง จ.สุรินทร์ ที่จะทาให้ กลุม่ ประสบความสาเร็จในการดาเนินงาน ประกอบด้ วยปั จจัยดังนี ้ ปั จจัย
ด้ านที่มาของกลุ่ม การก่อตังกลุ
้ ่มที่เกิดจากความสนใจและความต้ องการของชุมชน หรื อการเรี ยนรู้
จากกลุม่ อื่นแล้ วนามาจัดตังกลุ
้ ม่ เพื่อพัฒนาชุมชนตนเองมักมีความเข้ มแข็งมากกว่ากลุม่ ที่จดั ตังเพื
้ ่อ
รองรับนโยบายจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว ปั จ จัยด้ านหลักการดาเนินงานที่อาศัยการมีส่วนร่ วม
เสียสละความซื่อสัตย์ไว้ วางใจซึ่งกันและกันเป็ นพื ้นฐาน ปั จจัยด้ านการบริหารจัดการ ได้ แก่ คือ ด้ าน
ระบบงาน ระบบเงิน และระบบบุคลากร ที่อาศัยการมีส่วนร่ วมภายในกลุ่มในทุกระบบ ปั จจัยด้ าน
การปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ภายนอก ได้ แก่ ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ หน่ ว ยงานหรื อ กลุ่ ม อื่ น ๆ เพื่ อ เชื่ อ ม
ความสัมพันธ์และความช่วยเหลือได้
2. บทบาทของการสื่ อสารที่มี ส่วนสนับสนุนการดาเนินงานของกลุ่มออมทรัพ ย์ การ
สื่อสารมีมีบทบาทในสร้ างการมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการให้ ความสาคัญกับ
การใช้ การสื่อสารที่มีอยู่ในท้ องถิ่น เช่น การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารผ่านผู้นาความคิด สื่อ
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กิจกรรมประเพณีในท้ องถิ่นให้ เกิดประโยชน์มากที่สุด ซึ่งสื่อเหล่านี ้จะมีประสิทธิภาพในการเข้ าถึง
กลุม่ สมาชิกเป็ นการตอกย ้าให้ สมาชิกเกิดการรับรู้มากขึ ้น
3. แนวทางของการสื่อสารกระบวนทัศน์ใหม่ ที่นามาใช้ ในการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์
จ. สุรินทร์ คือ
1) การอาศัยความสัมพันธ์ภายในสังคมหรื อชุมชน และองค์กรชุมชนเพื่อเสริมกาลัง
ในการสื่อสารช่วยเหลือพึง่ พากัน
2) การผสมผสานระหว่างการสื่อสารกระบวนทัศน์เดิมกับการสื่อสารกระบวนทัศน์
ใหม่ ให้ เข้ ากันได้ เช่น พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้โดยอาศัยการสื่อสารระหว่างบุคคล นามา
เชื่อมกับการสื่อสารกระบวนทัศน์ใหม่ ได้ แก่ การจัดเวทีชาวบ้ าน การเสวนาผ่านกิจกรรมของท้ องถิ่น
หรื อการฝึ กอบรมเพิ่มพูนความรู้ การศึกษาดูงาน
3) การพัฒ นาระบบการจัด การการสื่ อ สารความสัม พัน ธ์ ในรู ป แบบเครื อ ข่า ยที่
เป็ นไปได้ ในระดับท้ องถิ่นหรื อชุมชนก่อน โดยไม่มองแค่ประเด็นวงเงินในการระดมทุน หรื อเครื อข่าย
ในเชิงปริมาณเท่านัน้ ควรมีการกระตุ้นการพัฒนาเครื อข่ายความช่วยเหลืออย่างจริงจังด้ วย
จเรวัฒน์ เทวรัตน์ (2554) การศึกษารู ปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีทศั น์
ระหว่า งศูนย์ วิ ทยพัฒ นา กับ มหาวิท ยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิ ราช โดยเครื่ องมื อที่ ใช้ ใ นการวิ จัย คื อ
แบบสอบถามเพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีทศั น์ระหว่างศูนย์
วิ ท ยพัฒ นากั บ มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช ประชากร ได้ แ ก่ บุ ค ลากรศู น ย์ วิ ท ยพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่อยู่ในส่วนภูมิภาค 10 ศูนย์ คือ ศูนย์วิทยพัฒนา ลาปาง สุโขทัย
นครสวรรค์ อุดรธานี อุบลราชธานี จันทบุรี นครนายก เพชรบุรี นครศรี ธรรมราช ยะลา และบุคลากร
มหาวิทยาลัยในส่วนกลาง
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้ บริ การประชุมทางไกลมีปัญหาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปาน
กลางเมื่อพิจารณาตามรายด้ าน พบว่า ปั ญหาด้ านคุณภาพของสัญญาณเสียงในการประชุมทางไกล
ระดับปานกลาง ( X = 3.19) อันดับแรก ปั ญหาด้ านคุณภาพของสัญญาณการสื่อสารในการประชุม
ทางไกล ระดับปานกลาง ( X = 3.14) รองลงมา และปั ญหาด้ านการใช้ และเทคนิคในการประชุม
ทางไกล ระดับน้ อย ( X = 2.36) อันดับสุดท้ าย ผู้ให้ บริการประชุมทางไกลมีปัญหา โดยภาพรวมอยู่
ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาตามรายด้ าน พบว่า ปั ญหาด้ านการใช้ และเทคนิคในการประชุม
ทางไกล ระดับปานกลาง ( X = 2.88) อันดับแรก ปั ญหาด้ านการประสานงานและสภาพห้ องประชุม
ทางไกล ระดับปานกลาง ( X = 2.71) รองลงมา และปั ญหาด้ านการจัดเตรี ยมและใช้ ระบบการ
ประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีทศั น์ ระดับปานกลาง ( X = 2.65) อันดับสุดท้ าย ความคิดเห็นที่มีต่อ
รูปแบบการประชุมทางไกล ผู้ใช้ บริ การประชุมทางไกลมีความคิดเห็น ด้ านความเหมาะสมในการน า
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ระบบประชุมทางไกลมาใช้ ระดับมาก ( X = 3.98) อันดับแรก และด้ านความสามารถใช้ อุปกรณ์
ร่ วมกับ การประชุมทางไกล ระดับมาก ( X = 3.97) อันดับสุดท้ าย ผู้ให้ บริ การประชุมทางไกลมี
ความคิดเห็น ด้ านความเหมาะสมในการน าระบบประชุมทางไกลมาใช้ ระดับมาก ( X = 4.02)
อันดับแรก และด้ านความสามารถใช้ อุปกรณ์ ร่วมกับการประชุมทางไกล ระดับมาก ( X = 4.00)
อันดับสุดท้ าย
พันธิวา ชูศรี โสม และ ณัฏฐ์ ชดุ า วิจิตรจามรี (2555) วิจยั เรื่ อง การศึกษาพฤติกรรมการ
สื่อสารและความพึงพอใจในการสื่อสารของข้ าราชการทหาร กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก กลุ่ม
ตัวอย่างคือ ข้ าราชการทหารกรมการทหารสื่อสาร สังกัดกองทัพบก ประกอบด้ วย ข้ าราชการทหาร
ชันสั
้ ญญาบัตร ข้ าราชการทหารชันประทวน
้
และลูกจ้ าง จานวนทังสิ
้ ้น 400 คน
จากการวิ จัย พบว่ า รู ป แบบการสื่ อ สารภายในองค์ ก รมี น โยบายการสื่ อ สารเพื่ อ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารภายในและภายนอกองค์ ก รก่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร โดย
กลุ่มเป้าหมายในการติดต่อสื่อสาร คือ บุคลากรที่ทาหน้ าที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารทังภายในและ
้
ภายนอกองค์ก ร ด้ านพฤติกรรมการสื่ อ สารภายในองค์ก รทัง้ 4 ด้ า น ได้ แ ก่ การสื่ อสารระหว่า ง
ผู้บงั คับบัญชาถึงผู้ใต้ บงั คับบัญชา การสื่อสารระหว่างผู้ใต้ บงั คับบัญชาถึง ผู้บงั คับบัญชา การสื่อสาร
ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน และการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน โดยการสื่อสารระหว่างผู้บงั คับบัญชากับ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาอยู่ในระดับน้ อย ส่วนการสื่อสารระหว่างเพื่อนร่ วมงานและหน่วยงานอยู่ในระดับ
ปานกลาง ช่องทางการสื่อสารที่ใช้ มากที่สดุ คือโทรศัพท์ ซึ่งพฤติกรรมการสื่อสารมีความแตกต่างกัน
ตามชัน้ ยศ จากการศึกษาความพึงพอใจในการสื่อสาร ทัง้ 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความพอเพีย งของ
ข่าวสาร ด้ านความสามารถเสนอแนะปรับปรุ งให้ ดีขึ ้นของบุคคล ด้ านประสิทธิภาพของช่องทางการ
สื่อสาร ด้ านคุณภาพสื่อกลาง และด้ านวิธีการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่ วมงาน โดยกลุ่มตัวอย่างมี
ความ พึงพอใจการสื่อสารภาพในหน่วยงานอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึง่ พึงพอใจด้ านความเพียงพอของ
ข่าวสารมากที่สุด รองลงมาคือด้ านวิธี การติดต่อสื่อสารกับเพื่ อนร่ วมงาน และด้ านคุณภาพของ
สื่อกลาง ตามลาดับ
จากการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสาร และความพึงพอใจในการ
สื่อสาร พบว่า เมื่อในหน่วยงานมีพฤติกรรมการสื่อสารที่ดี ย่อมส่งผลให้ เกิดความพึงพอใจในการ
สื่อสาร และยังช่วยให้ การดาเนินงานในหน่วยงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ก่อให้ เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบตั งิ านในหน่วยงานอีกด้ วย
กนกวรรณ สมรักษ์ (2554) วิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและ
แนวโน้ มพฤติกรรมต่อเรื่ องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC โดยวิธีวิจยั เชิงปริ มาณ แบบสารวจ ซึ่ง
เก็บข้ อมูลจากกลุ่ม ตัวอย่างซึ่ง เป็ นคนทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ จบการศึกษาตังแต่
้ ระดับ

73

ปริ ญญาตรี ขึ ้นไป ที่มีอายุตงั่ แต่ 21-60 ปี โดยอาศัยแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือที่
ใช้ ในการเก็บข้ อมูล
ผลการศึกษาพบว่า 1. ลักษณะประชากรทัว่ ไป เป็ นกลุ่มคนทางานที่มีการศึกษาตังแต่
้
ระดับปริ ญญาตรี ขึ ้นไปจานวน 300 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 21-30 ปี ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเป็ นข้ าราชการ และพนักงานในหน่วยงานของภาครัฐ มีการศึกษาระดับปริญญา
ตรี มากที่สดุ และส่วนใหญ่มีรายได้ ระหว่าง 7,501-18,000 บาท 2. พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารเรื่ อง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่วนใหญ่จะเปิ ดรับชมข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์เป็ นหลัก มีคา่ เฉลี่ยในการ
เปิ ดรับประมาณ 3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ รองลงมาเป็ นหนังสือพิมพ์ มีค่าเฉลี่ย ในการเปิ ดรับประมาณ 1
ครัง้ ต่อสัปดาห์ และเปิ ดรับข้ อมูลผ่านเว็บไซต์ มีคา่ เฉลี่ยในการปิ ดรับประมาณ 1 ครัง้ ต่อสัปดาห์ 3.
ระดับความรู้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยู่ในระดับ
มาก คิดเป็ นร้ อยละ 73.0 รองลงมามีความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดับปานกลาง
คิดเป็ นคิดเป็ น 26.3 และมีความรู้น้อย คิดเป็ นร้ อยละ0.7 4.
ทัศ นคติต่อเรื่ อ งประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ยนส่ว นใหญ่ อยู่ในระดับ เห็ นด้ วย ซึ่ง เป็ น
ทัศนคติในเชิงบวก โดยมีทศั นคติที่เห็นด้ วยในเรื่ อง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะช่วยขยายการค้ า
การลงทุนและการบริ การในภูมิภาคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากที่สดุ และรองลงมาคือมีทศั นคติ
ที่ดีต่อเรื่ องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะช่วยสร้ างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน 5.
ด้ านแนวโน้ มพฤติกรรมต่อเรื่ องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีแนวโน้ มพฤติกรรมที่จะปรับตัวเพื่อ รับ
กับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากที่สุด รองลงมาคือจะศึกษาเรื่ องประชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย นให้ เ ข้ าใจเพิ่ม พูนความรู้ มากยิ่ง ขึน้ และจะศึก ษาสัง คมวัฒ นธรรม ภาษาของ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามลาดับ 6.
ด้ านแนวโน้ มต่อบุคคลอื่ น คือจะให้ ผ้ ูอื่นศึกษาเรื่ องประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนให้ เข้ าใจเพิ่มพูน
ความรู้มากยิ่งขึ ้น และแนะนาผู้อื่นให้ ปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงไปสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และแนะนาให้ ผ้ ูอื่นศึกษาสังคม วัฒนธรรม ภาษาของประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพื่อรองรั บการ
เปลี่ยนแปลงเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตามลาดับ
อรุ ณีวรรณ นาศรี สิริรส กิม้ เฉี ย้ ง สุธี ดาคง (2548) วิจยั เรื่ อง การสื่อสารในการพัฒนา
ประชาคมทับเที่ยง โดยมีวิธีการศึกษาคือการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึกผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ , การสังเกต
แบบมี ส่วนร่ วม, การจัดประชุม กลุ่ม ย่อย และ การจัดเวทีวิจัย แก่กลุ่มแกนนาประชาคมทับเที่ยง
ผลการวิจยั พบว่า
1. พัฒ นาการของประชาคมทับเที่ ยง สามารถแบ่ง ได้ เป็ น 4 ระยะ คือระยะ "ก่อรู ป
รวมตัว" ระยะ"รวมพลปั น้ แต่งสังคม" ระยะ "เติบโตแพร่พนั ธุ์" และ ระยะ "ปรับตัวเปลี่ยนแปลง"
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2. ปั จจัยที่ เอือ้ ต่อการก่อตัวของประชาคมทับเที่ยง ประกอบด้ วย 5 ปั จจัย คือ ปั จจัย
ด้ านวัฒนธรรมวิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของคนทับเที่ยง, ปั จจัยด้ านลักษณะของเมืองทับเที่ยง, ปั จจัย
ด้ านสถานการณ์ ที่เหมาะสม, ปั จจัยด้ านกลุ่มกิจกรรมทางสังคมก่อนเกิดประชาคมทับเที่ยง และ
ปั จจัยด้ านบุคคล และพันธมิตรสาคัญ
3. รูปแบบการสื่อสารที่ใช้ ในการธารงรักษาเครื อข่ายประชาคมทับเที่ยงมี 4 รูปแบบตาม
ระยะของพัฒนาการ กล่าวคือ
3.1 ขันการก่
้
อรูปรวมตัว ใช้ การสื่อสารผ่านพื ้นที่สาธารณะ การสื่อสารมวลชน และ
การจัดเวทีเสวนา
3.2 ขันรวมพลปั
้
น้ แต่งสังคม ใช้ การสื่อสารผ่านประเด็นร่ วมที่น่าสนใจคือประเด็น
เมืองน่าอยู่ ส่วนกลไกการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็ น การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายทัว่ ไป ใช้
วิธีการติดประกาศแผ่นปลิว เสียงตามสายของเทศบาล การสื่อสารเพื่อเชิญกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ใช้
สื่อบุคคลเริ่มต้ นตามด้ วยการส่งจดหมายเชิญประชุมอย่างเป็ นทางการ การสื่อสารกับกลุม่ เป้าหมาย
ที่ตอบรับเข้ าร่ วมประชุม ใช้ วิธีการประชุมร่ วมอย่างสม่าเสมอทังการประชุ
้
มแบบเป็ นทางการ และ
การประชุมแบบไม่เป็ นทางการ การสื่อสารในเวทีรวมพล จะใช้ กระบวนการประชุมเพื่อค้ นหาอนาคต
ส่วน การสื่อสารกับกลุ่มพันธมิตร จะใช้ สื่อบุคคลในการสื่อสารโดยเริ่ มจากบุคคลที่มีความสัมพันธ์
ส่วนตัวกับพันธมิตร จากนันจึ
้ งใช้ บคุ คลที่ได้ รับการยอมรับนับถือและมีความน่าเชื่อถือสูง
3.3 ขันเติ
้ บโตแพร่พนั ธุ์ กลไกการสื่อสารระหว่างประชาคมกับเทศบาล ใช้ การสื่อสาร
อย่างเป็ นทางการผ่านการเขียนโครงการนาเสนอกิจกรรม กลไกการสื่อสารภายในกลุ่มกิจกรรม ใช้
การพูดคุยกันแบบไม่เป็ นทางการที่บ้านแกนนากลุ่ม และเทศบาล กลไกการสื่ อสารระหว่างกลุ่ม
กิ จ กรรม ใช้ การสื่ อ สารผ่านกลุ่ม แกนน า กลไกการสื่ อ สารระหว่าง ประชาคมทับ เที่ ยงกับ สัง คม
ภายนอก ใช้ จดหมายข่าว และ การสื่อสารผ่านเวทีสาธารณะ กลไกการสื่อสารของกลุ่ม กิจกรรมกับ
สังคมภายนอก ใช้ สื่อเฉพาะกิจ ได้ แก่ แผ่นพับ ใบปลิว ป้ายประกาศ รถประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย
ของ เทศบาล และใช้ สื่อมวลชน คือวิทยุ
3.4 ขัน้ ปรั บ ตัว เปลี่ ย นแปลง ไม่ ป รากฏรู ป แบบการสื่ อ สารตามโครงสร้ างของ
ประชาคมทับเที่ยงที่จดั ตังไว้
้ คงเหลือเพียงการสื่อสารกันด้ วยความสัมพันธ์ส่วนตัวส่วนกลยุทธ์การ
สื่อสารในการขยายเครื อข่ายประชาคมทับเที่ยงประกอบด้ วย 4 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์การใช้ สื่อบุคคล,
กลยุทธ์ การใช้ สื่อกิจกรรม, กลยุทธ์ การสื่อสารต่อสาธารณะ และ กลยุทธ์ การเลือกใช้ ช่องทางการ
สื่อสารที่เหมาะสม
4. รู ปแบบทางความคิดของกลุ่มแกนนาประชาคมทับเที่ยง มี 2 ลักษณะ คือ Mental
Model ที่เป็ นเป้าหมายในใจ ได้ แก่ความเชื่อมัน่ และมุ่งมัน่ ที่จะสร้ างสรรค์ “การเมืองภาคประชาชน”
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ทังนี
้ โ้ ดยใช้ ตนเป็ น“ผู้นาการเปลี่ยนแปลง” และMental Model ที่เป็ นมรรควิธีไปสู่เป้าหมาย ได้ แก่
การเคลื่อนไหวทางสังคมขับเคลื่อนมวลชนด้ วยการประท้ วงเรี ยกร้ องและสื่อสารในลักษณะรุ นแรง
แต่ต่อมารู ปแบบความคิด ของกลุ่ม แกนนาก็ เกิ ดจุด เปลี่ ยน โดยมี มูลเหตุส าคัญ คือ การเข้ าร่ ว ม
กระบวนการอบรมเรี ยนรู้แนวความคิดต่าง ๆ ที่จดั ขึ ้นโดยอาจารย์ชยั วัฒน์ ถิระพันธุ์ ประธานสถาบัน
เพื่อการเรี ยนรู้ และพัฒนาประชาสังคม (Civicnet) มาตังแต่
้ ปี2539 โดยเปลี่ยนจากการแสดงออกที่
แข็งกร้ าวเร่าร้ อน ไปสูอ่ ่อนโยนเยือกเย็น จากแยกฝ่ าย ไปสู่ สามัคคีทกุ ฝ่ าย ส่วนรูปแบบการสื่อสารใน
การแพร่รูปแบบทางความคิดของกลุม่ แกนนาไปสูบ่ คุ คลอื่นๆนันมี
้ 2 วิธีคือการแพร่อย่างไม่จงใจ ผ่าน
การสื่อสารในชีวิตประจาวันของแกนนาไปยังคนที่เข้ ามาสัมพันธ์ใกล้ ชิด และการแพร่อย่างจงใจผ่าน
พื ้นที่สาธารณะและสื่อมวลชน
5. มุม มองของสาธารณะที่ มี ต่อ ประชาคมทับ เที่ ย ง ชาวเมื อ งทับ เที่ ย งรั บ ทราบ
ข่าวสารเกี่ ยวกับเนื อ้ หาหรื อกิ จ กรรมของประชาคมทับ เที่ ยงอยู่ในระดับปานกลาง โดยกิ จ กรรม
ชาวเมืองรับทราบ พึงพอใจ และเข้ าไปมีส่วนร่วมมากที่สดุ คือ กิจกรรมการจัดตังกลุ
้ ่มออมทรัพย์ส่วน
กิจกรรมที่ประชาชนรับทราบน้ อยที่สุด คือ กิจกรรมการจัดตังกลุ
้ ่มธนาคารขยะของเยาวชนชุมชน
หนองยวนและการเดินสารวจชุมชนของเยาวชนชุมชนท่าจีนรูปแบบการสื่อสารในการส่งข่าวสารการ
จัดกิจกรรมของประชาคมทับเที่ยง พบว่า ชาวเมืองทับเที่ยงเปิ ดรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับเนื ้อหาหรื อ
กิจกรรมของประชาคมทับเที่ยงอยู่ในระดับปานกลาง โดยรู ปแบบการสื่ อสารที่ช าวเมืองทับเที่ยง
เปิ ดรับมากที่สดุ คือ สื่อวิทยุ รองลงมาเป็ นการเปิ ดรับผ่านสื่อรถโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านเสียงตาม
สายของเทศบาลนครตรัง ส่วนรูปแบบการสื่อสารที่ชาวเมืองรับทราบได้ น้อยที่สดุ คือการใช้ จดหมาย
เชิญอย่างเป็ นทางการ
สมใจ กงเติม (2555) วิจัยเรื่ อง การศึกษาความพร้ อมในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน
ของของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยใช้ วิธีการศึกษาคือการเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ น
แบบสอบถามความพร้ อมในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน จาแนกเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่ ความพร้ อมด้ าน
ความรู้ ความพร้ อมด้ านทักษะกระบวนการ ความพร้ อมด้ านเจตคติ
ผลการวิจัย พบว่า 1)ข้ อมูลพืน้ ฐานของผู้ตอบแบบสอบถามร้ อยละ100 จาแนกตาม
คณะจ าแนกวิ ช าคณะมนุษ ย์ ศ าสตร์ แ ละสัง คมศาสตร์ ร้ อยละ 22.14 คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ร้ อยละ20.30 คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 20.13 คณะวิทยาการจัดการร้ อยละ18.90 และคณะ
เทคโนโลยีเกษตร ร้ อยละ18.51 ความคิดเห็นเรื่ องความพร้ อมในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัย ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ าน
ความรู้ และด้ านทักษะกระบวนการอยู่ในระดับปานกลาง ความพร้ อมด้ านเจตคติ อยู่ในระดับมาก
ผลการทดสอบความแตกต่างของนักศึกษาแต่ละคณะมีความพร้ อมในการเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียนไม่
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แตกต่างกัน แต่เ มื่ อพิจ ารณาเป็ นรายด้ านพบว่านักศึกษาต่างคณะกันมี ความพร้ อมในการเข้ าสู่
ประชาคมอาเซียนด้ านทักษะและกระบวนการ ด้ านเจตคติ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีกำรวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ (Action Research) ประเภทวิจยั นิเทศศาสตร์
โดยใช้ การวิจัยแบบผสม (mixed method) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริ มาณ
มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
3.1 กำรวิจัยเชิงคุณภำพ
ในส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้ วิธี การวิจัยเอกสาร และการ
สนทนากลุม่ ดังนี ้
กำรวิจัยเอกสำร (Document Research)
ผู้วิจยั ใช้ วิธีการวิจยั เอกสารในการเก็บรวบรวมข้ อมูล 2 ประเด็นหลัก แบ่งออกเป็ น
ดังนี ้
ประเด็ น ที่ 1 ความเป็ นมาของประชาคมอาเซี ย น โดยค้ น จากเอกสารหนัง สื อ
วารสารวิชาการ งานวิจยั และเอกสารอื่นที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับการเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
ประเทศไทย
ประเด็นที่ 2 ความเป็ นมาของประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ยน โดยค้ นจากเอกสาร
หนังสือ วารสารวิชาการ งานวิจยั และเอกสารอื่นที่มีเนื ้อหาเกี่ ยวกับการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของประเทศไทย ประกอบด้ วย ประเด็น
 การเป็ นตลาดฐานการผลิตเดียว โยกย้ ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี
 การมีขีดความสามารถในการแข่งขันสู งด้ านการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน การ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปั ญญา การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารสารสนเทศและการพัฒนาพลังงาน
 การมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมและการ
ขยายตัวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่
(CLMV) เพื่อลดช่องว่างของระดับการพัฒนา
 การจัดทาข้ อตกลงเขตการค้ าเสรี ว่าด้ วยการใช้ อตั ราภาษีพิเศษ
ประเด็นที่ 3 กลุ่มอาชีพทัง้ 7 อาชีพที่ได้ รับการรับรองจากประเทศสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนให้ สามารถเดินทางเข้ าไปประกอบอาชีพในประเทศอาเซียนได้ ประกอบด้ วย แพทย์
ทันตแพทย์ พยาบาล บัญชี วิศวกร สถาปนิก นักสารวจ
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กำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group Discussion)
คณะผู้วิจยั ได้ จดั การสนทนากลุ่มขึ ้น เป็ นการจัดการสนทนาโดยเชิญประชาชนจาก
ภาคตะวันออกในหลากหลายอาชีพ ประกอบด้ วย ข้ าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สื่อมวลชน ได้ แก่
นักหนังสือพิมพ์ นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง ผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การนาเสนอข่าวสารไปยังสาธารณชน และประชาชนจากหลากหลายอาชีพ โดยมีคณะผู้วิจัยทา
หน้ า ที่ เ ป็ นผู้ค วบคุม การสนทนา (Modelator) ทัง้ นี ้ ประเด็น ที่ ท าการสนทนากลุ่ม ประกอบด้ ว ย
ประเด็นย่อย ดังต่อไปนี ้
 การเตรี ยมความพร้ อมของประชาชนในการเข้ าสู่การเป็ นสมาชิ กประชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ยนของประเทศไทย ในประเด็นการเปิ ดรั บข้ อ มูล ข่าวสารที่ เ กี่ ยวข้ องกับ การเป็ น
ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 ปั ญหาที่ ประชาชนในภาคตะวันออกได้ รับจากการที่ ประเทศไทยได้ เข้ าเป็ น
ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และปั ญหาอันเนื่องมาจากการที่ประชาชนจากประเทศ
เพื่อนบ้ านด้ านทิศตะวันออกของประเทศไทยหลัง่ ไหลเข้ ามาประกอบอาชีพในพื ้นที่ภาคตะวันออก
 สืบเนื่องจากภาคตะวันออกของประเทศไทยมีพื ้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้ าน
คือ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ซึ่ง ประชากรจากประเทศเพื่ อนบ้ านนิยมอพยพเข้ ามาประกอบอาชี พในประเทศไทยจานวนมาก
คณะผู้วิจยั จึงเก็บข้ อมูลในประเด็นการเตรี ยมตัวและการปรับตัวของประชาชนในภาคตะวันออกเพื่อ
รองรั บ การเข้ า มาอาศัย อยู่ร่ ว มกัน ของประชาชนจากประเทศเพื่ อ นบ้ า นและประชาชนในภาค
ตะวันออกของประเทศไทย
3.2 กำรวิจัยเชิงปริมำณ
เป็ นการส ารวจความคิ ด เห็ น ของเยาวชนในภาคตะวัน ออกเกี่ ย วกับ ลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ของเยาวชนและประชาชนในภาคตะวันออกทัง้ 7 จังหวัด มี วิธีการเก็ บรวบรวม
ข้ อมูลการวิจยั ดังต่อไปนี ้
ประชำกร
ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี ้ แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่ ประชากรหลักและประชากร
รองในการวิจยั ดังนี ้
กลุ่ม ที่ 1 ประชากรหลัก ได้ แ ก่ ประชาชนในภาคตะวัน ออก ซึ่ง ประกอบด้ ว ย 7
จังหวัด ได้ แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ ว
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กลุ่มที่ 2 ประชากรรอง ได้ แก่ เยาวชนที่กาลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรี ยน
ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภาคตะวันออก ประกอบด้ วย 7 จังหวัดเช่นเดียวกัน ได้ แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ ว
กลุ่มตัวอย่ ำง
ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี ้ แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่
ตัวอย่างหลัก คือ ประชาชนในภาคตะวันออก ซึ่ง ประกอบด้ วย 7 จัง หวัด ได้ แก่
จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ ว จังหวัดละ 150 คน รวม
1,050 คน
ตัวอย่างรอง คือ เยาวชนในภาคตะวันออก ซึ่งประกอบด้ วย 7 จังหวัด ได้ แก่ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ ว จังหวัดละ 10 คน รวม 70 คน
กำรกำหนดขนำดตัวอย่ ำง
ผู้วิจยั กาหนดขนาดตัวอย่างในการวิจยั โดยคานวณจากสูตรหาขนาดตัวอย่างเมื่อไม่
ทราบค่าของประชากร ดังนี ้
z 2 2
n 2
e

1.96   0.30 
n
2
 0.10 
เมื่อ ความแปรปรวนที่ต้องการศึกษา เท่ากับ 0.30
ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95%
ความคลาดเคลื่อนในการสุม่ เท่ากับ 0.10
ดังนันขนาดตั
้
วอย่างในการวิจยั จานวน 116 คน ผู้วิจยั จึงปรับขนาดตัวอย่างเป็ น
2

จานวน 150 คน
กำรสุ่มตัวอย่ ำง
ผู้วิจยั ดาเนินการสุ่มตัวอย่างด้ วยวิธีการสุ่มแบบสองขันตอน
้
(two-stages random
sampling)
ขั น้ ตอนที่ 1 ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม แบบแบ่ ง ชั น้ ภู มิ (stratified random
sampling)โดยใช้ จงั หวัดเป็ นตัวแบ่งชันภู
้ มิ
ขัน้ ตอนที่ 2 ผู้ วิ จั ย ประสานกั บ ประชาสั ม พั น ธ์ จัง หวัด เพื่ อ ขอรายชื่ อ
ประชาชนที่มีบทบาทด้ านการสื่อสารในแต่ละจังหวัด และใช้ วิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random
sampling) เพื่อให้ ได้ ตวั อย่าง จานวน 150 คน ในแต่ละจังหวัด
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ในส่วนของตัวอย่างรอง ผู้วิจยั ดาเนินการสุ่ มตัวอย่างเช่นเดียวกับตัวอย่าง
หลักเพื่อให้ ได้ ตวั อย่าง จานวน 10 คน ในแต่ละจังหวัด
ตารางที่ 1
จานวนตัวอย่างแบ่งตามจังหวัด
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ปราจีนบุรี
สระแก้ ว
รวม

ประชำชน
150
150
150
150
150
150
150
1,050

เยำวชน
10
10
10
10
10
10
10
70

เครื่องมือวิจัย
เครื่ องมือสาหรั บการวิจยั ผู้วิจัยสร้ างขึ ้นคือ แบบสอบถามความรู้ ความเข้ าใจและ
ความพร้ อมของประชาชนในภาคตะวัน ออกในการเป็ นประเทศประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
ประกอบด้ วย 3 ตอน ได้ แก่
ตอนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการเป็ นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ตอนที่ 2 ความเข้ าใจเกี่ยวกับการเป็ นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
คณะผู้วิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล 2 ส่วน ได้ แก่ คือ ส่วนที่หนึ่ง ภาคเยาวชน
ส่วนที่สอง ภาคประชาชน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ภาคเยาวชน
ระยะที่ 1 เป็ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูลเชิ ง ปริ ม าณด้ ว ยแบบสอบถามกับ
เยาวชนในภาคตะวันออก จานวน 70 คน ก่อนการเข้ าร่ วมโครงการนักข่าวพลเมื องเกี่ ยวกับเรื่ อง
ความรู้ ความเข้ าใจ และความพร้ อมเกี่ยวกับการเป็ นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ระยะที่ 2 เป็ นการสร้ างนักข่าวพลเมืองเกี่ ยวกับเรื่ องความรู้ ความเข้ าใจ
และความพร้ อมเกี่ยวกับการเป็ นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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ระยะที่ 1 เป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงปริ มาณ ครัง้ ที่ 2 ด้ วยแบบสอบถาม
กับเยาวชนในภาคตะวันออก จานวน 70 คน หลังการเข้ าร่วมโครงการนักข่าวพลเมืองเกี่ยวกับเรื่ อง
ความรู้ ความเข้ าใจ และความพร้ อมเกี่ยวกับการเป็ นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ส่วนที่ 2 ภาคประชาชน
ระยะที่ 1 เป็ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูลเชิ ง ปริ ม าณด้ ว ยแบบสอบถามกับ
ประชาชนในภาคตะวันออก จานวน 1,050 คน ก่อนการเข้ าร่ วมเวที ระดมความคิดเกี่ ยวกับเรื่ อง
ความรู้ ความเข้ าใจ และความพร้ อมเกี่ ยวกับการเป็ นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาค
ประชาชน
ระยะที่ 2 เป็ นการจัดเวทีระดมความคิดเกี่ ยวกับเรื่ องความรู้ ความเข้ าใจ
และความพร้ อมเกี่ยวกับการเป็ นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาคประชาชน
ระยะที่ 3 เป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงปริ มาณครัง้ ที่ 2 ด้ วยแบบสอบถาม
กับประชาชนในภาคตะวันออก จานวน 1,050 คน หลังการเข้ าร่ วมเวทีระดมความคิดเกี่ยวกับเรื่ อง
ความรู้ ความเข้ าใจ และความพร้ อมเกี่ ยวกับการเป็ นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาค
ประชาชน
กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ ้ วู ิจยั ใช้ ระเบียบวิธีวิจยั แบบผสม (Mixed method) โดยที่ผ้ วู ิจยั จะ
ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงปริมาณก่อน และหลัง แล้ วทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงคัน่ กลาง
ผู้วิจยั ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1) การวิ เ คราะห์ ความรู้ ความเข้ าใจ และความพร้ อมเกี่ ยวกับการเป็ นประเทศ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาคประชาชนด้ วยการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content analysis)
2) วิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ น เพื่อให้ ทราบลักษณะของตัวอย่าง โดยใช้ สถิติบรรยาย
ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ และค่าความโด่ง
3) วิเคราะห์การเกิดความรู้ ความเข้ าใจ และความพร้ อม ก่อนและหลังการจัดเวที
ระดมความคิดด้ วยการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (Paired-samples t-test)
กำรนำเสนอข้ อมูล
หลังจากการเก็บรวบรวมข้ อมูลเสร็ จสิ ้น ผู้วิจยั นาเสนอข้ อมูลโดยนาเสนอใบบทที่ 4
หัวข้ อความเป็ นมาของประชาคมอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทที่ 5 เป็ นผลการวิจยั
เชิงปริ มาณที่ได้ จากการใช้ แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้ อมูลการวิจยั บทที่ 6 เป็ นผลการวิจยั ที่ได้ จาก
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กระบวนการเตรี ยมความพร้ อมของประชาชนในภาคตะวันออก บทที่ 7 นาเสนอปั ญหาและการ
ปรั บตัว ของประชาชนในภาคตะวัน ออก และบทที่ 8 เป็ นการนาเสนอการสรุ ป ผลการวิ จัย การ
อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะการวิจยั รวมทังบรรณานุ
้
กรม ภาคผนวก
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บทที่ 4
ควำมเป็ นมำประชำคมอำเซียนและประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
การนาเสนอผลการวิจยั ในบทที่ 4 ประกอบด้ วย ประเด็นความเป็ นมาของประชาคม
อาเซียน ความเป็ นมาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเป็ นตลาดฐานการผลิตเดียว การโยกย้ าย
แรงงานฝี มืออย่างเสรี การมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง การมีพฒ
ั นาการทางเศรษฐกิจที่เท่า
เทียมกัน ดังรายระเอียดต่อไปนี ้
4.1 ควำมเป็ นมำประชำคมอำเซียน
“อาเซียน” ตังอยู
้ ่ทางซีกโลกตะวันออก ทางทิศทางตะวันออกเฉี ยงใต้ ของทวีปเอเชีย
ระหว่างเส้ นละติจูดที่ 10 องศาใต้ ถึงเส้ นละติดจูดที่ 28 องศาเหนือ ทาให้ มีพื ้นที่อยู่ทงซี
ั ้ กโลกเหนือ
และซีกโลกใต้ ระหว่างเส้ นศูนย์สตู ร มีผลต่อสภาพภูมิอากาศ ทาให้ ภูมิภาคนี ้มีสภาพภูมิอากาศอยู่ใน
เขตร้ อนและตังอยู
้ ร่ ะหว่างเส้ นลองติจดู ที่ 92 องศาตะวันออก ถึงเส้ นลองติจดู ที่ 141 องศาตะวันออก
ทาให้ เวลามาตรฐานของแต่ละประเทศในภูมิภาคมีความแตกต่างกัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเนื ้อ
ที่ประมาณ 4.5 ล้ านตารางกิโลเมตรหรื อราวร้ อยละ 9 ของเนือ้ ที่ทวีปเอเชีย อาณาเขตของเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ ทิศเหนือติดกับประเทศจีน ทิศใต้ ติดกับมหาสมุทรอินเดีย ทิศตะวันออกติดกับ
ประเทศบังคลาเทศ ประเทศอินเดี ย และมหาสมุทรอินเดียและทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก
ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ส่วนที่อยู่บนภาคพื ้นทวีป เรี ยกว่า “คาบสมุทร
อินโดจีน” และส่วนที่อยู่บนภาคพื ้นสมุทร เรี ยกว่า “กลุ่มเกาะมลายู” ประกอบด้ วยประเทศเมียนม่าร์
ไทย ลาว กัมพูชา เวี ยดนาม มาเลเซียตะวันตก มาเลเซียตะวันออก อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ บรู ไ น
สิงคโปร์
หลัง จากที่ สิ ง คโปร์ แ ละสหพันธรั ฐ มาลายาได้ ห ลุด พ้ น จากการเป็ นอาณานิค มของ
ประเทศอังกฤษ ทาให้ สิงคโปร์ ได้ ขอแยกตัวจากสหพันธรัฐมาลายาและสหพันธรัฐมาลายาก็เปลี่ยน
ชื่อใหม่เป็ นประเทศมาเลเซียในปี พ.ศ. 2508 ในขณะเดียวกันประเทศมหาอานาจ เช่น สหรัฐอเมริ กา
สหภาพโซเวียตและประเทศจีนได้ ขยายอิทธิพลมากขึ ้นเรื่ อยๆ ดังนัน้ ประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ ไ ด้ ตระหนัก ถึง ความจ าเป็ นและเริ่ ม หันมากระชับความร่ วมมื อกันจนสามารถ
รวมตัวกันได้ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 ที่กรุงเทพมหานคร จึงได้ ถือเอาวันที่ 8 สิงหาคม ของทุก
ปี เป็ น “วันอาเซียน”
ในช่วงแรกนัน้ สมาชิกอาเซียนที่ร่วมกันก่อตังขึ
้ น้ ประกอบด้ วย 5 ประเทศ ได้ แก่ ไทย
อิ น โดนี เ ซี ย ฟิ ลิ ป ปิ นส์ มาเลเซี ย และสิ ง คโปร์ โดยมี ผ้ ู แทนลงนามคื อ 1. นายอาดัม มาลิ ก
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 2. นายตุน อับดุล ราซัก บิน ฮุสเซน
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รองนายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงกลาโหม และรั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงพัฒ นาการ
แห่ง ชาติ สหพันธรั ฐ มาเลเซี ย 3. นายนาชิ โช รามอส รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ 4. นายเอส ราชารัตนัม รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ 5. พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ราอาณาจักร
ไทย
หลัง จากที่ ป ระเทศไทย ฟิ ลิ ป ปิ นส์ อิ น โดนี เ ซี ย มาเลเซี ย และสิ ง คโปร์ ลงนามใน
“ปฏิญญาอาเซียน” หรื อ “ปฏิญญากรุงเทพ” พ.ศ. 2510 จานวนสมาชิกคงอยูเ่ ท่านี ้มาอีก 17 ปี ต่อมา
ได้ มีสมาชิกเพิ่มเติม ได้ แก่ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม เข้ าเป็ นสมาชิกเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2527
เป็ นลาดับที่ 6 ต่อมาประเทศเวียดนามเข้ าเป็ นสมาชิกเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 เป็ นลาดับที่
7 ขณะที่ประเทศเมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาชนลาว เป็ นสมาชิกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.
2540 เป็ นลาดับที่ 8 และ 9 และประเทศสุดท้ ายคือประเทศกัมพูชา เป็ นสมาชิกเมื่อวันที่ 30 เมษายน
พ.ศ.2542 เป็ นลาดับที่ 10 ของสมาคมอาเซียน
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรื อ “อาเซียน” เป็ นองค์กรที่ก่อตังขึ
้ ้น
โดยมีวตั ถุประสงค์เริ่ มแรกเพื่อสร้ างสันติภาพในภูมิภาคนี ้ อันนามาเพื่อสันติภาพทางการเมืองและ
ความเจริ ญก้ าวหน้ าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยมีสมาชิกทังหมด
้
10 ประเทศ ได้ แก่
ประเทศบรูไน ประเทศกัมพูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศเมียนมาร์
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม โดยใช้ ภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษากลางที่ ใ ช้ ใ นการประชุม การโต้ ต อบทางจดหมาย การจัดท ารายงานการประชุม ผลการ
พิจารณาและมติที่ประชุม ตลอดจนการจัดทาคาแถลงการณ์และการปฏิสมั พันธ์ ต่างๆของอาเซียน
ทัง้ นี ้ ในฐานะที่ เ ป็ นสมาคมอาเซี ยนไม่ไ ด้ ให้ บริ การด้ านการแปลหรื อตีความ ส่วนอัตลักษณ์ ของ
อาเซียนนัน้ ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้ องส่งเสริ มอัตลักษณ์ร่วมกันของตนและความรู้สึกเป็ นส่วน
หนึง่ ในหมูป่ ระชาชนของตนเพื่อให้ บรรลุชะตา เป้าหมาย และคุณค่าร่วมกันของอาเซียน
ประชาคมอาเซียนมี 2 ชัน้ 2 ระดับ กลุ่มบนที่พฒ
ั นาก้ าวหน้ ากว่าคือ สิงคโปร์ มาเลเซีย
ไทย อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ และบรูไน ส่วนอีกกลุม่ คือ เวียดนาม ลาว กัมพูชาและพม่า อีกประมาณ 3
ปี ข้ างหน้ าคือราวปี พ.ศ. 2558 อาเซียนก็จะเพิ่มระดับความเชื่อมโยงกันให้ แน่นแฟ้นมากขึ ้น ที่เรี ยกว่า
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรื อ AEC นับเป็ นความร่ วมมือกันที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มประเทศกาลัง
พัฒนา ถ้ าหากดาเนินการได้ สาเร็ จก็จะทาให้ เกิดตลาดเดียวในลักษณะที่คล้ ายคลึงกันกับสหภาพ
ยุโรป แต่ประชาคมอาเซียนยังไม่ก้าวไกลไปถึงขันการใช้
้
เงินสกุลเดียวกัน เพราะการจะใช้ เงินร่วมเป็ น
เงินสกุลเดียวกันได้ นนั ้ ปั จจัยพื ้นฐานทางเศรษฐกิจ เช่น ดุลการคลัง ดุลบัญชีเดินสะพัดหรื อเงินทุน
สารองระหว่างประเทศจะเป็ นปั ญหาได้ ดังเช่นในกรณีของประชาคมยุโรป
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วริ ศรา ภานุวฒ
ั น์. (2556, น.15) ระบุวา่ จุดแข็งของอาเซียนคือมีจานวนประชากรสูงถึง
574 ล้ า นคน หรื อ คิด เป็ นสัด ส่ว นประมาณร้ อยละ 9 ของประชากรโลก และยัง นับ เป็ นกลุ่ม ที่ มี
ประชากรที่มีอายุน้อย ทัง้ นีป้ ระมาณร้ อยละ 37 ของประชากรจะมีอายุน้อยกว่า 20 ปี ทาให้ จะมี
แรงงานเพิ่มขึน้ ประมาณปี ละ 56 ล้ านคน มี ขนาดของเศรษฐกิจ ที่ วัดด้ วยผลิตภัณฑ์ ม วลรวมใน
ประเทศ (GDP) รวมกัน 1.719 ล้ านล้ านดอลลาร์ คิดเป็ น 2% ของ GDP รวมของโลก อาเซียนเติบโต
ได้ อย่างแข็งแกร่งและรวดเร็ ว ทังนี
้ ้โดยเฉลี่ยแล้ ว กลุ่มอาเซียนมีอตั ราการเติบโตได้ เฉลี่ยประมาณร้ อย
ละ 5 ต่อปี ในสองทศวรรษที่ผา่ นมา ถึงแม้ วา่ จะต้ องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจครัง้ ใหญ่ๆถึง 2 ครัง้
สัญลักษณ์ของอาเซียน เรี ยกว่า “ดวงตราอาเซียน” แสดงถึงเสถียรภาพ สันติภาพ ความ
สามัคคีและพลวัตของอาเซียน สีของดวงตรา ได้ แก่ สีน ้าเงิน สีแดง สีขาว สีเหลือง โดยสีน ้าเงิน แสดง
ถึง สันติภาพและเสถี ยรภาพ สีแดง หมายถึง ความกล้ าหาญและความก้ าวหน้ า สีขาว แสดงถึง
ความบริ สุทธ์ สีเหลือง แสดงถึง ความเจริ ญรุ่ งเรื อง รวงข้ าวสีเหลือง 10 รวงมัดรวมกันไว้ แสดงถึง
สมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็ นนา้ หนึ่งใจเดียวกัน รวงข้ าว แสดงถึง ความใฝ่ ฝั นของผู้
ก่อตังอาเซี
้
ยน ให้ มีอาเซียนที่ประกอบด้ วยบรรดาประเทศทังหมดในเอเชี
้
ยตะวันออกเฉียงใต้ ผูกพัน
กันอย่างมีมิตรภาพและเป็ นหนึง่ เดียว วงกลม แสดงถึง เอกภาพของอาเซียน ดังภาพ 4.1
ภาพ 4.1
แสดงสัญลักษณ์ของอาเซียน

ธงชาติอาเซียน
ธงชาติอาเซียน แสดงถึง เสถียรภาพ สันติภาพ ความสามัคคี และพลวัตของอาเซียน สี
ของธงชาติ ได้ แก่ สีน ้าเงิน สีแดง สีขาว และสีเหลือง ซึ่งแสดงถึงสีหลักในธงชาติของบรรดาประเทศ
สมาชิกในอาเซียน สีน ้าเงิน แสดงถึง สันติภาพ และ เสถียรภาพ สีแดง แสดงถึง ความกล้ าหาญและ
ความก้ าวหน้ า สีขาว แสดงถึง ความบริ สทุ ธิ์ สีเหลือง แสดงถึง ความเจริ ญรุ่ งเรื อง รวงข้ าว แสดงถึง
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ความใฝ่ ฝั น ของผู้ก่ อ ตัง้ อาเซี ย น ให้ มี อ าเซี ย นที่ ป ระกอบด้ ว ยบรรดาประเทศทัง้ หมดในเอเชี ย
ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ผูก พันกันอย่างมี มิ ตรภาพและเป็ นหนึ่ง เดียว วงกลม แสดงถึง เอกภาพของ
อาเซียน โดยกาหนดให้ วนั ที่ 8 สิงหาคม ของทุกปี เป็ นวันอาเซียน ดังภาพ 4.2
ภาพ 4.2
แสดงธงชาติอาเซียน

การลงนามปฏิญญาอาเซียนมีเป้าหมายและจุดประสงค์หลักใหญ่ คือ 1. เร่ งรัดการ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้ าวหน้ าทางสังคมและการพัฒนาวัฒนธรรมในภูมิภาค 2. ส่งเสริ ม
ด้ านสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค โดยการเคารพหลักความยุติธรรมและหลักนิติธรรมในการ
ด าเนิ น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศในภู มิ ภ าค ตลอดจนยึ ด มั่ น ในหลั ก การแห่ ง กฎบัต ร
สหประชาชาติ
สมาชิกอาเซียนได้ ร่วมกันก่อตังวิ
้ สยั ทัศน์อาเซียน 2020 ขึน้ สภาวะการณ์ที่เกิดขึ ้นคือ
อาเซียนได้ เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง จากจุดเริ่ มต้ นของการ
มุ่งเน้ นในการสร้ างความร่วมมือทางการเมืองและความมัน่ คงในระยะแรกได้ ปรับเปลี่ยนไปสู่ความ
ร่วมมือด้ านอื่นๆ โดยเฉพาะด้ านเศรษฐกิจ ผลจากบรรยากาศแห่งสันติภาพ เสถียรภาพ ความมัน่ คง
และความร่ วมมืออย่างใกล้ ชิด ทาให้ อาเซียนเป็ นภูมิภาคที่มีการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
รวดเร็ ว ทาให้ อาเซียนมีพลังต่อรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อให้ ได้ รับการ
ยอมรับจากประเทศอื่นๆมากขึ ้น
ในเดื อ นธั น วาคม พ.ศ. 2540 ผู้น าของประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นได้ รั บ รองเอกสาร
“วิสยั ทัศน์อาเซียน 2020” ในโอกาสครบรอบ 30 ปี การก่อตังอาเซี
้
ยนโดยวิสยั ทัศน์ดงั กล่าวได้ กาหนด
ทิศทางและเป้าหมายของการดาเนินการในด้ านต่างๆให้ ครอบคลุมทังทางด้
้
านการเมือง เศรษฐกิจ

87

และสังคม รวมทังการด
้
าเนินความสัมพันธ์กบั ประเทศภายนอก โดยอาเซียนได้ จดั ทาแผนปฏิบตั ิการ
สาหรับวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ.2020 ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ ที่ 6 ที่กรุ งฮานอย
ประเทศเวียดนาม เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2541
ด้ านความมัน่ คง แผนปฏิบตั ิการฮานอยมุ่งส่งเสริ มให้ ภูมิภาคนี ้มีเสถียรภาพ เสรี ภาพ
เป็ นกลาง มีความเจริญก้ าวหน้ าและมีความมัง่ คัง่ ร่วมกันเพื่อสามารถเร่งระดมทรัพยากรไปใช้ ในด้ าน
การพัฒนาประเทศและสร้ างความเจริ ญผาสุกให้ แก่ประชาชน ในด้ านเศรษฐกิจนันเป็
้ นการยืนยัน
ความมุ่งมัน่ ที่จะเปิ ดเสรี และร่วมมือด้ านการค้ าและการลงทุนร่ วมกันเพื่อเผชิญกับวิกฤตการณ์ด้าน
เศรษฐกิ จ ของภูมิ ภ าค ในด้ านสัง คม จัดทาโครงการและกิจ กรรมโครงข่ายรองรั บทางสัง คมเพื่ อ
ปกป้องผู้ที่อ่อนแอและยากไร้ ในสังคม การคุ้ม ครองสตรี และเด็ก การส่ง เสริ มความสามารถของ
ครอบครัวและชุมชน การดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ การป้องกันและแพร่ กระจายของโรคเอดส์ การ
ส่ ง เสริ ม และปกป้ องสิ ท ธิ ม นุษ ยชน การควบคุ ม การลัก ลอบค้ า ยาเสพติ ด การป้ องกัน ปั ญ หา
อาชญากรรมข้ ามชาติ การเปิ ดโอกาสให้ ชนทุกระดับได้ รับความเท่าเทียมกันในด้ านการศึกษา การ
ฝึ กอบรมวิชาชีพ การพัฒนาทักษะแก่สตรี ให้ สามารถเข้ าสู่ตลาดแรงงานได้ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษ ย์ ใ นด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี การพัฒ นาสมรรถภาพของข้ า ราชการพลเรื อ นเพื่ อ
สนองตอบต่อความต้ องการของประชาชน
รัฐมนตรี เศรษฐกิจประเทศสมาชิกอาเซียนได้ ร่วมกันกาหนดวิสยั ทัศน์อาเซียนในปี ค.ศ.
2020 ในส่วนเศรษฐกิจ โดยกาหนดให้ อาเซียนเป็ นเขตเศรษฐกิจที่มีความมัน่ คง มัง่ คัง่ และสามารถ
แข่งขันในตลาดโลกในทุกๆด้ าน โดยมีวิสยั ทัศน์ว่า “อาเซียนปี 2020 เป็ นหุ้นส่วนร่วมกันในการพัฒนา
อย่างมีพลวัต” ทังนี
้ ้ ความเห็นพ้ องต้ องกันในวิสยั ทัศน์ของอาเซียนมีวา่ ภายในปี ค.ศ.2020 อาเซียน
จะมีสถานสภาพ คือ 1.เป็ นวงสมานฉันท์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ 2.เป็ นหุ้นส่วนเพื่อการ
พัฒนาอย่างมีพลวัต 3.มุง่ ปฏิสมั พันธ์กบั ประเทศภายนอก 4.เป็ นชุมชนแห่งสังคมที่เอื ้ออาทร
กล่าวโดยสรุ ป “อาเซียน” ตังอยู
้ ่ทางทิศทางตะวันออกเฉี ยงใต้ ของทวีปเอเชีย ทาให้
ภูมิภาคนี ้มีสภาพภูมิอากาศอยู่ในเขตร้ อน มีเนื ้อที่ทงหมดประมาณ
ั้
4.5 ล้ านตารางกิโลเมตรหรื อราว
ร้ อยละ 9 ของเนื ้อที่ทวีปเอเชีย แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ส่วนที่อยูบ่ นภาคพื ้นทวีป เรี ยกว่า “คาบสมุทรอิน
โดจีน” และส่วนที่อยู่บนภาคพืน้ สมุทร เรี ยกว่า “กลุ่มเกาะมลายู” ประกอบด้ วยประเทศเมียนม่าร์
ไทย ลาว กัมพูชา เวี ยดนาม มาเลเซียตะวันตก มาเลเซียตะวันออก อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ บรู ไ น
สิงคโปร์ ประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ได้ ตระหนักถึงความจาเป็ นและเริ่ มหันมา
กระชับความร่ วมมือกันจนสามารถรวมตัวกันได้ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 ที่กรุ งเทพมหานคร
จึงได้ ถือเอาวันที่ 8 สิงหาคม ของทุกปี เป็ น “วันอาเซียน” โดยในช่วงแรกนันสมาชิ
้
กอาเซียนที่ร่วมกัน
ก่อตังขึ
้ น้ ประกอบด้ วย 5 ประเทศ ได้ แก่ ไทย อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ มาเลเซีย และสิงคโปร์ ต่อมา
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บรู ไนได้ เข้ าร่ วมเป็ นสมาชิกเพิ่มขึ ้น ตามมาด้ วยประเทศเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนลาว และ
ประเทศสุดท้ ายคือประเทศกัมพูชา
“อาเซี ยน” เป็ นองค์กรที่ ก่อตัง้ ขึน้ โดยมี วัตถุประสงค์เริ่ ม แรกเพื่ อสร้ างสันติภ าพใน
ภูมิภาคนี ้ อันนามาเพื่อสันติภาพทางการเมืองและความเจริ ญก้ าวหน้ าทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม โดยใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษากลางที่ ใช้ ในการประชุม การโต้ ตอบทางจดหมาย การ
จัดทารายงานการประชุม ผลการพิจารณาและมติที่ประชุม ตลอดจนการจัดทาคาแถลงการณ์และ
การปฏิสมั พันธ์ตา่ งๆของอาเซียน
ประชาคมอาเซียนมี 2 ชัน้ 2 ระดับ กลุ่มบนที่พฒ
ั นาก้ าวหน้ ากว่าคือ สิงคโปร์ มาเลเซีย
ไทย อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ และบรูไน ส่วนอีกกลุม่ คือ เวียดนาม ลาว กัมพูชาและพม่า อีกประมาณ 3
ปี ข้ างหน้ าคือราวปี พ.ศ. 2558 อาเซียนก็จะเพิ่มระดับความเชื่อมโยงกันให้ แน่นแฟ้นมากขึ ้น ที่เรี ยกว่า
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรื อ AEC นับเป็ นความร่ วมมือกันที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มประเทศกาลัง
พัฒนา ถ้ าหากดาเนินการได้ สาเร็ จก็จะทาให้ เกิดตลาดเดียวในลักษณะที่คล้ ายคลึงกันกับสหภาพ
ยุโรป แต่ประชาคมอาเซียนยังไม่ก้าวไกลไปถึงขันการใช้
้
เงินสกุลเดียวกัน เพราะการจะใช้ เงินร่วมเป็ น
เงินสกุลเดียวกันได้ นนั ้ ปั จจัยพื ้นฐานทางเศรษฐกิจ เช่น ดุลการคลัง ดุลบัญชีเดินสะพัดหรื อเงินทุน
สารองระหว่างประเทศจะเป็ นปั ญหาได้ ดังเช่นในกรณีของประชาคมยุโรป
สัญลักษณ์ของอาเซียน เรี ยกว่า “ดวงตราอาเซียน” แสดงถึงเสถียรภาพ สันติภาพ ความ
สามัคคีและพลวัตของอาเซียน สีของดวงตรา ได้ แก่ สีน ้าเงิน สีแดง สีขาว สีเหลือง โดยสีน ้าเงิน แสดง
ถึง สันติภาพและเสถี ยรภาพ สีแดง หมายถึง ความกล้ าหาญและความก้ าวหน้ า สีขาว แสดงถึง
ความบริ สุทธ์ สีเหลือง แสดงถึง ความเจริ ญรุ่ งเรื อง รวงข้ าวสีเหลือง 10 รวงมัดรวมกันไว้ แสดงถึง
สมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็ นนา้ หนึ่งใจเดียวกัน รวงข้ าว แสดงถึง ความใฝ่ ฝั นของผู้
ก่อตังอาเซี
้
ยน ให้ มีอาเซียนที่ประกอบด้ วยบรรดาประเทศทังหมดในเอเชี
้
ยตะวันออกเฉียงใต้ ผูกพัน
กันอย่างมีมิตรภาพและเป็ นหนึง่ เดียว “วงกลม” แสดงถึง “เอกภาพของอาเซียน”
4.2 ควำมเป็ นมำของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
จากการศึกษาในประเด็นความเป็ นมาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการศึกษา
พบว่า “อาเซี ยน” จะรวมตัวเป็ น “ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ยน” มุ่ง ให้ เกิ ดการรวมตัวกั นในทาง
เศรษฐกิจและอานวยความสะดวกในการติดต่อซื ้อขายระหว่างกัน อันจะทาให้ ภูมิภาคมีความเจริ ญ
มั่งคั่งและสามารถแข่งขันกับภูมิภ าคอื่นได้ เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในประเทศสมาชิ ก
อาเซียน โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ 1) ทาให้ อาเซียนเป็ นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่ วม โดยจะมีการ
เคลื่อนย้ ายสินค้ า บริ การ การลงทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี มีการเคลื่อนย้ ายเงินทุนอย่างเสรี
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มากขึ ้น 2) การเป็ นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูง ส่งเสริ มความร่วมมือ
ในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค 3) การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ลดช่องว่างของ
ระดับการพัฒนาระหว่างสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ 4) การบูรณาการเข้ าสู่เศรษฐกิจโลกได้ อย่าง
สมบูรณ์ ทังนี
้ ้ อาเซียนจะเข้ าร่วมกลุ่มกับประชาคมโลก โดยเน้ นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจ
ของอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ยน (ASEAN Economic Community: AEC) หมายถึง การ
กาหนดวัตถุป ระสงค์ใ นเชิ ง บูร ณาการต่อการด าเนิ นงานในด้ านเศรษฐกิ จ ต่างๆ เพื่ อให้ เห็น การ
ดาเนินงานในภาพรวมในการนาไปสู่ประชาคมอาเซียนได้ อย่างชัดเจนตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมอาเซียนได้ จดั ทาแผนงานการจัดตังประชาคมอาเซี
้
ยนซึ่งอ้ างอิงมาจากเป้าหมายการ
รวมกลุ่ม ทางเศรษฐกิ จ ของอาเซี ย นตามแถลงการณ์ บ าหลี ฉบับ ที่ 2 (Bali Concord II) ซึ่ ง เป็ น
แผนงานบูรณาการการดาเนินงานในด้ านเศรษฐกิจเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ 4 ด้ าน ได้ แก่ (1) การ
เป็ นตลาดฐานการผลิตเดียว (2) การมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง (3) การมีพฒ
ั นาการทาง
เศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน (4) การบูรณาการเข้ ากับเศรษฐกิจโลก ดังต่อไปนี ้
1.1 กำรเป็ นตลำดฐำนกำรผลิตเดียว (Single Market and Production Base)
จากการศึกษาในประเด็นการเป็ นตลาดฐานการผลิตเดียว ผลการศึกษาพบว่า การ
เป็ นตลาดและฐานการผลิ ตเดียวภายใต้ กรอบของ AEC หมายถึง การที่ประเทศสมาชิกสามารถ
ด าเนิ น การเคลื่ อ นย้ า ยสิ น ค้ า การบริ ก าร การลงทุน และแรงงานมี ฝี มื อ อย่ า งเสรี รวมถึ ง การ
เคลื่อนย้ ายเงินทุนอย่างเสรี มากขึน้ มาตรการที่ตามมาจากการเป็ นฐานการผลิตเดียวได้ แก่ การ
ยกเลิ ก ภาษี ศุล กากร การยกเลิ ก อุปสรรคทางการค้ าที่ ไ ม่ใ ช่ภ าษี (NTBs) การกาหนดมาตรฐาน
อาเซียน การปรับปรุ งกฎว่าด้ วยแหล่งกาเนิดสินค้ า การอานวยความสะดวกทางการค้ า การปรับ
ประสานพิธีการศุลกากร การจัดตัง้ “ASEAN Single Window” การปรับประสานมาตรฐานและลด
อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้ า และการเปิ ดเสรี ภาคบริ การและการลงทุน นอกจากนี ้การเป็ นตลาด
เดียวและฐานการผลิตร่วมกัน และยังรวมถึงองค์ประกอบที่สาคัญอีก 2 ส่วน คือ 1) การรวมกลุม่ ทาง
เศรษฐกิจในสาขานาร่อง 2) ความร่วมมือด้ านอาหาร เกษตร ป่ าไม้
การเป็ นตลาดและฐานการผลิ ต เดี ย วกัน เป็ นยุท ธศาสตร์ ส าคัญ ของการจัด ตัง้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะทาให้ อาเซียนมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ ้น โดยอาเซียนได้
กาหนดกลไกและมาตรการใหม่ ๆ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินมาตรการด้ านเศรษฐกิจที่มี
อยู่แล้ ว เร่ งรัดการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในสาขาที่มีความสาคัญลาดับแรก อานวยความสะดวก การ
เคลื่อนย้ ายบุคคล แรงงานฝี มือและผู้เชี่ยวชาญ อีกทังยั
้ งเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของกลไกสถาบันใน
อาเซียน การเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันของอาเซียน ในประเด็นการเป็ นฐานการผลิตเดียว
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นันมี
้ 5 องค์ประกอบหลัก ที่สาคัญ คือ (1) การเคลื่อนย้ ายสินค้ าเสรี (2) การเคลื่อนย้ ายบริ การเสรี
(3) การเคลื่อนย้ ายการลงทุนเสรี (4) การเคลื่อนย้ ายเงินทุนเสรี ขึ ้น (5) การเคลื่อนย้ ายแรงงานฝี มือ
เสรี ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
(1) การเคลื่อนย้ ายสินค้ าเสรี
จากการศึกษาในประเด็นการเคลื่อนย้ ายสินค้ าเสรี ผลการศึกษาพบว่า การเป็ น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีจุดน่าสนใจหนึ่งที่เป็ นเป้าหมายและเป็ นหัวใจของการเป็ นประชาคม
เศรษฐกิจ ก็คือแนวคิดสร้ างประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียนให้ เป็ นตลาดหนึ่งเดียว เป็ นฐานการผลิต
หนึง่ เดียว และให้ เกิดการหลัง่ ไหลอย่างเสรี ของสินค้ า บริการ และการลงทุน ที่สาคัญที่ อยากพูดถึง ณ
จุดนี ้ คือการหลัง่ ไหลอย่างเสรี ของฝี มือแรงงานจากจุดมุ่งหมายนี ้เอง มีข้อตกลงในระหว่างอาเซียน
ด้ วยกั น ที่ เ รี ยกว่ า “ข้ อตกลงร่ ว มกั น ด้ านคุ ณ สมบั ติ ใ นสาขาวิ ช าชี พ ” (Mutual Recognition
Arrangement = MRA) ซึ่ง ตามข้ อ ตกลงนี ย้ อมรั บ ให้ มี ก ารเคลื่ อ นย้ า ยอาชี พ ด้ ว ยกัน 7 อย่า ง คื อ
แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก นักสารวจ นักบัญชีและกาลังทาความตกลงเรื่ องอาชีพ
การท่องเที่ยวเพิ่มขึน้ มาอีก อาชีพต่างๆ ที่ตกลงร่ วมกันนี ้ จะไปทางานได้ อย่างเสรี ในอาเซียน 10
ประเทศสมาชิกที่รวมตัวกันเป็ นประชาคม มีอยู่สองสามกระบวนการง่ายๆ ที่ ต้องดาเนินการไปตาม
ข้ อตกลงนี ้ คือ 1.ต้ องขึ ้นทะเบียนวิชาชีพ (รับรองคุณสมบัตวิ ิชาชีพ) ซึง่ อาจต้ องมีการสอบมาตรฐานที่
ก าหนดในประเทศปลายทาง 2. จะต้ องได้ รั บ อนุ ญ าตท างานในประเทศที่ ไ ปท างาน
3. จะต้ องปฏิ บัติตามกฎระเบียบของประเทศที่ เ ข้ าไปทางาน ทัง้ นี ้ อาเซี ยนได้ ก าหนด 12 สาขา
อุตสาหกรรมสาคัญลาดับแรกอยู่ภายใต้ ตลาดและฐานการผลิตเดียวกันของอาเซียน ได้ แก่ เกษตร
ประมง ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์ไม้ สิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่ม อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ การขนส่งทาง
อากาศ สุขภาพ e-ASEAN ท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ รวมทังความร่
้
วมมือในสาขาอาหาร เกษตรและ
ป่ าไม้
(2) การเคลื่อนย้ ายบริการเสรี
จากการศึกษาในประเด็นการเคลื่อนย้ ายบริ การ ผลการศึกษาพบว่า หมายถึง การที่
สมาชิกของประเทศในอาเซียนสามารถเดินทางไปมาระหว่างกันในการประกอบอาชีพการบริ การซึ่ง
จะทาได้ อย่างเสรี โดยไม่มีภาษีมากีดกัน้ ขณะที่การเปิ ดเสรี ด้านบริ การจะส่งผลให้ การแข่งขันในภาค
บริ การรุ นแรงขึ ้นซึ่ง จะช่วยพัฒนาและเพิ่มบทบาทของภาคบริ การให้ เข้ ามา มีส่วนในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยมากขึ ้น ในส่วนของอุตสาหกรรมที่ไทยเริ่ มจะสูญเสียความความสามารถในการแข่งขัน
ก็จาเป็ นที่จะต้ องย้ ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่ นๆ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้ านเพื่ อรักษาขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้ โอกาสจากการเปิ ดเสรี ด้านการลงทุนภายใต้ กรอบ AEC สาหรับ
การเคลื่อนย้ ายแรงงานด้ านการบริ การ การเคลื่อนย้ ายแรงงานด้ านการบริ การจะเป็ นไปอย่างเสรี นนั ้
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ผู้ที่มีใบประกาศนียบัตรรับรองฝี มือแรงงานของประเทศสมาชิกหนึ่งสามารถเข้ าไปทางานในประเทศ
ใดก็ได้ ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนด้ วยกัน เช่นเดียวกับหลักการของสหภาพยุโรปที่ประชากรของ
สหภาพยุโรปทัง้ 27 ประเทศสามารถเข้ าไปอยู่อาศัยและทางานในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
ประเทศใดก็ ไ ด้ โ ดยไม่ จ าเป็ นต้ อ งมี Work permit และจะต้ อ งได้ รั บ การปฏิ บัติ ใ นการจ้ า งงาน
สวัสดิการสังคมและประโยชน์ด้านภาษี ที่เท่าเทียมกันกับประชากรชาตินนๆ
ั ้ นอกจากนี ้ยังสามารถนา
สมาชิกในครอบครัวเข้ าไปพานักอาศัยด้ วยได้ โดยไม่คานึงถึงสัญชาติของสมาชิกในครอบครัว และ
จะต้ องได้ รับการยอมรับคุณสมบัตทิ างวิชาชีพซึ่งกันและกัน รวมทังสามารถเดิ
้
นทางเข้ าออกอย่างเสรี
ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปได้ ทงั ้ 27 ประเทศ
ข้ อกาหนดการเคลื่อนย้ ายบริ การเสรี ประกอบด้ วยหลักการสาคัญ 4 ประการ ได้ แก่
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ เจรจาและเห็นชอบข้ อผูกพันเปิ ดตลาดชุดที่ 7 ภายใต้ กรอบความตกลงว่า
ด้ วยการบริ การของอาเซียน ซึ่งครอบคลุมการเปิ ดเสรี ในการค้ าต่างๆ ได้ แก่ บริ การด้ านธุรกิจ บริ การ
วิชาชีพ การก่อสร้ าง การจัดจาหน่าย การศึกษา บริ การด้ านสิ่งแวดล้ อมสุขภาพ การขนส่งทางน ้า
โทรคมนาคม การท่องเที่ยว
ประเทศสมาชิกอาเซียต้ องอนุญาตให้ มีสดั ส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนเพิ่มขึ ้น โดย
สมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ (บรู ไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์ และไทย) ได้ บรรจุข้อมูล
ผูก พัน เปิ ดตลาดชุด ที่ 7 ดัง กล่ า วแล้ วซึ่ ง มี ผ ลให้ ไ ทยผู ก พัน เปิ ดตลาดทัง้ หมด 143 รายการ
ครอบคลุมสาขาบริ การหลัก อาทิบริ การธุรกิจ (เช่น วิชาชีพวิศวกรรม สถาปั ตยกรรมและบัญชี เป็ น
ต้ น) คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร การก่อสร้ าง การจัดจาหน่าย (เช่น บริ การค้ าส่งเครื่ องกีฬา และ
บริ การแฟรนไชส์ เป็ นต้ น) การศึกษาในทุกระดับ บริ การด้ านสุขภาพ บริ การสิ่งแวดล้ อมและบริ การ
ท่องเที่ยว เป็ นต้ น อาเซียนได้ ลงนามและได้ ให้ สตั ยาบันพิธีสาร ซึง่ นาไปสูก่ ารมีผลบังคับใช้ ข้อผูกพัน
เปิ ดตลาดด้ านบริ การการเงิน ชุดที่ 4 โดยประเทศสมาชิกต้ องเปิ ดเสรี การค้ าบริ การทางการเงินให้
มากขึ ้น
ประเทศไทยมีศกั ยภาพสูงโดยเฉพาะสาขาการท่องเที่ยวและการให้ บริ การในบาง
สาขา เนื่องจากการเป็ นเจ้ า บ้ านที่ดีในการให้ บริ การต้ อนรับ การสร้ างความสุขให้ ผ้ ูมาเยือนด้ วย
ความเอือ้ เฟื อ้ และมีคุณธรรม ประกอบกับมีจุดแข็งหลายด้ านทัง้ ทาเลที่ตงั ้ ความหลากหลายของ
แหล่งท่องเที่ยว รวมทังการให้
้
บริ การที่เป็ นมิตรของคนไทยที่สร้ างความประทับใจให้ แก่ นกั ท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติได้ เป็ นอย่างดี รวมทังสาขาการแพทย์
้
และบริ การด้ านสุขภาพก็มีจดุ แข็งด้ านมาตรฐาน
การให้ บริ การในระดับสากล ราคาที่เป็ นธรรม มีบริ การทางการแพทย์ที่หลากหลายทังในด้
้ านบริ การ
รักษาทางการแพทย์ บริการดูแลสุขภาพทัว่ ไป บริการดูแลผู้สงู อายุ บริการด้ านความงาม
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(3) การเคลื่อนย้ ายการลงทุนเสรี หมายถึง การเปิ ดเสรี ด้านการลงทุนเป็ นประเด็นที่
มีความสาคัญเพิ่มมากขึ ้นตามลาดับสาหรับการเจรจาทาความตกลงรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะ
ในระดับใด รวมทังประชาคมเศรษฐกิ
้
จอาเซียน โดยนัยสาคัญและความเข้ มข้ นของประเด็นเจรจาใน
ด้ านการลงทุนก็จะมีความแตกต่างกันไปตามคู่ภาคีที่เข้ าร่ วมอยู่ในการเจรจา สาหรับประเทศไทย
การเจรจาเปิ ดเสรี ด้านการลงทุนมักจะเป็ นไปในลักษณะของการตังรั้ บเสียเป็ นส่วนใหญ่ เพราะมอง
ว่าการเปิ ดเสรี ทางด้ านการลงทุนจะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ธุรกิจต่างชาติเข้ ามาลงทุนและแข่งขันกับ
ธุรกิจภายในประเทศได้ และด้ วยธุรกิจต่างชาติที่มีทนุ ขนาดใหญ่และมีความได้ เปรี ยบในด้ านอื่นๆอีก
มาก ก็เลยเกรงว่า การเปิ ดเสรี ด้านการลงทุนนันจะเป็
้
นประโยชน์ตอ่ ประเทศคูภ่ าคีในความตกลงและ
อาจก่อให้ เกิดปั ญหาที่ รุนแรงต่อธุรกิ จภายในประเทศได้ โดยลืมนึกถึงประโยชน์ทางด้ านอื่นๆที่จะ
ได้ รับจากการลงทุนไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์ที่จะเกิดขึน้ ต่อผู้บริ โภค การจ้ างงานและการ
พัฒนาคุณภาพของแรงงานและประสิทธิภาพการผลิต ในขณะเดียวกัน ก็หนั ไปพึ่งพาเครื่ องมืออื่นๆ
เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้ เข้ ามาลงทุนในประเทศไทย ได้ แก่ มาตรการในการส่งเสริ ม
การลงทุนต่างๆ ซึ่งก็จะใช้ วิธี ”ยกเว้ น”หรื อ “ละเว้ น” กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับต่างๆ ที่มีการกาหนดไว้
ให้ กบั การลงทุนที่สามารถเข้ าถึงกระบวนการของการส่งเสริมการลงทุน
ประเด็น การเปิ ดเสรี ด้ า นการลงทุน มี มุม มองที่ แ ตกต่า งภายใต้ ก รอบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนที่ประเทศไทยมองว่า การเปิ ดเสรี ด้านการลงทุนไม่เฉพาะเพียงแต่ประเทศไทยจะ
ดึงดูดการลงทุนจากประเทศสมาชิกอาเซียนเท่านัน้ แต่มองว่าประเทศไทยอาจใช้ ประโยชน์จากการ
เป็ นผู้ไปลงทุนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้ ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศสมาชิ ก
อาเซียนใหม่ ได้ แก่ กัมพูชา ลาวพม่าและเวียดนาม ซึ่งแท้ จริงแล้ ว มุมมองทางด้ านการลงทุนระหว่าง
ประเทศก็นา่ จะคานึงถึงการลงทุนทังสองทิ
้
ศทางอยูแ่ ล้ ว ไม่วา่ จะเป็ นการพิจารณาภายใต้ กรอบความ
ตกลงใด หรื อคู่ภาคีจะเป็ นใคร ที่สาคัญกว่านัน้ คือ เราเข้ าใจประเด็นต่างๆทางด้ านการลงทุนได้ ดี
เพียงใด เพื่อเราจะได้ ประเมินผลประโยชน์และผลเสียหายของข้ อตกลงทางด้ านการลงทุนนันได้
้ อย่าง
ชัดเจน
การเคลื่อนย้ ายการลงทุนเสรี ซึ่งแต่ละประเทศได้ จดั ทาร่ วมกันซึ่งมีหลักการสาคัญ
คือ (1) อาเซียนได้ ปรับปรุงและนาความตกลงด้ านการลงทุนที่มีอยู่ รวมถึงการคุ้มครองการลงทุนมา
ผนวกให้ เ ป็ นความตกลงเต็ม รู ปแบบฉบับเดี ยว คือ ความตกลงด้ านการลงทุน อาเซี ยนเพื่ อ เพิ่ ม
ความสามารถการแข่งขันในการดึงดูดการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ นักลงทุนอาเซียนและนัก
ลงทุนต่างประเทศที่เข้ ามาลงทุนในอาเซียนจะได้ ระประโยชน์จากการเปิ ดเสรี ด้านการลงทุนและการ
คุ้มครองการลงทุนที่เพิ่มขึ ้นซึ่งในปั จจุบนั ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศได้ ให้ สตั ยาบันความตก
ลงดังกล่าวแล้ วโดยมีประเทศไทยเป็ นประเทศล่าสุดที่ได้ แจ้ งการให้ สตั นาบันความตกลง เมื่อวันที่ 27
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ธันวาคม 2554 ทาให้ ความตกลงฯ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ดังกล่าวแล้ ว (2) อาเซียนส่งเสริมการลงทุน
ในภูมิภาคโดยการร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีศกั ยภาพ และสร้ างเครื อข่ายด้ านการลงทุนอาเซี ยน
ซึง่ ขณะนี ้ได้ จดั ทารายชื่อเขตส่งเสริมการลงทุนพิเศษและเขตนิคมอุตสาหกรรมในอาเซียนแล้ วเพื่อให้
เกิดความเชื่อมโยงด้ านการผลิตและการใช้ วตั ถุดิบภายในภูมิภาค (3) การเปิ ดเสรี ด้านการลงทุนซึ่ง
จะเกิดขึ ้นอย่างเต็มรู ปแบบในปี พ.ศ. 2558 จะทาให้ การลงทุนทางตรง (FDI) จากประเทศอาเซียน
ด้ วยกันเองเพิ่มมากขึ ้นและจะเป็ นโอกาสของผู้ป ระกอบการไทยในการขยายฐานการผลิต หรื อย้ าย
ฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นๆในอาเซียนซึ่งมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะผู้ประกอบการใน
สาขาเกษตรและเกษตรแปรรู ปรับเหมาก่อสร้ าง เหมืองแร่ รวมทังภาคการผลิ
้
ตอื่นที่นกั ลงทุนไทยมี
ความชานาญ
(4) การเคลื่อนย้ ายเงินทุนเสรี หมายถึง การที่กลุ่มประเทศอาเซียนได้ ทาข้ อตกลง
ระหว่างกันให้ แต่ละประเทศยินยอมให้ มีการเคลื่อนย้ ายเงินทุนโดยเสรี มากขึ ้น จะทาให้ เป็ นจุดเปลี่ยน
ครัง้ สาคัญของเศรษฐกิจของทุกประเทศในอาเซียน ประเทศสมาชิก มีแนวโน้ มที่ไทยจะหันมาค้ าขาย
กับประเทศในภูมิภาคมากขึ ้น ในปี พ.ศ.2558 จะกลายเป็ นจุดเปลี่ยนครัง้ สาคัญของเศรษฐกิจไทยใน
ทุกด้ าน ทัง้ การค้ าสินค้ า การค้ าบริ การ การเคลื่อนย้ ายการลงทุนแรงงานและเงินทุน ทัง้ นี ้ภายใต้
ข้ อตกลง AEC มีแนวโน้ มที่ไทยจะหันมาค้ าขายกับประเทศในภูมิภาคมากขึ ้น สวนทางกับประเทศ
ตลาดหลักจะเริ่ มลดบทบาทลง ในขณะที่การเปิ ดเสรี ด้านบริ การจะส่งผลให้ การแข่งขันในภาคบริ การ
รุนแรงขึ ้น ซึง่ จะช่วยพัฒนาและเพิ่มบทบาทของภาคบริการให้ เข้ ามามีสว่ นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ไทยมากขึ ้น ในส่วนของอุตสาหกรรมที่ไทยเริ่มจะสูญเสียความความสามารถในการแข่งขันก็จาเป็ นที่
จะต้ องย้ ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้ านเพื่อรักษาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันโดยใช้ โอกาสจากการเปิ ดเสรี ด้านการลงทุนภายใต้ กรอบ AEC สาหรับการเคลื่อนย้ าย
แรงงานฝี มื ออย่างเสรี จะส่ง ผลให้ การแข่ง ขันในตลาดแรงงานเป็ นไปอย่างเข้ มข้ นซึ่ง บุคลากรใน
วิชาชีพต่างๆ ของไทยจาเป็ นต้ องเร่งพัฒนาทักษะเพื่อรับมือกับการแข่งขันดัง กล่าว โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งด้ านภาษาซึง่ บุคลากรไทยยังเสียเปรี ยบคูแ่ ข่งอื่นๆ ในอาเซียนอยู่มาก รวมทังการปรั
้
บตัวให้ เข้ ากับ
มาตรฐานการทางานที่เป็ นสากล เช่นเดี ยวกับการเคลื่อนย้ ายเงินทุนเสรี ซึ่งจะมีส่วนทาให้ ค่าเงินมี
ความผันผวนมากขึ ้น ผู้ประกอบการไทยจึงจาเป็ นต้ องปรับตัวในการบริหารต้ นทุน และปิ ดความเสี่ยง
ด้ านอัตราแลกเปลี่ยนให้ ดี
การเปิ ดเสรี ด้ า นทุน ที่ ม ากขึ น้ หลัง จากการเข้ า เป็ นสมาชิ ก ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน สามารถทาได้ คือ
ก.การส่ ง เสริ ม การพัฒ นาและการรวมกลุ่ ม ตลาดทุ น ของอาเซี ย น โดยมี ก าร
ดาเนินงาน คือ ประสานมาตรฐานด้ านตลาดทุนในอาเซียนในด้ านที่เกี่ยวข้ องกับกฎเกณฑ์ในการ
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เสนอขายตราสารหนี ้ ข้ อกาหนดในการเปิ ดเผยข้ อมูลและกฎเกณฑ์การจัดจาหน่ายระหว่างกันให้
มากขึ ้น ข.อานวยความสะดวกด้ านข้ อตกลงยอมรับร่วมหรื อความตกลงสาหรับการยอมรับคุณสมบัติ
และการศึกษาและประสบการณ์ ของผู้ประกอบวิชาชีพด้ านการตลาด การให้ มีความยืดหยุ่นมากขึ ้น
ในด้ านภาษาและข้ อกาหนดในด้ านกฎหมายสาหรับการออกตราสาร การส่งเสริ มโครงสร้ างภาษี ณ
ที่จ่ายเพื่อส่งเสริ มฐานการลงทุนโดยการออกตราสารหนี ้ในอาเซียน การส่งเสริ มให้ ใช้ การตลาดเป็ น
ตัวขับเคลื่ อนในการจัดตัง้ ความเชื่ อมโยงระหว่างตลาดหลักทรั พ ย์และตลาดตราสารหนี ้ รวมถึง
กิจกรรมการเพิ่มทุนข้ ามพรมแดน
ข. อนุญาตการเคลื่อนย้ ายเงินทุนที่เสรี มากขึ ้น การเปิ ดเสรี การเคลื่อนย้ ายเงินทุนให้
ดาเนินการตามหลักการ ดังนี ้ ประการแรก ส่งเสริ มการเปิ ดเสรี บญ
ั ชีทนุ ที่เป็ นระเบียบสอดคล้ องกับ
วาระแห่ ง ชาติข องประเทศสมาชิ ก และความพร้ อมทางเศรษฐกิ จ ประการที่ ส อง อนุ ญ าตให้ มี
มาตรการปกป้องที่ เพียงพอเพื่อป้องกันความไม่มั่นคงต่อเศรษฐกิจมหภาคและความเสี่ยงที่เป็ น
ระบบที่ อ าจเกิ ดจากการเปิ ดเสรี รวมถึ ง สิ ทธิ ที่จ ะใช้ ม าตรการที่ จ าเป็ นเพื่ อสร้ างความมั่นคงต่อ
เศรษฐกิจมหภาค ประการที่สาม สร้ างความยึดมัน่ ในการจัดสรรผลประโยชน์จากการเปิ ดเสรี ระหว่าง
ประเทศสมาชิกโดยการเคลื่อนย้ ายเงินทุนที่เสรี มากขึ ้นมีการดาเนินงาน คือ ยกเลิกหรื อผ่อนคลาย
ข้ อกาหนดหากเป็ นได้ และเหมาะสมเพื่ออานวยความสะดวกในการจ่ายชาระเงินและการโอนเงิน
สาหรั บการทาธุรกรรมบัญชีกระแสรายวัน นอกจากนี ้ ยัง ประกอบด้ วยการยกเลิกหรื อผ่อนคลาย
ข้ อกาหนดในการเคลื่อนย้ ายทุน หากเป็ นได้ และเหมาะสม เพื่ อสนับสนุนการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศและข้ อริเริ่มเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุน
การเคลื่อนย้ ายเงินทุนเสรี หลังจากที่เข้ าร่วมเป็ นประเทศสมาชิ กประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ประกอบด้ วย ประการแรก อาเซียนได้ ลงนามแผนการดาเนินงานในเดือนเมษายน พ.ศ.
2552 เพื่ อ ที่ จ ะส่ง เสริ ม การพัฒ นาการรวมตัวของตลาดเงิ น ทุน ในอาเซี ย น ขณะนี อ้ าเซี ยนได้ ใ ห้
ความสาคัญกับการเปิ ดเสรี การค้ าสินค้ าและการค้ าบริการข้ ามพรมแดน การย้ อมรับซึง่ กัน และกันใน
คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชี พด้ านตลาดทุน การเชื่อมโยงตลาดทุนระหว่างกันและการพัฒนา
ตลาดพัน ธบัต ร ประการที่ ส อง ประเทศสมาชิ ก ได้ มี ม าตรการการเดเสรี บัญ ชี ทุน เพื่ อ ให้ มี ก าร
เคลื่อนย้ ายเงินทุนเพิ่มขึ ้นในภูมิภาคและดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ในช่วงที่ผ่านมา
ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นส่ว นใหญ่ ไ ด้ ย กเลิ ก ข้ อ จ ากัด ในการเคลื่ อ นย้ า ยเงิ น ลงทุน ที่ เ ข้ า มาจาก
ต่างประเทศและนาออกไปยังต่างประเทศ สาหรับประเทศสมาชิกอาเซียนที่ยังคงมีข้อจาในเรื่ อง
ดังกล่าวได้ กาหนดหลักเกณฑ์ในการเปิ ดเสรี การลงทุนจากต่างประเทศให้ เสรี มากขึ ้น ประการที่สาม
อาเซียนได้ ให้ ความสาคัญกับการประเมินผลและการกาหนดกฎระเบียบเพื่อให้ มีการเคลื่อนย้ ายการ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อย่างเสรี มากขึ ้น สมาชิกอาเซียนบางประเทศได้ มีการใช้ มาตรการที่จาเป็ น
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เพื่อผ่อนคลายข้ อจากัดเรื่ องการซื ้อขายเงินตราระหว่างประเทศและการชาระเงินอื่นๆรวมทังเงิ
้ นโอน
และบริ จาค ประการที่ สี่ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ เริ่ ม พิจ ารณาแนวทางการปรับปรุ ง ระบบการ
ติดตามการเคลื่อนย้ ายเงินทุนให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น ประการที่ห้า อาเซียนได้ สรุ ปผลการขยาย
วงเงิน ภายใต้ การริ เริ่ มเชียงใหม่รูปแบบพหุภาคี เป็ น 120 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐ เมื่อเดือนธันวาคม
2552 และคาดว่าจะมี ผ ลบัง คับ ใช้ ในเดื อนมี น าคม 2553 ทัง้ นี ้ CMIMเป็ นมาตรการที่ ตอบสนอง
ปั ญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกโดยประเทศที่เข้ าร่วมประกอบด้ วย อาเซียน จีน ญี่ปนุ่ และเกาหลี ประการ
ที่หก อาเซียนยังคงให้ ความสาคัญในการส่งเสริมตราสารหนี ้สกุลเงินท้ องถิ่นและปรับปรุงกฎระเบียบ
และโครงสร้ างสาหรับตลาดพันธบัตร หนึง่ ในความริเริ่มสาคัญภายใต้ กรอบการริเริ่มการพัฒนาตลาด
พันธบัตรเชียคือ การจัดตังกลไกการค้
้
าประกันเครดิตและการลงทุน โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุน
การออกพันธบัตรเป็ นเงิ น สกุล ท้ อ งถิ่ นในภูมิ ภ าค ประการที่ เจ็ ด ประเทศไทยในปี พ.ศ.2554 มี
แนวโน้ ม ในการเปิ ดเสรี เ งิ น ทุน เคลื่ อนย้ ายขาออกมากยิ่ ง ขึน้ เพื่ อเสริ ม สร้ างความสมดุล ของการ
เคลื่อนย้ ายเงินทุนโดยเฉพาะส่งเสริมให้ นกั ลงทุนไทยออกไปลงทุนต่างประเทศมากขึ ้น
5.การเคลื่อนย้ ายแรงงานฝี มือเสรี หมายถึง การที่ประเทศกลุ่มสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนได้ ทาข้ อตกลงร่วมกัน โดยให้ กลุม่ อาชีพทัง้ 7 สามารถเดินทางไปประกอบอาชีพใน
ประเทศอาเซียนด้ วยกันได้ เสรี เพื่อส่งเสริ มให้ เป็ นตลาดและฐานผลิตเดียวที่มีการเคลื่อนย้ ายแรงงาน
ฝี มืออย่างเสรี ทัง้ นีไ้ ด้ กาหนดเป้าหมายให้ เป็ นปี ที่ มีลักษณะของการรวมกลุ่มประเทศเปลี่ยนเป็ น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาให้ เกิดผลกระทบด้ านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งด้ านแรงงานที่ จะมี
การถ่ายเทแรงงานด้ านฝี มือเพื่อให้ สามารถทางานในประเทศสมาชิกได้ ง่ายขึ ้นใน 8 สาขาอาชีพ คือ
แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ บัญชี วิศวกรรม นักสารวจ สถาปนิก ในตอนแรกมีการตกลงว่าภาษาที่
ใช้ ในประชาคมคือภาษาอังกฤษ การเคลื่อนย้ ายแรงงานฝี มือจะต้ องมีกฎกติกาตามเงื่อนไขที่ตกลง
กัน ในประเด็น 7 สาขาวิชาชีพ
1.2 กำรมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่ งขันสูง (Highly Competitive Economies
Region)
จากการศึกษาในประเด็นการมี ขีดความสามารถในการแข่งขันสูง ผลการศึกษา
พบว่า ประกอบด้ วย 4 ประการ ได้ แก่ ให้ มี การแข่ง ขันอย่างเป็ นธรรม การคุ้ม ครองผู้บริ โภค การ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปั ญญา การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร พลังงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1.2.1 ให้ มีการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
การพัฒนาไปสู่ภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง จาเป็ นต้ องมีการสร้ าง
ขีดความสามารถในการแข่ง ขันทางเศรษฐกิ จ ของอาเซี ยนซึ่ง จะให้ ความส าคัญกับประเด็นด้ าน
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นโยบายอื่นๆ ที่จะช่วยส่งเสริ มการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เช่น นโยบายการแข่งขัน การคุ้มครอง
ผู้บริ โภค การมีกฎหมายสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาและการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน (การเงิน การ
ขนส่ง และเทคโนโลยีสารสนเทศ) และความร่วมมือด้ านพลังงาน กล่าวได้ วา่ การพัฒนาศักยภาพขัน้
พื ้นฐานของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปั ญญา การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารสารสนเทศและการ
พัฒนาพลังงาน มีความจาเป็ นอย่างยิ่งในการสร้ างรากฐานที่มนั่ คงก่อนการพัฒนาที่สูงขึ ้นในระดับ
ต่อไป นอกจากนี ้ มาตรการภาษี ที่เหมาะสมและการส่งเสริ มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ยังเป็ นพันธกิจ
สาคัญส่วนหนึง่ ของการเพิ่มขีดความสามารถด้ านการแข่งขันด้ วย
ทังนี
้ ้ อาเซียนได้ ดาเนินการศึกษาแนวทางการปฏิบตั ิที่ดีในการนานโยบายและ
กฎหมายการแข่ง ขันมาใช้ โดนศึกษาจากประเทศสมาชิ กในกลุ่มเอเชียตะวันออก ได้ แก่ อาเซียน
ออสเตรเลีย จีน ญี่ปนุ่ นิวซีแลนด์และเกาหลีใต้ ได้ จดั ตังคณะท
้
างานผู้เชี่ยวชาญด้ านการแข่งขันโดย
มีวัตถุประสงค์เ พื่อประสานงานนโยบายการแข่งขันและเรื่ องที่เกี่ ยวข้ องในระดับภูมิภาคปั จจุบัน
คณะทางานได้ จัด ทาแนวทางในการใช้ นโยบายการแข่ง ขันของอาเซี ยน และคู่มื อ นโยบายและ
กฎหมายการแข่งขันสาหรับธุรกิจ
ในส่วนของประเทศไทยมีนโยบายกระชับความร่วมมือและความเป็ นหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ กับ ประเทศ กลุ่มประเทศและองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทส าคัญของโลกเพื่ อ
เสริ มสร้ างความเชื่ อมั่นในประเทศไทย พร้ อมกับการสร้ างภูมิค้ มุ กันและขีดความสามารถในการ
แข่ง ขันให้ เ ศรษฐกิ จ ไทย ประเทศไทยมี ที่ตัง้ เหมาะสมในการเป็ นศูนย์ กลางภูมิ ภ าซึ่ง ถื อเป็ นจด
ยุทธศาสตร์ ในแถบภูมิภาคนี ้และส่งผลดีในหลายด้ านโดยเฉพาะที่ตงทางเศรษฐกิ
ั้
จ เนื่องจากเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ มีประชากรหนาแน่น เป็ นแหล่งที่อุดดมสมบูรณ์ไปด้ วยทรัพยากรธรรมชาติหลาย
ชนิด เป็ นแหล่งเกษตรกรรมที่ยิ่งใหญ่ของโลกและยังเป็ นแหล่งวัตถุดิบในการผลิตที่สาคัญของโลก
นอกจากนี ้จากสภาพภูมิอากาศดังกล่าวของประเทศไทยยังส่งผลให้ เกิดความสะดวกในการติดต่อ
กับโลกภายนอก การขนส่ง การค้ าขายกับต่างประเทศทังทางบก
้
ทางน ้าและทางอากาศ
1.2.2 การคุ้มครองผู้บริโภค
จากการศึกษาในประเด็นการคุ้มครองผู้บริ โภค ผลการศึกษาพบว่า ประเทศใน
อาเซียนได้ กาหนดให้ มีการคุ้มครองผู้บริโภคในอาเซียนด้ วยกัน โดยมีจดุ ประสงค์เพื่อเสริมสร้ างความ
เข้ มแข็งด้ านการคุ้มครองผู้บริ โภคในอาเซียน มี รายละเอียดดังต่อไปนี ้ โดยอาเซี ยนได้ ริเริ่ มความ
ร่ วมมื อเพื่ อยกระดับการให้ ความคุ้มครองแก่ผ้ ูบริ โภคโดยมีประชาชนเป็ นศูนย์ กลาง นอกจากนี ้
อาเซียนได้ จดั ตังคณะกรรมการประสานงานด้
้
านการคุ้มครองผู้บริ โภคเพื่อส่งเสริ มและประสานงาน
ด้ านการคุ้มครองผู้บริ โภคเพื่อส่งเสริมและประสานงานในเรื่ องดังกล่าวในภูมิภาค ซึง่ ในปั จจุบนั คณะ
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กรรรมการประสานงานฯ ได้ วางแผนที่จะจัดตังกลไกการเยี
้
ยวยาในอาเซียน การจัดทาเว็บไซด์เพื่อ
การร้ องเรี ยน รวมถึงการวางแผนการเพิ่มศักยภาพในอาเซียน
กฎหมายคุ้มครองผู้บริ โภคในปั จจุบนั มีเพียงประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์ เวียดนามและลาวที่มีพระราชบัญญัติว่าด้ วยการคุ้มครองผู้บริ โภค ส่วนประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่เหลือกกาลังวางแผนหรื ออยู่ระหว่างกระบวนการร่างนโยบายและกฎหมายว่าด้ วย
การคุ้มครองผู้บริ โภค ในระหว่างนีป้ ระเด็นการคุ้ มครองผู้บริ โภคในประเทศดังกล่าว จึงอยู่ภายใต้
บทบัญญัติของกฎหมายอื่นเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคของอาเซียน ทาให้ มนั่ ใจ
ถึงการแข่งขันที่เป็ นธรรมและการค้ ามีข้อมูลที่ถกู ต้ องอย่างเสรี ในตลาด
อาเซียนได้ ร่วมกันให้ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปั ญญา โดยอาเซียนได้ ริเริ่ มการ
เสริ มสร้ างศักยภาพขององค์กรและกรอบกฎหมายเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปั ญญา เห็นชอบที่จะ
จัดทาเว็บไซต์เพื่อรวบรวมข้ อมูลและให้ บริการด้ านทรัพย์สินทางปั ญญา ณ จุดเดียวสาหรับภาคธุรกิจ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ อาเซียนได้ ริเริ่มโครงการความร่วมมือด้ านสิทธิบตั รในภูมิภาคเป็ นครัง้
แรกโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่ ออานวยความสะดวกแก่ผ้ ปู ระกอบการโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมและนักประดิษฐ์ ในการขอสิทธิบตั รสาหรับนวัตกรรมใหม่ๆ นอกจากนี ้ อาเซียนได้ จดั ตัง้
คณะทางานความร่ วมมื อด้ านทรัพย์สินทางปั ญญาอาเซียนได้ พิจารณาร่ างแผนยุทธศาสตร์ ด้าน
ทรั พย์ สิ นทางปั ญญา ปี ค.ศ. 2011-2015 ของอาเซียน เมื่อตุลาคม 2553 ณ ประเทศเวี ยดนาม
ในขณะที่ประเทศไทยรับหน้ าที่เป็ นประธาน AWGIPC ระหว่าง ค.ศ. 2011-2013 และประเทศไทย
กาลังเตรี ยมการเข้ าเป็ นภาคีสนธิสญ
ั ญามาดริด ภายในปี ค.ศ. 2013 สาหรับประเทศไทย ได้ มีการจด
ทะเบียนสิทธิบตั รโดยคนไทย เพียงจานวน 99 รายการ เนื่องจากส่วนใหญ่จะเป็ นของชาวต่างชาติ
เข้ ามาจดทะเบียนในไทย ประกอบด้ วยประเทศญี่ ปนและ
ุ่
สหรัฐอเมริ กาเพื่อปกป้องการขายสินค้ า
ภายในประเทศไทย ในขณะที่ประเทศอินเดียและจีน มีอตั ราการเติบโตของการจดทะเบียนสิทธิบตั ร
โดยคนในชาติตนเองในอัตราที่คอ่ นข้ างสูงมาก จานวน 1,385 และ 34,537 รายการ ตามลาดับหรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 45 และร้ อยละ 33 ตามลาดับ
1.2.4 การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน
มีวตั ถุประสงค์เพื่ออานวยความสะดวกด้ านการขนส่ง การบริการโลจิสติกส์ และ
การขนส่งต่อเนื่องหลายรู ปแบบ อาเซียนได้ ลงนามความตกลงสาคัญด้ านการขนส่งและโลจิสติกส์
เพื่อสร้ างสภาพแวดล้ อมในการอานวยความสะดวกด้ านการขนส่ งและโลจิสติกส์ในภูมิภาคที่ เป็ น
หนึ่งเดียวและมีประสิทธิภาพ จานวน 3 ฉบับ ได้ แก่ ความตกลงว่าด้ วยการบริ การขนส่งทางอากาศ
ความตกลงว่าด้ วยการเปิ ดเสรี บริการการขนส่งสินค้ าทางอากาศ กรอบความตกลงว่าด้ วยการอานวย
ความสะดวกการขนส่งข้ ามแดน ทัง้ นี ้ ความตกลง 2 ฉบับแรกเป็ นการสร้ างตลาดการขนส่งทาง
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อากาศเดียวในอาเซียนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสาหรั บการขนส่งทางอากาศ ความตกลงฉบับที่
3 จะช่วยเสริ มสร้ างการอานวยความสะดวกด้ านการขนส่งและโลจิสติกส์ในภูมิภาคซึ่งในปั จจุบนั
สมาชิกอาเซียนอยูร่ ะหว่างการให้ สตั ยาบันความตกลงทัง้ 3 ฉบับ
การเปิ ดเสรี การค้ าบริ การโลจิสติกส์ ยังเป็ นการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของ
ไทย โดยผู้ประกอบการจะมีโอกาสเลือกใช้ บริ การโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและต้ นทุนที่ต่าลงจาก
ทางเลือกที่เพิ่มขึ ้น อีกทังยั
้ งทาให้ เกิดความสะดวกในการขนส่งสิน ค้ าเพื่อส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ
ซึ่งเป็ นการสนับสนุนการเปิ ดตลาดการค้ าไปยังตลาดใหม่ๆ การขนส่งของประเทศไทยยังเป็ นการ
ขนส่งทางถนนเป็ นหลัก คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 84-86 ของการขนส่งทังหมดโดยมี
้
การใช้
ระบบขนส่งทางรางเพียงร้ อยละ 2.3 และการขนส่งทางน ้า ร้ อยละ 14.7
1.2.5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
การส่ง เสริ ม ให้ ทุก ประเทศได้ พัฒ นาทางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสารนัน้ อาเซียนอยู่ระหว่างการจัดทาแผ่นแม่บทด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ของอาเซียน
เพื่อกาหนดเป้าหมายและแนวทางในการพัฒนา ICT ในอาเซียน การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศเพื่อ
การนาเข้ าส่งออกและการทาธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นแผนงานสาคัญอันหนึ่งในความร่ วมมื อ
อาเซียนซึ่งส่งผลดีต่อการลดต้ นทุน และค่าใช้ จ่ายตลอดกระบวนการนาเข้ า ส่งออกและโลจิสติกส์
ลดความซ ้าซ้ อนในการจัดทาข้ อมูล เพิ่มรวดเร็วและความถูกต้ องของข้ อมูล ประเทศไทยมีนโยบายใน
การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเร่งรัดพัฒนาโครงข่ายสื่อสารความเร็ วส่ง
ให้ ค รอบคลุม ทั่ว ถึ ง เพี ย งพอ มี คุณ ภาพ ด้ ว ยราคาที่ เ หมาะสมและการแข่ ง ขัน ที่ เ ป็ นธรรม เพื่ อ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสู่สงั คมแห่ งความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์
ช่วยลดความเหลื่อมล ้าระหว่างสังคมเมืองและชนบทสนับสนุนการเข้ าถึงข้ อมูลและข่าวสาร ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาเสริ มสร้ างศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมการลดการใช้ พลังงาน
เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
1.2.6 พลังงาน
ในการพัฒนาด้ านพลังงานนัน้ อาเซียนได้ ลงนามและให้ สัตยาบันบันทึกความ
เข้ าใจว่าด้ วย ASEAN Power Grid แล้ ว นอกจากนี ้ เพื่อส่งเสริ มความมั่นคงด้ านพลังงานร่วมกัน
ในภูมิภ าค อาเซี ยนได้ ให้ การรับรองความตกลงว่ าด้ วยความมั่นคงด้ านปิ โตรเลี ยมซึ่งจะส่งเสริ ม
ความสามารถในการตอบสนอง ทังของแต่
้
ละประเทศและร่วมกันต่อสภาวการณ์ฉกุ เฉินด้ านพลังงาน
และลดผลกระทบจากสภาวการณ์ดงั กล่าว
ประเทศไทยใช้ พ ลัง งานจากเชื อ้ เพลิง ฟอสซิ ลเป็ นส่วนใหญ่ ท าให้ ต้อ งนาเข้ า
พลังงานจากต่างประเทศถึงร้ อยละ 52.8 ของพลังงานทังหมดที
้
่ใช้ ภายในประเทศ ทังนี
้ ้ในปี พ.ศ.
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2553 มีการนาเข้ าพลังงานจากต่างประเทศ มูลค่ารวม 951,992 ล้ านบาท เพิ่มจากปี พ.ศ. 2552
175,086 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 22.5 เนื่ องจากมูลค่าการนาเข้ านา้ มันดิบ นา้ มัน
สาเร็ จรูปและถ่านหินเพิ่มขึ ้นโดยการนาเข้ าที่สาคัญคือการนาเข้ าน ้ามันดิบและน ้ามันสาเร็ จรูป ทาให้
เกิดความเสียเปรี ยบในแง่ธุรกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การใช้ พลังงานของ
ประเทศไทยประกอบด้ ว ยภาคขนส่ ง ที่ มี ก ารใช้ พ ลัง งานมากที่ สุด ถึ ง ร้ อยละ 37 รองลงมาเป็ น
ภาคอุตสาหกรรม ร้ อยละ 36 ภาคธุรกิจและครัวเรื อนร้ อยละ 21 และภาคเกษตรร้ อยละ 6
กล่าวโดยสรุ ป ประเด็นการมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง ผลการศึกษา
สรุ ปได้ ว่า ประกอบด้ วย 4 ประการ ได้ แก่ ให้ มีการแข่ง ขันอย่างเป็ นธรรม อาเซี ยนได้ ร่วมกัน การ
พัฒนาไปสู่ภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง จาเป็ นต้ องมีการสร้ างขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียนซึ่งจะให้ ความสาคัญกับประเด็นด้ านนโยบายอื่นๆ ที่จะช่วยส่งเสริ ม
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เช่น นโยบายการแข่งขัน การคุ้มครองผู้บริ โภค การมีกฎหมายสิทธิ ใน
ทรัพย์สินทางปั ญญาและการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน (การเงิน การขนส่ง และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
และความร่วมมือด้ านพลังงาน กล่าวได้ ว่า การพัฒนาศักยภาพขันพื
้ ้นฐานของการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปั ญญา การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารสารสนเทศและการพัฒนาพลังงาน มีความจาเป็ นอย่าง
ยิ่งในการสร้ างรากฐานที่มนั่ คงก่อนการพัฒนาที่สงู ขึ ้นในระดับต่อไป
ประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภค มีจดุ ประสงค์เพื่อเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งด้ านการ
คุ้มครองผู้บริ โภคในอาเซียน โดยริ เริ่ มความร่วมมือเพื่อยกระดับการให้ ความคุ้มครองแก่ผ้ บู ริโภคโดย
มีประชาชนเป็ นศูนย์กลาง จัดตังคณะกรรมการประสานงานด้
้
านการคุ้มครองผู้บริ โภคเพื่อส่งเสริ ม
และประสานงานด้ านการคุ้มครองผู้บริ โภคเพื่อส่งเสริ มและประสานงานในเรื่ องดังกล่าวในภูมิภาค
จัดตังกลไกการเยี
้
ยวยาในอาเซียน การจัดทาเว็บไซด์เพื่อการร้ องเรี ยน รวมถึงการวางแผนการเพิ่ม
ศักยภาพในอาเซียน
ประเด็นการคุ้มครองทรัพย์ สินทางปั ญญา ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ ร่วมกัน
เสริ มสร้ างศักยภาพขององค์กรและกรอบกฎหมายเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปั ญญา นอกจากนี ้ยังได้
ริ เริ่ มโครงการความร่ วมมือด้ านสิทธิบตั รในภูมิภาคเป็ นครัง้ แรกโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ผ้ ูประกอบการโดยเฉพาะธุ รกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อมและนัก ประดิษฐ์ ในการขอ
สิทธิ บตั รสาหรับนวัตกรรมใหม่ๆ ประเด็น การคุ้มครองทรัพย์สินทางปั ญญา ประเด็น การพัฒนา
โครงสร้ างพื ้นฐาน ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ ลงนามความตกลงสาคัญด้ านการขนส่งและโลจิสติกส์
เพื่อสร้ างสภาพแวดล้ อมในการอานวยความสะดวกด้ านการขนส่ งและโลจิสติกส์ในภูมิภาคที่ เป็ น
หนึ่งเดียวและมีประสิทธิภาพ จานวน 3 ฉบับ ได้ แก่ ความตกลงว่าด้ วยการบริ การขนส่งทางอากาศ
ความตกลงว่าด้ วยการเปิ ดเสรี บริการการขนส่งสินค้ าทางอากาศ กรอบความตกลงว่าด้ วยการอานวย
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ความสะดวกการขนส่งข้ ามแดน ทัง้ นี ้ ความตกลง 2 ฉบับแรกเป็ นการสร้ างตลาดการขนส่งทาง
อากาศเดียวในอาเซียนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสาหรับการขนส่งทางอากาศ ความตกลงฉบับที่
3 จะช่วยเสริ มสร้ างการอานวยความสะดวกด้ านการขนส่งและโลจิสติกส์ในภูมิภาคซึ่งในปั จจุบนั
สมาชิกอาเซียนอยูร่ ะหว่างการให้ สตั ยาบันความตกลงทัง้ 3 ฉบับ
ประเด็น การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ระหว่างการจัดทา
แผ่นแม่บทด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ของอาเซียน เพื่อกาหนดเป้าหมายและแนวทางในการ
พัฒนา ICT ในอาเซี ยน การเชื่ อมโยงระบบสารสนเทศเพื่อการนาเข้ าส่ง ออกและการทาธุ รกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นแผนงานสาคัญอันหนึ่งในความร่ วมมืออาเซียนซึ่งส่งผลดีต่อการลดต้ นทุน และ
ค่าใช้ จา่ ยตลอดกระบวนการนาเข้ า ลดความซ ้าซ้ อนในการจัดทาข้ อมูล เพิ่มรวดเร็วและถูกต้ อง
ประเด็น ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ ลงนามและให้ สตั ยาบันบันทึกความเข้ าใจว่า
ด้ ว ย ASEAN Power Grid แล้ ว เป็ นการส่ง เสริ ม ความมั่ น คงด้ า นพลัง งานร่ ว มกัน ในภู มิ ภ าค
อาเซียนได้ ให้ การรับรองความตกลงว่าด้ วยความมัน่ คงด้ านปิ โตรเลียมซึง่ จะส่งเสริมความสามารถใน
การตอบสนองทังของแต่
้
ละประเทศและร่วมกันต่อสภาวการณ์ฉกุ เฉินด้ านพลังงานและลดผลกระทบ
จากสภาวการณ์ดงั กล่าว ซึ่งดีสาหรับประเทศไทยที่ใช้ พลังงานจากเชื ้อเพลิงฟอสซิลเป็ นส่วนใหญ่ทา
ให้ ต้องนาเข้ าพลังงานจากต่างประเทศ
1.3 กำรมี พั ฒ นำกำรทำงเศรษฐกิ จ ที่ เ ท่ ำเที ย มกั น (Equitable Economic
Development)
จากการศึก ษาในประเด็ น การมี พัฒ นาการทางเศรษฐกิ จ ที่ เ ท่ า เที ย มกัน ผล
การศึกษาพบว่า ประกอบด้ วย 2 ประการ ได้ แก่ ประการแรก การพัฒนาเศรษฐกิจอย่า งเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน ประการที่สอง การลดช่องว่างระดับการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกใหม่และ
สมาชิกเก่าผ่านโครงการต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1.3.1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
จากการศึกษาในประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ผล
การศึกษาพบว่า หมายถึง การดาเนินการให้ มีการพัฒนาวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม และ
การเสริ มสร้ างขีดความสามารถผ่านโครงการต่างๆ ด้ วยการส่งเสริ มการมีส่วนร่วมและการขยายตัว
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การให้ ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่เพื่อลดช่องว่าง
ของระดับการพัฒนา รวมถึงการลด การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
การพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างเหมาะสมตามความหลากหลายของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนี ้ ก.อาเซียนอยู่ระหว่างการจัดทายุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริ มการมีส่วนร่วม
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และการขยายตัวของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และอาเซียนได้ จดั ทาหลักสูตรการ
ฝึ กอบรมผู้ประกอบการที่สามารถใช้ ร่วมกันในประเทศสมาชิกอาเซียน และอยู่ระหว่างทบทวนแผน
นโยบายในการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ปี พ.ศ. 2547-2557) ข.วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ถื อว่าเป็ นภาคส่วนที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจ ของอาเซียน ซึ่ง การ
พัฒนาด้ าน (SMEs) มีส่วนในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยงั่ ยืน จากการประเมินของ
สานักงานเลขาธิการอาเซียนพบว่า SMEs ในอาเซียนมีสดั ส่วนสูงกว่า ร้ อยละ 96 ของธุรกิจทังหมด
้
และมีสดั ส่วนการจ้ างงาน ร้ อยละ 50-85 ของการจ้ างงานรวมในประเทศ ค.ผู้ประกอบการในประเทศ
ไทย ในปี พ.ศ. 2552 มีจานวนประมาน 2,900,759 ราย ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) จานวน 2,896,106 ราย หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 99.8 โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ (GDP) ที่เกิดจากกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีมูลค่าประมาณ 99,737.6
ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ อเมริ ก าหรื อ คิ ด เป็ นร้ อยละ 37.8 ของรายได้ จ ากการประกอบธุ ร กิ จ ของ
ผู้ประกอบการทังประเทศ
้
1.3.2 การลดช่องว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
จากการศึก ษาในประเด็น การลดช่อ งว่า งการพัฒ นาทางเศรษฐกิ จ ระหว่า ง
ประเทศสมาชิกอาเซียน ผลการศึกษาพบว่า หมายถึง การที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ ร่วมกันจัดทา
แผนงานความคิดริ เริ่ มในการรวมกลุ่มอาเซียน เป็ นมาตรการสาคัญในการลดช่องว่างการพัฒนา
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน คือ การดาเนินงานตามแผนงาน IAI ซึ่งปั จจุบนั อยู่ในระยะที่ 2 (ปี
2552-2558) แผนงานดัง กล่าวระบุความต้ องการของประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ (ASEAN – 4
หรื อ CLMV: กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม) ประกอบด้ วยโครงการความร่วมมือในสาขาต่างๆ ตามที่
ระบุไว้ ใน Blueprint ทัง้ 3 เสาหลักโดยเน้ นกิจกรรมที่สาคัญและจาเป็ นต่อการเร่ งรัดการรวมกลุ่ม
อาเซียน
กล่ า วโดยสรุ ป ประเด็ น การมี พัฒ นาการทางเศรษฐกิ จ ที่ เ ท่ า เที ย มกัน ผล
การศึกษาสรุปได้ ว่า ประกอบด้ วย 2 ประการ ได้ แก่ ประการแรก การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค
และเท่า เที ย มกัน การด าเนิ น การให้ มี ก ารพัฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม และการ
เสริ มสร้ างขีดความสามารถผ่านโครงการต่างๆ ด้ วยการส่งเสริ มการมีส่วนร่วมและการขยายตัวของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การให้ ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่เพื่อลดช่องว่างของ
ระดับการพัฒนา รวมถึงการลด การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ประการที่สอง
การลดช่องว่างระดับการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกใหม่และสมาชิกเก่าผ่านโครงการต่างๆ เป็ น
มาตรการสาคัญในการลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน คือ การดาเนินงาน
ตามแผนงาน IAI ซึง่ ปั จจุบนั อยูใ่ นระยะที่ 2 (ปี 2552-2558) แผนงานดังกล่าวระบุความต้ องการของ
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ประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ (ASEAN – 4 หรื อ CLMV: กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม) ประกอบด้ วย
โครงการความร่ วมมือในสาขาต่างๆ ตามที่ ระบุไ ว้ ใน Blueprint ทัง้ 3 เสาหลัก โดยเน้ นกิ จกรรมที่
สาคัญและจาเป็ นต่อการเร่งรัดการรวมกลุม่ อาเซียน
1.4 กำรบูรณำกำรเข้ ำกับเศรษฐกิจโลก
จากการศึกษาในประเด็นการบูรณาการเข้ ากับเศรษฐกิจโลก ผลการศึกษาพบว่า
หมายถึง การให้ ความสาคัญกับการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศภายนอก
ภูมิภาคเพื่อให้ อาเซียนมีทา่ ทีร่วมกันอย่างชัดเจน เช่น การจัดทาเขตการค้ าเสรี การให้ สิทธิพิเศษด้ าน
การลงทุนภายใต้ เขตการลงทุน อาเซียน (IAI) กับนักลงทุนภายนอกอาเซียนและการสร้ างเครื อข่ายใน
ด้ านการผลิตและจาหน่าย เป็ นต้ น จากผลการศึกษาพบว่าประเทศในอาเซียนได้ จดั ทาข้ อตกลงกัน
โดยมีการรวมกลุ่มกับเศรษฐกิจโลกโดยการจัดทาเขตการค้ าเสรี และความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจกับ
ประเทศคูเ่ จรจาต่าง ได้ แก่ จีน อินเดีย ญี่ ปนุ่ เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยที่การจัดทา
FTA และ CEP ของอาเซี ย นกับ ประเทศในเอเชี ย ตะวัน ออกเพื่ อ ช่วยเสริ ม สร้ างบทบาทการเป็ น
ศูนย์กลางของอาเซียนในโครงสร้ างสถาปั ตยกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
นอกจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจแล้ ว อาเซียนได้ มี การเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับ
กลุ่ม อ านาจเดิ ม และกลุ่ม อ านาจทางเศรษฐกิ จ ใหม่ ที่ พ ยายามเข้ า มี บ ทบาทในภูมิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ในกรอบ ASEAN + 3 ซึ่งขยายประเทศพันธมิตรจากประเทศ
ในเอเชียตะวันออก ได้ แก่ ญี่ปนุ่ เกาหลีและจีน ในกรอบ ASEAN + 6 ไปยังอินเดีย
วริ ศรา ภานุวฒ
ั น์.(2556,น.1 ) ระบุว่า สาหรับปั จจัยท้ าทายและข้ อจากัดของอาเซียนก็
คือเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียนทัง้ 10 ประเทศมีความแตกต่างกันมากในมิติของระดับการ
พัฒนาที่รายได้ ต่อหัวของประชากรมีความแตกต่างกันมาก นับตังแต่
้ สิงคโปร์ บรู ไนที่มี รายได้ ต่อหัว
สูงระดับต้ นๆ ของโลกและระดับต่าของโลก เช่น กัมพูชาและพม่าที่มีความจาเป็ นที่จะต้ องลดช่องว่าง
ของความแตกต่างนี ้ลงให้ ได้ โดยเร็ว
กล่าวโดยสรุป ประเด็น การบูรณาการเข้ ากับเศรษฐกิจโลก สรุ ปได้ ว่า ประเทศสมาชิก
อาเซียนได้ ให้ ความสาคัญกับการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศภายนอก
ภูมิภาคเพื่อให้ อาเซียนมีทา่ ทีร่วมกันอย่างชัดเจน เช่น การจัดทาเขตการค้ าเสรี การให้ สิทธิพิเ ศษด้ าน
การลงทุนภายใต้ เขตการลงทุนกับนักลงทุนภายนอกอาเซียนและการสร้ างเครื อข่ายในด้ านการผลิต
และจาหน่าย ประเทศในอาเซียนได้ จดั ทาข้ อตกลงกัน มีการรวมกลุ่มกับเศรษฐกิจโลกโดยการจัดทา
เขตการค้ าเสรี และความตกลงหุ้นส่ว นเศรษฐกิ จ กับ ประเทศคู่เจรจาต่าง และได้ มี การเชื่ อ มโยง
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ระหว่างอาเซียนกับกลุ่มอานาจเดิม และกลุ่มอานาจทางเศรษฐกิจใหม่ที่พยายามเข้ า มีบทบาทใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้
4.2 7 วิชำชีพที่ได้ สิทธิพเิ ศษจำก AEC
จากการศึ ก ษาจากเอกสารในประเด็ น 7 วิ ช าชี พ ที่ ไ ด้ สิ ท ธิ พิ เ ศษให้ สามารถเดิ น
ทางเข้ าออกประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้ เสรี ผลการศึกษามีดงั ต่อไปนี ้
4.2.1 แพทย์
จากการศึกษาที่ได้ จากการสนทนากลุ่มพบว่าอาชีพแพทย์เป็ นอาชีพที่สงั คม
ในทุกประเทศในอาเซี ย นมี ค่านิยมนับถื อวิช าชี พ นี ้ ซึ่ง ถ้ าหากประเทศไทยเข้ าสู่การเป็ นประเทศ
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะทาให้ แพทย์จากประเทศเพื่อนบ้ านเดินทางเข้ ามาในประเทศ
ไทยมากขึ ้น ในขณะเดียวกัน แพทย์ในประเทศไทยจะเดินทางไปยังต่างประเทศมากขึ ้น สิ่งที่เป็ นที่
กังวลในเรื่ องนี ้คือ บางคนกังวลว่าแพทย์จากประเทศเพื่ อนบ้ านจะสื่อสารภาษาไทยไม่ได้ หรื อได้ ไม่ดี
นัก ซึง่ เป็ นปั ญหาที่ตดิ ตามมา
“แพทย์” เป็ นวิชาชีพที่สามารถสร้ างคุณูปการให้ กับประเทศชาติและประชาชน ใน
ประเทศไทยนันอาชี
้
พแพทย์เป็ นอาชีพที่ขาดแคลน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานพยาบาลในท้ องถิ่นที่
ห่างไกลเมื องหลวง อาชีพ แพทย์เ ป็ นอาชี พที่ ประเทศในกลุ่ม อาเซี ยนมองว่าเป็ นอาชีพ ที่ส าคัญที่
เกี่ยวข้ องกับการรักษาชีวิตมนุษย์ เนื่องจากในทุกประเทศจะมีผ้ ปู ่ วยจานวนมาก การที่ประเทศแถบ
เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ รวมตัวกันเป็ นประชาคมอาเซี ยน ผลที่ ติดตามมาคือ พลเมืองของแต่ละ
ประเทศจะเดินทางไปมาหาสู่กนั เสรี มากขึ ้น สิ่งที่ตดิ ตามมาคือ โรคภัยไข้ เจ็บต่างๆมีโอกาสติดตามมา
จากประชาชนของแต่ละประเทศ ดังนัน้ จึงเห็นว่าในด้ านสาธารณสุขนันอาจจะเกิ
้
ดการเคลื่อนย้ าย
บุคลากรด้ านการแพทย์ เพราะหลายประเทศเกิด ปั ญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่ง
รวมถึง ประเทศไทยด้ วย นอกจากนี ้ จุดแข็ง ประการหนึ่ง ทางด้ านการแพทย์ ของประเทศไทยคื อ
ประเทศไทยมีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ คนไข้ เสียค่าใช้ จา่ ยในการรักษาตัวไม่สงู มากเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับประเทศเพื่อนบ้ านหลายแห่ง ประกอบกับมีการให้ บริการที่ดีกว่า
4.2.2 พยาบาล
จากการศึกษาที่ไ ด้ จ ากการสนทนากลุ่มพบว่าอาชี พ พยาบาลเป็ นอาชี พ ที่
ประเทศในกลุ่มอาเซียนมองว่าเป็ นอาชีพที่สาคัญที่เกี่ ยวข้ องกับการรักษาชีวิตมนุษย์เช่นเดียวกับ
อาชี พ แพทย์ เป็ นอาชี พ ที่ มัก จะถูกกล่า วถึ ง เชื่ อ มโยงถึ ง กัน เนื่ อ งจากพยาบาลกับแพทย์ จ ะต้ อ ง
ประสานงานร่วมมือกันในการช่วยเหลือ รักษาชีวิตคนไข้ พยาบาลเป็ นอาชีพที่หลายประเทศทัว่ โลก
ขาดแคลน พยาบาลในประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน กล่าวได้ ว่าอยู่ในสภาวการณ์ที่ขาดแคลนบุคลากร
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ในด้ านนี ้ พยาบาลจานวนหนึ่งเลือกที่จะเดินทางไปประกอบอาชีพในต่างประเทศที่ให้ รายได้ ดีกว่า มี
สวัสดิการที่ดีกว่า
ประกอบกับสังคมไทยกาลังเข้ าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ มีคนสูงอายุจานวนมากขึน้
ขณะที่มีคนวัยทางานลดน้ อยลง อีกราว 10 ปี ข้ างหน้ าสัดส่วนคนในวัยทางานจะต่ากว่าผู้สงู อายุมาก
สิ่งที่ติดตามมาคือ เกิดการขาดแคลนแรงงานที่ จะมาช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีจานวนเพิ่มขึน้ ดังนัน้
หลายประเทศในอาเซียนจึงเห็นพ้ องต้ องกันว่าอาชีพพยาบาลเป็ นอาชีพที่สมควรจะได้ รับการอนุญาต
ให้ เคลื่อนย้ ายแรงงานได้ อย่างเสรี ในอาเซียน นอกจากนี ้พยาบาลจานวนหนึ่งเลือกที่จะเปลี่ยนอาชีพ
จากการทางานในโรงพยาบาลไปทางานในคลี นิคเสริ ม ความงามหรื อเรี ยกว่าคลีนิคเพื่ อสุขภาพ
เพราะมีรายได้ ดีกว่า จึงทาให้ อาชีพพยาบาลขาดแคลนในหลายประเทศ
4.2.3 ทันตแพทย์
ปั จจุบนั สังคมไทยขาดแคลนครูอาจารย์ทางด้ านทันตแพทย์ เป็ นปั ญหาที่รัฐ
ไทยจะต้ องแก้ ไขปั ญหานี ้ อาชีพทันตแพทย์เป็ นอาชีพที่ได้ รับการอนุญาตให้ สามารถเดินทางเข้ าออก
เพื่อประกอบอาชีพในประเทศในอาเซียนได้ อย่างเสรี ในด้ านทันตแพทย์ของประเทศเพื่อนบ้ านนันถ้
้ า
หากต้ องการเดินทางเข้ ามาในประเทศไทย หน่วยงานของรัฐในประเทศไทยจะต้ องรับรองว่าทันต
แพทยบุคคลนันได้
้ รับปริ ญญาทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาที่ทนั ตแพทยสภาไทย
รับรอง มีประสบการณ์ในภาคปฏิบตั ใิ นการประกอบวิชาชีพทันตกรรมมาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อเนื่องใน
ประเทศแหล่งกาเนิดก่อนที่จะสมัครขอขึ ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต จะต้ องเป็ นสมาชิกทันตแพทย์
สภาไทย ขึ ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็ นผู้ปรกอบวิชาชีพทันตกรรมจากทันตแพทย์สภาไทย โดย
ต้ องสอบผ่านการขึน้ ทะเบียนเป็ นผู้ประกอบวิ ช าชี พ ทันตกรรมจากข้ อสอบที่ เ ป็ นภาษาไทย โดย
จะต้ องสอบภาคข้ อเขียนในวิชาชีพวิทยาศาสตร์ การแพทย์พื ้นฐานและคลีนิค การสอบวิชากฎหมาย
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทย การสอบภาคปฏิบตั ิโดยกระทาต่อผู้ป่วยในคลีนิค
ทันตกรรม
4.2.4 บัญชี
วิชาชีพบัญชีเป็ นหนึ่งในสาขาที่อยู่ระหว่างการเจรจารายละเอียดในการเปิ ด
เสรี อาเซียน เป็ นอาชีพที่ได้ รับความนิยมมากอาชีพหนึ่ง ผู้ประกอบอาชีพบัญชีเชื่อว่าเป็ นอาชีพที่มี
งานท า ได้ ผลตอบแทนคุ้ม ค่ า กั บ การท างาน นั ก บัญ ชี ส่ ว นใหญ่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจากคณะ
พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี สาขาการตลาด การบัญชี การเงิน เป็ นงานที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการ
กับตัวเลข ผลกาไร รายรับ รายจ่ายเป็ นหลัก งานบัญชีจะเกี่ยวข้ องกับการทาธุรกิจแทบจะทุกขันตอน
้
เมื่อประเทศไทยได้ เข้ าร่ วมเป็ นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเนื่องจากอาชีพนัก
บัญ ชี เ ป็ นอาชี พ ที่ อิ ส ระ ผู้ป ระกอบอาชี พ นี จ้ ะเคลื่ อ นย้ า ยไปท างานที่ ใ ดก็ ไ ด้ ใ นประเทศสมาชิ ก

105

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แต่จะต้ องผ่านข้ อตกลงหรื อเกณฑ์ที่ประเทศนันๆได้
้ กาหนดไว้ เช่น ต้ อง
ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถของประเทศนันจึ
้ งจะสามารถย้ ายเข้ าไปทางานในประเทศ
ดังกล่าวได้ ก่อนที่จะเปิ ดเออีซีนนั ้ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะต้ องเพิ่มพูนความรู้ ของตัวเอง ไม่ว่าจะ
เป็ นการจัดการเอกสารการบัญชี การเงิน การบันทึกรายรับรายจ่าย ภาษี อากร นอกจากนี ้ นักบัญชี
จะมีความรู้ด้านการทาบัญชีเพียงอย่างเดียวนันไม่
้ เพียงพอ จะต้ องมีความรู้ในด้ านการทาธุรกิ จด้ วย
โดยใช้ ทักษะการคิดวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ให้ เกิ ด ความเข้ าใจอันดีในทางเศรษฐกิ จ ที่ เกี่ ยวข้ องซึ่ง จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการทาบัญชีและเป็ นประโยชน์ ต่อการร่ วมงานกับบุคคลอื่ นในองค์กร ทัง้ การบริ หาร
จัดการ การวางแผนการตลาด การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ
4.2.5 วิศวกร
จุด ประสงค์ ป ระการหนึ่ง ของการเข้ า ร่ ว มเป็ นประเทศสมาชิ ก ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ก็เพื่อให้ สามารถเคลื่อนย้ ายนักวิชาชีพได้ เสรี มากขึ ้น วิชาชีพวิศวกรไทยที่สามารถ
เดินทางเข้ าไปประกอบอาชีพในประเทศเพื่อนบ้ านในอาเซียนจะต้ องสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี ทางด้ านวิศวกรรมศาสตร์ เป็ นอย่างน้ อย มี ประสบการณ์การทางานไม่น้อยกว่า 7 ปี และยังจะต้ อง
ได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศไทยด้ วย หากนักวิศวกรรมที่มีคณ
ุ สมบัตินี ้
ต้ องการเดินทางไปประกอบอาชีพยังประเทศเพื่อนบ้ าน จะต้ องไปสมัครขอขึ ้นทะเบียนเป็ นวิศวกร
วิชาชีพอาเซียนเพื่อขึ ้นทะเบียนเป็ นวิศกรต่างด้ าวในประเทศนันๆ
้ ซึ่งจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
ภายในประเทศนัน้ เช่น หากต้ องการเดินทางเข้ าไปประกอบอาชีพในประเทศมาเลเซีย เขากาหนดไว้
ว่าวิศวกรจะต้ องมีใบอนุญาต และจะต้ องผ่านการสอบที่เขาจัดขึ ้นด้ วย หากวิศวกรไทยที่สนใจจะไป
ทางานในมาเลเซียก็จะต้ องไปสอบข้ อสอบดังกล่าวให้ ผ่านด้ วยเพื่อให้ ได้ ใบอนุญาตของมาเลเซีย
4.2.6 สถาปนิก
ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปนิกจะต้ องเตรี ยมความพร้ อมเพื่อรองรับการที่ประเทศ
ไทยเข้ าสู่การเป็ นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะต้ องจัดทากรอบการทางานร่วมกัน
ของสถาปนิกในประเทศไทยกับประเทศอาเซียนซึ่งจะต้ องร่ วมมือกับประเทศนัน้ ๆ หากผู้ประกอบ
วิชาชีพสถานปิ กไทยต้ องการเดินทางไปประกอบอาชีพในประเทศเพื่อนบ้ านในอาเซียนจะต้ องไปขึ ้น
ทะเบียนแสดงความประสงค์เป็ นสถาปนิกอาเซียน ซึ่งจะต้ องมีการแข่งขันกันระหว่างสถาปนิกด้ วย
กันเองในประเทศอาเซียน ซึง่ ประกอบด้ วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถจานวนมาก เช่น สถาปนิก
ชาวสิงคโปร์ ซึ่งมีจดุ แข็งคือ มีความถนัดในการออกแบบสถานเสริ มความงาม สถานดูแลสุขภาพ เก่ง
ในเรื่ องการใช้ เกมรุกเพื่อช่วยลูกค้ าแก้ ไขปั ญหา ซึง่ ประเทศสิงคโปร์ ให้ ความสาคัญกับเรื่ องนี ้ ในขณะ
ที่สงั คมไทยมองว่าเรื่ องดังกล่าวไม่ใช่งานของสถาปนิก ส่วนจุดแข็งของสถาปนิกประเทศฟิ ลิปปิ นส์ก็
คือ เขามีความสามารถและมีคา่ แรงที่ถกู กว่าสถาปนิกไทย
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4.2.7 นักสารวจ
อาชี พ นัก ส ารวจเป็ นอี ก อาชี พ หนึ่ง ที่ ป ระเทศสมาชิ ก ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียนมองว่าสาคัญ เป็ นอาชีพที่มกั ทางานอยู่กลางแจ้ ง ได้ แก่ ผู้ควบคุมและทาการสารวจพื ้นดิน
และท้ องนา้ เพื่ องานทาแผนที่ หรื อแผนภูมิงานก่อสร้ าง งานเหมืองแร่ หรื อเพื่องานอื่นๆ โดยการ
กาหนดสถานที่ตงั ้ และวาดภาพแสดงลักษณะภูมิประเทศรวมถึงการสารวจบริ เวณพื ้นดินและท้ องน ้า
การสารวจบริ เวณทะเล และเหมืองแร่ และการสารวจประเภทอื่นๆ เป็ นผู้ช่วยนักสารวจเกี่ยวกับการ
ใช้ และดูแลรักษาเครื่ องมือต่างๆ ในขณะปฏิบตั ิงาน ช่วยแปลข้ อมูลที่ได้ จากงานสนาม และทางาน
อื่นๆที่คล้ ายคลึงกัน ส่วนแนวทางในการประกอบอาชีพนัน้ นักสารวจจะต้ องมีความสามารถทางด้ าน
การกาหนดระยะ การวัด การคานวณหาพิกัดต่างๆ บุคคลที่ สามารถประกอบอาชีพนักสารวจได้
จะต้ องสาเร็ จการศึกษาทางด้ านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมหรื อการโยธา หากนักสารวจไทย
ต้ องการเดินทางไปประกอบอาชีพในประเทศอาเซียนจะต้ องสาเร็ จการศึกษาด้ านวิศวกรรมศาสตร์
ดังที่กล่าวข้ างต้ น จะต้ องมีประสบการณ์การทางานสักระยะหนึ่ง ผ่านการสอบที่ป ระเทศนันๆเป็
้ นผู้
กาหนดเกณฑ์ไว้ ที่สาคัญหากบุคคลนันต้
้ องการเดินทางไปประกอบอาชีพในต่างประเทศจะต้ องไป
ขึ ้นทะเบียนแสดงเจตจานงว่าต้ องการเดินทางไปจริ ง สามารถหาข้ อมูลหรื อปรึกษาผู้ที่เกี่ยวข้ องได้ คือ
สภาวิศวกร
จากการศึกษาในประเด็น 7 อาชี พที่ ไ ด้ สิทธิ พิเศษจาก AEC ผลการศึกษาสรุ ปได้ ว่า
อาชี พ แพทย์ เ ป็ นอาชี พ หนึ่ง ที่ ส ามารถเดินทางเข้ าออกไปประกอบอาชี พ ในอาเซี ยนได้ อย่างเสรี
ประเด็ น นี ม้ ี ก ารตัง้ ข้ อสัง เกตกัน โดยเกรงว่ า ในอนาคตจะเกิ ด ปั ญ หาการสื่ อ สารที่ แ พทย์ จ าก
ต่างประเทศไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยให้ กบั คนไข้ ซึ่งเป็ นคนไทยได้ อาชีพพยาบาลก็เช่นเดียวกัน
เนื่องจากเป็ นอาชีพที่เกี่ยวข้ องกับการรักษาชีวิตมนุษย์เช่นเดียวกับอาชีพแพทย์ ประกอบกับพยาบาล
เป็ นอาชี พ ที่ ต้ องทางานร่ ว มกับแพทย์ เมื่ อบุคคลอาชี พ พยาบาลสามารถเดิน ทางไปยัง ประเทศ
อาเซียนเพื่อประกอบอาชีพได้ อย่างเสรี สิ่งที่ตามมาคือ ปั ญหาทางด้ านการสื่อสารที่ ทงคนไข้
ั้
และ
พยาบาลจะต้ องสื่ อสารถึง กัน คนไข้ คนไทยไม่สามารถสื่ อสารภาษาอัง กฤษได้ ในขณะเดียวกัน
พยาบาลจากต่างประเทศก็ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ เช่นเดียวกัน
ทันตแพทย์ เป็ นอาชี พ ที่ ไ ด้ รับการอนุญาตให้ สามารถเดินทางเข้ าออกเพื่ อประกอบ
อาชีพในประเทศในอาเซียนได้ อย่างเสรี หากทันตแพทย์จากประเทศเพื่อนบ้ านต้ องการเดินทางเข้ า
มาในประเทศไทย หน่วยงานของรั ฐ ในประเทศไทยจะต้ องรั บรองว่าทัน ตแพทยบุคคลนัน้ ได้ รั บ
ปริ ญ ญาทั น ตแพทย์ ศ าสตรบัณ ฑิ ต จากสถาบั น การศึ ก ษาที่ ทั น ตแพทยสภาไทยรั บ รอง มี
ประสบการณ์ ในภาคปฏิบตั ิในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และจะต้ องเป็ น
สมาชิกทันตแพทย์สภาไทยขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็ นผู้ปรกอบวิชาชีพทันตกรรมจากทันต
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แพทย์สภาไทย วิชาชีพบัญชีเป็ นอาชีพที่ได้ ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการทางาน นักบัญชีสว่ นใหญ่สาเร็ จ
การศึกษาจากคณะพาณิช ยศาสตร์ และการบัญชี สาขาการตลาด การบัญชี การเงิ น เป็ นงานที่
เกี่ยวข้ องกับการจัดการกับตัวเลข ผลกาไร รายรับ รายจ่ายเป็ นหลัก งานบัญชีจะเกี่ยวข้ องกับการทา
ธุรกิจแทบจะทุกขันตอน
้
เมื่อประเทศไทยได้ เข้ าร่ วมเป็ นประเทศสมาชิ กประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และเนื่องจากอาชีพนักบัญชีเป็ นอาชีพที่อิสระ แต่จะต้ องสอบผ่านข้ อตกลงหรื อเกณฑ์ที่ประเทศนันๆ
้
ได้ กาหนดไว้ เช่น ต้ องผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถของประเทศนันจึ
้ งจะสามารถย้ ายเข้ าไป
ทางานในประเทศดังกล่าวได้ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะต้ องมีความรู้ในด้ านการทาธุรกิจด้ วย
นักวิศวกรไทยที่สามารถเดินทางเข้ าไปประกอบอาชีพในประเทศเพื่อนบ้ านในอาเซียน
จะต้ องสาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทางด้ านวิศวกรรมศาสตร์ เป็ นอย่างน้ อย มีประสบการณ์การ
ทางานไม่น้อยกว่า 7 ปี และยังจะต้ องได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศไทย
ด้ วย จะต้ องไปสมัครขอขึ ้นทะเบียนเป็ นวิศวกรวิชาชีพอาเซียนเพื่อขึ ้นทะเบียนเป็ น วิศกรต่างด้ าว
ในประเทศนัน้ ๆ ซึ่งจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบภายในประเทศนั น้ ด้ านวิชาชีพสถาปนิกจะต้ อง
เตรี ยมความพร้ อมเพื่อรองรับการที่ประเทศไทยเข้ าสู่การเป็ นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน จะต้ องจัดทากรอบการทางานร่ วมกันของสถาปนิกในประเทศไทยกับประเทศอาเซียนซึ่ง
จะต้ องร่วมมือกับประเทศนันๆ
้ หากผู้ประกอบวิชาชีพสถานปิ กไทยต้ องการเดินทางไปประกอบอาชีพ
ในประเทศเพื่อนบ้ านในอาเซียนจะต้ องไปขึ ้นทะเบียนแสดงความประสงค์เป็ นสถาปนิกอาเซียน ซึ่ง
จะต้ องมีการแข่งขันกันระหว่างสถาปนิกด้ วยกันเองในประเทศอาเซียน
ด้ านนักสารวจเป็ นอีกอาชีพหนึ่งที่ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมองว่า
สาคัญ เป็ นอาชีพที่มกั ทางานอยู่กลางแจ้ ง ได้ แก่ ผู้ควบคุมและทาการสารวจพื ้นดินและท้ องน ้า เพื่อ
งานทาแผนที่หรื อแผนภูมิงานก่อสร้ าง งานเหมืองแร่ หรื อเพื่องานอื่นๆ โดยการกาหนดสถานที่ตงั ้
และวาดภาพแสดงลักษณะภูมิประเทศรวมถึงการสารวจบริเวณพื ้นดินและท้ องน ้า การสารวจบริเวณ
ทะเล และเหมืองแร่ และการสารวจประเภทอื่นๆ เป็ นผู้ช่วยนักสารวจเกี่ยวกับการใช้ และดูแ ลรักษา
เครื่ องมือต่างๆ ในขณะปฏิบตั ิงาน ช่วยแปลข้ อมูลที่ได้ จากงานสนามและทางานอื่นๆที่คล้ ายคลึงกัน
ส่วนแนวทางในการประกอบอาชีพ นัน้ นักสารวจจะต้ องมีความสามารถทางด้ านการกาหนดระยะ
การวัด การค านวณหาพิ กัด ต่า งๆ บุค คลที่ ส ามารถประกอบอาชี พ นัก ส ารวจได้ จ ะต้ อ งส าเร็ จ
การศึกษาทางด้ านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมหรื อการโยธา หากนักสารวจไทยต้ องการ
เดินทางไปประกอบอาชีพในประเทศอาเซียนจะต้ องสาเร็จการศึกษาด้ านวิศวกรรมศาสตร์ ดงั ที่กล่าว
ข้ างต้ น จะต้ องมีประสบการณ์ การทางานสักระยะหนึ่ง ผ่านการสอบที่ประเทศนัน้ ๆเป็ นผู้กาหนด
เกณฑ์ ไ ว้ ที่ ส าคัญ หากบุคคลนัน้ ต้ องการเดินทางไปประกอบอาชี พ ในต่างประเทศจะต้ องไปขึน้
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ทะเบียนแสดงเจตจานงว่าต้ องการเดินทางไปจริ ง สามารถหาข้ อมูลหรื อปรึ กษาผู้ที่เกี่ยวข้ องได้ คือ
สภาวิศวกร
4.3 กำรสร้ ำงนักข่ ำวพลเมืองเยำวชน
การนาเสนอผลการศึกษาในประเด็น “การสร้ างนักข่าวพลเมืองเยาวชนรองรับการเข้ าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ผู้วิจัยได้ นาเสนอผลการวิจัยเรี ยงลาดับตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่
กาหนดไว้ ใ นบทที่ 1 คือ ประเด็น การสร้ างนัก ข่า วพลเมื องเพื่ อเตรี ย มความพร้ อมเข้ าสู่การเป็ น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย โดยแบ่งผลการศึกษาในประเด็นนี ้ออกเป็ น 3 ส่วน ส่วน
ที่หนึ่ง กระบวนการสร้ างนักข่าวพลเมือง ส่วนที่สองการสร้ างนวัตกรรมการสื่อสาร ประเด็นที่สาม
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) ของเยาวชนที่เข้ าร่วมอบรมเป็ น
นัก ข่ า วพลเมื อ งเศรษฐกิ จ อาเซี ย น โดยแบ่ง ออกเป็ น ส่ ว นที่ ห นึ่ ง ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ และส่วนที่สอง ความรู้เกี่ยวกับการเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้
4.3.1 กระบวนกำรสร้ ำงนักข่ ำวพลเมืองเศรษฐกิจอำเซียน
จากการศึกษาในประเด็นกระบวนการสร้ างนักข่าวพลเมืองเศรษฐกิจอาเซียน ผล
การศึกษาพบว่ามีประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
ได้ แก่ การวางแผนโครงการ การติดต่อประสานงาน การ
จัดกิจกรรม การสันทนาการ การสรุปผลการจัดโครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
4.3.1.1 วำงแผนโครงกำร
จากการศึกษาในประเด็นการวางแผนดาเนินโครงการนักข่าวพลเมืองเยาวชน
เศรษฐกิ จ อาเซี ยน ผลการศึกษาพบว่า ประกอบด้ วย ขัน้ ตอนการระดมสมองเพื่ อเตรี ยมการจัด
โครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
 ระดมสมองการจัดโครงการ
ในการเริ่ มต้ นจัดโครงการฝึ กอบรมนักข่าวพลเมืองเยาวชนเศรษฐกิจอาเซียน
เพื่อเตรี ยมจัดโครงการ เมื่อได้ มติของที่ประชุมแล้ ว ได้ ออกจดหมายเชิญไปยังผู้บริ หารของโรงเรี ยน
ต่างๆในภาคตะวันออกให้ ส่งนักเรี ยนมาเข้ าร่ วมโครงการ คณะผู้วิจยั ได้ ประชุมร่วมกันเพื่อกาหนด
หน้ าที่และขัน้ ตอนการทางาน ได้ แก่ การแบ่งบทบาทหน้ าที่ของนิสิตช่วยงานแต่ละฝ่ าย มีทงั ้ สิน้ 3
ฝ่ าย ได้ แก่ ฝ่ ายต้ อนรับ ฝ่ ายสันทนาการ ฝ่ ายช่วยเหลือ
ฝ่ ายต้ อนรับ มีหน้ าที่จัดการต้ อนรั บอาจารย์ นักเรี ยนที่เดินทางมาเข้ าร่ วม
โครงการ ที่ได้ ประสานงานไว้ เมื่อผู้เข้ าร่วมอบรมเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัย ฝ่ ายต้ อนรับมีหน้ าที่รับ
ลงทะเบียน แจกเอกสาร และจัดหาอาหารสาหรับผู้เข้ าร่วมอบรม ทังอาจารย์
้
ผ้ คู วบคุมนักเรี ยน พร้ อม
กับการนาพาสูห่ ้ องประชุมที่จดั เตรี ยมไว้
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ฝ่ ายสันทนาการ มีหน้ าที่จดั กิจกรรมเพื่อให้ นกั เรี ยนที่มาจากโรงเรี ยนในภาค
ตะวันออกแต่ละแห่งได้ ทาความรู้ จกั กัน โดยการสร้ างกิจกรรมให้ นกั เรี ยนได้ เข้ ามีส่วนร่วมเพื่อสร้ าง
ความคุ้นเคยซึง่ กันและกัน เป็ นขันตอนการละลายพฤติ
้
กรรมของผู้เข้ าอบรม บทบาทของฝ่ ายสันทนา
การนี ้จะมีไปจนกระทัง่ การฝึ กอบรมเสร็ จสิ ้น ซึ่งจาเป็ นต้ องมีการสันทนาการเป็ นระยะ เพื่อให้ ผ้ เู ข้ า
อบรมรู้สกึ สนุกสนาน
ฝ่ ายช่วยเหลือ มี หน้ าที่ ในการช่วยเหลือในทุกเรื่ องในการฝึ กอบรมนักข่าว
พลเมื องเยาวชนเศรษฐกิ จ อาเซี ยนอาเซี ยน อาทิ การจัดโต๊ ะ การให้ ค าปรึ กษาแก่นักเรี ยนที่ เข้ า
ฝึ กอบรมในโครงการ และเรื่ องอื่นๆตามที่อาจารย์มอบหมาย
ในการกาหนดหัวข้ อเพื่อให้ วิทยากรบรรยายนันได้
้ มีการประชุมเพื่อคัดเลือก
วิทยากรในการบรรยายในเรื่ องต่างๆ ประกอบด้ วย หัวข้ อ การทาข่าวอย่างไรให้ สนุก หัวข้ อ “ชุมชน
กับการเข้ าสู่ AEC” หัวข้ อ “ความเป็ นมาของการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : การเตรี ยมความ
พร้ อมของเยาวชน” ดังภาพ 4.3
ภาพ 4.3
แสดงการประชุมจัดโครงการ

4.3.1.2 กำรประสำนงำน
ในการติดต่อประสานงานนันประกอบด้
้
วย 4 ส่วนสาคัญ คือ การประสานงานไป
ยังผู้บริ หารของโรงเรี ยนในภาคตะวันออก การประสานงานห้ องพักสาหรับเยาวชนที่เข้ าร่ วมอบรม
การประสานงานเพื่อขอใช้ สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อจัดอบรมฯ การประสานงานวิทยากร
ผู้บรรยาย ดังนี ้
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 การประสานงานไปยังผู้บริหารโรงเรี ยนในภาคตะวันออก
ผู้วิจยั ได้ ประสานงานโดยติดต่อไปยังผู้บริ หารของโรงเรี ยนในแต่ละจังหวัดในภาค
ตะวันออกเพื่อแจ้ งความประสงค์และขอความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรี ยนและคณาจารย์ให้ คดั เลือก
นักเรี ยนเข้ าร่วมโครงการ โดยขอให้ อาจารย์คดั เลือกนักเรี ยนโรงเรี ยนละ 5 คน เป็ นตัวแทนของจังหวัด
โดยจังหวัดหนึ่งสามารถมีนกั เรี ยนจากโรงเรี ยนเข้ าร่ วมได้ มากกว่า 1 แห่ง ทังนี
้ ้ ได้ ออกหนังสือแจ้ ง
ความประสงค์ไปยังผู้บริ หารโรงเรี ยนแต่ละแห่ง เมื่อผู้บริ หารโรงเรี ยนมีหนังสือตอบรับให้ เข้ าร่ วม
โครงการแล้ ว ทีมงานในโครงการวิจยั ได้ จดั ทาเอกสารเพื่อเตรี ยมลงทะเบียนสาหรั บเยาวชนทุกคน
โรงเรี ยนในภาคตะวันออกที่เข้ าร่ วมโครงการ มีทงสิ
ั ้ ้น 7 แห่ง ประกอบด้ วย โรงเรี ยนระยองวิทยาคม
โรงเรี ยนสระแก้ ว โรงเรี ยนขลุงรัชดาภิเษก โรงเรี ยนโพธิสมั พันธ์ พิทยาคาร โรงเรี ยนเขาน้ อยวิทยาคม
โรงเรี ยนอรัญประเทศ โรงเรี ยนดัดดรุณี ดังภาพ 4.4 – 4.10
ภาพ 4.4
แสดงโรงเรี ยนระยองวิทยาคมซึง่ ส่งเยาวชนเข้ าร่วมฝึ กอบรมนักข่าวพลเมืองเศรษฐกิจอาเซียน
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ภาพ 4.5
แสดงโรงเรี ยนสระแก้ วซึง่ ส่งเยาวชนเข้ าร่วมฝึ กอบรมนักข่าวพลเมืองเศรษฐกิจอาเซียน

ภาพ 4.6
แสดงโรงเรี ยนขลุงรัชดาภิเษกซึง่ ส่งเยาวชนเข้ าร่วมฝึ กอบรมนักข่าวพลเมืองเศรษฐกิจอาเซียน
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ภาพ 4.7
แสดงโรงเรี ยนโพธิสมั พันธ์ซงึ่ ส่งเยาวชนเข้ าร่วมฝึ กอบรมนักข่าวพลเมืองเศรษฐกิจอาเซียน

ภาพ 4.8
แสดงโรงเรี ยนเขาน้ อยวิทยาคมซึง่ ส่งเยาวชนเข้ าร่วมฝึ กอบรมนักข่าวพลเมืองเศรษฐกิจอาเซียน
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ภาพ 4.9
แสดงโรงเรี ยนอรัญประเทศซึ่งส่งเยาวชนเข้ าร่วมฝึ กอบรมนักข่าวพลเมืองเศรษฐกิจอาเซียน

ภาพ 4.10
แสดงโรงเรี ยนดัดดรุณีซงึ่ ส่งเยาวชนเข้ าร่วมฝึ กอบรมนักข่าวพลเมืองเศรษฐกิจอาเซียน
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ในประเด็นการประสานงานไปยังผู้บริหารของโรงเรี ยนในภาคตะวันออก มีโรงเรี ยนที่
เข้ าร่วมทังสิ
้ ้น 7 แห่ง ประกอบด้ วย โรงเรี ยนระยองวิทยาคม โรงเรี ยนสระแก้ ว โรงเรี ยนขลุงรัชดาภิเษก
โรงเรี ยนโพธิสมั พันธ์พิทยาคาร โรงเรี ยนเขาน้ อยวิทยาคม โรงเรี ยนอรัญประเทศ และโรงเรี ยนดัดดรุณี

การประสานงานห้ องพักสาหรับเยาวชนที่เข้ าร่วมอบรม
ในการประสานงานห้ อ งพัก ส าหรั บ เยาวชนนัน้ คณะผู้วิ จัย ได้ ใ ช้ พื น้ ที่ ภ ายใน
มหาวิทยาลัยบูรพาเป็ นอาคารเรื อนรับรองของมหาวิทยาลัย สามารถบรรจุผ้ เู ข้ าอบรมได้ ทงหมด
ั้
โดย
มีพนักงานรักษาความปลอดภัยและนักศึกษาช่วยงานให้ การดูแลอย่างใกล้ ชิด

การประสานงานเพื่อขอใช้ สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา
คณะผู้วิจยั ได้ ใช้ พื ้นที่ชนล่
ั ้ างของคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เป็ นหลักใน
การจัดโครงการ เนื่องจากเป็ นพื ้นที่ภายในมหาวิทยาลัยที่มีเจ้ า หน้ าที่รักษาความปลอดภัยดูแลอย่าง
ใกล้ ชิด ในการใช้ พื ้นที่ของคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ นนั ้ จะต้ องขออนุญาตจากผู้บริ หาร
ของคณะฯ โดยการทาหนังสือขออนุญาตใช้ ห้องและพื ้นที่อย่างเป็ นทางการ ซึ่งได้ รับการสนับสนุน
จากผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เป็ นอย่างดี

การประสานงานวิทยากรผู้บรรยาย
ในการประสานงานวิทยากรเพื่อบรรยายในโครงการวิจยั ชิ ้นนี ้ คณะผู้วิจยั ได้ ประสาน
ไปยังวิทยากร 3 ท่าน เพื่อบรรยายในหัวข้ อที่เกี่ยวข้ อง ประกอบด้ วย หัวข้ อ การทาข่าวอย่างไรให้ สนุก
บรรยายโดย อาจารย์ประเสริ ฐ ช่วยแก้ ว อาจารย์ประจาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หัวข้ อ “ชุมชนกับการเข้ าสู่ AEC” บรรยายโดย นางสาววิชดา
นฤวรพัฒน์ นายกสมาคมสื่อสร้ างสรรค์เพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว หัวข้ อ “ความเป็ นมาของการ
เข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : การเตรี ยมความพร้ อมของเยาวชน” บรรยายโดย อาจารย์ ดร.
จักรี ไชยพินิจ อาจารย์ประจาคณะรัฐศาสตร์ และนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ในประเด็นการประสานงานนันมี
้ โรงเรี ยนเข้ าร่วม 7 แห่ง ในประเด็นการประสานงาน
ห้ องพักสาหรับเยาวชนที่เข้ าร่ วมโครงการฝึ กอบรมนัน้ ใช้ เรื อนรับรองของมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งอยู่
ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย ในประเด็นการขออนุญาตใช้ สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้บริ หาร
ของคณะฯได้ จดั ให้ ใช้ พื ้นที่บริเวณชันล่
้ างของคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ในการจัดโครงการ
ในประเด็น การประสานงานวิทยากร ประกอบด้ วย อาจารย์ ประเสริ ฐ ช่ว ยแก้ ว อาจารย์ ประจ า
ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายหัวข้ อ ทา
ข่าวอย่างไรให้ สนุก หัวข้ อต่อมาบรรยายโดยนางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ นายกสมาคมสื่อสร้ างสรรค์
เพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว ในหัวข้ อ ชุมชนกับการเข้ าสู่ AEC. และหัวข้ อ “ความเป็ นมาของการ
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เข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : การเตรี ยมความพร้ อมของเยาวชน” บรรยายโดย อาจารย์ ดร.
จักรี ไชยพินิจ อาจารย์ประจาคณะรัฐศาสตร์ และนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4.3.1.3 กิจกรรมสันทนำกำร
ในการติดต่อประสานงานเยาวชนให้ เข้ าร่ วมฝึ กอบรมโครงการฝึ กอบรมนั กข่าว
พลเมืองเศรษฐกิจอาเซียน ผลการศึกษาพบว่า กิจกรรมที่เยาวชนผู้เข้ าอบรมได้ เข้ าร่ วมมีทงั ้ สิ ้น 4
กิจกรรม ประกอบด้ วย เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สตั ว์น ้า การสันทนาการ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
 เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สตั ว์น ้า
ในการจัดกิ จกรรมนามาเยาวชนเที่ ยวชมพิพิธภัณฑ์ สัตว์ นา้ ได้ ประสานไปยัง
พิพิธภัณฑ์สตั ว์น ้า มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อขออนุญาตนาเยาวชนเข้ าร่วมการฝึ กอบรม เป็ นการสร้ าง
ความบันเทิงรื่ นเริ งใจให้ กับผู้เข้ าอบรม โดยมีนกั ศึกษาช่วยงานกากับดูแลอย่างใกล้ ชิด ดังภาพ 4.11
– 4.12
ภาพ 4.11
แสดงเยาวชนเข้ าชมพิพิธภัณฑ์สตั ว์น ้า
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ภาพ 4.12
แสดงเยาวชนเข้ าชมพิพิธภัณฑ์สตั ว์น ้า

 ละลายพฤติกรรม
ในการจัดกิจกรรมการละลายพฤติกรรมเป็ นไปเพื่อต้ องการให้ เยาวชนได้ ผ่อน
คลายจากการฟั งบรรยายทางวิชาการ เป็ นกิจกรรมที่ ให้ นกั เรี ยนผู้เข้ าอบรมได้ ทาความคุ้นเคยซึ่งกัน
และกัน โดยมี นัก ศึก ษารุ่ น พี่ ไ ด้ อ อกมาร่ ว มสนุก ในกิ จ กรรมที่ ส ร้ างสรรค์ ขึ น้ กิ จ กรรมดัง กล่ า ว
ประกอบด้ วย การเล่นเกม การแสดง การร้ องเพลง เป็ นต้ น ดังภาพ 4.13 -4.14
ภาพ 4.13
แสดงการเข้ าร่วมกิจกรรมการสันทนาการ
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ภาพ 4.14
แสดงการเข้ าร่วมกิจกรรมการสันทนาการ

4.3.1.4 บรรยำยวิชำกำร
หลัง จากที่ ป ระชุม คณะท างานได้ มี ม ติร่ ว มกัน ในเรื่ อ งการก าหนดหัว ข้ อ เพื่ อ ให้
วิทยากรบรรยายในประเด็นต่างๆ โดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้ านต่างๆมาให้ บรรยายให้
ความรู้ แก่เยาวชน ทัง้ นี ้ วิทยากรที่บรรยาย ประกอบด้ วย ดร.จักรี ไชยพินิจ อาจารย์ประจาคณะ
รัฐ ศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มาให้ ความรู้ ในเรื่ องการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน ตังแต่
้ ความเป็ นมาของอาเซียนรวมไปถึงภาพรวมทังหมดของการเข้
้
าสู้ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ย น อาจารย์ ป ระเสริ ฐ ช่วยแก้ ว อาจารย์ ป ระจ าภาควิช านิเ ทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บรรยายในเรื ่ องทาข่าวอย่างไรให้ สนุก และ อาจารย์วิชดา นฤวรพัฒน์ นายกสมาคมสื่อสร้ างสรรค์
เพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว ภาคตะวันออก บรรยายเรื่ องการปรับตัวของชุมชนและการผลิตสื่อใน
เรื่ อง AEC ให้ กบั ผู้เข้ าร่วมโครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

กำรเข้ ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
วิทยากรที่บรรยายหัวข้ อการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ อาจารย์ ดร.จักรี
ไชยพินิจ อาจารย์ประจาคณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ กล่าวถึงความเป็ นมา
ของการเข้ าสูส่ มาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย โดยกล่าวถึง 2 ประเด็นหลัก ได้ แก่
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ความเป็ นมาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการที่ประเทศไทยเข้ าสู่การเป็ นสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ดังภาพ 4.15 -4.16
ดังภาพ 4.15
อาจารย์ ดร. จักรี ไชยพินิจ เป็ นวิทยากรบรรยายในประเด็น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

ดังภาพ 4.16
อาจารย์ ดร. จักรี ไชยพินิจ เป็ นวิทยากรบรรยายในประเด็น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
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จากภาพ 4.15 - 4.16 ดร.จักรี ไชยพินิจ อาจารย์ประจาคณะรัฐศาสตร์ และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ กล่าวถึง การเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน ได้ กล่าวถึง 2
ประเด็นหลัก คือ ความเป็ นมาและประโยชน์ที่ ประเทศไทยจะได้ รับจากการเข้ าเป็ นสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
 ความเป็ นมาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาจารย์ ดร.จักรี ไชยพินิจ
กล่าวว่า
การที่หลายประเทศเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนถือว่าเป็ นข้ อดีสาหรับ
ประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นนักท่องเที่ยวจากที่ไหนในโลก ไม่ว่าจะเป็ นจากประเทศตะวันออกกลาง
ประเทศแถบยุโรป หรื อจากที่อื่นๆในโลกเดินทางเข้ ามาในประเทศแถบอาเซียนซึง่ รวมถึงประเทศไทย
ด้ วย
 ผลกระทบต่อประเทศไทย
ในประเด็นประโยชน์หรื อผลดีที่ประเทศไทยจะได้ รับจากการเข้ าเป็ นสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการศึกษาพบว่า ประเทศไทยจะได้ รับประโยชน์จากการเข้ าร่วมเป็ น
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในหลายด้ าน ประกอบด้ วย
o ประเทศไทยได้ เ ป็ นผู้ป ระสานงานในสิ่ ง ที่ ถ นัด ทัง้ ในด้ า นการ
ท่องเที่ยวและอาหาร ในด้ านการท่องเที่ยวนัน้ ประเทศไทยมีเกาะที่สวยงามหลายแห่ง ในขณะที่คน
ไทยเป็ นผู้ที่มีความสามารถในด้ านการทาอาหาร ดังข้ อความ
“สิ่งที่เป็ นรูปธรรมที่สดุ คือ เราได้ เป็ นผู้ประสานงานในสิ่งที่เราถนัด ไม่ว่า
จะเป็ นทางด้ านการบินและด้ านการท่องเที่ยว จะเห็นได้ ว่าประเทศไทย
เรามีความโดดเด่นโดยเฉพาะการท่องเที่ยว คือเรามีทงเกาะที
ั้
่สวยงาม มี
ทะเลที่สวยงาม มีภูเขา คือเรามีพร้ อมทุกอย่าง เรามีทรัพยากรที่พร้ อมที่
จะรองรับนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลก”
o การจ้ างงาน อาจารย์ ดร.จักรี ไชยพินิจ กล่าวว่า ในเรื่ องของการ
จ้ า งงานนัน้ ประเทศไทยมี แ รงงานที่ มี ทัก ษะ มี ฝี มื อ ที่ อ าเซี ย นต้ อ งการ ไม่ว่ า จะเป็ นทางด้ า น
วิศวกรรมศาสตร์ ด้ านแพทย์ หรื อฑันตแพทย์ หรื อด้ านอื่นๆ แรงงานไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาฝี มือ
ตัวเองได้ ม าก ในภาคตะวันออกนัน้ ถ้ าพิจารณาจากที่ ตงของพื
ั้
น้ ที่ จะเห็นว่า ภาคตะวันออกจะ
ได้ เปรี ยบมาก มีความพร้ อมมากกว่าหลายภาค ตัวอย่าง ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย อาจมี
ความพร้ อม แต่ก็มีระยะทางไกลมากกว่าจังหวัดในภาคตะวันออก มีจงั หวัดในภาคตะวันออกที่มี
ความพร้ อมในหลายด้ าน ไม่วา่ จะเป็ นภาคอุตสาหกรรม คือ จังหวัดชลบุรี กับ จังหวัดระยอง ทางด้ าน
การท่องเที่ยวคือ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด ดังข้ อความ
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“ภาคตะวัน ออกมี ค วามพร้ อมมากกว่ า หลายภาค ถ้ าพิ จ ารณาจาก
โครงสร้ างของภาคตะวันออก เรามีทงั ้ ภาคอุตสาหกรรม เช่น ในจังหวัด
ชลบุรี ถ้ าพิจารณาจากภาคการค้ าชายแดน ภาคตะวันออกจะมีที่จงั หวัด
สระแก้ ว ถ้ าพิจารณาภาคการท่องเที่ยว จะมีที่จงั หวัดจันทบุรี สระแก้ ว แต่
ที่ภาคตะวันออกจะต้ องปรับปรุงอย่างหนัก คือ เรื่ องแรก คือ ภาษา คนใน
ภาคตะวัน ออกจะต้ อ งพูด ภาษาอัง กฤษได้ ม ากกว่า นี ้ ตอนนี ค้ นที่ พูด
ภาษาอังกฤษได้ เป็ นแค่คนบางกลุม่ เท่านัน”
้
กล่าวโดยสรุ ป ในประเด็น กระบวนการสร้ างนักข่าวพลเมืองเศรษฐกิจอาเซียน ผล
การศึกษาประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
ได้ แก่ 1) การวางแผนโครงการ ประกอบด้ วย ขันตอนการระดม
้
สมองเพื่อเตรี ยมการจัดโครงการ ได้ แก่ ฝ่ ายต้ อนรับ ฝ่ ายสันทนาการ ฝ่ ายช่วยเหลือ 2) การติดต่อ
ประสานงาน 3) การจัดกิจกรรม 4) การบรรยายทางวิชาการ 5) การสรุ ปผลการจัดโครงการ ส่วน
กิจกรรมที่จดั ในโครงการ ประกอบด้ วย เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สตั ว์น ้า การสันทนาการ การรับฟั งบรรยาย
วิชาการ
 ทำข่ ำวอย่ ำงไรให้ สนุก
วิทยากรที่บรรยายหัวข้ อ ทาข่าวอย่างไรให้ สนุก คือ อาจารย์ ประเสริ ฐ ช่วยแก้ ว
อาจารย์ประจาภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ในการทาข่าวนัน้ การคิดประเด็น
ข่าวเป็ นสิ่งที่สาคัญ เพราะเป็ นจุดเริ่ มต้ นของกระบวนการหาข่าว การเขียนข่าว และการนาเสนอข่าว
สานักข่าวแต่ละแห่งนันแข่
้ งขันกันที่การคิดประเด็นข่าว หากข่าวของสานักข่าวใดที่นา่ สนใจ เกี่ยวข้ อง
กับการดาเนินชีวิตของคนในสังคมก็จะมีคนให้ ความสนใจมาก
ที่สาคัญคือ ในการนาเสนอข่าวนัน้ นักข่าวพลเมืองจะต้ องตระหนักถึงองค์ประกอบของ
ข่าวว่าประกอบด้ วยองค์ประกอบที่สาคัญอะไรบ้ าง จะต้ องประกอบด้ วย ความรวดเร็วในการนาเสนอ
ข่าว ความใกล้ ชิด ความสาคัญหรื อความเด่น ผลกระทบที่มีตอ่ คนในสังคม ความมีเงื่อนงา หรื อข้ อ
สงสัยที่น่าจะเจาะลึกเพิ่มเติม ความผิดธรรมดาหรื อเรี ยกว่าความแปลก ความขัดแย้ ง องค์ประกอบ
ทางเพศ ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีหรื อในเรื่ องอื่น ความตลกขบขัน สนุกสนาน ซึ่งองค์ประกอบ
เหล่านี ้เป็ นส่วนสาคัญที่ทาให้ ผ้ คู นให้ ความสนใจข่าว ดังภาพ 4.17 – 4.18
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ภาพ 4.17
อาจารย์ประเสริฐ ช่วยแก้ ว บรรยายเรื่ อง การทาข่าวอย่างไรให้ สนุก

ภาพ 4.18
อาจารย์ประเสริฐ ช่วยแก้ ว บรรยายเรื่ อง การทาข่าวอย่างไรให้ สนุก
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 ชุมชนกับกำรเข้ ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
วิทยากรที่ บรรยายหัวข้ อ ชุม ชนกับการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ยน คือ
อาจารย์วิชดา นฤวรพัฒน์ นายกสมาคมสื่อสร้ างสรรค์เพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว ภาคตะวันออก
มาให้ ค วามรู้ ในเรื่ อ งการทาความเข้ า ใจกับชุม ชนและการผลิต สื่ อในเรื่ อ ง AEC ให้ กับ ผู้เ ข้ าร่ ว ม
โครงการ โดยกล่าวว่า การเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของหลายประเทศนัน้ ล้ วนเกี่ ยวข้ อง
โดยตรงกับเด็กและเยาวชน เพราะถ้ าหากเด็กและเยาวชนไม่ร้ ูว่าเพราะใดประเทศไทยจะต้ องเข้ าสู่
การเป็ นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก็จะไม่ร้ ู ว่าจะต้ องเตรี ยมตัวอย่างไร อย่างน้ อยที่สุดก็
จะต้ องเตรี ยมพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเองให้ ดี เพราะในทุกวันนี ้จะพบเห็นการใช้ ภาษาอังกฤษใน
ทุกสื่อ ไม่วา่ จะเป็ นสื่อใหม่ อันได้ แก่ ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก ยูทปู อินสตาแกรม ไลน์ ฯลฯ เป็ นต้ น
หรื อแม้ กระทัง่ สื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรื อวิทยุกระจายเสียง นิตยสาร วารสาร ฯลฯ
ต่างก็มีภาษาอังกฤษแทรกเข้ ามาทังสิ
้ ้น กล่าวได้ วา่ ในสังคมปั จจุบนั เด็กและเยาวชนไม่สามารถหลีก
หนีพ้นจากการใช้ ภาษาอังกฤษได้ เป็ นเหตุผลในลาดับต้ นๆที่นกั ข่าวพลเมืองเศรษฐกิจอาเซียนต้ อง
เร่งพัฒนาตนเองให้ สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ เพื่อที่จะใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังภาพ 4.19
ภาพ 4.19
นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ เป็ นวิทยากรบรรยายในประเด็น “ชุมชนกับการเข้ าสู่ AEC”
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ภาพ 4.20
ผู้เข้ าอบรมฟั งบรรยายในประเด็น “ชุมชนกับการเข้ าสู่ AEC”

ในประเด็น การบรรยายวิชาการ ประกอบด้ วย การบรรยาย 3 หัวข้ อ ได้ แก่ การเข้ าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีเนือ้ หากล่าวถึงความเป็ นมาของประชาคมอาเซียน และ การเข้ าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย ผลกระทบต่อประเทศไทย ซึ่ง เป็ นข้ อดีสาหรับ หลาย
ประเทศ ซึง่ ประเทศไทยจะได้ รับประโยชน์จากการเข้ าร่วมเป็ นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน
หลายด้ าน ประกอบด้ วย ประเทศไทยได้ เป็ นผู้ประสานงานในสิ่งที่ถนัด ทังในด้
้ านการท่องเที่ยวและ
อาหาร ในด้ านการท่องเที่ยวนัน้ ประเทศไทยมีเกาะที่สวยงามหลายแห่ง ในขณะที่คนไทยเป็ นผู้ที่มี
ความสามารถในด้ านการทาอาหาร ประเด็นการจ้ างงาน ประเทศไทยมีแรงงานที่มี ทกั ษะ มีฝีมือ ที่
อาเซียนต้ องการ ไม่ว่าจะเป็ นทางด้ านวิศวกรรมศาสตร์ ด้ านแพทย์ หรื อฑันตแพทย์ หรื อด้ านอื่นๆ
แรงงานไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาฝี มือตัวเองได้ มาก ส่วนประโยชน์ที่หลายจังหวัด ในภาคตะวันออกจะ
ได้ รับนันจะเห็
้
นว่าภาคตะวันออกเป็ นพื ้นที่ที่เหมาะสม ถือว่ามีความพร้ อมในหลายด้ าน ทังด้
้ านการ
ท่องเที่ยว ด้ านอุตสาหกรรม
ประเด็นการทาข่าวอย่างไรให้ สนุก บรรยายโดย อาจารย์ ประเสริ ฐ ช่วยแก้ ว อาจารย์
ประจาภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สรุปได้ ว่า ในการทาข่าวนัน้ การคิดประเด็นข่าวเป็ น
สิ่งที่สาคัญ เพราะเป็ นจุดเริ่ มต้ นของกระบวนการหาข่าว การเขียนข่าว และการนาเสนอข่าว สานัก
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ข่าวแต่ละแห่งนันแข่
้ งขันกันที่การคิดประเด็นข่าว หากข่าวของสานักข่าวใดที่น่าสนใจ เกี่ยวข้ องกับ
การดาเนินชีวิตของคนในสังคมก็จะมีคนให้ ความสนใจมาก
ที่สาคัญคือ ในการนาเสนอข่าวนัน้ นักข่าวพลเมืองจะต้ องตระหนักถึ งองค์ประกอบของ
ข่าวว่าประกอบด้ วยองค์ประกอบที่สาคัญอะไรบ้ าง จะต้ องประกอบด้ วย ความรวดเร็วในการนาเสนอ
ข่าว ความใกล้ ชิด ความสาคัญหรื อความเด่น ผลกระทบที่มีตอ่ คนในสังคม ความมีเงื่อนงา หรื อข้ อ
สงสัยที่น่าจะเจาะลึกเพิ่มเติม ความผิดธรรมดาหรื อเรี ยกว่าความแปลก ความขัดแย้ ง องค์ประกอบ
ทางเพศ ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีหรื อในเรื่ องอื่น ความตลกขบขัน สนุกสนาน ซึ่งองค์ประกอบ
เหล่านี ้เป็ นส่วนสาคัญที่ทาให้ ผ้ คู นให้ ความสนใจข่าว
ประเด็น ชุมชนกับการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บรรยายโดย อาจารย์วิชดา
นฤวรพัฒน์ นายกสมาคมสื่อสร้ างสรรค์เพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครั ว ภาคตะวันออก สรุ ปได้ ว่า
ประเด็นการเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของหลายประเทศนัน้ ล้ วนเกี่ยวข้ องโดยตรงกับเด็กและ
เยาวชน เพราะถ้ าหากเด็กและเยาวชนไม่ร้ ู ว่าเพราะใดประเทศไทยจะต้ องเข้ าสู่การเป็ นสมาชิ ก
ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน ก็จะไม่ร้ ู ว่าจะต้ องเตรี ยมตัวอย่างไร อย่างน้ อยที่สุดก็จะต้ องเตรี ยม
พัฒนาภาษาอังกฤษของตนเองให้ ดี เพราะในทุกวันนี ้จะพบเห็นการใช้ ภาษาอังกฤษในทุกสื่อ ไม่ว่า
จะเป็ นสื่อใหม่ อันได้ แก่ ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก ยูทูป อินสตาแกรม ไลน์ ฯลฯ เป็ นต้ น หรื อแม้ กระทัง่ สื่อ
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรื อวิทยุกระจายเสียง นิตยสาร วารสาร ฯลฯ ต่างก็มีภาษาอังกฤษแทรกเข้ า
มาทัง้ สิ น้ กล่ า วได้ ว่ า ในสัง คมปั จ จุ บัน เด็ ก และเยาวชนไม่ ส ามารถหลี ก หนี พ้ นจากการใช้
ภาษาอังกฤษได้ เป็ นเหตุผลในลาดับต้ นๆที่นกั ข่าวพลเมืองเศรษฐกิจอาเซียนต้ องเร่งพัฒนาตนเองให้
สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ เพื่อที่จะใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4.4 กำรสร้ ำงนวัตกรรมกำรสื่อสำร
ผลการวิจยั ในส่วนของการสร้ างนวัตกรรมการสื่อสารนัน้ หลังจากที่เยาวชนผู้เข้ าอบรม
นักข่าวพลเมืองเศรษฐกิจอาเซียนได้ รับฟั งการบรรยายทางวิชาการ การฝึ กปฏิบตั ิในการทาข่าวที่
เกี่ยวข้ องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ ว เยาวชนทุกคนจะต้ องทาการผลิตเนื ้อหาสื่อเพื่อนาเสนอ
สารที่ผลิตขึ ้นผ่านทางช่องทางการสื่อสาร ประกอบด้ วย การผลิตสื่อหนังสือพิมพ์ การผลิตเนื ้อหาลง
ในสื่อเฟซบุ๊ก การผลิตเนื ้อหาลงในสื่อยูทปู ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
4.4.1 กำรผลิตสื่อหนังสือพิมพ์
จากการฝึ กอบรมเยาวชนในภาคตะวันออกทัง้ 7 จังหวัด ให้ มีความรู้ ความเข้ าใจ
และสามารถคิดประเด็นข่าว การเขียนข่าว และนาเสนอเนื ้อหาผ่านทางช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อ
หนัง สื อพิม พ์ ผลการศึกษาด้ านการผลิตสื่ อหนัง สือพิม พ์ ของเยาวชนผู้เข้ าอบรมนักข่าวพลเมื อง
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพบว่ามีเนื ้อหาพาดหัวข่าวเกี่ยวกับ การที่ประเทศไทยจะเข้ าสู่การเป็ น
ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พุทธศักราช 2558
ทังนี
้ ้ พาดหัวข่าวกล่าวถึง นักวิชาการทางด้ านรัฐศาสตร์ ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการ
เข้ าสู่สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ตงข้
ั ้ อสังเกตว่าสิ่งที่น่าเป็ นห่วงในปั จจุบนั และในอนาคต
อันใกล้ นี ้คือ ทักษะของเยาวชนไทยในด้ านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะของเยาวชนไทยในด้ าน
การพูดภาษาอังกฤษที่ถือได้ ว่ายังไม่ทดั เทียมกับเยาวชนจากประเทศเพื่อนบ้ าน เพราะจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ ระบุชดั เจนว่าผลการทดสอบภาษาอังกฤษของเยาวชนไทยโดยรวมอยู่ในระดับต่ากว่า
ทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษของเยาวชนในอาเซียน เป็ นสิ่งที่รัฐบาลไทยจะต้ องตระหนักเรื่ องนี ้
ประกอบกับ ภายหลัง จากที่ ป ระเทศไทยเข้ า ร่ ว มเป็ นประเทศสมาชิ ก ประชาคม
เศรษฐกิ จอาเซี ยนแล้ ว สิ่ งที่ ติดตามมาคือ ประชาชนจากประเทศเพื่ อนบ้ านของไทยจะสามารถ
เดินทางไปมาระหว่างประเทศได้ ง่ายขึ ้น ประชาชนในหลายอาชีพสามารถเข้ ามาประกอบอาชีพใน
ประเทศไทยได้ ตามข้ อตกลงของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้ วยเหตุนี ้ ปั ญหาที่คาด
ว่าจะติดตามมาคือ การแย่งงานกันทา
นอกจากนี ้ พาดหัวรองของข่าวหนังสือพิมพ์ได้ กล่าวถึงการที่เยาวชนไทยนิยมเสพย์
ยาบางประเภทที่ถือได้ ว่าเป็ นสารเสพติด ที่สาคัญคือสารดังกล่าวส่งผลร้ ายต่อร่างกาย แต่ทว่าองค์กร
อาหารและยาในสัง กัด กระทรวงสาธารณสุขได้ ระบุว่า ยาดัง กล่าวเป็ นยาอันตราย แต่สามารถ
จาหน่ายได้ โดยไม่ต้องมีคาสั่งแพทย์ประกอบ ทังนี
้ ้ ผลงานที่เยาวชนผู้เข้ ารับการอบรมเป็ นนักข่าว
พลเมืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ ผลิตขึ ้น เป็ นไปดัง ภาพ 4.21 – 4.22
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ภาพ 4.21
แสดงผลงานของเยาวชนที่ผลิตสื่อหนังสือพิมพ์ที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับการเข้ าเป็ นสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย
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ภาพ 4.22
แสดงผลงานของเยาวชนที่ผลิตสื่อหนังสือพิมพ์ที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับการเข้ าเป็ นสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย

4.4.2 กำรผลิตสื่อเฟซบุ๊ก
จากการฝึ กอบรมเยาวชนในภาคตะวันออกทัง้ 7 จังหวัด ให้ มีความรู้ ความเข้ าใจ
และสามารถคิดประเด็นข่าว การเขียนข่าว และนาเสนอเนื ้อหาผ่านทางช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อ
“เฟซบุ๊ก” นักเรี ยนกลุ่มที่ผลิตข่าวนาเสนอในสื่อ “เฟซบุ๊ก” ได้ นาเสนอในประเด็นการติดต่อค้ าขาย
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้ าน เหตุผลที่ประเทศไทยจะต้ องเข้ าร่วมในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
นิสิตที่มาร่วมกิจกรรมในครัง้ นี ้ ส่วนใหญ่ใช้ สื่อเฟซบุ๊กในการสื่อสารกันเป็ นประจาอยู่
แล้ ว จึงมีความเชี่ยวชาญอยูใ่ นระดับดีในการนาเอาข้ อมูลที่ได้ รับมานาเสนอลงในสื่อดังกล่าว ทังนี
้ ้ ผู้
จัดโครงการได้ เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ ความรู้ทงในด้
ั ้ านการจับประเด็นข่าว วิธีการเขียนข่าว การ
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ใช้ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพาดหัวข่าว การเขียนความนาและการเขียนข่าวตามหลักการทาง
วิชาการ
เนื ้อหาในข่าวระบุถึงสถานการณ์การติดต่อค้ าขายกับประเทศเพื่อนบ้ านในอาเซียน
และการติดต่อค้ าขายกับประเทศต่างๆในโลก ซึ่งนับวันเศรษฐกิจทุนนิยมจะยิ่งมีบทบาทและส่งผล
กระทบต่อการดาเนินชีวิตของประชาชนในประชาคมอาเซียนมากขึ ้นเรื่ อยๆ ผู้นาของแต่ละประเทศจึง
ปรึ กษาหารื อกันหลายครั ง้ หลายหนกว่าจะเกิ ดเป็ นการรวมตัวกันในครั ง้ นี ้ ประเทศที่ มีศักยภาพ
มากกว่า มี เ งิ น ทุน มากกว่ า มี เ ทคโนโลยี ที่ ดี ก ว่ า ก็ จ ะได้ เ ปรี ย บประเทศที่ มี ง บประมาณน้ อ ย มี
เทคโนโลยีการสื่อสารที่ด้อยกว่า
นอกจากนี ้ เนือ้ หาในข่าวยังระบุถึงอาจารย์ ดร.จักรี ไชยพินิจ อาจารย์ จากคณะ
รัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ กล่าวว่า การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็ น
การรวมตัวกันของประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ เพื่อเพิ่มอานาจการต่อรองใน
ด้ านต่างๆ รวมถึงทาให้ การเดินทางแลกเปลี่ยนแรงงานภายในประชาคมอาเซียนมีความสะดวกมาก
ยิ่ ง ขึ น้ ส่ ว นประเทศไทยนัน้ จะต้ อ งเร่ ง พัฒ นาตนเองในหลายด้ า น โดยเฉพาะในด้ า นการใช้
ภาษาอังกฤษที่ถือว่ายังไม่ทดั เทียมกับแรงงานจากหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทังนี
้ ้ อาจารย์ ดร.จักรี เชื่อว่าการรวมตัวกันของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
นันจะท
้
าประโยชน์ให้ กบั ทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างแน่นอน ทังภาพรวมของประชา
้
คมเศรษฐกิจอาเซียนที่ดยู งั สดใส การรวมตัวกันดาเนินไปได้ ด้วยดี อาจารย์ ดร.จักรี ระบุวา่ ขณะนี ้ยัง
ไม่ปรากฏเหตุการณ์ใดที่จะทาให้ การรวมตัวกันในครัง้ นี ้ประสบกับความล้ มเหลวหรื อมีอปุ สรรคใหญ่
หลวงที่ จ ะมาขัดขวางไม่ใ ห้ ก ารรวมตัวกันเกิ ดขึน้ ได้ ดัง นัน้ การรวมตัว กันของประเทศในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศในครัง้ นี ้จึงน่าจะประสบความสาเร็ จ ทาให้ ทกุ ประเทศได้ รับประโยชน์
ผลการศึกษาดังภาพ 4.23
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ภาพ 4.23
แสดงผลงานของเยาวชนที่ผลิตสื่อเฟซบุ๊กที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับการเข้ าเป็ นสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย
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4.4.3 กำรผลิตสื่อยูทูป
จากการฝึ กอบรมเยาวชนในภาคตะวันออกทัง้ 7 จังหวัด ให้ มีความรู้ ความเข้ าใจ
และสามารถคิดประเด็นข่าว การเขียนข่าว และนาเสนอเนื ้อหาผ่านทางช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อยู
ทูป เนื ้อหาระบุอาจารย์ ดร.จักรี ไชยพินิจ นักวิชาการจากคณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา เป็ นผู้บรรยายให้ ความรู้ แก่นกั เรี ยนที่เข้ าร่ วมกิจกรรม โดยมีการซักถามโต้ ตอบกันไปมา ผล
การศึกษาดังภาพ 4.24
ภาพ 4.24
แสดงผลงานของเยาวชนที่ผลิตสื่อยูทปู (YouTube) ที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับการเข้ าเป็ นสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย

กล่าวโดยสรุป ในประเด็น “กระบวนการสร้ างนักข่าวพลเมืองเยาวชนรองรับการเข้ าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ประกอบด้ วย ผลการศึกษา 3 ส่วน ได้ แก่ ส่วนแรกเป็ นผลการศึกษาใน
ประเด็นกระบวนการสร้ างนักข่าวพลเมืองเพื่ อเตรี ยมความพร้ อมในการเข้ าสู่การเป็ นประชาคม
เศรษฐกิ จอาเซี ยนของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ความเป็ นมาที่ประเทศไทยเข้ าสู่สมาชิ ก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในภาพรวมแล้ วเป็ นผลดีสาหรับคนไทย เนื่องจาก ประเทศไทยจะได้ รับ
ประโยชน์จากการเข้ าร่ วมเป็ นสมาชิ กประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในหลายด้ าน ได้ แก่ การเป็ นผู้
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ประสานงานทัง้ ในด้ านการท่องเที่ ยวและอาหาร ในด้ านการท่องเที่ ยวนัน้ ประเทศไทยมี เกาะที่
สวยงามหลายแห่ง ในขณะที่คนไทยเป็ นผู้ที่มีความสามารถในด้ านการทาอาหาร
นอกจากนี ข้ ้ อดีอีกประการหนึ่ง คือ ผลดีในด้ านการจ้ างงาน เนื่องจากประเทศไทยมี
แรงงานที่มีทกั ษะฝี มือที่หลายประเทศในแถบอาเซียนต้ องการ ไม่ว่าจะเป็ นทางด้ านวิศวกรรมศาสตร์
ด้ า นแพทย์ หรื อ ทัน ตแพทย์ ห รื อ ด้ า นอื่ น ๆ แรงงานไทยมี โ อกาสที่ จ ะพัฒ นาฝี มื อ ตัว เองได้ ม าก
โดยเฉพาะในภาคตะวันออกซึ่งเป็ นพืน้ ที่ที่ได้ เปรี ยบภาคอื่น คือทัง้ ภาคอุตสาหกรรมและภาคการ
ท่องเที่ยว
ส่วนที่สองเป็ นการนาเสนอในประเด็นการสร้ างนวัตกรรมการสื่อสารของเยาวชนที่เข้ า
ร่วมอบรมเป็ นนักข่าวพลเมืองเศรษฐกิจอาเซียน ผลการศึกษาพบว่า หลังจากที่เยาวชนผู้เข้ าอบรม
นักข่าวพลเมืองเศรษฐกิจอาเซียนได้ รับฟั งการบรรยายทางวิชาการและการฝึ กปฏิบตั ิในการทาข่าวที่
เกี่ยวข้ องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ ว เยาวชนทุกคนจะต้ องทาการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารที่มี
เนือ้ หาเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทัง้ นี ้ สื่อที่ เยาวชนฯได้ ผลิตขึ ้น ได้ แก่ สื่อหนังสือพิมพ์
(ฉบับพิมพ์) สื่อเฟซบุ๊กและสื่อยูทปู
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บทที่ 5
ผลกำรวิจัยเชิงสำรวจ
การนาเสนอผลการวิจยั ในบทที่ 5 นี ้ เป็ นการนาเสนอผลการศึกษาที่ได้ จากการวิจยั เชิง
สารวจ (Survey Research) ผู้วิจยั นาเสนอผลการศึกษาโดยแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็ นการ
นาเสนอข้ อมูลด้ านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้เข้ าร่ วมในโครงการฝึ กอบรมเยาวชนนักข่าว
พลเมืองเศรษฐกิจอาเซียน ตอนที่ 2 เป็ นการนาเสนอผลการศึกษาด้ านความรู้ของเยาวชนก่อนและ
หลัง การเข้ า ร่ ว มโครงการฝึ กอบรมเยาวชนนัก ข่า วพลเมื อ งเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ผลการศึก ษามี
ดังต่อไปนี ้
5.1 ข้ อมูลด้ ำนลักษณะทำงประชำกรศำสตร์
ในส่ ว นนี เ้ ป็ นการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ที่ ไ ด้ จาการวิ จัย เชิ ง ส ารวจ ( Survey Research)
ของเยาวชนที่ เ ข้ า ร่ วมอบรมเป็ นนักข่าวพลเมื อ งเศรษฐกิ จ อาเซี ย น แบ่ง ออกเป็ นข้ อ มูล เกี่ ย วกับ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ และความรู้เกี่ยวกับการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศ
ไทย
จากการศึกษาในประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้ านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของ
เยาวชนที่เข้ าร่วมการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารด้ านเศรษฐกิจอาเซียน ผลการศึกษาพบว่าประกอบด้ วย
6 ด้ าน ได้ แก่ เพศ อายุ การศึกษา ชันปี
้ เกรดเฉลี่ยสะสม โรงเรี ยน ดังผลการศึกษาในตารางที่ 5.1 –
5.8
ตารางที่ 5.1
จานวนและร้ อยละของเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จำนวน (คน)
19
20
39

ร้ อยละ
48.70
51.30
100.00

จากตารางที่ 5.1 ผลการศึกษาพบว่าผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมเป็ นเพศหญิงมากที่สดุ ร้ อย
ละ 51.30 และเพศชาย ร้ อยละ 48.70 ตามลาดับ
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ตารางที่ 5.2
จานวนและร้ อยละของอายุ
อำยุ (ปี )
15
16
17
18
19
20
21
23
รวม

จำนวน (คน)
4
10
18
1
1
2
2
1
39

ร้ อยละ
10.30
25.60
46.20
2.60
2.60
5.10
5.10
2.60
100.00

จากตารางที่ 5.2 ผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมมีอายุ 17 ปี มากที่สดุ ร้ อยละ
46.20 รองลงมา อายุ 16 ปี ร้ อยละ 25.60 และอายุ 15 ปี ร้ อยละ 10.30 ตามลาดับ
ตารางที่ 5.3
จานวนและร้ อยละของภูมิลาเนา
ภูมิลำเนำ (ปี )
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
สระแก้ ว
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
รวม

จำนวน (คน)
6
5
6
6
5
5
6
39

ร้ อยละ
15.40
12.80
15.40
15.40
12.80
12.80
15.40
100.00
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จากตารางที่ 5.3 ผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมส่วนใหญ่มาจากจังหวัดชลบุรี
จันทบุรี ตราด และปราจีนบุรี ร้ อยละ 15.40 ตามลาดับ
ตารางที่ 5.4
จานวนและร้ อยละของศาสนา
ศำสนำ
พุทธ
อิสลาม
รวม

จำนวน (คน)
38
1
39

ร้ อยละ
97.40
2.60
100.00

จากตารางที่ 5.4 ผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ
ร้ อยละ 97.40
ตารางที่ 5.5
จานวนและร้ อยละของระดับการศึกษา
ระดับกำรศึกษำ
มัธยมศึกษาตอนต้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม

จำนวน (คน)
36
3
39

ร้ อยละ
92.30
7.70
100.00

จากตารางที่ 5.5 ผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น ร้ อยละ 92.30
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ตารางที่ 5.6
จานวนและร้ อยละของเกรดเฉลี่ย
เกรดเฉลี่ย
1.50 – 1.99
2.00 – 2.99
3.00 – 3.99
รวม

จำนวน (คน)
1
12
26
39

ร้ อยละ
2.60
30.80
66.70
100.00

จากตารางที่ 5.6 ผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรมส่ว นใหญ่ เกรดเฉลี่ ยอยู่
ระหว่าง 3.00 – 3.99 ร้ อยละ 66.70
จากผลการศึกษาดังตาราง 5.1 – 5.6 สรุ ปได้ ว่า ปั จจัยด้ านเพศ ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
เป็ นเพศหญิงมากที่สดุ ร้ อยละ 51.30 และเพศชาย ร้ อยละ 48.70 ตามลาดับ ปั จจัยด้ านอายุ สรุปได้
ว่า ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมมีอายุ 17 ปี มากที่สดุ ร้ อยละ 46.20 รองลงมา อายุ 16 ปี ร้ อยละ 25.60 และ
อายุ 15 ปี ร้ อยละ 10.30 ตามลาดับ ปั จจัยด้ านภูมิลาเนาของผู้เข้ าอบรม สรุ ปได้ ว่า ผู้เข้ ารับการ
ฝึ กอบรมส่วนใหญ่มาจากจังหวัดชลบุรี จันทบุรี ตราดและปราจีนบุรี ร้ อยละ 15.40 ปั จจัยด้ านการ
นับถือศาสนา สรุ ปได้ ว่าว่า ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ ร้ อยละ 97.40ปั จจัย
ด้ านการศึกษา สรุปได้ วา่ ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ร้ อย
ละ 92.30 ปั จจัยด้ านเกรดเฉลี่ย สรุปได้ วา่ ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมส่วนใหญ่เกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.00
– 3.99 ร้ อยละ 66.70
5.2 ควำมรู้ เกี่ยวกับประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
ในการนาเสนอผลการศึกษาในประเด็นความรู้ เกี่ ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประกอบด้ วยประเด็นสาคัญ 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง เป็ นการนาเสนอคะแนนความรู้ เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนของเยาวชนผู้เข้ าอบรมก่อนและหลังการฝึ กอบรม และการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลังการฝึ กอบรม แสดงดังตารางที่ 5.7
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ตารางที่ 5.7
คะแนนความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

จากตารางที่ 5.7 ผลการศึกษาพบว่าก่อนการฝึ กอบรม ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมจะตอบผิด
มากกว่าตอบถูก แต่เมื่อเข้ ารับการฝึ กอบรมแล้ วจะตอบถูกมากว่าตอบผิด
ตารางที่ 5.8
การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ก่อนและหลังการฝึ กอบรม
คะแนน
SD
t
p-value
X
ก่อน
5.87
1.48
-16.593**
< .001
หลัง
9.61
1.01
** p < .001
จากตารางที่ 5.8 ผลการศึกษาพบว่า คะแนนความรู้ก่อนและหลังการฝึ กอบรมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 โดยคะแนนหลังการฝึ กอบรมมากกว่าคะแนนก่อนการ
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ฝึ กอบรม แสดงให้ เห็นว่าการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “นักข่าวพลเมืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
ทาให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเพิ่มมากขึ ้น
จากผลการศึกษาในประเด็นความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน สรุปได้ ว่าก่อนเข้ าอบรม
นันผู
้ ้ เข้ าอบรมตอบคาถามเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผิดมากกว่าตอบถูก ภายหลังจากได้
เข้ ารับการฝึ กอบรมจากวิทยากรและจากการทากิจกรรมแล้ ว ผู้เข้ าอบรมตอบคาถามเกี่ยวกับการเข้ า
เป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนถูกมากกว่าตอบผิด
กล่าวโดยสรุ ป ในบทที่ 4 นี ้ เป็ นการนาเสนอผลการศึกษาใน 3 ประเด็นหลัก ประเด็น
แรก คือ กระบวนการสร้ างนักข่าวพลเมืองเยาวชนรองรับการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แบ่ง
ออกเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่ ส่วนที่หนึ่ง กระบวนการสร้ างนักข่าวพลเมืองเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้ วย
ประเด็นย่อย คือ วางแผนโครงการ ได้ แก่ ระดมสมองเพื่อจัดโครงการ การประสานงาน ประกอบด้ วย
ประสานงานไปยังโรงเรี ยนในภาคตะวันออกทังสิ
้ ้น 7 แห่ง ได้ แก่ โรงเรี ยนระยองวิทยาคม โรงเรี ยน
สระแก้ ว โรงเรี ยนขลุงรัชดาภิเษก โรงเรี ยนโพธิสมั พันธ์พิทยาคาร โรงเรี ยนเขาน้ อยวิทยาคม โรงเรี ยน
อรัญประเทศ โรงเรี ยนดัดดรุณี
ประสานงานห้ องพักสาหรับเยาวชนที่เข้ าอบรม ได้ แก่ เรื อนรับรองภายในมหาวิทยาลัย
บู ร พา การประสานงานเพื่ อ ขอใช้ สถานที่ ภ ายในมหาวิ ท ยาลัย บู ร พา โดยใช้ พื น้ ที่ ข องคณะ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โดยการทาหนังสือขออนุญาตใช้ ห้องและพื ้นที่อย่างเป็ นทางการ ซึ่ง
ได้ รับการสนับสนุนจากผู้ บริ หารคณะมนุษยศาสตร์ และสัง คมศาสตร์ เ ป็ นอย่า งดี ผู้บริ หารคณะ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ได้ อนุญาตให้ ใช้ พื ้นที่ห้อง 103 ซึ่งเป็ นห้ องใหญ่ในการจัดอบรมและ
รับรองนักเรี ยนและคณาจารย์ที่เดินทางมาจากทุกจังหวัดในภาคตะวันออก
การประสานงานวิทยากรผู้บรรยาย คณะผู้วิจยั ได้ ประสานไปยังวิทยากร 3 ท่าน เพื่อ
บรรยายในหัวข้ อที่เกี่ยวข้ อง ประกอบด้ วย หัวข้ อ การทาข่าวอย่างไรให้ สนุก บรรยายโดย อาจารย์
ประเสริ ฐ ช่วยแก้ ว อาจารย์ ประจ าภาควิช านิ เทศศาสตร์ คณะมนุษ ยศาสตร์ และสัง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา หัวข้ อ “ชุมชนกับการเข้ าสู่ AEC” บรรยายโดย นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ นายก
สมาคมสื่อสร้ างสรรค์เพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว หัวข้ อ “ความเป็ นมาของการเข้ าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน : การเตรี ยมความพร้ อมของเยาวชน” บรรยายโดย อาจารย์ ดร.จักรี ไชยพินิจ
อาจารย์ประจาคณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
กิ จ กรรมสัน ทนาการ ประกอบด้ ว ย การเที่ ย วชมพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ สัต ว์ น า้ การละลาย
พฤติกรรม การบรรยายวิชาการ ซึ่งประกอบด้ วย การเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บรรยายโดย
ดร.จักรี ไชยพินิจ อาจารย์ประจ าคณะรัฐ ศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวถึง 2
ประเด็นหลัก คือ ความเป็ นมาของการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยกล่าวว่า การที่หลาย
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ประเทศเข้ า สู่ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นถื อ ว่ า เป็ นข้ อ ดี ส าหรั บ ประเทศต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น
นักท่องเที่ยวจากที่ไหนในโลก ไม่ว่าจะเป็ นจากประเทศตะวันออกกลาง ประเทศแถบยุโรป หรื อจากที่
อื่นๆในโลกเดินทางเข้ ามาในประเทศแถบอาเซียนซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้ วย ซึ่งประเทศไทยจะได้ รับ
ประโยชน์ จ ากการเข้ าร่ ว มเป็ นสมาชิ กประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นในหลายด้ าน ทั ง้ ในด้ า นการ
ท่องเที่ยวและอาหาร ในด้ านการท่องเที่ยวนัน้ ประเทศไทยมีเกาะที่สวยงามหลายแห่ง ในขณะที่คน
ไทยเป็ นผู้ที่มีความสามารถในด้ านการทาอาหาร
นอกจากนี ้ ประเทศไทยยัง ได้ ประโยชน์ ในด้ านของการจ้ างเนื่ องจากประเทศไทยมี
แรงงานที่มีทกั ษะ มีฝีมือ ที่อาเซียนต้ องการ ไม่ว่าจะเป็ นทางด้ านวิศวกรรมศาสตร์ ด้ านแพทย์ หรื อ
ฑัน ตแพทย์ หรื อ ด้ า นอื่ น ๆ แรงงานไทยมี โ อกาสที่ จ ะพัฒ นาฝี มื อ ตัว เองได้ ม าก ไม่ ว่ า จะเป็ น
ภาคอุตสาหกรรม คือ จังหวัดชลบุรี กับ จังหวัดระยอง ทางด้ านการท่องเที่ยวคือ จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดตราด
หัวข้ อบรรยายต่อมาคือ ทาข่าวอย่างไรให้ สนุก วิทยากร คือ อาจารย์ประเสริ ฐ ช่วยแก้ ว
อาจารย์ประจาภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ในการทาข่าวนัน้ การคิดประเด็น
ข่าวเป็ นสิ่งที่สาคัญ เพราะเป็ นจุดเริ่ มต้ นของกระบวนการหาข่าว การเขียนข่าว และการนาเสนอข่าว
สานักข่าวแต่ละแห่งนันแข่
้ งขันกันที่การคิดประเด็นข่าว หากข่าวของสานักข่าวใดที่นา่ สนใจ เกี่ยวข้ อง
กับการดาเนินชีวิตของคนในสังคมก็จะมีคนให้ ความสนใจมาก นักข่ าวพลเมืองจะต้ องตระหนักถึง
องค์ประกอบของข่าวว่าประกอบด้ วยองค์ประกอบที่สาคัญอะไรบ้ าง จะต้ องประกอบด้ วย ความ
รวดเร็ วในการนาเสนอข่าว ความใกล้ ชิด ความสาคัญหรื อความเด่น ผลกระทบที่มีต่อคนในสังคม
ความมีเงื่อนงา หรื อข้ อสงสัยที่น่าจะเจาะลึกเพิ่มเติม ความผิดธรรมดาหรื อเรี ยกว่าความแปลก ความ
ขัด แย้ ง องค์ ป ระกอบทางเพศ ความก้ าวหน้ า ทางเทคโนโลยี ห รื อ ในเรื่ อ งอื่ น ความตลกขบขัน
สนุกสนาน ซึง่ องค์ประกอบเหล่านี ้เป็ นส่วนสาคัญที่ทาให้ ผ้ คู นให้ ความสนใจข่าว
หัวข้ อบรรยายต่อมาคือ ชุ ม ชนกับการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ยน วิทยากรที่
บรรยาย คือ อาจารย์วิชดา นฤวรพัฒน์ นายกสมาคมสื่อสร้ างสรรค์เพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครั ว
ภาคตะวันออกมาให้ ความรู้ในเรื่ องการทาความเข้ าใจกับชุมชนและการผลิตสื่อในเรื่ อง AEC ให้ กับ
ผู้เข้ าร่ วมโครงการ โดยกล่าวว่า การเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของหลายประเทศนัน้ ล้ วน
เกี่ ยวข้ องโดยตรงกับเด็กและเยาวชน เพราะถ้ าหากเด็กและเยาวชนไม่ร้ ู ว่าเพราะใดประเทศไทย
จะต้ องเข้ าสู่การเป็ นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก็จะไม่ร้ ู ว่าจะต้ องเตรี ยมตัวอย่างไร อย่าง
น้ อยที่สดุ ก็จะต้ องเตรี ยมพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเองให้ ดี แม้ กระทัง่ สื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรื อ
วิทยุกระจายเสียง นิตยสาร วารสาร ฯลฯ ต่างก็มีภาษาอังกฤษแทรกเข้ ามาทัง้ สิน้ กล่าวได้ ว่า ใน
สังคมปั จจุบนั เด็กและเยาวชนไม่สามารถหลีกหนีพ้นจากการใช้ ภาษาอังกฤษได้ เป็ นเหตุผลในลาดับ
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ต้ นๆที่นกั ข่าวพลเมืองเศรษฐกิจอาเซียนต้ องเร่งพัฒนาตนเองให้ สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ
ได้ เพื่อที่จะใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
การนาเสนอผลการศึกษาในบทที่ 5 ประเด็นที่สอง คือ การสร้ างนวัตกรรมการสื่อสาร
นัน้ ผลการศึกษาสรุปได้ วา่ หลังจากที่เยาวชนนักข่าวพลเมืองเศรษฐกิจอาเซียนได้ รับฟั งการบรรยาย
ทางวิชาการทัง้ 3 ประเด็น ซึ่งประกอบด้ วย เศรษฐกิจอาเซียน ทาข่าวอย่างไรให้ สนุก ชุมชนกับการ
เข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน แล้ ว เยาวชนได้ แบ่ง ออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ผลิตสารลงใน
หนังสือพิมพ์ กลุม่ ที่ผลิตสารลงในเฟซบุ๊ก และกลุม่ ที่ผลิตสารลงในยูทปู
การนาเสนอผลการศึกษาในบทที่ 5 ประเด็นที่สาม คือ การนาเสนอผลการศึกษาที่ได้
จากการวิจัยเชิง ส ารวจ แบ่ง ออกเป็ น การวิเคราะห์ข้อมูลด้ านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของ
เยาวชน ผลการศึกษาสรุปได้ ว่า ปั จจัยด้ านเพศ ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมเป็ นเพศหญิงมากที่สดุ ร้ อยละ
51.30 และเพศชาย ร้ อยละ 48.70 ตามลาดับ ปั จจัยด้ านอายุ สรุปได้ ว่า ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมมีอายุ
17 ปี มากที่ สุด ร้ อยละ 46.20 รองลงมา อายุ 16 ปี ร้ อยละ 25.60 และอายุ 15 ปี ร้ อยละ 10.30
ตามลาดับ ปั จจัยด้ านภูมิลาเนาของผู้เข้ าอบรม สรุ ปได้ ว่า ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมส่วนใหญ่ม าจาก
จังหวัดชลบุรี จันทบุรี ตราดและปราจีนบุรี ร้ อยละ 15.40 ปั จจัยด้ านการนับถือศาสนา สรุปได้ วา่ ว่า ผู้
เข้ ารับการฝึ กอบรมส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ ร้ อยละ 97.40ปั จจัยด้ านการศึกษา สรุปได้ ว่า ผู้เข้ า
รับการฝึ กอบรมส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ร้ อยละ 92.30 ปั จจัยด้ านเกรด
เฉลี่ย สรุปได้ วา่ ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมส่วนใหญ่เกรดเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 3.00 – 3.99 ร้ อยละ 66.70
ประเด็น ความรู้ เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของเยาวชน ผลการศึกษาสรุ ปได้
ว่า คะแนนความรู้ ก่อนและหลังการฝึ กอบรมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
คะแนนหลัง การฝึ กอบรมมากกว่ า คะแนนก่ อ นการฝึ กอบรม แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การฝึ กอบรมเชิ ง
ปฏิบตั ิการ “นักข่าวพลเมืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ทาให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนเพิ่มมากขึ ้น
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บทที่ 6
กระบวนกำรเตรี ยมควำมพร้ อมของประชำชนในภำคตะวันออก
จากการศึกษาในประเด็นการเตรี ยมความพร้ อมของประชาชนในภาคตะวันออกเพื่อ
เตรี ยมตัวเข้ าสูก่ ารเป็ นสมาชิกเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 ผลการศึกษาพบว่า
ประชาชนในภาคตะวันออกเตรี ยมความพร้ อมด้ วยการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารของประเทศในอาเซียน
ทัง้ 10 ประเทศ ผู้วิจยั นาเสนอกระบวนการเตรี ยมความพร้ อมของประชาชนซึ่งเป็ นการเปิ ดรับข้ อมูล
ข่าวสารของแต่ละประเทศ ดังนี ้
กำรเปิ ดรั บข้ อมูลข่ ำวสำร
จากการศึกษาในประเด็นการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสาร ผลการศึกษาพบว่าผู้เข้ าร่วมสนทนา
กลุ่ม เตรี ยมเปิ ดรั บข้ อมูล ข่าวสารทั่วๆไปของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ได้ แก่ประเทศ
มาเลเซีย อินโดนิเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์ ลาว กัมพูชา ฟิ ลิปปิ นส์ บรู ไน เวียดนาม และประเทศไทย
ในการเปิ ดรั บ ข่าวสารนัน้ เป็ นการเปิ ดรั บข้ อมูล เกี่ ยวกับลักษณะทั่วไปของแต่ละประเทศ ผู้วิจัย
นาเสนอผลการวิจยั ในด้ าน “ความเป็ นมาของประเทศ” “ระบบการปกครอง” “ระบบสื่อสารมวลชน”
ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
มำเลเซีย
จากการศึก ษาการเปิ ดรั บ ข้ อ มูล ข่า วสารของประชาชนในภาคตะวัน ออกเกี่ ย วกับ
ประเทศมาเลเซียพบว่า ผู้เข้ าอบรมได้ เปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารในหลายด้ าน ได้ แก่ ความเป็ นมาของ
ประเทศมาเลเซีย การเมืองการปกครอง ระบบสื่อสารมวลชนและประเด็นอื่นๆที่สาคัญ ดังต่อไปนี ้
 ความเป็ นมาของประเทศมาเลเซีย
ปั จจุบนั เดิมเป็ นอาณาจักรศรี วิชยั ซึ่งรุ่ งเรื องในด้ านการค้ าทางทะเลเป็ นอย่าง
มากในราวคริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 7-14 เนื่ อ งจากอาศัย ความได้ เ ปรี ย บที่ มี ช ายแดนเปิ ดออกสู่ท ะเล
ศูนย์กลางของอาณาจักรอยู่ที่ใดยังไม่ทราบแน่ชดั บ้ างก็ว่าเมืองหลวงแห่งแรกคือ “ปาเล็มบัง” ซึ่งอยู่
บนชายฝั่ งตะวันออกของเกาะสุมาตรา ต่อ มาอาณาจักรนี ้ยิ่งมีอานาจมากขึ ้นเนื่องจากมีการรวมรัฐ
กับชาว “วงศ์ไซเลนทร์ ” แห่งชวากลางโดยการแต่งงาน ประกอบกับมีสมั พันธภาพทางการเมืองที่ดีกบั
ประเทศจีน ต่อมารัฐบาลจีนได้ เปิ ดเส้ นทางการค้ าทางทะเล ทาการเดินเรื อสาเภาซื ้อขายสินค้ าเสีย
เอง ทาให้ อาณาจักรที่ต้องพึง่ พาการค้ าเพียงอย่างเดียวอย่างอาณาจักรศรี วิชยั อยูไ่ ม่ได้ จนกระทัง่ ต้ อง
ล่มสลายไปในที่สดุ
หลัง จากที่ ประเทศอัง กฤษได้ เข้ ามาล่าอาณานิคม ได้ แบ่ง ส่วนการปกครอง
มลายูออกเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่ 1. สเตรตส์เซ็ตเทิลเมนตส์ ประกอบด้ วย สิงคโปร์ เกาะปี นัง พร้ อม
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ด้ วยมณฑลเวลสลีย์ดินคิงส์ และมะละกา 2. สหพันธรัฐมลายู ประกอบด้ วยรัฐเประ สลังงอ เนกรี เซม
บีลนั และปะหัง 3. รัฐนอกสหพันธัฐมลายู ประกอบด้ วย เคดาห์กลันตัน ตรังกานู ปะลิส ยะโฮร์
ทัง้ นี ้ แต่ล ะส่วนปกครองมี วิ ธี การปกครองที่ แตกต่างกัน โดยรวมคือให้ ช าว
พื ้นเมืองได้ มีสว่ นร่วมในการปกครองตนเองบ้ าง หลังจากนันเริ
้ ่มมีการต่อต้ านอังกฤษซึง่ เกิดขบวนการ
ชาตินิยมและคอมมิวนิสต์จีนขึ ้น แต่ไม่ประสบความสาเร็ จมากนัก ในปี พ.ศ.2484 รัฐบาลญี่ปนได้
ุ่ ยก
พลขึ ้นบกบุกมลายู หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 รัฐบาลประเทศอังกฤษเห็นว่าถึงเวลาที่จะต้ องปกครอง
มลายูให้ เข้ มงวดกว่าเดิม แต่เมื่อดาเนินนโยบายตามนัน้ ทว่ากลับถูกคนชาวพื ้นเมืองต่อต้ านอย่าง
รุนแรงจนรัฐบาลต้ องปรับเปลี่ยนท่าทีเสียใหม่ ด้ วยการเอาอกเอาใจชาวมาเลย์พื ้นเมืองมากขึ ้น
อย่างไรก็ตามรัฐบาลญี่ ปนเองก็
ุ่
ทาไม่ส าเร็ จ เนื่องจากชาวพืน้ เมืองมาเลย์ มี
ความตื่นตัวทางการเมืองสูงขึ ้น และหวังได้ รับเอกราชอย่างแท้ จริ ง จนในที่สดุ มลายูก็ได้ รับเอกราชใน
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2500 โดยใช้ ชื่อว่า “สหพันธรัฐมลายู” ต่อมาวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2506 ได้
เปลี่ยนชื่อจาก “สหพันธรัฐมลายู” เป็ น “สหพันธรัฐมาเลเซีย” โดยรวมเอา “สิงคโปร์ ” “ซาบาห์” และ
“ซาราวัก” เข้ าไปด้ วย ส่วน “บรู ไน” ได้ ขอแยกไปอยู่ใต้ อารักขาของประเทศอังกฤษตามเดิม ในเวลา
ต่อมา “สิงคโปร์ ” ได้ แยกตัวเองออกมาจากมาเลเซียในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2508 เนื่องจากความ
ขัดแย้ งทางเชื ้อชาติ เศรษฐกิจและการเมือง
ประเทศมาเลเซียมี ปัญหาประชากรหลากหลายเชื ้อชาติ เนื่องจากในอดีตเคย
เกิดสงครามกลางเมืองขึ ้น เนื่องจากการกีดกันทางเชื ้อชาติ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็ นชาวมลายูซึ่งมี
มากถึงร้ อยละ 50.4 นอกจากชาวมลายูแล้ วยังมีชาว “ภูมิบตุ ร” (Bumiputra) หมายความถึง “บุตร
แห่งแผ่นดิน” และชนดังเดิ
้ มของประเทศที่อาศัยอยู่ในมลายูด้วย ตามตามรัฐธรรมนูญของมาเลเซีย
นัน้ ชาวมลายูคือ “มุสลิม ” ที่ ต้องอยู่ในกรอบวัฒนธรรมมลายู แต่ชาวภูมิ บุตรที่ไม่ใช่ช าวมลายูมี
จานวนกว่าครึ่งของประชากรในรัฐซาราวัก และเป็ นปั ญหาทางเชื ้อชาติตามมา นอกจากนี ้ ประชากร
ชาวมาเลเซียยังประกอบด้ วยชาว “มาเลเซียเชื ้อสายจีน”ซึ่งมีอยู่ร้อยละ 23.7 กระจัดกระจายอยู่ทวั่
ประเทศ มีทงชาว
ั้
“มาเลเซียเชื ้อสายอินเดีย” ที่สืบเชื ้อสายมาจาก “ทมิฬ” ประมาณร้ อยละ 7.1 ของ
ประชากร และยังมีชาวอินเดียกลุ่มอื่น เช่น “เกรละ” “ปั ญจาบ” “ปาร์ ซี” ที่อาศัยอยู่ในมาเลเซีย เป็ น
ต้ น นอกเหนือจากนี ้ ยังมีชาว “มาเลเซียเชื ้อสายไทย”อีกด้ วย ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในรัฐทางตอนเหนือ
ของประเทศ
ประเทศมาเลเซี ย มี ส ภาพคล้ า ยคลึ ง กับ ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ชึ่ ง เป็ นหมู่เ กาะ
ศาสนาที่เข้ ามามีอิทธิพลต่อชาวมาเลเซียมากคือ “ศาสนาอิสลาม” ซึ่งแพร่เข้ ามาในแถบแหลมมลายู
ประชากรส่วนใหญ่จึงนับถือศาสนาอิสลามมากกว่าศาสนาอื่น คิดเป็ น 55 % ของประชากรทังหมด
้
ประชากรบางส่วนนับถือศาสนาพุทธราว 25% และนับถือศาสนาคริ สต์ราว 13% นับถือศาสนาฮินดู
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ราว 7% นอกจากนี ้ประชากรชาวมาเลเซียนับถือลัทธิศาสนาพื ้นเมืองอีกราว 4% แต่การหันไปนับถือ
ศาสนาอื่นที่ไม่ใช่อิสลามเป็ นปั ญหาอย่างมาก เนื่องจากทางภาครัฐจะไม่เปลี่ยนข้ อมูลทางราชการให้
รัฐธรรมนูญมาเลเซียบัญญัติให้ ศาสนาอิสลามเป็ นศาสนาประจาชาติ และผู้ที่นบั ถือศาสนาอิสลาม
จะมีสิทธิพิเศษคือได้ รับเงินอุดหนุนทางด้ านการศึกษา สาธารณะสุข การคลอดบุตร งานแต่งงานและ
งานศพ ด้ านภาษาที่ใช้ เป็ นทางการของมาเลเซียก็คือ “ภาษามาเลย์” (เป็ นภาษาราชการ) บางส่วน
ใช้ ภาษาอังกฤษ และคนจานวนมากสามารถพูดภาษาจีนได้ ส่วนภาษาอื่นๆ นันมี
้ พูดกันในบางชน
เผ่า แต่ไม่กว้ างขวางมากนัก
ทางด้ านขนบธรรมเนียมประเพณีชาวมลายู ประเทศมาเลเซียเป็ นหนึ่งในบรรดา
ประเทศที่ประกอบขึ ้นด้ วยหลากหลายชาติพนั ธุ์ ประเทศมาเลเซียมีดินแดนแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ส่วน
แรกเป็ นรัฐต่างๆจานวน 11 รัฐตังอยู
้ ่บนแหลมมลายู อีกส่วนหนึ่งมี 2 รัฐตังอยู
้ ่บนเกาะบอร์ เนียว ชาว
มลายูในประเทศมาเลเซีย มีขนบธรรมเนียมประเพณีอยู่ 2 แบบ
ชาวมลายูที่ยึดถื อขนบธรรมเนี ยมประเพณี แบบ “AdatTemenggong” เป็ น
ขนบธรรมเนียมที่ยดึ ถือในรัฐส่วนใหญ่ของแหลมมลายู ยกเว้ นรัฐ “นัครี ซมั บีลนั ” เป็ นขนบธรรมเนียม
ประเพณี ที่ ยึ ด ถื อ มาตัง้ แต่ ยุ ค แรกรั ฐ มะละกาจนขยายไปยั ง รั ฐ ต่ า งๆในแหลมมลายู การที่
ขนบธรรมเนียมประเพณีนี ้ได้ ผสมผสานกับขนบธรรมเนียมเดิมที่มีอยูแ่ ล้ ว จึงได้ เกิดเป็ นกฎหมายซึง่ มี
ชื่ อ แตกต่า งกัน ไป เช่น กฎหมายมะละกา กฎหมายโยโฮร์ และกฎหมายเคดะห์ หลัก การของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี นี ้ การลงโทษถื อเป็ นสิ่งที่ ได้ รับการตอบแทนการปกครองต้ องใช้ อานาจ
เด็ดขาด การสืบมรดกถือหลักการตามบิดา การแต่ งงานนันจะแต่
้
งงานกับผู้ใดก็ได้ ถ้าหากไม่ผิดตาม
หลักการศาสนาอิสลาม ชาวมาเลเซียมีค่านิยมด้ านการกินอาหารจีนเป็ นลาดับแรก ให้ ความสนใจ
บริ โภคอาหารชาติอื่นๆ เช่น ชาติตะวันตก ญี่ปนุ่ เกาหลี และไทย ซึ่งมีให้ บริ การตามห้ างสรรพสินค้ า
ทัว่ ไป ส่วนชาวมุสลิมจะเคร่งครัดในหลักคาสอนของศาสนาอิสลามมากกว่ากลุม่ คนอื่น
วัฒนธรรมและประเพณีของชาวมาเลเซียมีความหลากหลาย ชาวมาเลเซียเชื ้อ
สายมลายูผูกพันอยู่กับศาสนาอิสลาม มี การถือศีลอดในเดือน “เราะมะฎอน” หลังจากสิ ้นสุดเดือน
เราะมะฎอน ชาวมุสลิมจะเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ในวัน “ฮารี รายา” (ฮารี รายอ) ในวันนี ้ผู้คนจะแต่งตัว
ด้ วยเสื ้อผ้ าใหม่และออกมาประกอบพิธีท างศาสนาแต่เช้ าตรู่ มีการออกไปเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องกัน
เด็กๆ จะได้ รับเงินแจกจากญาติผ้ ใู หญ่ วัน “ฮารี รายา” ถือเป็ นวันหยุดสาคัญของประเทศมาเลเซีย
ส่วนชาวมาเลเซียเชื ้อสายจีนก็มีวฒ
ั นธรรมประเพณีของตัวเองเช่นเดียวกัน มี
การเฉลิมฉลองตรุษจีนหรื อปี ใหม่จีนเช่นเดียวกับชาวจีนทัว่ โลก มีการไหว้ บรรพบุรุษ มีการเดินทางไป
เยี่ยมเยียนญาติผ้ ใู หญ่ ซึ่งมักจะจัดงานเลี ้ยงภายในครอบครัว นอกจากนี ้ยังมีเทศกาล “โคมไฟ” หรื อ
“เทศกาลไหว้ พระจันทร์ ” ที่ชาวจีนทัว่ โลกจัดขึ ้นเพื่อบูชาเทพีแห่งดวงจันทร์ อีกด้ วย
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ส่วนชาวมาเลเซียเชื อ้ สายอินเดียมีการเฉลิมฉลองเทศกาล “ดีปาวาลี ” หรื อ
“ทีปวาลี” ซึ่งเป็ นเทศกาลแห่งแสงไฟ ชาวฮินดูจะฉลองเทศกาลนี ้ด้ วยการสวดมนตร์ ขอพร จัดงาน
รวมญาติพบปะสังสรรค์กนั นอกจากนี ้ยังมีเทศกาล “ไทยปูซมั่ ” ซึ่งเป็ นเทศกาลเฉลิมฉลองวันประสูติ
ของ “พระขันธกุมาร” หรื อ “พระมูรุกะ” ชาวฮินดูที่อาศัยอยูใ่ นมาเลเซียมักจะจัดงานเฉลิมฉลองกันใน
เดือน 10 ตามปฏิทินทางจันทรคติ
 ระบบการปกครอง
มาเลเซียปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษั ตริ ย์เป็ นประมุขภายใต้
รัฐธรรมนูญและมีการปกครองเป็ นแบบสหพันธรัฐโดยมีรัฐบาลกลางแห่งสหพันธรัฐ และรัฐบาลของ
แต่ละรัฐ รัฐบาลกลางตังอยู
้ ่ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็ นเมืองหลวงของมาเลเซีย ส่วนรัฐบาลแห่งรัฐ
ตังอยู
้ ่ในแต่ละรัฐ รวมทังสิ
้ ้น 13 รัฐ โดยมีประมุขของรัฐเป็ นสุลต่านหรื อผู้ว่าการรัฐ คือ รัฐที่มีสลุ ต่าน
เป็ นประมุขจานวน 9 รัฐ ได้ แก่ เปรัค ปาหัง เซลัง -งอร์ เปอร์ ลิส เคดาห์ เนกรี เซมบิลนั ยะโฮร์ กลันตัน
และตรังกานู รัฐที่มีผ้ วู ่าการรัฐเป็ นประมุข จานวน 4 รัฐ ได้ แก่ ปี นัง มะละกา ซาราวัค และซาบาร์
นอกจากนี ้ยังมีเขตสหพันธรัฐอีก 2 เขต คือ กรุ งกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็ นเมือ งหลวงของประเทศ และ
เกาะลาบวน
ด้ านพรรคการเมืองในประเทศมาเลเซียนัน้ บางพรรคมีการทากิจกรรมทางการ
เมืองทัว่ ประเทศ แต่บางพรรคการเมืองนันท
้ ากิจกรรมเฉพาะรัฐ เช่น พรรคการเมืองในรัฐซาบะห์ และ
พรรคการเมืองในรัฐซาบะห์ ที่ทากิจกรรมทางการเมืองเฉพาะรัฐ ด้ วยความที่ประเทศมาเลเซียเป็ น
ประเทศพหุวฒ
ั นธรรม มีความหลากหลายทางเชื ้อชาติ บางพรรคการเมืองจัดตังขึ
้ ้นมาได้ จดั ตังขึ
้ ้น
เพื่อเป็ นตัวแทนของเชือ้ ชาตินนั ้ ๆ ตามข้ อมูลของคณะกรรมการการเลือกตังมาเลเซี
้
ย ปรากฎว่ามี
พรรคการเมืองต่างๆในประเทศมาเลเซีย ที่จดทะเบียนกับทางราชการมาเลเซียถึง 31 พรรคการเมือง
การปกครองแบบสหพันธรัฐนัน้ มีสมเด็จพระราชาธิ บดีเป็ นประมุข ซึ่งมาจากการเลือกตังจากเจ้
้
า
ผู้ปกครองรัฐ 9 แห่ง (ยะโฮร์ ตรังกานู ปะหัง สลังงอร์ เกดะห์ กลันตัน เนกรี เซมบิลนั เประ และปะลิส)
และผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ ้นดารงตาแหน่งวาระ 5 ปี
 ระบบสื่อสารมวลชน
กรณี ศึก ษาสื่ อมวลชนในประเทศมาเลเซี ย พบว่า สื่ อกระแสหลัก เช่น วิ ท ยุ
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์นนถู
ั ้ กครอบงาโดยผู้มีอานาจ แต่ในทางตรงกันข้ าม คือเครื อข่ายสังคม (Social
Network) ที่ใช้ เทคโนโลยีการสื่อสารกลับเข้ มแข็ง มาก ถือว่าเป็ นปรากฏการณ์ของความแตกต่างกัน
ในโลกแห่ง ความเป็ นจริ ง กั บ โลกเสมื อ นจริ ง หากพิ จ ารณาเหตุก ารณ์ ต่า งๆที่ เ กิ ดขึน้ ในประเทศ
มาเลเซี ย ภายใต้ การปกครองแบบเผด็จ การรั ฐสภาผนวกกับเศรษฐกิ จแบบพวกพ้ องของรั ฐ บาล
มาเลเซียที่นาโดยแนวร่วมพรรคแห่งชาติมาเลเซีย หรื อ “อัมโน” ซึ่งดาเนินการบริหารประเทศมาอย่าง

144

ต่อ เนื่ อ งยาวนาน นับ แต่ก ารเกิ ด ขึ น้ ของประเทศที่ ชื่ อ มาเลเซี ย ท าให้ ก ารแสดงความเห็ น ของ
สื่อมวลชนและนักกิจกรรมทางสังคมที่มีลกั ษณะเป็ นการวิพากษ์ วิจารณ์และการรวมกลุ่มกันในที่
สาธารณะนัน้ อาจนับเป็ นความผิ ด โดยมี กฎหมายความมั่นคงภายในหรื อกฎหมายความมั่นคง
แห่งชาติเป็ นเครื่ องมือในการปราบปรามอย่างรุนแรง
กลุ่มองค์กรนักข่าวไร้ พรมแดน (Report Without Borders) ที่เป็ นองค์กรการ
พัฒนาเอกชนไม่แสวงหากาไรได้ วิจารณ์ ว่าเสรี ภาพของสื่อมวลชนมาเลเซียค่อนข้ างเลวร้ ายอยู่ใน
ภาวะวิกฤติขนั ้ อาการโคม่า ซึ่งในวิกฤตยังมีโอกาสเมื่อรัฐบาลที่บริ หารงานโดยพรรคอัมโนได้ วาง
แผนการพัฒนาชาติระยะยาวและสามารถดาเนินการตามนโยบายได้ อย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการ
“Multimedia Super Corridor” ซึ่ ง เป็ นโครงการพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศขนาดใหญ่ ที่
วางโครงการนี ้ไว้ ว่าจะเป็ นฮับของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โครงการนี ้จะทาให้ พลเมืองชาวมาเลเซีย
ประมาณ 28 ล้ านคนจะสามารถเข้ าถึงอินเทอร์ เน็ตได้ ถึง 14 ล้ านคน
สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย
จากการศึกษาการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารของประชาชนในภาคตะวันออกเกี่ ยวกับ
ประเทศอินโดนี เซี ยพบว่า ผู้เ ข้ าอบรมได้ เปิ ดรั บข้ อมูลข่าวสารในหลายด้ าน ประกอบด้ วย ความ
เป็ นมาของประเทศอินโดนีเซีย การเมืองการปกครอง ระบบสื่อสารมวลชนและประเด็นอื่น ดังต่อไปนี ้
 ความเป็ นมาของสาธาณรัฐอินโดนีเซีย
ก่อนคริ สตกาลประมาน 3,000 – 5,000 ปี ได้ มีชาวมาเลย์เชื ้อสายมองโกลอยด์
จากจีนตอนใต้ ยนู าน และตังเกี๋ยได้ อพยพเข้ าไปในอินโดนีเซีย ชนพวกนี ้ได้ เอาวัฒนธรรมของยุคหิน
ใหม่ ยุคบรอนซ์ รวมทังภาษาออสโตรนี
้
เซียเข้ ามาในอินโดนีเซียด้ วยโดยเข้ ามาอาศัยและแต่งงานกับ
ชาวพื ้นเมือง สอนให้ ชาวพื ้นเมืองรู้จกั วิธีปลูก ข้ าว สร้ างที่พกั อาศัย วิธีการปั น้ หม้ อ ทอผ้ า รวมทังการ
้
หาเลี ้ยงชีพ การผจญภัยในทะเล พวกเหล่านี ้มีความสามารถในการเดินเรื อ สามารถแล่นเรื อออกไป
ไกลถึงหมู่เกาะมาดากัสการ์ ที่อยู่ทางทิศตะวันตก เกาะอิเจียน โปลีนีเซียน และหมู่เกาะต่างๆ ทางทิศ
ตะวันออก ต่อมาในระยะเวลาประมาน 100 ปี ก่อนคริ สตศักราชจนถึงต้ นคริ สตศักราช ได้ มีการติดต่อ
ค้ าขายระหว่างพ่อค้ าชาวจีน
ในคริ สต์ศตวรรษแรกได้ มีชาวฮินดูจากอินเดียตะวันออกเฉี ยงใต้ อพยพเข้ ามา
ในอินโดนีเซีย และได้ นาภาษาสันสกฤต ภาษาปั ลวะ เข้ ามาเผยแพร่ ซึ่งต่อมาได้ วิวัฒนาการเป็ น
ภาษาชวาเก่า ชวาใหม่ และอักษรอินโดนีเซียอื่นๆ การหลัง่ ไหลเข้ ามาในอินโดนีเซียของชาวฮินดูได้
ดาเนินไปอย่างต่อเนื่องจนถึงคริ สตศตวรรษที่ 7 ทาให้ อิทธิพลและความเชื่อถือในลัทธิตา่ งๆได้ ขยาย
วงกว้ างออกไปโดยเฉพาะในหมู่ชนชันสู
้ ง ในที่สุดได้ ผสมผสานกลืนกลายเป็ นวัฒนธรรมประจาชาติ
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ไป วัฒนธรรมส่วนใหญ่ที่ชาวอินโดนีเซียได้ รับจากชาวฮินดู ได้ แก่ สถาปั ตยกรรมการปั น้ รูป วรรณคดี
ดนตรี นาฏศิลป์ และการเล่นพื ้นเมือง ซึง่ ยังคงมีอยูใ่ นบาหลี และลอมบอร์ กตะวันตก
ระหว่า งปี พ.ศ. 643 – 743 พุทธศาสนาฝ่ ายมหายานและฝ่ ายเถรวาทจาก
อินเดียได้ เริ่ มเผยแพร่ เข้ ามาในอินโดนีเซี ย ในระยะแรกๆยังไม่ได้ รับความนิยมมากนัก มาถึงสมัน
อาณาจักศรี วิชยั พุทธศาสนาได้ รุ่งเรื องมากขึ ้น ในปี พ.ศ.1215 โดยมีศนู ย์กลางที่เมืองปาเลมบัง ใน
เกาะสุมาตรา และชวาตอนกลาง และเริ่ มเสื่อมลงเมื่อสิ ้นสุดอิทธิพลของ อาณาจักรศรี วิชยั นับแต่
ปลายพุทธศตวรรษที่ 13 ต่อมาในปี พ.ศ. 1389 พ่อค้ าชาวอาหรับได้ เดินทางมาถึงเกาะสุมาตราครัง้
แรกซึง่ ได้ นาเอาศาสนาอิสลามมาเผยแพร่
ต่อมาประเทศฮอลแลนด์ได้ เข้ ามายังอินโดนีเซียเพื่อทาการค้ า ในที่สุดได้ ทา
การยึด ครองอิ นโดนี เ ซี ยในปี พ.ศ. 2164 จากนัน้ ได้ ข ยายการปกครองออกไปทั่วประเทศ ท าให้
อินโดนีเซียตกอยู่ในฐานะอาณานิคมของฮอลแลนด์ ทว่าต่อมาได้ มีการทาสงครามต่อต้ านฮอลแลนด์
โดยในปี พ.ศ.2209 นาโดยสุลต่านฮานุดดินแห่งโกลา แต่ว่าการทาสงครามประสบความล้ มเหลวจน
ต้ องเซ็นสัญญายอมแพ้ ในปี พ.ศ.2310
ในปี พ.ศ.2233 – 2367 ฮอนแลนด์ได้ สง่ ทหารเข้ าควบคุมหมู่เกาะโมลุกกัสเพื่ อ
เข้ าควบคุมการค้ าเครื่ องเทศ ในระยะเวลาเดียวกันได้ ปรากฏมีชาวอังกฤษเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานอยูท่ ี่เมือง
เบวกูเลนทางฝั่ งตะวันตกของเกาะสุมาตรา และได้ มีการสร้ างป้อมค่ายขึ ้น จะเห็นได้ วา่ ในระยะนี ้ชาว
อังกฤษยังไม่มีบทบาทมากนัก
ต่อมาในปี พ.ศ.2283 ชาวจีนที่อาศัยอยู่ในจาการ์ ตาได้ ทาการต่อต้ านชาวดัตช์
เนื่องจากไม่พอใจที่ถูกเอารัดเอาเปรี ยบทังในด้
้ านเศรษฐกิจ และด้ านอื่นๆ ชาวอินโดนีเซียได้ เข้ าร่วม
ในการต่อต้ านครัง้ นี ้ด้ วย แต่ก็ยงั ไม่สามารถเอาชนะได้ จากการลุกขึ ้นมาต่อต้ านในครัง้ นี ้ทาให้ ชาวจีน
ถูกชาวดัตช์สงั หารมากกว่า 10,000 คน ต่อมาประเทศอังกฤษได้ เข้ ามามีอิทธิพลในอินโดนีเซีย ตรง
กับรั ช สมัยของนโปเลี ยน ฝรั่ ง เศสได้ เข้ า ครอบครองฮอลแลนด์ อัง กฤษได้ จัดตัง้ บริ ษัทบริ ติส อี ส
(British East Company) ขึ น้ และได้ เ ข้ า ปกครองอิ น โดนี เ ซี ย แทน จากการศึก ษาพบว่ า ตรงกั บ
พุท ธศัก ราช 2358 – 2359 ครั น้ เมื่ อ นโปเลี ย นแห่ ง ฝรั่ ง เศสสิ น้ อ านาจลงในปี พ.ศ.2358 ท าให้
อินโดนีเซียกลับไปเป็ นอาณานิคมของฮอลแลนด์อีกครัง้ หนึ่ง นับตังแต่
้ อินโดนีเซียตกอยู่ภายใต้ การ
ปกครองของฮอลแลนด์ ชาวอินโดนีเซียได้ ลกุ ขึ ้นต่อต้ านการปกครองของฮอลแลนด์หลายครัง้ แต่ไม่
สามารถเอาชนะได้
ต่อมา พ.ศ. 2451 อินโดนีเซียได้ จดั ตังสมาคม
้
Budi Utom ซึ่งแปลว่าความบาก
บัน่ อันสูงส่งขึ ้น โดยร่วมกันก่อตังพรรคการเมื
้
องขึ ้นหลายพรรคเพื่อเป็ นข้ อต่อรองในการเรี ยกร้ องเอก
ราชจากฮอลแลนด์ ในปี พ.ศ.2467 กลุ่มนักศึกษาอินโดนีเซียได้ จดั ตังสมาคมนั
้
กศึกษาอินโดนีเซียขึ ้น
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โดยมี ดร. โมฮัม หมัดอัตตา เป็ นหัวหน้ า ในปี พ.ศ. 2470 ดร. โมฮัม หมัดอัตตาได้ จัดตัง้ องค์การ
สหพันธ์ และรวมพรรคการเมืองของอินโดนีเซียเข้ าด้ วยกัน ประกอบกับปี เดียวกัน ดร. ซูการ์ โน และ
บุค คลชัน้ น าอี ก หลายคนได้ ร่ ว มกัน จัด ตัง้ พรรคชาติ นิ ย มอิ น โดนี เ ซี ย ขึ น้ โดยให้ ใ ช้ ภ าษาฮาซา
อินโดนีเซียเป็ นภาษากลางในการติดต่อ ประสานงานสนับสนุนนโยบายที่จะไม่ให้ ความร่ วมมือใดๆ
แก่เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปกครองของฮอลแลนด์ การเคลื่อนไหวดังกล่าวได้ รับการสนับสนุนอย่างกว้ างขวาง
ในกลุ่ม เยาวชน ในระหว่างสงครามมหาเอเชี ยบูรพา กองทัพ ญี่ ปุ่นได้ เข้ ายึดครองอินโดนี เซี ยได้
ระหว่างปี พ.ศ. 2485 – 2487 กองทัพญี่ปนพยายามเอาใจชาวอิ
ุ่
นโดนีเซียด้ วยการปล่อยตัวผู้นาทาง
การเมืองที่ถกู ทางการฮอลแลนด์คมุ ขังไว้ เมื่อญี่ปนแพ้
ุ่ สงครามในปี พ.ศ. 2488 ได้ เปิ ดโอกาสให้ ชาว
อินโดนีเซียในการนาของ ดร. ซูการ์ โน และ ดร. โมฮัมหมัด ฮัตตา ประกาศอิสรภาพของอินโดนีเซีย
เมื่อปี พ.ศ. 2488 พร้ อมกับประกาศหลักการแห่งรัฐห้ าประการ คือ 1. เชื่อมัน่ ในพระเจ้ าสูงสุดเพียง
องค์เดียว 2. มวลมนุษย์แห่งอารยะ 3. ชาตินิยม 4. ประชาธิปไตย 5. ความยุตธิ รรมของสังคม
อินโดนีเซียได้ ประกาศใช้ รัฐธรรมนูญฉบับแรก เมื่อปี พ.ศ. 2488 และได้ เลือกตัง้
ดร. ซูการ์ โน เป็ นประธานาธิ บดี และ ดร. โมฮัมหมัด ฮัตตา เป็ นรองประธานาธิ บดี หลังจากที่ไ ด้
ประกาศอิสรภาพได้ ไม่นาน ฮอลแลนด์ก็ได้ พยายามกลับเข้ ายึดครองอินโดนีเซียอีก ทาให้ เกิดการสู้
รบอย่างรุ นแรงบนเกาะสุมาตรา ด้ วยเหตุนี ้อินโดนีเซียจึงถือเอาวันที่ 10 พฤศจิกายน 2488 เป็ นวัน
วีรบุรุษแห่งชาติ และมีการฉลองเป็ นประจาทุกปี ในปี พ.ศ. 2492 ประเทศในเอเชียรวม 19 ประเทศ
ได้ ร่ ว มประชุม กัน ที่ ก รุ ง นิ ว เดลฮี ประเทศอิ น เดี ย เพื่ อ เรี ย กร้ องให้ ค ณะมนตรี ค วามมั่น คงแห่ ง
สหประชาชาติบงั คับให้ ฮอลแลนด์ปล่อยตัวนักโทษการเมืองของอินโดนีเซียทังหมดและมอบอธิ
้
ปไตย
ให้ อินโดนีเซียภายในปี พ.ศ. 2493 ต่อมาได้ มีการจัดการประชุมของสหประชาชาติที่กรุงเฮก ประเทศ
เนเธอร์ แลนด์ ได้ สรุ ปข้ อตกลงให้ หยุดยิงในอินโดนีเซีย และให้ ฮอลแลนด์ปล่อยตัวผู้นาทางการเมือง
ทังหมด
้
จากการประชุมครัง้ นี ้ทาให้ อินโดนีเซียได้ รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.
2492 ยกเว้ นเกาะอิเรี ยนตะวันตก ยังคงอยูใ่ นการปกครองของเนเธอร์ แลนด์
ประเทศอินโดนีเซีย มีประชากรส่วนใหญ่เป็ นเชื ้อสายมาเลย์ ประมาณร้ อยละ
95 ที่เหลือเป็ นอินเดีย อาหรับ จีน และชาวยุโรป แต่ถ้าแบ่งตามหลักฐานแล้ วถือว่าชาวอินโดนีเซียมี
ต้ นก าเนิ ด มาจาก 365 เชื อ้ ชาติ รวมเป็ นกลุ่ ม ใหญ่ ๆ ได้ สี่ ก ลุ่ ม ด้ วยกั น คื อ เมสเลเนเซี ย น
(Melanesians) เป็ นเผ่าพันธุ์ที่ผสมกันระหว่างกลุ่มมองโกลลอยด์ กับวาจาด โปรโตออสโตรเนเซียน
(Proto - Autronesians) โพลีเนเซียน (Polynesians) โมโครเนเซียน (Micronesians) ในประเด็นการ
นับถือศาสนาของชาวอินโดนีเซียนันพบว่
้
าชาวอินโดนีเซียนับถือศาสนา 4 ศาสนาใหญ่ คือ 1. ศาสนา
อิสลาม ถือว่าเป็ นศาสนาที่ประชากรในประเทศอินโดนีเซียมีการนับถือมากที่สดุ ใน 4 ศาสนาทังหมด
้
เฉลี่ยโดยประมาณ 143 ล้ านคน หรื อคิดเป็ น 86.90% เทียบได้ ว่าอินโดนีเซียเป็ นประเทศที่มีประชากร

147

นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลกก็ว่าได้ 2. ศาสนาคริ สต์ ในประเทศอินโดนีเซียมีผ้ นู บั ถือนิกาย
โปแตสแตนท์ มากกว่านิกายโรมันคาธอลิคราว 2 เท่า 3. ศาสนาฮินดู มีการนับถือกันมากในเกาะ
บาหลี เพราะบาหลีเป็ นเพียงสถานที่เดียวที่ผ้ คู นยังนับถือ ฮินดูอยู่ 4. ศาสนาพุทธ มีผ้ นู บั ถือศาสนา
พุทธเป็ นส่วนน้ อย ส่วนใหญ่เป็ นชาวอินโดนีเซียเชื ้อสายจีน
ชาวอิ น โดนี เ ซี ย ใช้ ภ าษาอิ น โดนี เ ซี ย เป็ นภาษาทางการ เนื่ อ งจากประเทศ
อินโดนีเซียประกอบด้ วยชนหลายเชื ้อชาติจึงมีการใช้ ภาษาที่หลากหลาย เป็ นภาษาที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา เนื่ องจากเกิดคาที่ ยืมมาจากภาษาอื่ น ๆ อยู่ตลอด อินโดนีเซี ยเป็ นประเทศที่ มี ความ
หลากหลายทังเชื
้ ้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ การดารงชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี แม้ แต่ภาษาก็ยงั มี
ความแตกต่างกัน เนื่องจากภูมิศาสตร์ ของประเทศอินโดนีเซียนันมี
้ ลกั ษณะแบ่งแยกเป็ นเกาะหลายๆ
เกาะจานวนมาก ทาให้ เกิดความหลากหลายขึ ้น ดังเช่นผู้คนที่อยู่ตามพื ้นที่ชนบทก็จะมีคา่ นิยมความ
เชื่อดังเดิ
้ มค่อนข้ างสูง ส่วนผู้คนที่อยู่ในเมืองก็ได้ รับการศึกษาแบบสากลจึงมีค่านิยมความเชื่อที่
แตกต่างกันออกไป โดยสามารถรวบรวมค่านิยมความเชื่อต่างๆของประเทศอินโดนีเซียได้ ดังนี ้
ชาวดายัคดายัค ชื่อชนพื ้นเมืองดังเดิ
้ มของเกาะกาลิมนั ตันหรื อเกาะบอร์ เนียว
มีคา่ นิยมความเชื่อในเรื่ องของการสัก ใส่ฟันทอง และการถ่วงหูยาว ซึ่งชาวดายัคได้ ทาสืบต่อกันมา
เป็ นเวลานาน เดิมทีแล้ วการถ่วงหูนนท
ั ้ าทังชายและหญิ
้
ง แต่ภายหลังกลายเป็ นค่านิยมของผู้หญิงใน
เรื่ องของความสวยงาม โดยการถ่วงหูนบั เป็ นสัญลักษณ์ของความงาม การมีฐานะ กินดีอยู่ดี และ
เป็ นการแบ่งแยกชนชันของตนออกจากพวกเชลยหรื
้
อพวกทาสซึ่งได้ มาจากต่อสู้ชนะชนท้ องถิ่นเผ่า
อื่นๆ ความเชื่อเรื่ องของศาสนา ในประเทศอินโดนีเซียนัน้ มีความหลากหลายมากเนื่องจากปั จจัย
ต่างๆ โดยสามารถจาแนกศาสนาได้ ดงั นี ้ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู และ
ศาสนาขงจื ้อ โดยข้ อกาหนดและความเคร่งก็จะแตกต่างกันไป
ศิลปวัฒนธรรมและวรรณคดีของอินโดนี เซีย ส่วนใหญ่ได้ รับอิทธิ พ ลมาจาก
อินเดีย ดูได้ จากลวดลายของเครื่ องแต่งกาย ที่พกั อาศัย ศาสนสถาน และนาฏศิลป์ในแขนงต่างๆด้ าน
สถาปั ตยกรรมของอินโดนีเซีย หากเป็ นอาคารบ้ านเรื อนของประชาชนโดยทัว่ ๆ ไปจะใช้ วสั ดุที่หาได้
ในท้ องถิ่นเป็ นอุปกรณ์ก่อสร้ าง ส่วนโบราณสถานหรื อเทวสถานสาคัญๆ มักได้ รับอิทธิพลจากศาสนา
พุทธนิกายมหายาน ศาสนาฮินดู รวมทัง้ ศาสนาอิสลามซึ่ง เข้ ามาเผยแผ่ในอินโดนีเซียหลังสุดแต่
ปั จจุบนั กลายเป็ นศาสนาที่มีผ้ นู บั ถือมากที่สดุ ของประเทศ ด้ านศิลปหัตถกรรม มักเป็ นงานฝี มือแบบ
ธรรมชาติ ผลงานหัตถกรรมที่มี ชื่อเสียง ได้ แก่ เครื่ องปั น้ ดินเผา งานแกะสลักไม้ และหิน ซึ่งได้ รับ
อิทธิพลมาจากศิลปกรรมฮินดู โดยบาหลีได้ ชื่อว่าเป็ นแหล่งผลิตสินค้ าแกะสลักที่มีชื่อเสียงมากที่สุด
ด้ านมหรสพการแสดง ส่วนใหญ่ได้ รับอิทธิพลจากศาสนาฮินดูและความเชื่อเรื่ องเทพเจ้ า เช่น ระบา
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บารอง ที่มีเรื่ องราวเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างฝ่ ายธรรมะกับฝ่ ายอธรรม สาหรับเทศกาลและประเพณี
สาคัญของอินโดนีเซีย เช่น
วันนีเยปิ (Nyepi) หรื อวันขึ ้นปี ใหม่ของชาวฮินดู ตามปฏิทินจันทรคติของชาว
บาหลี อยู่ในช่วงเดือนมีนาคม ชาวบาหลีจะถือเป็ นวันแห่งการสงบนิ่ง ไม่มีการจุดไฟ หุงหาอาหาร
ทางาน และงดประกอบกิจกรรมทุกอย่างในชุมชน เทศกาลกาลุงกัน (Galungun) เป็ นงานประจาปี
ของชาวบาหลี จัดขึน้ เพื่อฉลองชัย ชนะของเทพเจ้ าที่มีต่อวิญญาณร้ าย มีการตังศาลเพี
้
ยงตาวาง
เครื่ องไหว้ สกั การะสีสนั สดใส ทังขนม
้
ดอกไม้ และผลไม้ ที่ประตูบ้าน ให้ วิญญาณบรรพบุรุษที่จะลง
จากสวรรค์ ม าเยี่ ย มลูก หลาน เทศกาลกาซาดา (Kasada) คือ งานบวงสรวงภูเ ขาไฟโบรโม ทาง
ตะวันออกของเกาะชวา ซึง่ จัดขึ ้นเป็ นประจาทุกปี
 ระบบการปกครอง
อิ น โดนี เ ซี ย มี ร ะบบการปกครองแบบสาธารณรั ฐ โดยมี ป ระธานาธิ บ ดี เ ป็ น
ประมุข มีการปกครองในรูปรัฐเดียว ระบบการปกครองเป็ นแบบรวมทังประเทศและใช้
้
หลักปั ญจศีล
เป็ นหลักในการปกครองประเทศ ประกอบไปด้ วย การนับถือพระเจ้ าองค์เดียว การเป็ นมนุษย์ที่เจริ ญ
และคงไว้ ซึ่งความเที่ยงธรรม ความเป็ นเอกภาพของอินโดนีเซีย ประชาธิปไตยแบบมีผ้ แู ทน ความ
ยุตธิ รรมในสังคมชาวอินโดนีเซีย
ประธานาธิบดีดารงตาแหน่งเป็ นทังประมุ
้
ขของประเทศและประมุขฝ่ ายบริ หาร
มีวาระดารงตาแหน่งคราวละ 5 ปี ดารงตาแหน่งติดต่อกันได้ ไม่เกินสองวาระ ส่วนรองประธานาธิบดี
โดยปกติ ไ ม่ มี อ านาจอย่ า งเป็ นทางการ แต่ มี ฐ านะเป็ นบุ ค คลแรกที่ จ ะได้ ขึ น้ ด ารงต าแหน่ ง
ประธานาธิบดีในกรณีที่ประธานาธิบดีมีเหตุต้องพ้ นจากตาแหน่งในระหว่างวาระ นับตังแต่
้ ปี ค.ศ.
2004 เป็ นต้ นมาตาแหน่งประธานาธิบดีและรองประธานาธิ บดีของอินโดนีเซียมาจากการเลือกตัง้
โดยตรงของประชาชน หัวหน้ าฝ่ ายบริ หารคือประธานาธิบดี โดยประธานาธิบดีมีสถานะเป็ นหัวหน้ า
คณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้ าที่ต้องทางานร่วมกับคณะรัฐมนตรี ที่มาจากการแต่งตังของประธานาธิ
้
บดีเอง
ทังนี
้ ้ในการจัดแบ่งกระทรวงและตาแหน่งต่างๆ ในการบริ หารราชการส่วนกลางมีความหลากหลาย
พรรคแห่งชาติของอินโดนีเซียเป็ นพรรคการเมืองที่อินโดนีเซียก่อตังตั
้ งแต่
้ พ.ศ. 2470 จนถึงปั จจุบนั
แบ่ง ออกเป็ น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ก่อนได้ รับเอกราช ช่วงที่ 2 หลัง ได้ รับเอกราช โดยหลัง จากการ
ประกาศเอกราชของอินโดนีเซียซึ่งเกิดขึ ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2488 ได้ จดั ตังคณะกรรมการกลาง
้
แห่งชาติอินโดนีเซีย และได้ จดั ตังพรรคแห่
้
งชาติขึ ้นอีกในเดือนกันยายน จากนันในเดื
้
อนมกราคมได้
ฟื น้ ฟูพรรคแห่งชาติอินโดนีเซียขึ ้นใหม่โดยไม่มีซูการ์ โนเนื่องจากขณะนันเป็
้ นประธานาธิบดีที่ต้องอยู่
เหนือการเมือง และพรรคนี ้ได้ รับการสนับสนุนมากและได้ เสียงข้ างมากในการเลือกตังในอิ
้ นโดนีเซีย
พรรคนี ้เน้ นแยกศาสนาออกจากการเมืองและแนวคิดชาตินิยม
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ในอดีตพรรคการเมืองในอินโดนีเซียถูกสร้ างขึ ้นมาบนพื ้นฐานของอุดมการณ์
ทางการเมืองที่ชดั เจน เช่น อุ ดมการณ์ชาตินิยม อุดมการณ์ที่มาจากความเชื่อทางศาสนาอิสลาม
ดังนัน้ พรรคการเมืองในอดีตจึงเป็ นตัวแทนของกลุ่มทางสังคมที่ สมาชิ กมีแนวคิดและอุดมการณ์
เดียวกันอย่างชัดเจน แต่ในปั จ จุบันอุดมการณ์ ดัง กล่าวก็ เลื อนหายไปอย่างมาก เนื่ องจากความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ รวมทังวิ
้ ถีชีวิตความเป็ นอยู่ของคนอินโดนีเซียที่
แม้ จะนับถื อศาสนาอิสลามแต่ก็มีประชาชนเป็ นจานวนมากที่ไม่ได้ ยึดแนวทางปฏิบตั ิของศาสนา
อย่างเคร่ งครัด ดังนันพรรคการเมื
้
องที่ตงขึ
ั ้ ้นใหม่ในปั จจุบนั จึงไม่ได้ ถูกจัดตังขึ
้ ้นจากอุดมการณ์ทาง
การเมืองร่วมกันของสมาชิกพรรค แต่กลับถูกตังขึ
้ ้นเพื่อสนับสนุนนักการเมืองบางคนในการเลือกตัง้
พรรคการเมืองใหม่ๆเหล่านี ้จึงไม่คอ่ ยมีความผูกพันกับประชาชนชาวอินโดนีเซียเหมือนพรรคเก่าแก่
ในอดีต ที่เห็นได้ ชดั คือพรรค Demokrat Party (PD) ของประธานาธิบดียดุ โดโยโน่ แม้ วา่ พรรค PD จะ
ถูกจัดตังขึ
้ ้นก่อนการเลือกตังเมื
้ ่อ พ.ศ. 2547 เพียงไม่กี่เดือน แต่พรรคกลับได้ รับคะแนนเสียงอย่าง
ท่วมท้ นสูงกว่าพรรคการเมืองที่ก่อตังมานานแล้
้
วอีกหลายพรรค เช่น Golkar PKS และ PDIP ทังนี
้ ้
เนื่องจากความนิยมชมชอบในตัวประธานาธิบดียดุ โดโยโน่ของประชาชนชาวอินโดนีเซีย
 ระบบสื่อสารมวลชน
สื่ อ ในประเทศที่ มี ข นาดใหญ่ แ ละมี ค วามหลากหลายเช่ น นี ้ ต่ า งก็ มี ค วาม
หลากหลายเช่นเดียวกับประชากรของประเทศ ในกรุงจาการ์ ต้ามีสถานีโทรทัศน์ของเอกชน 10 แห่ง
และสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น 1 แห่ง ในหลายจังหวัดไม่มีสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น มีเพียงจังหวัดใหญ่ๆ ที่
มีสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นของตัวเอง คือที่สรุ ะบายา (Surabaya) เมดาน (Medan) โซโล (Solo) จ็อกจา
(Yogya) บัน ดุง (Bandung) เซมารั ง (Semarang) และเดนพาซาร์ (Denpasar) สถานี โ ทรทัศ น์
ทังหมดนี
้
้เพิ่งก่อตังและยั
้
งคงมีคาถามต่ออนาคตทางธุรกิจของสถานีเหล่านี ้ ขณะที่อินโดนีเซียก้ าวไป
อย่างช้ าๆ เพื่อสูค่ วามเป็ นประชาธิปไตยที่มากขึ ้น ผลประโยชน์ในสื่อได้ เติบโตขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นับตังแต่
้ มีการออกกฎหมายใหม่ที่บงั คับให้ ทุกจังหวัด เขตปกครอง และเมืองต่างๆ เลือกผู้นาจาก
การเลือกตังโดยตรง
้
ปั จจุบนั มีสถานีโทรทัศน์เอกชนมากกว่า 1,000 แห่งที่ส่งสัญญาณถ่ายทอดทัว่
ประเทศ และสถานีแห่งใหม่ๆ กาลังก่อตัวขึน้ กฎข้ อบังคับใหม่ที่กาหนดให้ สถานีโทรทัศน์ทุกแห่ง
เปลี่ยนเป็ นระบบดิจิตอลภายในปี พ.ศ.2552 (2009) จะทาให้ โทรทัศน์ท้องถิ่นหลายร้ อยช่องที่เป็ น
ระบบแอนะล็อก สามารถถูกแปลงไปเป็ น 6 ช่องใหม่ที่เป็ นระบบดิจิตอล
บุคคลที่ต้องการเดินทางเข้ าประเทศอินโดนีเซียจะต้ องเตรี ยมสิ่งต่างๆ ให้ พร้ อม
และเตรี ยมหาข้ อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินชีวิตในประเทศอินโดนีเซีย ดังต่อไปนี ้ ประเด็น
แรก คือ หนังสือเดินทาง ควรมีอายุใช้ งานเหลืออยู่มากกว่า 6 เดือน หากน้ อยกว่า 6 เดือน ควรทา
หนังสือเดินทางเล่มใหม่เนื่องจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองของอินโดนีเซียเข้ มงวดและไม่อนุญาต
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ให้ ชาวต่างชาติที่ถือหนังสือเดินทางที่มีอายุใช้ งานเหลือน้ อยกว่า 6 เดือนเข้ าประเทศ ประเด็นที่สอง
การขอวีซ่า การเดินทางไปประเทศอินโดนีเซียจะต้ องขอรับ การตรวจลงตราให้ ตรงตามวัตถุประสงค์
ของการเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจาประเทศไทยหรื อสถานกงสุลอินโดนีเซีย
ประจ าจัง หวัด สงขลา โดยเอกสารเบื อ้ งต้ น ที่ ต้ อ งเตรี ย มส าหรั บ การไปขอรั บ การตรวจลงตรา
ประกอบด้ วย แบบฟอร์ ม การขอรั บการตรวจลงตรา (ตามประเภทของการตรวจลงตรา) หนังสื อ
เดิน ทางที่ มี อ ายุใ ช้ ง านเหลื อ มากกว่า 6 เดื อน บัต รโดยสารเครื่ อ งบินไป-กลับหรื อ บัต รโดยสาร
เครื่ องบินไปยังประเทศจุดหมายปลายทาง เอกสารการเงินที่รับรองว่ามีคา่ ใช้ จ่ายเพียงพอในระหว่าง
การพานักในอินโดนีเซีย รู ปถ่ายสีหน้ าตรงขนาด 4x6 ซม. จานวน 2 รู ป ค่าธรรมเนี ยมการตรวจลง
ตรา (ตามประเภทของการตรวจลงตร การตรวจลงตราแบ่งออกเป็ นประเภทต่างๆได้ แก่ การตรวจลง
ตราประเภทท่องเที่ยว (Tourist Visa) สาหรับท่องเที่ยวในอินโดนีเซียสามารถพานักในอินโดนีเซียได้
4 สัปดาห์
การตรวจลงตราประเภทธุรกิจ (Business Visa) สาหรับการเดินทางไปติดต่อ
ธุรกิจทัว่ ไปที่อินโดนีเซียรวมถึงการประชุมหรื อสัมมนาทางธุรกิจซึ่งไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับการรับจ้ างทา
งานหรื อทากิจ กรรมที่ ไ ด้ รับค่าตอบแทนสามารถพานักในอินโดนี เซี ยได้ 60 วัน การตรวจลงตรา
ประเภท Social Visit (Social Visit Visa) สาหรับการเดินทางไปเยี่ยมครอบครัว/ญาติ/เพื่อนการเยี่ยม
ชมองค์กรต่างๆ การแลกเปลี่ยนนักเรี ยน/นักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาการทาวิจยั และการเข้ า
ร่วมอบรมในหลักสูตรระยะสันที
้ ่อินโดนีเซียสามารถพานักอยู่ในอินโดนีเซียได้ 60 วัน การตรวจลงตรา
ประเภทอยูช่ วั่ คราว การตรวจลงตราประเภทคนเดินทางผ่าน สาหรับการเดินทางผ่านอินโดนีเซียเพื่อ
เดินทางต่อไปยังประเทศจุดหมายปลายทางสามารถพานักอยู่ในอินโดนีเซียได้ 14 วันนับจากวันที่
เดินทางเข้ าเมือง การตรวจลงตราประเภทอื่นๆได้ แก่การตรวจลงตราประเภทการทูต การตรวจลงตรา
ประเภทราชการ และการตรวจลงตราสาหรับสื่อมวลชน
สำธำรณรัฐฟิ ลิปปิ นส์
จากการศึกษาการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารของประชาชนในภาคตะวันออกเกี่ ยวกับ
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์พบว่าผู้เข้ าอบรมได้ เปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารในหลายด้ าน ประกอบด้ วย ความเป็ นมา
ของประเทศฟิ ลิปปิ นส์ การเมืองการปกครอง ระบบสื่อสารมวลชน และประเด็นอื่น ดังต่อไปนี ้
 ความเป็ นมา
“ฟิ ลิ ป ปิ นส์ ” มี ชื่ อ ทางการคื อ “สาธารณรั ฐ ฟิ ลิ ป ปิ นส์ ” (Republic of the
Philippines) เป็ นประเทศที่ประกอบด้ วยเกาะจานวน 7,107 เกาะ ตังอยู
้ ่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ห่าง
จากเอเชียแผ่นดินใหญ่ทางตะวันออกเฉี ยงใต้ ประมาณ 100 กิโลเมตร และมีลกั ษณะพิเศษคือ เป็ น
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ประเทศเพียงหนึ่งเดียวที่มีพรมแดนทางทะเลที่ติดต่อระหว่างกันยาวมากที่สดุ ในโลก ในอดีตประเทศ
สเปนได้ เข้ าครอบครองประเทศฟิ ลิปปิ นส์ มาอย่างยาวนาน เมื่อสิ ้นสุดการเป็ นอาณานิคมของเสปน
ต่อมาประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ เข้ า มาครอบครองประเทศฟิ ลิปปิ นส์อีกครัง้ หนึ่ง ภายหลังที่ตกเป็ น
เมื อ งขึน้ ของประเทศสเปนมากว่า 300 ปี และตกอยู่ภ ายใต้ ก ารปกครองของสหรั ฐ อเมริ ก าอี ก
ประมาณ 50 ปี จากนัน้ ฟิ ลิ ปปิ นส์ ก็ไ ด้ รับเอกราชจากการทาสนธิ สัญญากับสหรั ฐอเมริ กาในช่วง
สงครามโลกครัง้ ที่สอง เมื่อสงครามโลกครัง้ ที่ 2 สิ ้นสุดลง ฟิ ลิปปิ นส์ก็ได้ รับเอกราชจากสหรัฐอเมริ กา
อย่างเป็ นทางการในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2489
ชาวพื ้นเมืองของฟิ ลิปปิ นส์มีความเชื่อถือในพระเจ้ า เชื่อว่าพระเจ้ าเป็ นผู้สร้ าง
โลก นอกจากนี ้ยังมีเทพเจ้ าอื่นอีกมากที่มีอานาจรองลงมา คนพื ้นเมืองจะมีพิธีทางศาสนาด้ วยการ
สวดมนต์ บูช ายัญ ต่อเทพเจ้ าและสิ่ ง ศัก ดิ์สิ ทธิ์ ทัง้ หลาย โดยมี นักบวชของนิกายนัน้ เป็ นผู้ทาพิธี
นอกจากเทพเจ้ าแล้ วชาวพื ้นเมืองยังนับถือสิ่งที่เป็ นธรรมชาติ เช่น ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว
ดาวตก ผีพ่งุ ใต้ และรวมไปถึงการนับถือบูชาสัตว์บางชนิด เช่น นก และจระเข้ เป็ นต้ น นอกจากนันยั
้ ง
มีต้นไม้ ใหญ่ ที่มีอายุมาก แม่น ้า ก้ อนหิน ที่ถกู ธรรมชาติตกแต่งไว้ อย่างสวยงามและแปลก
นอกจากนันชาวฟิ
้
ลิปปิ นส์ยงั เชื่อว่าเมื่อตายไปแล้ ววิญญาณก็จะต้ องท่องเที่ยว
จะได้ ขึ ้นสวรรค์ถ้าคนนันมี
้ พฤติกรรมดี ส่วนผู้ที่กระทาชัว่ ดุร้าย โหดเหี ้ยม ไม่ยตุ ธิ รรมต่อเพื่อนมนุษย์
ก็จะถูกพระเจ้ าลงโทษและนาไปสู่นรก ความเชื่อในยุคโบราณดังกล่าวยังคงมีอยู่ เป็ นมรดกสืบทอด
กันมาจนถึงปั จจุบนั สังเกตเห็นได้ จากงานเทศกาล และพิธีการต่าง ๆ ของชาวฟิ ลิปปิ นส์
ศาสนาอิสลาม เริ่ มเข้ ามาสู่คนพื ้นเมืองฟิ ลิปปิ นส์ราวคริ สตศตวรรษที่ 14 โดย
ชนชาวอาหรั บได้ เ ข้ ามาระหว่างที่ มี การติดต่อ ค้ าขายกับฟิ ลิปปิ นส์ ปั จ จุบันศาสนาอิสลามเริ่ ม มี
บทบาทและอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวฟิ ลิปปิ นส์เป็ นอย่างมาก พวกนี ้จะเรี ยกตนเองว่า “โมโร” ซึง่ อยู่
ทางตอนใต้ ของประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ซึง่ อยูใ่ นเกาะมินดาเนา และเกาะซูลู เป็ นส่วนมาก
ศาสนาคริ สต์ ชาวฟิ ลิปปิ นส์บางส่วนนับถือศาสนาคริ สต์ นิกายโรมันคาธอลิค เป็ นนิกายที่
สเปนนาเข้ ามเผยแพร่ ในฟิ ลิปปิ นส์ในระหว่างที่สเปนปกครองฟิ ลิปปิ นส์ ประชาชนให้ การยอมรับนับ
ถือนิกายนี ้มาก และศาสนาคริสต์มีอิทธิพลในวิถีชีวิต ความเป็ นอยู่ของชาวฟิ ลิปปิ นส์มาก นอกจากนี ้
การนับ ถื อ ศาสนาคริ ส ต์ นิ ก ายโรมัน คาธอลิ ค ยัง สามารถมี สิ ทธิ ใ นการยกเว้ นภาษี แ ละได้ รั บ
ผลประโยชน์อื่นอีกด้ วย เพราะบาทหลวงจะเป็ นผู้คอยปกป้องบุคคลเหล่านันตลอดเวลา
้
ด้ วยสาเหตุ
ดัง กล่ า วคริ ส ตศาสนาจึ ง เป็ นศาสนาประจ าชาติ ข องฟิ ลิ ป ปิ นส์ ใ นปั จ จุบัน แต่ ท ว่ า หลัง จากที่
สหรัฐอเมริ กาเข้ ามามีบทบาทในการปกครองฟิ ลิปปิ นส์แล้ ว สหรัฐฯได้ ให้ สิ ทธิ และเสรี ภาพแก่ชาว
ฟิ ลิปปิ นส์อย่างมากและเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนมีเสรี ภาพในการนับถือศาสนาและได้ นาเอานิกายโป
รเตสแตนท์เข้ ามาเผยแพร่ในฟิ ลิปปิ นส์ด้วย
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ประเด็นการใช้ ภาษาของชาวฟิ ลิปปิ นส์ ถือได้ ว่าชาวฟิ ลิปปิ นส์มีภาษาท้ องถิ่น
มากเป็ นอันดับต้ น ๆของโลก มีการใช้ ภาษาพูดมากกว่ า 170 ภาษา ส่วนมากเกื อบทัง้ หมดนันเป็
้ น
ตระกูลภาษาย่อยที่เรี ยกว่า “มาลาโย-โปลินีเซียนตะวันตก” เนื่องจากประเทศนีป้ ระกอบด้ วยเกาะ
น้ อยใหญ่อยู่มากมาย ความที่เป็ นเกาะน้ อยใหญ่ที่ไม่มีแผ่นดินเชื่อมต่อถึงกันนันท
้ าให้ ประชาชนใช้
ภาษาแตกต่างกันไป
ศิลปวัฒนธรรมของฟิ ลิปปิ นส์เป็ นแบบผสมผสานเพราะการเข้ ามาของต่างชาติ
ตังแต่
้ ครัง้ อดีต อิทธิพลหลักๆ คือ จีน สเปน และสหรัฐอเมริ กา โดยของจีน ที่เห็นเด่นชัดจะเป็ นเรื่ อง
อาหาร เช่น ปั นซิต (Pancit) ซึ่งเป็ นหมี่ผดั กับเครื่ องต่างๆ ส่วนอิทธิพลของสเปนก็คือ ความเชื่อใน
ศาสนาคริ สต์ นิกายโรมันคาธอลิ ก ซึ่งถือเป็ นส่วนสาคัญมากทังต่
้ อประเพณีและการดาเนินชีวิตของ
ชาวฟิ ลิปปิ นส์ รวมไปถึงภาษา มีคายืมจากภาษาสเปนปรากฏในภาษาฟิ ลิปิโนมากมาย ไม่ว่าจะเป็ น
นามสกุล ชื่อถนน ชื่อเมือง สาหรับอิทธิพลของสหรัฐฯ ก็มีให้ เห็นจากการใช้ ภาษาอังกฤษ การนิยมกิน
อาหารฟาสต์ฟ้ ดู การเล่นบาสเกตบอล การเล่นดนตรี ตา่ งๆ วัฒนธรรมของฟิ ลิปปิ นส์ในแต่ละท้ องถิ่น
มีความหลากหลาย ผสมผสานเข้ ากับอิทธิ พลต่างชาติได้ อย่างลงตัว เทศกาลและประเพณีสาคัญ
เช่น เทศกาลแห่พระเยซูดา (Black Nazarene) จัดขึ ้นทุกวันที่ 9 มกราคมของทุกปี ชาวฟิ ลิปปิ นส์ผ้ ู
นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาธอลิก ต่างหลัง่ ไหลมารวมตัวกันเนืองแน่น และมีความเชื่อว่า หาก
ได้ สมั ผัสรูปสลักพระเยซูดา จะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ ้นในชีวิต
เทศกาลดินาญัง (Dinayang) ที่เมืองอีโลอีโล (Iloilo) จัดขึน้ ในวันอาทิตย์ที่ 4
ของเดื อนมกราคมทุกปี เพื่ อ เฉลิ ม ฉลองแก่นักบุญซานโต นี โญ (Santo Niyo) (เรี ย นรู้ เพื่ อนบ้ า น
อาเซียน, 2556,น. 42)
 ระบบการปกครอง
ฟิ ลิปปิ นส์เป็ นประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยในรู ปแบบสาธารณรัฐ
โดยมีประธานาธิบดีเป็ นประมุข ซึง่ มาจากการเลือกตังโดยตรงจากประชาชน
้
อยูใ่ นตาแหน่งคราวละ
6 ปี ดารงตาแหน่งได้ ไม่เกิน 1 วาระ และวุฒิสภามีสมาชิก 24 คน มาจากการเลือกตังจากผู
้
้ มีสิทธิ
ออกเสียงทัว่ ประเทศ มีวาระ 6 ปี เช่นกัน และรัฐบาลจะจัดให้ มีการเลือกตังวุ
้ ฒิสภาจานวนครึ่งหนึง่ ใน
ทุก 3 ปี โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 17 เขต 80 จังหวัด และ 120 เมือง แบ่งการปกครองย่อย
ออกเป็ น 1,499 เทศบาล และ 41,969 บารังไก ซึง่ เทียบเท่าตาบลหรื อหมูบ่ ้ าน
รัฐบาลภายใต้ การบริ หารงานของประธานาธิบดีอาคีโนที่สามมุ่งให้ ความสาคัญ
กับการปฏิรูประบบบริ หารประเทศเพื่อปราบปรามการฉ้ อราษฎร์ บงั หลวงและขจัดความยากจน จึง
ได้ รับความนิยมจากประชาชนและมีสถานะความมั่นคงทางการเมืองสูง ทัง้ นี ้ รัฐบาลมีมาตรการ
เร่งด่วน ได้ แก่ การส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ การสร้ างมาตรฐานกฎระเบียบด้ านงบประมาณ

153

การปรั บ ปรุ ง ระบบข้ าราชการพลเรื อ น และการปรั บ ปรุ ง ระบบการศึ ก ษา ส่ ว นประเด็ น ด้ า น
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐบาลฟิ ลิปปิ นส์เน้ นการส่งเสริ มความร่วมมือในประเด็นท้ าทายต่าง
ๆ เช่น การก่อการร้ าย อาชญากรรมข้ ามชาติ การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การระบาดของ
โรคติดต่อ การฟื น้ ฟูสภาพเศรษฐกิจ และการสร้ างพลังประชาคมระหว่างประเทศในทุกภาคส่วนเพื่อ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
ฟิ ลิ ปปิ นส์ เคยตกเป็ นอาณานิคมของสเปน (ค.ศ. 1521 - 1898) และประกาศ
อิสรภาพจากสเปน วันที่ 12 มิถนุ ายน ค.ศ. 1898 (วันชาติฟิลิปปิ นส์) ระหว่างสงครามสเปน-อเมริ กนั
หลังสงคราม ฟิ ลิปปิ นส์ตกเป็ นอาณานิคมของสหรัฐอเมริ กา (ค.ศ. 1898 - 1946) อเมริ กาและสเปน
จึงเป็ นสองอิทธิพลที่มีผลต่อวัฒนธรรมของฟิ ลิปปิ นส์มากที่สดุ ฟิ ลิปปิ นส์ได้ รับเอกราชจากอเมริกาใน
วันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1946 ฟิ ลิปปิ นส์เป็ นชาติเดียวในเอเชีย ที่ประชากรส่วนใหญ่นับถื อศาสนา
คริ ส ต์ และเป็ นหนึ่งในชาติที่ไ ด้ รับอิทธิ พ ลจากตะวันตกมากที่ สุด เป็ นการผสมผสานกันระหว่าง
ตะวันตกและตะวันออก ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เมื่อเทียบกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในสมัยฟิ ลิปปิ นส์ไม่เหมือนกับประเทศอื่นๆ เพราะเป็ นเมือง
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่ วมทางการเมืองสูงโดยเฉพาะยุคหลัง
มาร์ กอส ผู้นาต้ องระวังตัวกลุ่มประชาสังคมต่างๆ จะสอดส่องดูแลการทางานของรัฐบาลเนื่องจาก
พวกเขามี ประสบการณ์ มามาก จากประเทศที่ เคยเป็ นที่ หนึ่งของเอเชี ย กลายเป็ นต่าสุดในสมัย
มาร์ กอส ทาให้ พวกเขาขมขื่นกับการที่ผ้ นู าเอาเครื อญาติบริ วารเข้ ามาพัวพันในทางการเมืองและทา
ธุรกิจกันในหมู่เครื อญาติบริ วาร กรณีนี ้เกิดขึ ้นซ ้าและซ ้าเล่า ทังนี
้ ้มิใช่ เฉพาะฟิ ลิปปิ นส์เท่านัน้ แต่เกิด
ทัว่ เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ จะมากหรื อน้ อยเท่านัน้ แต่ที่ต่างกันก็คือประชาชนประเทศฟิ ลิปปิ นส์ไม่
อยู่เฉยมีการเคลื่อนไหวหาข้ อมูล จับจ้ องอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่ประเทศอื่นๆ ประชาชนค่อนข้ าง
เพิกเฉยต่อการกระทาของรัฐบาลและไม่สามารถทัดทานรั ฐบาลได้ วิจารณ์รัฐบาลก็ไม่ได้ ประชาชน
เป็ นผู้รับอย่างเดียว การเรี ยกร้ องจึงเกิดขึ ้นได้ ยากเพราะการริเริ่มมาจากผู้นาฝ่ ายเดียว
การเมืองของฟิ ลิปปิ นส์ขึ ้นอยูก่ บั สมัยของประธานาธิบดี เนื่องจากประธานาธิบดี
เป็ นทัง้ ประมุขและหัวหน้ าของรัฐบาลตามระบบประธานาธิ บดีรวมทัง้ เป็ นผู้กาหนดนโยบายของ
ประเทศโดยส่วนรวมด้ วย การเมืองในช่วงของประธานาธิบดีฟิเดล รามอส (Fidel Ramos) ค่อนข้ าง
จะมีเสถียรภาพเนื่องจากปั ญหาของกลุ่มการเมือง เช่น กลุ่มบริ วารของมาร์ กอส กบฏของกลุ่มทหาร
ฝ่ ายมาร์ ก อส ความขัด แย้ ง ระหว่า งกลุ่ม มาร์ ก อสกับ อากี โ นขบวนการคอมมิ ว นิ ว ส์ ( NPA-New
People’s Army) ขบวนการแบ่ง แยกดิน แดนภาคใต้ ซึ่ง เป็ นปั ญ หาของการเมื องได้ ถูก แก้ ในสมัย
ประธานาธิบดีคอราซอนอากีโน (Corazon Aquino) เรี ยบร้ อยแล้ ว อีกทังยั
้ งได้ แก้ ไขรัฐธรรมนูญฉบับ
ของมาร์ กอส (ค.ศ. 1973) และได้ นามาใช้ แล้ วใน ค.ศ. 1987 ด้ วยเหตุนี ้ การเมืองในสมัยรามอสจึงมี

154

เสถียรภาพ รามอสได้ รับเลือกตังโดยตรงจากประชาชนใน
้
ค.ศ. 1992 ซึ่งในช่วงนันเป็
้ นการแข่งขันกัน
ระหว่างพรรคการเมืองรุ่นเก่า (Traditional Politics) และพรรคการเมืองรุ่ นใหม่ (New Politics) ที่ไม่
ยึดติดอยูก่ บั พรรคพวกบริ วารเก่าๆ
การเมืองในช่วงรามอสมีเสถียรภาพ ทุกฝ่ ายต่างเห็นด้ วยกับแผนพัฒนาของเขา
ซึง่ ส่งผลให้ เขาประสบผลสาเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจในเวลาต่อมา รามอสสามารถพัฒนาประเทศ
ไปไกลจนเป็ นที่ยกย่องของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ จึงได้ ออกจากการควบคุมฟิ ลิปปิ นส์ในต้ น
ค.ศ. 1998 นับได้ ว่ารามอสเป็ นผู้ฉุดประเทศขึ ้นมาจากความตกต่าได้ สาเร็ จ เมื่อหมดวาระในปี นัน้
ประชาชนได้ เข้ าชื่อกันเพื่อให้ ดารงตาแหน่งต่อไป แต่เนื่องจากรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1987 กาหนดให้
ประธานาธิบดีดารงวาระได้ เพียงวาระเดียวคือ 6 ปี เขาจึงจาเป็ นต้ องวางมือจากการเมือง
เมื่อรามอสหมดวาระลงฟิ ลิปปิ นส์ได้ จดั ให้ มีการเลือกตังในวั
้ นที่ 10 พฤษภาคม
ค.ศ. 1998 ภายใต้ 2 พรรคใหญ่ ในครั ง้ นี ้ โจเซฟ เอสตราดา (Joseph Estrada) ได้ ล งสมัค รรั บ
เลื อ กตัง้ และได้ รั บ ชัย ชนะด้ ว ยนโยบาย “Pro-poor, For poor” ภายใต้ พ รรคพัน ธมิ ต ร LAMMP
(Labang Makabayang Masang Pilipino) ของโจเซฟ เอสตราดา จากกลยุทธ์การชูนโยบายเพื่อคน
จนนี ้เองเขาจึงสามารถโน้ มน้ าวผู้นาฝ่ ายซ้ าย นักธุรกิจและผู้นาองค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัย มาร่วมรณรงค์หาเสียง จนเขาได้ รับชัยชนะในที่สดุ ในสมัยเอสตราดามีปัญหาการเมือง
ได้ แก่ การก่อการร้ ายของกลุ่มมุสลิมอาบู ไซยาฟ (Abu Sayyaf) ในมินดาเนาและข่าวอื ้อฉาวเรื่ องการ
คอรัปชัน่ ของประธานาธิบดีเอสตราดา
ยิ่งกว่านัน้ พลังประชาชนรวมตัวกันเป็ นครัง้ ที่ 2 หลังจากได้ เกิดการรวมตัวกัน
โค่นอานาจของมาร์ กอสใน ค.ศ. 1986 พลังประชาชนในครัง้ นี ้ไม่เห็นด้ วยกับมติของวุฒิสมาชิกเพราะ
ได้ เห็นหลักฐานข้ อเท็จจริ งในระหว่างการไต่สวนว่าเอสตราดาผิดจริ ง แต่จากการถ่ายทอดสดทางทีวี
ในฟิ ลิปปิ นส์นับแต่มีการเริ่ มพิจารณาคดีนนั ้ บ่งชี ้ว่าบัญชีนีค้ วรจะเปิ ดเผยแม้ หลักฐานไม่ชดั เจนก็
ตาม เพราะเป็ นคดีรั บสิ น บนและคอรั ปชั่น ตามมาตราที่ 1 และ 2 (จากทัง้ หมด 4 มาตรา) การ
ถ่ายทอดสดนันประชาชนตื
้
่นตัวมาก ต่างก็เอาทีวีไปดูในที่ทางานหรื อแม้ แต่ในสลัม ทาให้ ประชาชน
เหล่านี ้ได้ ร้ ูถึงกระบวนการต่างๆ ในการตอบโต้
การขึน้ มารั บตาแหน่ง ของนางกลอเรี ย อาร์ โรโย มาคาปากัล (Gloria Arroyo
Macapagal) ได้ รับการสนับสนุนจากประชาสังคมทุกฝ่ าย ทังฝ่้ ายซ้ าย ฝ่ ายขวา ฝ่ ายกลาง และศาสน
จักร เนื่องจากเป็ นผู้ได้ รับการศึกษา ระดับปริ ญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ จึงเป็ นที่หวังของประชาชน
ทุกกลุ่มว่าจะพาประเทศไปสู่ความเจริ ญเช่นสมัยรามอสได้ คณะรัฐมนตรี ที่ได้ รับการแต่งตังมานั
้ น้
ส่วนใหญ่เป็ นบุคคลที่อยู่ในรัฐมนตรี ในสมัยอดีตประธานาธิบดีอากีโนและรามอส จึงเป็ นที่คาดหวัง
ว่า นางจะสื บ ทอดเจตนารมณ์ ก ารบริ ห ารประเทศทัง้ สองท่า นนี ้ หลัง จากที่ ไ ด้ สาบานตนเข้ า รั บ
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ตาแหน่งนี ้แล้ ว ได้ มีกลุ่มสนับสนุนเอสตราดาไม่เห็นด้ วยกับนโยบายของอาร์ โรโย จึงพยายามที่จะ
รวมกลุ่มกันเพื่อโค่นรัฐบาลอาร์ โรโยลง แต่ก็ไม่ประสบความสาเร็ จ เนื่องจากอาร์ โรโยได้ ทาการเจรจา
วุฒิสมาชิกฝ่ ายเอสตราดาและศาสนจักรนิกายอิกนีเซีย นิ คริสโต ซึง่ เป็ นฐานสนับสนุนเอสตราดาอยู่
ได้ เป็ นผลสาเร็ จ หลังจากนัน้ ก็วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็ นอันดับแรกโดยผ่อนคลาย
กฎระเบียบการลงทุน และแปรรูปรัฐวิสาหกิจ พร้ อมกับส่งเสริ มให้ มีการลงทุนต่างชาติมากขึ ้น แต่การ
ก่อการร้ ายของกลุ่มอาบูไซยาฟที่มีในสมัยเอสตราดา และกลุ่มที่ก่อวินาศกรรมในสหรัฐอเมริ กา เมื่อ
วันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 ได้ แผ่ข ยายมายัง ฟิ ลิปปิ นส์ เ นื่ อ งจากฟิ ลิ ปปิ นส์ มี นโยบายเข้ า ข้ า ง
สหรัฐอเมริ กา ได้ บนั่ ทอนการพัฒนารัฐบาล ภาระหนักของรัฐบาลคือ การเจรจากับกลุ่มแบ่งแยก
ดินแดนและกลุ่มฝ่ ายซ้ าย และการปราบปรามกลุ่มอาบูไซยาฟ ซึ่งปั ญหานี ้ได้ ตกทอดมาจากสมัย
มาร์ กอสจนต้ องทาให้ รัฐบาลต้ องแก้ ไขปั ญหา
ใน ค.ศ. 2005 ภาคประชาชนยื่ น เรื่ องการขั บ ออกประธานาธิ บ ดี ต่ อ
คณะกรรมาธิ การยุติธรรมเพื่อดาเนินการในสภาผู้แทนราษฎรแต่เมื่อนาเรื่ องเข้ าสู่สภาปรากฏว่า
คะแนนเสียงไม่ถึง 79 เสียง (1ใน3) เรื่ องจึงไม่ขึน้ ไปสู่วุฒิสมาชิกซึ่งดาเนินการเป็ นขัน้ สุดท้ าย ซึ่ง
หมายความว่านางชนะเสียงสภาไม่ต้องถูกขับออก การขับออกเป็ นประธานาธิบดีได้ มีอีกครัง้ ในเดือน
มิถุนายน ค.ศ. 2006 ซึ่งตามรัฐธรรมนูญของฟิ ลิปปิ นส์แล้ วการขับออกมีได้ ปีละครัง้ ใน ค.ศ. 2005
นางได้ ชนะเสียงจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรื่ องจึงไม่ขึ ้นไปสู่สภาสูง มาใน ค.ศ. 2006 นางก็ชนะ
เสี ย งจากสมาชิ ก สภาผู้ แทนราษฎรอี ก ด้ ว ยคะแนน 173-32 เรื่ อ งของนางจึง ไม่ต้ อ งขึน้ ไปสู่ก าร
พิจารณาของวุฒิสมาชิก ค.ศ. 2010 เป็ นปี ของการเปลี่ยนโฉมทางการเมืองของฟิ ลิปปิ นส์ เนื่องจาก
ชัยชนะในการเลือกตังของพรรค
้
Library Party (LP) และการเข้ ารับตาแหน่งประธานาธิบดีของนาย
เบนิโ ยซึ่ง ได้ รั บคะแนนเสี ย งอย่างท่วมท้ น โดยชาวฟิ ลิ ปปิ นส์ ม องว่า เป็ นพลัง แห่ง ความหวัง ทาง
การเมืองในสภาวะที่ประชาชนเสื่อมศรัทธาอย่างมากกับการบริ หารประเทศของอดีตประธานาธิบดี
อาร์ โรโย นโยบายสาคัญของรัฐบาลชุดใหม่ คือ การเสริ มสร้ างอุดมการณ์ประชาธิปไตย เน้ นความ
โปร่งใส หลักธรรมาภิบาล และปราบปรามการทุจริตคอรัปชัน่ (พนมพัทธ์ สมิตานท์. 2557: 132)
 ระบบสื่อสารมวลชน
ประเทศฟิ ลิ ป ปิ นส์ มี ก ารก าหนดจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณหลัก ส าหรั บ
สื่ อ มวลชนในประเทศของตน เรี ย กว่ า หลั ก จริ ย ธรรมสื่ อ มวลชนฟิ ลิ ป ปิ นส์ ( The Philippine
Journalist’s Code of Ethics) ตราขึ ้นร่วมกันโดยสถาบันสื่อสารมวลชนฟิ ลิปปิ นส์ (Philippine Press
Institute ) และชมรมสื่อสารมวลชนฟิ ลิปปิ นส์ (National Press Club) นอกจากนัน้ ยังมี จริ ยธรรม
สาหรับสื่อในด้ านอื่นๆอีก เช่น ประมวลจรรยาบรรณวิชาชีพและจริ ยธรรมของสถาบันหนังสือพิมพ์
ฟิ ลิ ป ปิ นส์ (Code of Professional and Ethical Conduct of the Philippine Press Institute) และ
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ประมวลจริ ยธรรมของศูนย์ช่างภาพข่าวแห่งฟิ ลิปปิ นส์ (Code of Ethics of the Philippine Center
for Photojournalism)
สำธำรณรัฐสิงคโปร์
จากการศึกษาการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารของประชาชนในภาคตะวันออกเกี่ ยวกับ
ประเทศสิงคโปร์ พบว่า ผู้เข้ าอบรมได้ เปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารในหลายด้ าน ประกอบด้ วย ความเป็ นมา
ของประเทศสิงคโปร์ การเมืองการปกครอง ระบบสื่อสารมวลชน และประเด็นอื่น ดังต่อไปนี ้
 ความเป็ นมาของประเทศสิงคโปร์
ประเทศสิ ง คโปร์ เคยถูกเรี ยกว่า ‘พู เลา ชุง ’ แปลว่า ‘เกาะปลายคาบสมุทร’
ต่อมาศตวรรษที่ 14 สิงคโปร์ ได้ ถูกผนวกเป็ นส่วนหนึ่งของอาณาจักรศรี วิชยั และรู้ จกั กันในชื่อ ‘เทมา
เซ็ค’ ซึง่ แปลว่า ‘เมืองแห่งทะเล’ มีพื ้นที่ตงอยู
ั ้ ต่ รงปลายแหลมมลายู เป็ นจุดนัดพบของเส้ นทางเดินเรื อ
สิงคโปร์ จึงกลายเป็ นจุดพักของเรื อเดินสมุทรหลายประเภท ต่อมาราวศตวรรษที่ 14 พู เลา ชุง ได้
เปลี่ ยนชื่ อเป็ น ‘สิ ง หปุร ะ’ ซึ่ง แปลว่า ‘เมื องสิง โต’ ระหว่างศตวรรษที่ 18 นัน้ ‘อัง กฤษ’ เล็ ง เห็นถึ ง
ความสาคัญของสิงคโปร์ โดยเฉพาะเพื่อประโยชน์ในทางยุทธศาสตร์ การเดินเรื อ ซ่อมเรื อ เติมเสบียง
อาหารและคุ้ม กันกองทัพ เรื อ ของอาณาจัก รที่ เ ติบ ใหญ่ และเป็ นจุด ขัด ขวางการรุ ก คื บของชาว
ฮอลแลนด์
ในปี ค.ศ.1942 สิงคโปร์ ตกเป็ นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ซึ่งต่อมาวันที่ 9
สิง หาคม ค.ศ. 1965 สิ ง คโปร์ ส ามารถประกาศอิสรภาพเป็ นรั ฐ อิสระได้ สิง ค์โปร์ เป็ นประเทศที่ มี
ประชากรหนาแน่นที่สุดในภูมิภาค และเป็ นประเทศเล็กที่สุดในภูมิภาค เป็ นประเทศที่มีประชากร
หนาแน่นเป็ นอันดับ 2 ของโลก มีจานวนประชากรประมาณ 5,543,494 (ข้ อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม
ค.ศ. 2013) ประกอบด้ ว ยชาวจี น (76.5%) ชาวมาเลย์ (13.8%) ชาวอิ น เดี ย (8.1%) และ อื่ น ๆ
(1.6%) ประชากรของสิ งคโปร์ นับถื อพระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม คริ สต์ศาสนา ศาสนาฮินดู
ศาสนาสิข และศาสนาเต๋า ตามลาดับ (ดนัย ไชยโยธา. 2557: 63) ประชากรของประเทศสิงคโปร์ มี
ความหลากหลายทางด้ านเชื ้อชาติ รวมถึงส่วนใหญ่ยังยึดถือขนบธรรมเนียมในแบบดังเดิ
้ ม ทาให้
ประเทศสิงคโปร์ มีศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทังทางวั
้
ฒนธรรมด้ านอาหาร วัฒนธรรมทางด้ านการ
แต่งกาย ตลอดจนการเซ่นไหว้ วิญญานบรรพบุรุษหรื อว่าการไหว้ บรรพบุรุษ และความเชื่อในเรื่ องของ
เทพเจ้ าที่มีความคิดแตกต่างกันไป เทศกาลสาคัญของสิงค์โปร์ ก็จะเป็ นเทศกาลที่เกี่ยวข้ องกับความ
เชื่อทางศาสนา เช่น เทศกาลตรุษจีน เทศกาล Good Friday เทศกาลวิสาขบูชา เทศกาล Hari Raya
Puasa และ เทศกาล Deepavali เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังเชื่อในเรื่ องของผีสางเทวดา โดยเฉพาะชาวจีน
ในสิงคโปร์ ยงั เชื่อเรื่ องของภูตผิ ีวิญญานอีกด้ วย
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สิงคโปร์ เป็ นประเทศที่มีวัฒนธรรมแบบผสมผสาน เพราะประกอบไปด้ วยคน
หลายเชื ้อชาติ โดยคนที่อพยพมาอาศัยและตังรกรากในสิ
้
งคโปร์ ตงแต่
ั ้ สมัยโบราณ มีทงชาวจี
ั้
น มลายู
อินเดีย รวมไปถึงชาวยุโรปด้ วย อาหารสิงคโปร์ มีความหลากหลาย โดยรับเอาอาหารมาเลเซีย อาหาร
จีน อาหารอินเดีย สาหรับอาหารอินเดียจะโดดเด่นที่รสชาติค่อนข้ างเผ็ดกว่าชาติอื่น อาหารจีนเผ็ด
น้ อยและนิยมอาหารทะเล ส่วนอาหารของชาวมลายูเน้ นกะทิเป็ นส่วนผสมหลัก ทาให้ รสชาติกลม
กล่อม ประชากรแต่ละเชือ้ ชาติก็มีเ อกลักษณ์ มี ความเชื่อ และนับถื อศาสนาต่างกัน ทาให้ มีง าน
เทศกาลตามวัน ส าคัญ ทางศาสนาตลอดปี เช่น เทศกาลตรุ ษ จี น จัด ในช่ว งเดื อ นมกราคมหรื อ
กุมภาพันธ์ เป็ นช่วงที่ยา่ นไชน่าทาวน์ มีสีสนั มาก งานวันวิสาขบูชา ชาวพุทธจะเดินทางไปวัดพระธาตุ
เขี ้ยวแก้ วและวัดเหลียนซันซวงหลินซัน่ เพื่อทาบุญและสวดมนต์ เทศกาลดีปาวาลีหรื อทีปวาลี ของ
ชาวอินเดีย เป็ นงานเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งแสงสว่างเป็ นช่วงเวลาที่ลิตเติลอินเดียจะสว่างไสวไป
ด้ วยแสงไฟ และสิ่งที่นิยมทาคือ วาดรูปที่มือด้ วยเฮนน่า (เรี ยนรู้เพื่อนบ้ านอาเซียน. 2556: 74)
 ระบบการปกครอง
ประเทศสิงคโปร์ มีการปกครองระบอบสาธารณรัฐแบบรัฐสภา มีสภาเดียว มี
ประธานาธิบดีเป็ นประมุขของรัฐ (วาระ 6 ปี ) และนายกรัฐมนตรี เป็ นผู้นารัฐบาล/หัวหน้ าฝ่ ายบริ หาร
(วาระ 5 ปี ) สิงคโปร์ มีเสถี ยรภาพและความต่อเนื่องทางการเมืองโดยมีรัฐบาลภายใต้ การนาของ
พรรค Peoples Action Party (PAP) มาโดยตลอดนับตังแต่
้ แยกตัวออกจากมาเลเซียเมื่อปี 2508 เมื่อ
วันที่ 12 สิงหาคม 2547 นายลี เซียน ลุง รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังและ
ประธานธนาคารกลาง (บุตรของนายลี กวน ยู อดีตนายกรัฐมนตรี สิงคโปร์ ) ได้ รับแต่งตังให้
้ ดารง
ตาแหน่งนายกรั ฐมนตรี คนที่สามของสิง คโปร์ สืบแทนนายโก๊ ะ จ๊ ก ตง (ซึ่งปั จจุบันดารงตาแหน่ง
รัฐมนตรี อาวุโส)
ในฐานะที่เป็ นอาณานิคมแบบเอกเทศนัน้ สิงคโปร์ มีอานาจปกครองกิจ การ
ภายในของตนเองแต่ไม่มีอานาจดูแลกิจการทหารและการต่างประเทศ และยังมีผ้ ูว่าราชการจาก
ส่วนกลางมาปกครองอยู่ ในสภานิติบญ
ั ญัตินนั ้ อังกฤษเริ่ มเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนเลือกตังสมาชิ
้
ก
บางส่วน (6 คน จาก 22 คน) ได้ ซึ่งในการเลือกตังสมาชิ
้
กสภาบางส่วนนี ้ในปี 1948 พรรคก้ าวหน้ า
ของสิงคโปร์ ได้ ที่นงั่ มากที่สดุ ต่อมาในปี ค.ศ. 1951 สมาชิกสภาที่มาจากการเลือกตังถู
้ กเพิ่มเป็ น 9
คน ในจานวน 25 คน และในปี ค.ศ. 1955 ภายใต้ รัฐธรรมนูญฉบับแรกสมาชิกที่มาจากการเลื อกตังมี
้
จานวน 25 คน ในจานวน 32 คน
ต่อมาอังกฤษให้ ชาวสิงคโปร์ มีอานาจและมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองมาก
ขึ ้นในช่วง 10 ปี ก่อนที่สิงคโปร์ จะประกาศเป็ นสาธารณรัฐนัน้ สิงคโปร์ จึงอยู่ภายใต้ การปกครองของ
รัฐบาล 3 ชุด คือ (1) รัฐบาลของนายเดวิด มาร์ แชล จากปี 1955-1956 (2) รัฐบาลของนายลิม ยิว
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ฮ๊ อค จากปี ค.ศ. 1956-1959 และ (3) รัฐบาลของนาย ลี กวน ยู ซึ่งภายใต้ รัฐบาลนี ้สิงคโปร์ มีอานาจ
ในการปกครองตนเองอย่างสมบูรณ์แล้ ว และนายลี กวน ยูได้ เข้ าดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี คนแรก
ของสิงคโปร์ ต่อมาในช่วงปี 1963-1965 รัฐบาลชุดนี ้ก็ได้ ตดั สินใจเข้ าไปรวมอยูใ่ นสหพันธรัฐมาลายา
และอยูไ่ ด้ เพียง 2 ปี
นับจากปี ค.ศ. 1965 เมืองสิงคโปร์ ประกาศตนเป็ นประเทศเอกราช มีอานาจ
อธิปไตยของตนเอง โดยปกครองในรู ปของสาธารณรัฐ หลังจากนันสิ
้ งคโปร์ อยู่ภายใต้ การปกครอง
ของนายกรัฐมนตรี เพียงคนเดียวเป็ นเวลาถึง 25 ปี ซึ่งก็คือ นาย ลี กวน ยู ทังนี
้ ้เป็ นเพราะพรรคกิจ
ประชา ซึ่งนาย ลี เป็ นผู้ก่อตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1961 นันมี
้ ชยั ชนะในการเลือกตังเกื
้ อบทุกครัง้ ไม่ว่าจะเป็ น
การเลือกตังทั
้ ว่ ไป หรื อการเลือกตังซ่
้ อม
ทศวรรษ 1990 เป็ นจุดเริ่ มต้ นของกรปรับเปลี่ยนการปกครองสิงคโปร์ จากผู้นา
กลุ่มเก่า เป็ นผู้นารุ่นใหม่ นายโก๊ ะ จ๊ กตง ได้ รับการคัดเลือกจากพรรคกิจประชาและคณะรัฐมนตรี ให้
เป็ นนายกรั ฐมนตรี คนที่ส องของสิง คโปร์ เมื่ อวันที่ 28 พฤศจิ กายน 1990 นาย ลี กวน ยู ยังดารง
ตาแหน่ง อยู่ใ นรั ฐ บาลชุด ใหม่โ ดยเป็ นรั ฐ มนตรี อาวุโ ส และในปี ค.ศ. 1993สิง คโปร์ เริ่ ม ใช้ ร ะบบ
ประธานาธิบดีแบบใหม่ ซึง่ มาจากการเลือกตังโดยตรงจากประชาชน
้
ปั จจุบนั ปี ค.ศ. 2006 ประเทศสิงคโปร์ ได้ มีการเลือกตังทั
้ ว่ ไปเพื่อเลือกผู้นาคน
ใหม่และทีม เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศต่อไป แต่อย่างไรก็ดี พรรคกิจประชาก็ได้ รับชัยชนะอย่างท่วม
ท้ นเหมือนอย่างเดิม โดยพรรค PAP ได้ รับที่นงั่ ในฝ่ ายรัฐบาล 82 ที่นงั่ จาก 84 ที่นงั่ ซึ่งเท่ากับสมัย
นายโก๊ ะ จ๊ ก ตงได้ รั บในปี พ.ศ. 2544 แต่ไ ด้ คะแนนเสี ย งลดลงจากสมัย แรกที่ ไ ด้ 75.3 เป็ น66.6
เปอร์ เซ็นต์ ซึ่งรัฐบาลนีท้ ี่อยู่ภายใต้ การบริ หารงานของนาย ลี เซียน ลุง สมัยที่สองซึ่งรัฐบาลจะมี
นโยบายผลักดันในเรื่ องปั ญหาคนยากไร้ ผู้สูงอายุและคนว่างงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่นาย ลี
เซียน ลุงจะได้ รับการเลือกตังในครั
้
ง้ นี ้นัน้ เขาได้ เน้ นโยบายแบ่งปั นรายได้ ผนวกกับความอ่อนแอและ
แตกแยกของพรรคฝ่ ายค้ าน ทาให้ พรรค PAP ได้ ครองอานาจสืบทอดมาเป็ นเวลา 4 ทศวรรษ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐบาลของสิงคโปร์ นนั ้ แบ่งอานาจการ
ปกครองออกเป็ น 3 ฝ่ าย คือ
1.สภาบริ ห าร ประกอบด้ ว ยประธานาธิ บ ดี (วาระการด ารงต าแหน่ ง 6 ปี )
นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี (วาระการดารงตาแหน่ง 5 ปี ) ทังสองต
้
าแหน่งนี ้มาจากการเลือกตัง้
ประธานาธิบดีทาหน้ าที่ประมุขของรัฐ มีสิทธิยบั ยังกฎหมาย
้
งบประมาณของรัฐบาลและมีอานาจใน
การแต่งตังข้
้ าราชการ พลเรื อนและทหาร อีกทัง้ ยังมีอานาจตรวจสอบรัฐบาลตามกฎหมายความ
มัน่ คงภายในและกฎหมายด้ านศาสนาและยังมีอานาจไต่ส่วนในกรณีการทุจริ ต ส่วนนายกรัฐมนตรี
(Prime Minister) เป็ นหัวหน้ ารัฐบาล เข้ าดารงตาแหน่งจากการแต่งตังของประธานาธิ
้
บดีที่เลือกจาก

159

ผู้ที่สมาชิกรัฐสภาเสนอชื่อซึ่งประธานาธิบดีจะแต่งตังรั้ ฐมนตรี ตามคาแนะนาของนายกรัฐมนตรี เพื่อ
จัดตังคณะรั
้
ฐมนตรี ทงนี
ั ้ ้รัฐบาลจะบริหารงานโดยตรงต่อรัฐสภา
2. รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎรของสิงคโปร์ มีสมาชิกสภาทังสิ
้ ้น 99 คน
3. สภาตุลาการ แบ่งออกเป็ นศาลชันต้
้ นและศาลฎี กา ซึ่งได้ รับการยกย่องให้
เป็ นประเทศที่มีระบบตุลาการดีที่สดุ ของเอเชีย
สิงคโปร์ แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 5 ภูมิภาค ได้ แก่ ภาคกลาง แบ่งเป็ น 12
เขต โดยมีเขตเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศรวมอยู่ด้วย เช่น เกย์แลง มารี น่า บริ เวณแม่น ้าสิงคโปร์
ภาคตะวันออก แบ่งเป็ น 6 เขต เขตที่สาคัญได้ แก่ ชางฮี อยู่ติดทะเลจีนใต้ เป็ นที่ตงของสนามบิ
ั้
น
นานาชาติชางฮี ภาคเหนือ แบ่งเป็ น 8 เขต โดยเขตเซมบาวัง ซึ่งอยู่เหนือสุดของประเทศ เป็ นเขตที่มี
ความสาคัญ ทางประวัติศาสตร์ ครั ง้ หนึ่งเคยเป็ นฐานทัพเรื อของประเทศอังกฤษ นอกจากนัน้ ใน
ภาคเหนื อ ยัง เป็ นที่ ตัง้ ของพื น้ ที่ กั ก เก็ บ น า้ ทางธรรมชาติ ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในสิ ง คโปร์ อี ก ด้ ว ย ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งเป็ น 7 เขต รวมเกาะที่สาคัญของประเทศทังพู
้ เลาเตกงและพูเลาอูบินด้ วย
ภาคตะวันตก แบ่งเป็ น 12 เขต ครอบคลุมเกาะจูร่ง ซึง่ เป็ นเกาะรอบนอกที่ใหญ่ที่สดุ ของสิงคโปร์
สิงคโปร์ ไ ด้ แยกตัวจากสหพันธ์ ม าเลเซียออกมาเป็ นสาธารณรั ฐสิง คโปร์ เมื่ อ
พ.ศ.2508 รู ปแบบการปกครองประเทศคือ ประชาธิ ปไตยแบบรั ฐสภา โดยมีประธานาธิ บดีเป็ น
ประมุข มีนายกรัฐมนตรี เป็ นหัวหน้ ารัฐบาล และมีรัฐธรรมนูญเป็ นกฎหมายสูงสุด ประธานาธิบดีมี
วาระการดารงตาแหน่ง 6 ปี สิงคโปร์ ได้ ปกครองตนเองในฐานะรัฐอาณานิคมตังแต่
้ พ.ศ.2502 เป็ น
ต้ นมา ภายใต้ การนาของ ลี กวน ยู นายกรัฐมนตรี สิงคโปร์ คนแรก จนกระทัง่ ใน พ.ศ.2508 หลังจาก
ประกาศเอกราชจากอัง กฤษและสหพัน ธ์ รัฐ มาเลเซี ยจนกลายเป็ นสาธารณรั ฐ สิง คโปร์ ปั จ จุบัน
สิงคโปร์ มีพรรคการเมืองสาคัญอยู่ 7 พรรค ตังแต่
้ นบั จากวันที่ได้ รับเอกราชจากเป็ นต้ นมา มีพรรค
การเมืองเพียงพรรคเดียวเท่านันที
้ ่ได้ เป็ นรัฐบาล นัน่ คือพรรคกิจประชาชน ซึ่งมีนายลี กวน ยู เป็ นผู้
ร่วมก่อตังในปี
้
ค.ศ. 1961 ซึ่งได้ รับชัยชนะในการเลือกตังเกื
้ อบทุกครัง้ ไม่ว่าจะเป็ นการเลือกตังทั
้ ว่ ไป
หรื อการเลือกตังซ่
้ อม
สิงคโปร์ เป็ นประเทศที่มีชื่อเสียงเป็ นที่กล่าวขานในเรื่ องความปลอดภัย ความ
สะอาด ประชากรมีม าตรฐานความเป็ นอยู่สูง เนื่องจากสิงคโปร์ เป็ นประเทศที่มีกฎหมายลงโทษ
ร้ ายแรง คือการประหารชีวิต หรื อโทษจาคุกระยะยาว เช่น ห้ ามสูบบุหรี่ ในที่สาธารณะอย่างเด็ดขาด
หากฝ่ าฝื นปรั บ ถึ ง S$1,000 การทิ ง้ เศษขยะลงพื น้ ฝ่ าฝื นครั ง้ แรกถูก ปรั บ S$1,000 ครั ง้ ต่อ ไป
S$2,000 และต้ องทาความสะอาดในที่ สาธารณะด้ วย กฎหมายนี ร้ วมถึงการห้ ามถ่มนา้ ลายในที่
สาธารณะและห้ ามเคี ้ยวหมากฝรั่งด้ วย ดังนันไม่
้ ควรนาหมากฝรั่งไปที่สิงคโปร์ การเสพย์หรื อจาหน่าย
ยาเสพติดในประเทศสิงคโปร์ นนมี
ั ้ ความผิดขันร้
้ ายแรงถึงประหารชีวิต
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ประเทศสิ ง คโปร์ เ ป็ นประเทศที่ ไ ด้ ชื่ อ ว่า มี ค วามเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อยและ
ปลอดภัยในระดับที่ดีมากประเทศหนึ่งในโลก มีกฎหมายที่เข้ มงวดและมีบทลงโทษสูงในการกระทา
ผิด เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่ องการค้ ายาเสพติด
การติดสินบนเจ้ าพนักงาน/เจ้ าหน้ าที่ และการลักลอบเข้ าเมืองผิดกฎหมาย บทลงโทษสูงสุดคือการ
ประหารชีวิต
 ระบบสื่อสารมวลชน
อุตสาหกรรมสื่ อ มวลชนในประเทศสิง คโปร์ นัน้ เป็ นอุตสาหกรรมที่ ยิ่ ง ใหญ่ มี
ประชากรประมาณ 40,000 คนทางานในภาคสื่ อสารมวลชน สื่ อมวลชนบนเกาะแห่งนี ถ้ ูกพัฒนา
อย่างดีเ ยี่ยม มีการรวมกันของสื่อสิ่ง พิม พ์ การแพร่ ภาพและกระจายเสี ยง การบันทึกภาพ เพลง
ดิจิตอล และไอที อุตสาหกรรมสื่อมวลชนในประเทศสิงคโปร์ มีสว่ นสร้ างจีดีพีของประเทศราว 1.56 %
ท าให้ สิ ง คโปร์ เ ป็ นศูน ย์ ก ลางสื่ อ มวลชนของประเทศในแถบอาเซี ย น รั ฐ บาลได้ พ ยายามเพิ่ ม
ความสามารถของสื่อเพื่อผลักดันให้ สิงคโปร์ เป็ นศูนย์กลางสื่อให้ ได้ สื่อภายในประเทศถูกควบคุม
โดยตรงจากรัฐบาลผ่านการถือหุ้นและการลงทุนทางด้ านสื่อ
สื่อสิงพิมพ์ถกู ควบคุมโดยสิงคโปร์ เพรส โฮลดิ ้ง หนังสือพิมพ์ 16 ฉบับถูกตีพิมพ์
ขึ ้นหลายภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ จีน ทมิฬ และมาเลย์ หนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ เช่น บิซิเนส ไทม์ , ทู
เดย์ , เดอะ นิวส์เพเพอร์ และ เดอะ สแตรทส์ ไทม์ มีการเสนอข่าวออนไลน์ทุกวัน นิตยสารที่ได้ รับ
ความนิยมได้ แก่ 88 เดย์, เฮอร์ เวิลด์, เม็น เฮลท์ และ เอฟเอชเอ็ม สิงคโปร์ ซึง่ มีผ้ อู า่ นเป็ นจานวนมาก
หากวัดจากดัชนีความเจริ ญก้ าวหน้ าทางเศรษฐกิจ สิงคโปร์ เป็ นประเทศเดียวใน
อาเซียนที่ถกู จัดอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ ว รัฐบาลสิงคโปร์ ยงั มีอานาจเบ็ดเสร็ จในการควบคุมสื่อ
ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็ นสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ ดนตรี หรื อแม้ กระทัง่ เกมส์คอมพิวเตอร์ ที่มีแนวโน้ มว่าจะ
เป็ นภัยต่อความมัน่ คงของรัฐหรื อความสงบเรี ยบร้ อยของสังคมและความสามัคคีทางเชื ้อชาติและ
ศาสนา สิงคโปร์ ประกาศใช้ กฎหมายความมัน่ คงภายในมาตังแต่
้ แยกตัวออกมาจากมาเลเซียในปี
1965 แม้ ว่ารัฐบาลจะพยายามผ่อนคลายความตึงเครี ยดในสังคมพหุวฒ
ั นธรรมอย่างสิงคโปร์ ที่มี
การปะทะสังสรรค์ของความแตกต่างหลากหลายอยู่ตลอดเวลาด้ วยการริ เริ่ มให้ มี “มุมคนอยากพูด”
หรื อ Speaker’s Corner ในสวนสาธารณะ Hong Lim
รัฐบาลอนุญาตให้ ประชาชนที่อยากส่งเสียงสามารถพูดได้ โดยมีข้อแม้ ว่าต้ องมา
ลงทะเบียนกับตารวจสามสิบวันล่วงหน้ า และไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งหัวข้ อที่จะพูด อย่างไรก็ดีแม้ จะมีมมุ
คนอยากพูดก็ยังมีคนถูกจับเพราะมาพูดเรื่ องที่อยากพูด ในปี 2002 Mr. Chee Soon Juan หัวหน้ า
พรรค Singapore Democratic Party ถูกปรับ 3,000 เหรี ยญสิงคโปร์ เนื่องจากไม่ได้ ลงทะเบียนกับ
เจ้ าหน้ าที่ ตารวจก่อนมาพู ด และถูกปรั บอี ก 2,000 เหรี ยญสิง คโปร์ อี กทัง้ ยัง ถูกตัดสิทธิ ลงสมัคร
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เลือกตังเนื
้ ่องจากพูดโจมตีกรณีรัฐบาลห้ ามนักเรี ยนหญิงสวมฮิญาบในโรงเรี ยนรัฐ แม้ ว่าในปี 2008
สิงคโปร์ จะมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้ วย “มุมคนอยากพูด” ให้ ผ่อนคลายมากขึ ้น แต่ก็ยงั มีข้อจากัด
มากมายรวมถึงการไม่รับรองว่า “คนอยากพูด” จะไม่ถกู ดาเนินคดีด้วยกฎหมายอื่นเช่นกฎหมายหมิ่น
ประมาทหรื อกฎหมายปลุกระดม โดยเฉพาะในช่วงการรณรงค์หาเสียงเลือกตัง้ รัฐบาลสิงคโปร์ จะทา
การปิ ดมุมคนอยากพูดชัว่ คราว
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
จากการศึกษาการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารของประชาชนในภาคตะวันออกเกี่ ยวกับ
ประเทศลาวพบว่า ผู้เข้ าอบรมได้ เปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารในหลายด้ าน ประกอบด้ วย ความเป็ นมาของ
ประเทศลาว การเมืองการปกครอง ระบบสื่อสารมวลชน และประเด็นอื่น ดังต่อไปนี ้
 ความเป็ นมาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ยุคอาณาจักรประวัติศาสตร์ ยุคแรกของลาวเชื่อว่าอยู่ภายใต้ การครอบครอง
ของอาณาจักรน่านเจ้ า มีกษัตริ ย์ปกครองสืบทอดต่อกันมาหลายพระองค์ กษัตริ ย์องค์ที่สาคัญ เช่น
พระเจ้ าไชยเชษฐาธิราช พระองค์มีความสัมพันธไมตรี ที่แนบแน่นกับกษัตริ ย์ไทยโดยเฉพาะในรัชสมัย
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พระเจ้ าสุริยวงศาธรรมิกราช ถือเป็ นยุคทองของราชอาณาจักรล้ านช้ าง
ภายหลังเมื่อพระเจ้ าสุริยวงศาธรรมิกราชเสด็จสวรรคตแล้ วเชื ้อพระวงศ์ลาวต่างก็แก่งแย่งราชสมบัติ
กันจนอาณาจักรล้ านช้ างแตกแยกเป็ น 3 ส่วนคือ อาณาจักรล้ านช้ างหลวงพระบาง อาณาจักรล้ าน
ช้ างเวียงจันทน์ อาณาจักรล้ านช้ างจาปาศักดิ์ ทัง้ 3 อาณาจักรต่างเป็ นอิสระไม่ขึ ้นแก่กนั
การที่ ต้ องการความเป็ นใหญ่ ผู้นาต้ องการให้ ประเทศเพื่ อ นบ้ านสนับ สนุน
ได้ แก่ ไทย พม่า โดยร้ องขอกาลังทหารมาสยบอาณาจักรลาวด้ วยกันเอง ในที่สดุ อาณาจักรลาวทัง้ 3
แห่งตกเป็ นประเทศราชของอาณาจักรสยาม ในปี พ.ศ. 2321 สยามได้ ปกครองดินแดนลาวทังสาม
้
ส่วนในฐานะประเทศราชรวม 114 ปี ในระยะเวลาดังกล่าวอาณาจักรล้ านช้ างเวียงจันทน์ได้ ล่มสลาย
ลงในปี พ.ศ. 2371 ในปี พ.ศ. 2436 สยามได้ เกิดข้ อขัดแย้ งกับฝรั่งเศสในเรื่ องอานาจเหนือดินแดนฝั่ ง
ซ้ ายของแม่น ้าโขงจนเกิดวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 จากการใช้ เล่ห์เหลี่ยมของโอกุสต์ ปาวี กงสุลฝรั่งเศส
โดยการใช้ เรื อรบมาปิ ดอ่าวไทยเพื่อบังคับให้ ยกดินแดนฝั่ งซ้ ายแม่น ้าโขง รวมทัง้ ดินแดนอื่น ทาให้
ดินแดนลาวเกือบทังหมดเปลี
้
่ยนไปตกอยู่ภายใต้ อิทธิพลของประเทศฝรั่งเศสในปี นัน้ และถูกรวมเป็ น
ส่วนหนึ่งของอินโดจีนฝรั่งเศส ต่อมาภายหลังดินแดนลาวส่วนอื่นที่อยู่ฝั่งขวาของแม่น ้าโขงก็ตกเป็ น
ของฝรั่งเศสอีกในปี พ.ศ. 2450
ในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 กองทัพญี่ปนได้
ุ่ รุกเข้ ามาในลาวและดินแดนอินโด
จีน เมื่อญี่ ปนใกล้
ุ่
แพ้ สงคราม ขบวนการลาวอิสระซึ่งเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่ อกู้เอกราชลาวใน
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เวลานันประกาศเอกราชให้
้
ประเทศลาวเป็ นราชอาณาจักรลาว หลังญี่ปนแพ้
ุ่ สงคราม ฝรั่งเศสก็กลับ
เข้ ามามีอานาจในอินโดจีนอีกครัง้ หนึง่ พ.ศ. 2496 ภายหลังฝรั่งเศสรบแพ้ เวียดนามที่เดียนเบียนฟู ผู้
ที่มีบทบาทในการประกาศเอกราชคือ เจ้ าสุวรรณภูมา เจ้ าเพชรราช และเจ้ าสุภานุวงศ์ โดยมีเจ้ ามหา
ชีวิตศรี สว่างวงศ์ ดารงตาแหน่งเป็ นเจ้ ามหาชีวิต (พระมหากษัตริย์) จากอาณาจักรล้ านช้ างหลวงพระ
บางเดิมและได้ รวมทัง้ 3 อาณาจักรคือล้ านช้ างหลวงพระบาง ล้ านช้ างเวียงจันทน์ และล้ านช้ างจาปา
ศักดิ์ เข้ าด้ วยกันเป็ นราชอาณาจักรลาว
ต่อมา พ.ศ. 2502 เจ้ ามหาชีวิตศรี สว่างวงศ์เสด็จสวรรคต เจ้ าสว่างวัฒนาจึงขึ ้น
ครองราชย์เป็ นเจ้ ามหาชีวิตแทน เหตุการณ์ในลาวยุ่งยากมาก เจ้ าสุภานุวงศ์ซึ่งเป็ นหนึ่งในคณะลาว
อิสระประกาศตนว่าเป็ นพวกฝ่ ายซ้ ายนิยมคอมมิวนิสต์ และเป็ นหัวหน้ าขบวนการประเทศลาว และ
ได้ ออกไปเคลื่อนไหวทางการเมื องในป่ าเนื่องจากถูกฝ่ ายขวาในลาวคุกคามอย่างหนัก พอถึงปี พ.ศ.
2504 ร้ อยเอกกองแลทาการรัฐประหารรัฐบาลเจ้ าสุวรรณภูมา แต่ถกู กองทัพฝ่ ายขวาและฝ่ ายซ้ ายรุม
จนพ่ายแพ้ กองแลต้ องลี ้ภัยไปสหรัฐจนถึงปั จจุบนั เหตุการณ์ทางการเมืองในระยะเวลาไม่นานหลัง
จากนันบั
้ งคับให้ ลาวต้ องกลายเป็ นสมรภูมิลับของสงครามเวียดนาม และเป็ นปั จจัยก่อให้ เกิดการ
รัฐประหารและสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื ้อภายใต้ การแทรกแซงของชาติต่างๆ ทังฝ่
้ ายคอมมิวนิสต์
และฝ่ ายโลกเสรี จนกระทั่ง ในปี พ.ศ. 2518 พรรคประชาชนปฏิ วัติลาวซึ่ง ได้ รับการสนับสนุนจาก
สหภาพโซเวี ย ตและเวี ย ดนามเหนื อ โดยการน าของเจ้ า สุภ านุว งศ์ ก็ ยึด อ านาจรั ฐ จากรั ฐ บาล
ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็ นประมุขของเจ้ าสุวรรณภูมา สาเร็จ
คณะผู้ยดึ อานาจได้ เรี ยกร้ องให้ เจ้ ามหาชีวิตศรี สว่างวัฒนาทรงยินยอมสละราช
สมบัติ เจ้ ามหาชีวิตศรี สว่างวัฒนาจึงทรงยินยอมสละราชสมบัติ คณะปฏิวตั ลิ าวจึงประกาศสถาปนา
ประเทศลาวเป็ น "สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว" อย่างเป็ นทางการในวันที่ 2 ธันวาคม
พ.ศ. 2518
วั น ที่ 1 ธั น วาคม พ.ศ. 2518 กองประชุ ม ผู้ แทนทั่ ว ประเทศที่ น ครหลวง
เวี ยงจันทน์ มี ผ้ ูแทนเข้ า ร่ วม 264 คน พิจ ารณารั บรองประกาศยุบ รั ฐ บาลชั่ว คราวแห่ง ชาติ และ
พิจารณาเอาธงดวงเดือนเป็ นธงชาติลาว แต่งเนื ้อร้ องเพลงชาติใหม่ เอาภาษาลาวเป็ นภาษาทางการ
ยกเลิกระบอบราชาธิปไตยและสถาปนาเป็ นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยแต่งตังเจ้
้ า
สุภานุวงศ์เป็ นประธานประเทศ โดยมีท่านไกสอน พมวิหาน เป็ นนายกรัฐมนตรี และเจ้ าศรี สว่าง
วัฒนาเป็ นที่ปรึ กษาสูงสุดของประธานประเทศ กองประชุมได้ แต่งตังเจ้
้ าสุวรรณภูมาเป็ นที่ปรึ กษา
สูงสุดของรัฐบาล เมื่อเกิดความขัดแย้ งทางการเมือง พรรคประชาชนปฏิวตั ิลาวก็ได้ กมุ ตัวพระบรม
วงศานุวงศ์ราชวงศ์ล้านช้ างไปคุมขังในค่ายกักกัน ทุกพระองค์ตา่ งสิ ้นพระชนม์ด้วยพระโรคมาลาเรี ย
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และยังมีการจับกุมนักการเมือง ข้ าราชการในระบอบเก่า รวมทังประชาชนลาวจ
้
านวนเข้ าค่ายกักกัน
ซึง่ ต่อมาเสียชีวิตจากโรคภัยและถูกยิงทิ ้งหลายคน
ชาวลาวส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ซึ่งเป็ นศาสนาประจาชาติ
(ประมาณร้ อยละ 60 ของชาวลาวทังหมด)
้
ควบคูไ่ ปกับลัทธินบั ถือผีบรรพบุรุษของชนชาติส่วนน้ อย
ในแถบภูเขาสูง ส่วนชาวลาวที่นบั ถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและโปรแตสแตนท์มีประมาณ
2 % คนที่ นับถื อศาสนาอิ ส ลามมี จ านวนที่ ค่อ นข้ างน้ อย ลาวแตกต่า งจากประเทศอื่ นตรงที่ ก าร
ปกครองด้ วยระบอบสังคมนิยม เพราะยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีดงเดิ
ั ้ ม ที่สืบทอดกันมาตังแต่
้
สมั ย อาณาจั ก รล้ านช้ างได้ อย่ า งเหนี ย วแน่ น เนื่ อ งจากประชาชนส่ ว นใหญ่ เ ป็ นชาวพุ ท ธ
ศิลปวัฒนธรรมโดยมากจึงเกี่ ยวข้ องกับพระพุ ทธศาสนา เช่น การสร้ างวัดและสถูปต่างๆ ภาพวาด
ตามผนังโบสถ์ส่วนใหญ่ก็มีเรื่ องราวเกี่ยวกับมหากาพย์รามเกียรติ์เหมือนในไทย ประเพณีของลาวก็
มักเกี่ยวข้ องกับวันสาคัญทางศาสนา และการเพาะปลูกเช่นกัน ทุกปี จะมีการจัดงานสมโภชพระธาตุ
หลวง พระธาตุสาคัญของทังชาวเวี
้
ยงจันทน์แ ละชาวลาวทัว่ ประเทศ นอกจากมีงานบุญและงานออก
ร้ านอย่างยิ่งใหญ่แล้ ว ยังมีการจัดแข่งขันตีคลี กีฬาเก่าแก่ที่ได้ รับอิทธิพลมาจากอินเดีย และยังคงเล่น
สืบทอดกันมาจนถึงปั จจุบนั กีฬาตีคลีนี ้ถือเป็ นกิจกรรมเด่นของงานสมโภชพระธาตุหลวงที่ขาดไม่ได้
เลย นอกจากนี ้ลาวยังมีประเพณี สงกรานต์ งานบุญบังไฟ
้ เหมือนกับไทยอีกด้ วย ชาวลาวนิยมใส่ผ้า
ทอมือทังผ้
้ าฝ้ายและผ้ าไหมในโอกาสต่างๆ เช่น งานบุญหรื องานแต่งงาน ศิลปะการทอผ้ าของลาว
เอง ก็มีเอกลักษณ์โดดเด่นและสวยงามไม่แพ้ ใคร
 การเมืองการปกครอง
ประเทศลาวปกครองระบอบสัง คมนิยมคอมมิ วนิสต์ โดยมี พ รรคประชาชน
ปฏิวตั ลิ าวเป็ นองค์กรการเมืองสูงสุดชี ้นาการบริ หารประเทศ มีสถาบันการเมืองที่สาคัญ ได้ แก่ 1.
พรรคประชาชนปฏิวตั ลิ าว 2. สภารัฐมนตรี (สภาแห่งชาติแต่งตังคณะรั
้
ฐมนตรี ) 3. สภาแห่งชาติลาว
(ประชาชนเลือกสมาชิกสภาแห่งชาติจากผู้ที่พรรคฯ เสนอ) 4. แนวลาวสร้ างชาติ 5. องค์กรจัดตัง้ เช่น
สหพันธ์ วยั หนุ่มลาว (สหพันธ์ เยาวชน) สหพันธ์แม่หญิงลาว (สมาคมสตรี ) กรรมบาลลาว (สหพันธ์
กรรมกร) ซึง่ ได้ รับการสนับสนุนโดยพรรคประชาชนปฏิวตั ลิ าว
การจัดตังและการบริ
้
หารหลายหมูบ่ ้ านรวมกันเป็ น เมือง (ก่อนหน้ านี ้จัดให้ หลาย
หมูบ่ ้ านรวมกันเป็ น ตาแสง มีตาแสงเป็ นผู้ปกครอง หลายตาแสงรวมกันจึงเรี ยกว่า เมือง) หลายเมือง
รวมกันเป็ น แขวงลาว แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 16 แขวง ในหนึ่งแขวงมีหลายเมืองซึ่งจะมี 1
เมืองเป็ นเมืองหลวง เรี ยกว่า เมืองเอก และ 1 เขตปกครองพิเศษเรี ยกว่านครหลวง
 ระบบสื่อสารมวลชน
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สื่ อในประเทศลาวล้ วนอยู่ใ นความดูแลของรั ฐ โดยตรง รั ฐ บาลลาวมี ส านัก
ข่าวสารประเทศลาว (ขปล.) เป็ นสานักข่าวแห่งชาติที่เผยแพร่ขา่ วของรัฐ ส่วนหนังสือพิมพ์ภาษาลาว
ที่สาคัญในประเทศได้ แก่ หนังสือพิมพ์ประชาชน ซึ่งเป็ นกระบอกเสียงของพรรคประชาชนปฏิวตั ิลาว
และหนัง สื อ พิม พ์ เ วี ยงจันทน์ ใ หม่ นอกจากนี ย้ ัง มี หนัง สื อพิม พ์ ภ าษาต่างประเทศอี ก 2 ฉบับ คื อ
หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทมส์ เป็ นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ และหนังสือพิมพ์ "เลอเรนอวาเตอร์ "
เป็ นหนั ง สื อ พิ ม พ์ ภ าษาฝรั่ ง เศส ปั จจุ บั น นี ม้ ี ส ถานี โ ทรทั ศ น์ ที่ ก าลั ง ทดลองออกอากาศคื อ
สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศลาว เป็ นสถานีโทรทัศน์ของรัฐ ออกอากาศผ่านเครื อข่ายสถานีในประเทศ
มีสถานีส่งต่อในประเทศไทยในชุมชนลาว ออกอากาศทางดาวเทียมไทยคม 5 นอกจากนี ้ยังมีลาว
สตาร์ แชนแนลที่ออกอากาศผ่านดาวเทียมจากประเทศไทย ตามหัวเมืองใหญ่และนครหลวงมีการ
เปิ ดให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตคาเฟโดยทั่วไป และได้ รับความนิยมอย่างยิ่งในหมู่เยาวชนรุ่นใหม่ อย่างไร
ก็ตามรัฐบาลลาวก็ได้ มีการตรวจพิจ ารณาเนือ้ หาและการเข้ าถึงข้ อมูลอินเทอร์ เน็ตอย่างเข้ มงวด
เนื่องจากเป็ นประเทศที่ปกครองโดยรัฐบาลคอมมิวนิสต์
6.1.6 ราชอาณาจักรกัมพูชา
จากการศึกษาการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารของประชาชนในภาคตะวันออกเกี่ ยวกับ
ประเทศกัมพูชาพบว่า ผู้เข้ าอบรมได้ เปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารในหลายด้ าน ประกอบด้ วย ความเป็ นมา
ของประเทศกัมพูชา การเมืองการปกครอง ระบบสื่อสารมวลชน และประเด็นอื่น ดังต่อไปนี ้
 ความเป็ นมา
ราชอาณาจักรกัมพูชา มีเมืองหลวงคือกรุ งพนมเปญ เป็ นประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ มีพรมแดนทิศใต้ จรดกับอ่าวไทย ทิศตะวันตกติดกับประเทศไทย ทิศเหนือ
ติดกับประเทศไทยและลาว ทิศตะวันออกติดกับเวียดนาม กัมพูชาเป็ นอดีตประเทศอาณานิคมของ
ฝรั่งเศสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ เป็ นประเทศเดียวเท่านัน้ ที่มีการปกครองด้ วยระบอบ
ราชาธิปไตยภายใต้ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2406 (ค.ศ. 1863) กัมพูชาตกเป็ นอาณานิคมของฝรั่งเศส ต่อมา
ในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ญี่ปนได้
ุ่ เข้ ายึดครองกัมพูชาแล้ วปลดผู้ปกครองกัมพูชาที่เป็ นชาวฝรั่งเศส
และผู้นิยมฝรั่งเศสออกไป เมื่อสงครามโลกครั่งที่ 2 ยุติลง ฝรั่งเศสเป็ นฝ่ ายชนะสงครามโลกครัง้ ที่ 2
กัมพูชาจึงต้ องตกเป็ นของฝรั่งเศสอีกครัง้ หนึง่
ต่อมาฝรั่งเศสมีภาระการต่อสู่ติดพันกับนักชาตินิยมในเวียดนามจึงต้ องหาทาง
ประนีประนอมกับกัมพูชาโดยได้ จดั ทาสนธิสญ
ั ญาขึ ้นเพื่อเปลี่ยนสภาพจากการที่กัมพูชาเป็ นเมือง
ขึ ้นมาเป็ นรัฐในอารักขาแห่งเครื อจักรภพของฝรั่งเศส ในช่วงที่เกิดสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ฝรั่งเศสได้ ให้
เจ้ าสีหนุเป็ นกษัตริ ย์ปกครองกัมพูชา เมื่อญี่ปนยึ
ุ่ ดกัมพูชาได้ จึงให้ เจ้ าสีหนุประกาศเอกราชเป็ นอิสระ
จากฝรั่งเศส แต่เมื่อญี่ปนแพ้
ุ่ สงคราม ฝรั่งเศสจึงกลับเข้ ามามีอานาจในกัมพูชาอีกครัง้ หนึง่
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ต่อมาฝรั่งเศสแพ้ สงครามเวียดมินท์ที่เบียนเดียนฟู ทาให้ เวียดนามได้ รับอานิ
สงค์ที่ฝรั่งเศสถอยทัพไป จึงยอมให้ เอกราชแก่กัมพูชาตามคาเรี ยกร้ องของเจ้ าสีหนุ ทาให้ กัมพูชา
พลอยได้ เ อกราชไปด้ วย ต่อมาในปี พ.ศ.2490 กัม พูช าได้ ประกาศใช้ รัฐธรรมนูนและจัดให้ มีการ
เลือกตัง้ โดยเจ้ าสีหนุประกาศยุบสภา ใช้ กฎอัยการศึกและทาการปกครองกัมพูชาโดยตรง กล่าวได้
ว่าในปี พ.ศ. 2497 (ค.ศ.1954) กัมพูชาได้ รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ตามข้ อตกลงในสนธิสญ
ั ญาเจนีวา
พร้ อมๆ กั บ ลาว และเวี ย ดนาม หลั ง ได้ รั บ เอกราชได้ ปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยแบบมี
พระมหากษัตริ ย์เ ป็ นประมุข โดยมีเจ้ านโรดม สีหนุ เป็ นประมุขประเทศ การที่ ประเทศกัมพูช ามี
ดินแดนติดกับประเทศเวียดนาม ทาให้ เกิดปั ญหาชายแดนกัน เวียดนามส่งกองทัพบุกกัมพูชาในปี
พ.ศ. 2521 (ค.ศ. 1978) ทาให้ เวียดนามเข้ าแทรกแซงการเมืองในกัมพูชา ในช่วงพ.ศ. 2534 (ค.ศ.
1991) เรี ยกว่าเป็ นช่วงที่เกิดกลุ่มเขมร 4 ฝ่ ายที่ขดั แย้ งกันเองในกัมพูชา ประกอบด้ วย เขมรแดงโดย
นายเขียว สัมพัน เขมรเสรี โดย นายซอนซาน เขมรเฮง สัมริ น (รัฐบาลพนมเปญ) โดย นายฮุน เซน
กลุม่ เจ้ าสีหนุ โดย เจ้ ารณฤทธิ์
ระบบกฎหมายในประเทศกัมพูชานันเป็
้ นการผสมผสานระหว่างจารี ตประเพณี
ดัง เดิม กับระบบกฎหมายฝรั่ ง โดยในยุคแรกนัน้ ชาวกัม พูช าใช้ ระบบกฎหมายที่ มี ที่ม าจากจารี ต
ประเพณีของศาสนาพุทธและลัทธิขอม ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสเข้ ายึดถือกัมพูชาเป็ นอาณานิคมก็ได้ นา
ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ ที่ใช้ แพร่หลายในทวีปยุโรปมาบังคับใช้
ประเทศกัมพูชา
ประชากรของประเทศกัมพูชา ประมาณ 95 เปอร์ เซ็นต์ นับถือพระพุทธศาสนา
นิกายเถรวาท ประมาณ 3 เปอร์ เซ็ นต์ นับถื อคติความเชื่อตามขนบประเพณี ดงั ้ เดิม ของตน และ
ประมาณ 2 เปอร์ เซ็นต์ นับถือศาสนาอิสลาม ศิลปวัฒนธรรมของประเทศกัมพูชาในยุคโบราณ ได้ รับ
อิทธิ พลมาจากอินเดียเป็ นส่วนใหญ่ เห็นได้ ชัดจากสถาปั ตยกรรม รู ปปั น้ และเครื่ องแต่งกาย แต่
หลังจากตกเป็ นอาณานิคมฝรั่งเศส กัมพูชาก็ได้ รับเอาอิท ธิพลด้ านสถาปั ตยกรรม อาหารการกิน มา
จากฝรั่ ง เศสด้ ว ย เห็ น ได้ จากตึ ก รามบ้ านช่ อ งและอาคารแบบฝรั่ ง เศสที่ มี ทั่ว กรุ ง พนมเปญ
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกัมพูชา คือ ระบาอัปสรา เป็ นการแสดงนาฏศิลป์ที่โดด
เด่นของกัมพูชา โดยถอดแบบท่าราและเครื่ องแต่งกาย มาจากภาพสลักรูปนางอัปสรที่ปราสาทนคร
วัด
เทศกาลของกัมพูชา ได้ แก่ วันสารทเขมรหรื อวันปรอจุมเบน จัดขึ ้นในวันแรม 1
ค่าเดือนสิบ ไปจนถึงวันขึ ้น 15 ค่าเดือนสิบ (ระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม) ช่วงเช้ าชาวกัมพูชาจะ
ไปทาบุญตักบาตรที่วดั เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ ตกเย็นก็จะไปวัดเพื่อร่วมสวดมนต์
ภาวนา ฟั งเทศน์ฟังธรรม รับศีลจากพระสงฆ์ ถือเป็ นงานบุญใหม่ของชาวกัมพูชา
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“เทศกาลนา้ ” หรื อ “งานบุญอมตุก ” คือเทศกาลประจ าปี ที่ ยิ่ง ใหญ่ ของชาว
กัม พูช า จัดขึน้ ในเดื อนพฤศจิ ก ายน เพื่ อแสดงความส านึกในบุญ คุณ ของแม่น า้ ที่ นาความอุด ม
สมบูรณ์มาให้ โดยจะจัดการแข่งเรื อยาวบริ เวณหน้ าพระราชวังหลวงของกรุ งพนมเปญ แสดงพลุ
ดอกไม้ ไฟ และแห่ขบวนเรื อประดับไฟ
 การเมืองการปกครอง
1. กัมพูชามีระบอบการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริ ย์
ทรงเป็ นประมุข ทัง้ นี ้ นับจากการเลือกตังทั
้ ว่ ไป ภายใต้ รัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. 1993 การเมืองของ
กัมพูชามีพฒ
ั นาการอย่างต่อเนื่อง
2. ระบอบประชาธิปไตยของกัมพูชาในปั จจุบนั มีความก้ าวหน้ าและหยัง่ รากลึก
ลงในสังคมของกัมพูชาอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ฝ่ ายต่างๆ มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและดาเนิน
กิจกรรมทางการเมืองมากขึน้ ประชาชนมีความกระตือรื อร้ นในการใช้ สิทธิออกเสียงเลือกตังทั
้ งใน
้
ระดับชาติและระดับท้ องถิ่น
3. รั ฐ บาลกัม พูช าให้ ความส าคัญต่อการฟื ้นฟูและพัฒ นาประเทศรวมถึง การ
ปฏิรูปในด้ านต่างๆ ได้ แก่ การบริ หารราชการแผ่นดิน ระบบศาลยุติธรรมและกฎหมาย การทหาร
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ การดาเนินงานของรัฐบาลมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ งบประมาณและ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดได้ อย่างคุ้มค่าตลอดจนสนับสนุนให้ ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื ้นที่
ชนบทและห่างไกลความเจริญได้ รับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างแท้ จริง
ทัง้ นี ้ รั ฐ บาลกัม พูช าได้ ด าเนิ นการปฏิ รู ป ในสาขาต่า งๆ อาทิ การลดจ านวน
ข้ าราชการทัง้ ฝ่ ายพลเรื อนและฝ่ ายทหาร การปฏิรูปด้ านการศาล การปรับปรุ งระเบียบและแก้ ไข
กฎหมายที่ล้าหลังและไม่เอื ้ออานวยต่อการพัฒนาประเทศ การปฏิรูปที่ดิน และการเร่งออกเอกสาร
สิทธิ์ ในการถื อครองที่ดิน การส่งเสริ มการศึกษาและฝึ กฝนอาชีพ การปรับเพิ่มเงินเดือนข้ าราชการ
อย่างเป็ นระบบ การพัฒนาระบบชลประทานและโครงสร้ างพื ้นฐานอื่นๆ โดยเฉพาะระบบคมนาคม
ขนส่ง เพื่อรองรับการพัฒนาการด้ านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว เป็ นต้ น
 ระบบสื่อสารมวลชน
สื่อกัมพูชามีทงั ้ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์และอื่นๆอยู่ภายใต้ การกากับดูแล
ของรัฐบาล มีสมาคมผู้สื่อข่าวกัมพูชาซึ่งเป็ นสมาคมอิสระที่ไม่สงั กัดรัฐ ควบคุมโดยกระทรวงการข่าว
ของรัฐบาลกัมพูชา หนังสือพิมพ์ที่โดดเด่นได้ รับความนิ ยมมากคือ รัศมีกัมพูชา และเกาะสันติภาพ
ทัง้ สองเน้ นเสนอข่าวทั่วไป ไม่ได้ เ จาะจงเรื่ องการเมือง แต่ก็เขียนข่าวเฉพาะการทาดีของรัฐ บาล
เท่านัน้ ไม่ปรากฏเห็นเขียนถึงรัฐบาลในทางไม่ดีหรื อไม่มีการเขียนขัดแย้ งกับรัฐบาลเลย
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สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม
จากการศึกษาการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารของประชาชนในภาคตะวันออกเกี่ ยวกับ
ประเทศเวียดนามพบว่า ผู้เข้ าอบรมได้ เปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารในหลายด้ าน ประกอบด้ วย ความเป็ นมา
ของประเทศเวียดนาม การเมืองการปกครอง ระบบสื่อสารมวลชน และประเด็นอื่น ดังต่อไปนี ้
 ความเป็ นมาของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
เวียดนามเรี ยกชื่ออย่างเป็ นทางการว่าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีเนื ้อที่
ทังหมด
้
337,912 ตารางกิโลเมตร มีประชากรร่ วมประมาณ 89 ล้ านคน เมืองหลวงคือ ฮานอย ตก
เป็ นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศสตังแต่
้ พ.ศ. 2426 หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ต่อมา พ.ศ. 2497 มี
การเจรจาสงบศึกกันที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ในการตกลงครัง้ นี ้ทาให้ เวียดนามได้ เอก
ราช โดยแบ่งประเทศออกเป็ น 2 ฝ่ าย คือ เวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ เวียดนามเหนือมีโฮจิมินห์
เป็ นผู้น า ปกครองแบบคอมมิ ว นิ ส ต์ โฮจิ มิ น ห์ พ ยายามล้ มล้ า งรั ฐ บาลเวี ย ดนามใต้ ที่ ต่อ ต้ า น
คอมมิวนิสต์
ในการทาสงครามนัน้ สหรัฐอเมริ กาให้ การสนับสนุนเวียดนามใต้ ให้ ต่อสู้กับ
ระบบคอมมิวนิสต์ที่นาโดยโฮจิมินห์ ส่วนสหภาพโซเวียตสนับสนุนเวียดนามเหนือ ในปี พ.ศ. 2506 โง
ดินห์เสี่ยม ผู้นาเวียดนามใต้ เสียชีวิต ทาให้ ขาดเสถียรภาพทางการเมือง ในปี พ.ศ. 2515 เวียดนาม
เหนือโจมตีเวียดนามใต้ อย่างหนัก ทาให้ สหรัฐอเมริ กาต้ องทิ ้งระเบิดที่เมืองท่าไฮฟองของเวียดนาม
เหนือเพื่อช่วยเหลือเวียดนามใต้ ในปี พ.ศ. 2516 มีการเจรจาหยุดยิงกันที่ปารี ส แต่สงครามดาเนิน
ต่อไปเรื่ อยๆ ในที่ สุด เวี ยดนามใต้ ก็แ พ้ ฝ่ ายคอมมิ วนิส ต์ มี การจัดตัง้ รั ฐ บาลชั่ว คราวขึน้ ปกครอง
ประเทศ ในปี พ.ศ. 2518 เวียดนามเหนือสามารถรวมเวียดนามทังสองเข้
้
าเป็ นเป็ นประเทศเดียวกัน
โดยใช้ ชื่อประเทศใหม่วา่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ประชากรของประเทศเวียดนามประมาณ 55 เปอร์ เซ็นต์ นับถือพระพุทธศาสนา
นิกายอาจริ ยวาท หรื อนิกายมหายาน ประมาณ 7 เปอร์ เซ็ นต์ นับถื อคริ ส ต์ศาสนา ประมาณ 38
เปอร์ เซ็นต์นบั ถือศาสนาอิสลาม ศาสนาขงจื๊อ ศาสนาเต๋าและคติความเชื่อ ตามขนบประเพณีดงเดิ
ั้ ม
ของตน
คนเวี ยดนามเป็ นคนขยันโดยมี ค่านิ ยมว่า ทุก คนต้ อ งท างานจึง จะเป็ นคนที่ มี
คุณค่าดังนันคนเวี
้
ยดนามทุกเพศทุกวัย ทังเด็
้ ก ผู้ใหญ่ ต้ องทาตัวให้ มีประโยชน์ งานในที่นี ้อาจไม่ใช่
งานประจาเท่านัน้ แต่เป็ นงานเล็กงานน้ อย เช่น ปลูกผัก ทาโน่นทานี่ ค่านิยมเช่นนี ้ทาให้ คนเฒ่าคน
แก่คนวัยทางานเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กรุ่นใหม่ นอกจากการทางานแล้ ว คนเวียดนามยังใช้ ทกุ พื ้นที่
ให้ มีค่า เช่น การปลูกผักไว้ รับประทาน ส่วนที่เหลือก็นาไปเลี ้ยงสัตว์ จะเห็นได้ ว่าแทบทุกเครื อเรื อน
ของเวียนดนามจะมีสตั ว์เลี ้ยง เช่น วัว ควาย ไก่ แพะ เพื่อให้ กินเศษพืชผักที่เหลือ เนื่องจากถูกจีน
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ปกครองเป็ นเวลานาน ทาให้ ศลิ ปวัฒนธรรมของเวียดนามส่วนใหญ่ได้ รับอิทธิพลจากจีน ไม่วา่ จะเป็ น
พระราชวัง วัด หรื อสุส าน แม้ ว่าจะนาศิลปะจีนมาประยุกต์แล้ ว ก็ ยังปรากฏความเป็ นจีนชัดเจน
ศิลปวัฒนธรรมที่ร้ ูจกั กันดี เช่น หุ่นกระบอกน ้า เป็ นการแสดงที่หาชมได้ ในกรุงฮานอย ศิลปะการเชิด
สืบทอดกันมานาน วิธีเชิดไม่เหมือนที่ใดในโลก เพราะผู้เชิดต้ องเชิดหุน่ ในน ้า โดยยืนแช่ครึ่งตัวอยู่หลัง
ฉาก หุ่นด้ านหน้ าก็จะโลดแล่นอยู่บนผิวน ้า บอกเล่าเรื่ องราวเกี่ ยวกับความเชื่อ วัฒนธรรม และวิถี
ชีวิตของชาวบ้ านตังแต่
้ สมัยโบราณ ศิลปะการปั กผ้ า ช่างฝี มือเก่งๆ ของเวียดนามสามารถปั กภาพ
ออกมาได้ สวยงาม เหมือนกับภาพเขียนเลยทีเดียว
เทศกาลส าคัญของเวี ยดนาม เช่น เทศกาลเติ๊ด หรื อ เทศกาลขึน้ ปี ใหม่ของ
เวียดนาม ซึง่ ก็คือตรุษจีนนัน่ เอง มีในช่วงปลายเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี การเฉลิมฉลอง
ก็คล้ ายกันกับตรุษจีนของชาวจีน นิยมฉลองติดกัน 3-7 วัน มีการให้ ของขวัญและออกไปสักการะเทพ
เจ้ าตามวัดต่างๆ
เทศกาลไหว้ พระจันทร์ จัดขึ ้นเพื่ อแสดงความเคารพต่อพระจันทร์ ในฤดูใบไม้
ร่วง ช่วงวันขึ ้น 15 ค่า เดือน 8 ตามปฏิทินของจันทรคติ ชาวเวียดนามจะจัดงานเฉลิมฉลอง ตามเมือง
ต่างๆ มีการประกวด ขนมเปี๊ ยะญวน ซึ่งเป็ นขนมไหว้ พระจันทร์ มีการประดับโคมไฟ และการละเล่น
พื ้นบ้ านในงานด้ วย (เรี ยนรู้เพื่อนบ้ านอาเซียน. 2556: 122)
 การเมืองการปกครอง
ประเทศเวียดนามประกอบด้ วย 58 จังหวัด และ 5 เทศบาลนคร อันได้ แก่ เกิ่น
เธอ ไฮฟอง ดานัง ฮานอย นครโฮจิมินห์ เวียดนามปกครองโดยระบบสังคมนิยม มีพรรคคอมมิวนิสต์
เวียดนาม เป็ นพรรคการเมืองเดียวและมีอานาจสูงสุด วันชาติเวียดนาม คือ วันที่ 2 กันยายน พรรค
คอมมิวนิสต์เวียดนามก่อตังขึ
้ ้นใน ค.ศ. 1930 ปั จจุบนั มีสมาชิกประมาณ 3 ล้ านคน ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตัง้
ต้ องมีอายุ 18 ปี ขึ ้นไป การประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามมีขึ ้นทุกๆ 5 ปี การประชุมในแต่
ละครัง้ จะนาไปสู่การเลือกเลขาธิการพรรคคนใหม่ การเลือกสมาชิกคณะกรมการเมืองชุดใหม่ การ
ทบทวนผลงานของพรรค การปฏิบตั ิงาน การบริหารประเทศในช่วง 5 ปี 10 ปี ที่ผ่านมา อีกทัง้ ยังเป็ น
โอกาสที่พรรคจะประกาศยุทธศาสตร์ และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของพรรคในช่วง 5 ปี
และ 10 ปี ที่จะมาถึง ซึ่งจะทาให้ เราเห็นแนวทางของการพัฒนาประเทศเวียดนามในอนาคต สาหรับ
การเลือกตังต
้ าแหน่งนายกรัฐมนตรี และประธานาธิบดีนนมี
ั ้ ขึ ้นในปี เดียวกันเช่นกัน
การประชุม สมัช ชาพรรคคอมมิ ว นิ ส ต์ เวี ย ดนามครั ง้ ล่า สุด เป็ นการประชุม
สมัชชาพรรคคอมมิ วนิส ต์เวี ยดนามครั ง้ ที่ 11 ซึ่ง มีขึน้ ระหว่างวันที่ 12-19 มกราคม ค.ศ. 2011 ที่
ประชุมได้ เลือกสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรค 200 คน สมาชิกคณะกรมการเมืองชุดใหม่ 14 คน
ซึ่ง ประกอบด้ วยสมาชิ กคนเก่า 9 คน และสมาชิ กที่ เลื อกเข้ ามาใหม่ 5 คน และที่ ส าคัญได้ เลื อ ก
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เลขาธิการพรรคคนใหม่ ในการประชุมสมัชชาพรรคครัง้ นี ้ พรรคได้ ประกาศเลือกนายเหงวียน ฝู จ่อง
อดีตประธานสภาแห่งชาติ ให้ ดารงตาแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามคนใหม่แทนนาย
นง ดึ๊ก แหม่งห์ ส่วนการเลือกตังสมาชิ
้
กสภาแห่งชาตินนั ้ มีขึ ้นมีทุกๆ 5 ปี เช่นกัน ครัง้ ที่ผ่านมามีขึ ้น
ในช่วงเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2011 และการแต่งตังนายกรั
้
ฐมนตรี และประธานาธิบดีนนมี
ั ้ ขึ ้นในเดือน
กรกฎาคมปี เดียวกัน นายกรัฐมนตรี คนปั จจุบันนัน้ คือ นายเหงวียน เติ๋น สุง และประธานาธิบดีคน
ปั จจุบนั คือ นายเจือง เติน๋ ซาง
 ระบบสื่อสารมวลชน
สื่ อ มวลชนของเวี ย ดนามถู ก ควบคุ ม โดยรั ฐ บาลตามแนวทางของพรรค
คอมมิวนิสต์ ตังแต่
้ ปี 1997 เวียดนามได้ ควบคุมการเข้ าถึงอินเทอร์ เน็ตสาธารณะอย่างกว้ างขวาง
โดยใช้ วิธีการทางกฎหมายและทางเทคนิค
รำชอำณำจักรไทย
จากการศึกษาการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารของประชาชนในภาคตะวันออกเกี่ ยวกับ
ประเทศไทยพบว่า ผู้เข้ าอบรมได้ เปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารในหลายด้ าน ประกอบด้ วย ความเป็ นมาของ
ประเทศไทย การเมืองการปกครอง ระบบสื่อสารมวลชน และประเด็นอื่น ดังต่อไปนี ้
 ความเป็ นมาของราชอาณาจักรไทย
ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน นักประวัติศาสตร์ ไทยเริ่ มถือเอาสมัย
อาณาจักรสุโขทัยเป็ นจุดเริ่ มต้ นของประวัติศาสตร์ ชาติไทย ตรงกับสมัยรุ่งเรื องของอาณาจักรล้ านนา
และอาณาจักรล้ านช้ าง อาณาจักรสุโขทัยขยายดินแดนออกไปอย่างกว้ างขวางในรัช สมัยพ่อขุน
รามคาแหงมหาราช แต่เริ่ มอ่อนแอลงภายหลังการสวรรคตของพระองค์ การรับพุทธศาสนานิกายเถร
วาทแบบลัง กาวงศ์ เ ข้ า มา ท าให้ อ าณาจัก รสุโ ขทัย เริ่ ม มี ก ารปกครองแบบธรรมราชา ในช่ ว งที่
อาณาจักรอยุธยารุ่งเรื อง พระเจ้ าอูท่ องทรงก่อตังอาณาจั
้
กรอยุธยาเป็ นอาณาจักรของชนชาติไทยขึ ้น
ในช่วงปี พ.ศ.1893 มีการปกครองด้ วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช ซึ่งยึดมาจากหลักของศาสนา
พราหมณ์ อาณาจักรสุโขทัยตกเป็ นประเทศราชของอาณาจักรอยุธยา ต่อมาโปรตุเกสเข้ ามายึดครอง
มะละกา ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ทาให้ อยุธยาเริ่ มติดต่อกับชาติตะวันตก ใน
ขณะเดียวกัน ราชวงศ์ตองอูของพม่าเริ่ มมีอานาจมากขึ ้น จึงนามาสู่การขยายดินแดนมายังกรุ งศรี
อยุธยาในรัชสมัยของพระเจ้ าตะเบ็งชะเวตี ้และพระเจ้ าบุเรงนอง มีการทาสงครามยืดเยือ้ นับสิบปี
ส่งผลให้ อยุธยาตกเป็ นประเทศราชของอาณาจักรตองอูใน พ.ศ. 2112 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ทรงใช้ เวลา 15 ปี เพื่อสร้ างภาวะครอบงาในลุม่ แม่น ้าเจ้ าพระยา
จากนั น้ กรุ งศรี อยุ ธ ยาได้ กลายมาเป็ นอาณาจั ก รที่ รุ่ งเรื องถึ ง ขี ด สุ ด
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของอยุธยารุ่งเรื องขึ ้นอย่างมากในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
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ซึ่ง สร้ างความสัม พัน ธ์ ทางการทูต กับฝรั่ ง เศส อัง กฤษ อย่างไรก็ ต าม อิท ธิ พ ลที่ เพิ่ ม มากขึน้ ของ
ชาวต่างชาติในกรุ งศรี อยุธยา เมื่อพระเพทราชาสัง่ ประหารชีวิตคอนสแตนติน ฟอลคอน การติดต่อ
กับชาติตะวันตกจึงซบเซาลง การที่กรุ งศรี อยุธยาทาสงครามนันได้
้ ทาให้ เมืองเสียหายถูกเผาทาลาย
ในปี พ.ศ. 2310 พระยาตากได้ รวบรวมไพร่พลกอบกู้เอกราชและได้ ย้ายราชธานีมาอยูท่ ี่กรุงธนบุรี ซึ่ง
เป็ นเมืองหลวงของคนไทยเป็ นเวลานานราว 15 ปี ถือเป็ นช่วงเวลาของการทาสงครามและการฟื ้นฟู
ความเจริ ญของชาติ จนกระทัง่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ปฐมกษัตริ ย์แห่งราชวงศ์
จักรี ได้ สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ขึ ้นเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 ในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น
ประเทศไทยเผชิญกับการรุ กรานจากประเทศเพื่อนบ้ านหลายครัง้ จนกระทัง่ รัชกาลที่ 4 มีนโยบาย
ป้องกันตนเองจากมหาอานาจอาณานิคม แต่ก็ส่งเสริ มการลงทุนจากต่างชาติ เทคโนโลยีตะวันตก
และการศึกษาอันทันสมัย
เดิมประเทศไทยใช้ ชื่อว่า “สยาม” แต่ได้ เปลี่ยนมาเป็ นชื่ อปั จจุบนั ในปี พ.ศ.
2482 ตามประกาศรั ฐ นิยม ฉบับที่ 1 ของรั ฐ บาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยให้ ใช้ ชื่ อประเทศ
ประชาชน และสัญชาติว่า "ไทย" ต่อมาได้ เปลี่ยนกลับเป็ นสยามเมื่ อปี พ.ศ. 2488 ในช่วงเปลี่ยน
นายกรัฐมนตรี แต่ในที่สุดได้ เปลี่ยนกลับมาชื่อไทยอีกครัง้ ในปี พ.ศ. 2491 ซึ่งเป็ นช่วงที่จอมพล ป.
พิบูลสงครามเป็ นนายกรัฐมนตรี ช่วงแรกเปลี่ยนเฉพาะชื่อภาษาไทยเท่านั น้ ชื่อภาษาฝรั่งเศสและ
อังกฤษคงยังเป็ น "Siam" อยู่จนกระทัง่ เดือนเมษายน พ.ศ.2491 จึงได้ เปลี่ยนชื่อภาษาฝรั่งเศสเป็ น
"Thaïlande" และภาษาอังกฤษเป็ น "Thailand" อย่างในปั จจุบนั
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 ตังแต่
้ สมัยอาณาจักรอยุ ธยาเป็ นต้ นมา จนกระทัง่ มีการปกครองในลักษณะ
รวมอานาจเข้ าสู่ศนู ย์กลางแบบเด็ดขาดตังแต่
้ รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั
ครั น้ วันที่ 24 มิ ถุนายน พ.ศ. 2475 คณะราษฎรได้ ปฏิ วัติในรั ช สมัยพระบาทสมเด็จ พระปกเกล้ า
เจ้ าอยูห่ วั แล้ วเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็ นแบบรัฐเป็ นราชาธิปไตยภายใต้ รัฐธรรมนูญ จากนันใช้
้
การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาหรื อที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเรี ยกรวมกัน
ว่า “ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข”
พระพุทธศาสนาเข้ ามาสู่ดินแดนที่เป็ นประเทศไทยในปั จจุบนั ประมาณ พ.ศ.
236 สมัยเดียวกันกับประเทศศรี ลงั กา พระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ได้ เข้ ามาเผยแผ่ในประเทศไทย
ถึ ง 2 ครั ง้ คื อ ครั ง้ แรกในสมั ย พ่ อ ขุ น รามค าแหงมหาราช และครั ง้ ที่ 2 ในสมั ย พระยาลิ ไ ท
พระพุท ธศาสนาเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งมาก ศิล ปะสมัย สุโ ขทัย ได้ รั บ การกล่า วขานว่า งดงามโดยเฉพาะ
พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย มีลกั ษณะงดงามที่ไม่มีศิลปะสมัยใดเหมือน หลังจากอาณาจักรพุกามและ
กัมพูชาเสื่อมอานาจลง คนไทยจึงได้ ตงตั
ั ้ วเป็ นอิสระ ได้ ก่อตังอาณาจั
้
กรขึ ้นเอง 2 อาณาจักร ได้ แก่
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อาณาจักรล้ านนาทางภาคเหนือของไทย ซึ่งมีศนู ย์กลางอยู่ที่จงั หวัดเชียงใหม่และอาณาจักรสุโขทัย
ซึ่งมีศนู ย์กลางอยู่ที่จงั หวัดสุโขทัยในปั จจุบนั เมื่อพ่อขุนรามคาแหงมหาราชเสด็จขึ ้นครองราชย์ ทรง
สดับกิตติศพั ท์ของพระสงฆ์ลงั กา จึงทรงอาราธนาพระมหาเถระสังฆราช ซึ่งเป็ นพระเถระชาวลังกา
ที่มาเผยแผ่อยูท่ ี่นครศรี ธรรมราช มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในกรุงสุโขทัย
พระพุทธศาสนาในสมัยอยุธยานันมี
้ ความเป็ นฮินดูปนอยู่มาก พิธีกรรมต่าง ๆ
ได้ ปะปนพิธีของพราหมณ์มากกว่าที่ใดๆ ราษฎรอยุธยามุ่งในเรื่ องการบุญการกุศล สร้ างวัดวาอาราม
สร้ างปูชนียวัตถุ บารุงศาสนาเป็ นส่วนมาก ในสมัยอยุธยาต้ องประสบกับภาวะสงครามกับพม่าจน
เกิดภาวะวิกฤตทางศาสนาหลายครัง้ ต่อมาในสมัยกรุ งธนบุรี ในยุคนี ้นับเป็ นยุคแห่งความเสื่อมของ
พุทธศาสนาอีกสมัยหนึง่ คือนับแต่พระยาตาก(สิน)ได้ ชกั นาคนไทยเชื ้อสายจีนหนีฝ่าทัพพม่าออกจาก
ก าแพงพระนครศรี อ ยุธ ยาจนกรุ ง ศรี อ ยุธ ยาถูก พม่า ตี แ ตกในปี พ.ศ.2310 แล้ ว พม่ า ได้ ท าลาย
บ้ านเมืองจนเสียหายย่อยยับ ล้ างผลาญชีวิตคน ข่ มขืนผู้หญิ งไทย ปล้ นเอาทรัพย์สินมีค่าทัง้ หมด
กวาดต้ อนประชาชนแม้ กระทัง่ พระสงฆ์ไปเป็ นเชลยเป็ นจานวนมาก วัดวาอารามถูกเผาทาลาย ครัน้
ต่อมาพระยาตาก(สิน) ได้ สถาปนาขึ ้นเป็ นกษัตริ ย์และตังราชธานี
้
ใหม่ คือกรุงธนบุรีแล้ วได้ ทานุบารุ ง
พระศาสนา และได้ ชาระวงการศาสนาใหม่ ลงโทษสมณะที่กระทาความชัว่ อันไม่สมกับความเป็ น
สมณะด้ วยวิธีการต่าง ๆ เมื่อเปลี่ยนแปลงราชวงศ์ในปี พ.ศ. 2322 เจ้ าพระยาจักรี ก็ได้ อญ
ั เชิญพระ
แก้ วมรกตจากเวียงจันทน์มาไว้ ยงั ประเทศไทยด้ วยเช่นกัน
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในช่วงรัชกาลที่ 1 (พ.ศ. 2325 - 2352) พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้ าจุฬ าโลกมหาราชเสด็จ ขึน้ ครองราชย์ เมื่ อ ปี พ.ศ. 2325 ต่อจากพระเจ้ าตากสิ น
พระองค์ได้ ทรงย้ ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมาตังราชธานี
้
ใหม่ เรี ยกชื่อว่า “กรุ งเทพมหานคร อมรรัตร
โกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบรู ี รมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมาน
อวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์”
รัชกาลที่ 2 (พ.ศ. 2352 - 2367) พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัยเสด็จ
ขึ ้นครองราชย์เมื่อ พ.ศ.2352 เป็ นทรงทานุบารุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาเหมือนอย่างพระมหากษัตริ ย์
ไทยแต่โบราณ ในปี พ.ศ.2357 ทรงจัดส่งสมณทูต 8 รูปไปฟื น้ ฟูพระพุทธศาสนาในประเทศลังกา ได้
จัดให้ มีการจัดงานวันวิสาขบูชาขึ ้นเป็ นครัง้ แรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
รัชกาลที่ 3 (พ.ศ.2367 - 2394) พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั โปรดให้ มี
การสร้ างพระไตรปิ ฎกฉบับหลวงเพิ่มจานวนขึ ้นไว้ อีกหลายฉบับครบถ้ วนกว่ารัชกาลก่ อน ๆ โปรดให้
แปลพระไตรปิ ฎกเป็ นภาษาไทย ทรงบูรณปฏิสงั ขรณ์วดั วาอารามหลายแห่ง และสร้ างวัดใหม่คือวัด
เทพธิดาราม วัดราชราชนัดดา และวัดเฉลิมพระเกียรติ นอกจากนี ้ยังได้ จดั ตังโรงเรี
้
ยนหลวงขึ ้นเป็ น
ครัง้ แรกเพื่อสอนหนังสือไทยแก่เด็กในสมัยนัน้
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รัชกาลที่ 4 (พ.ศ. 2394 -2411) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั เมื่อทรง
เป็ นเจ้ าฟ้ามงกุฎได้ ผนวช 27 พรรษาแล้ วได้ ลาสิกขาขึ ้นครองราชย์เมื่อพระชนมายุ 57 พรรษา ใน
พ.ศ. 2394 ด้ านการพระศาสนา ทรงพระราชศรัทธาสร้ างวัดใหม่ขึ ้นหลายวัด เช่น วัดปทุมวนาราม
วัดโสมนัสวิหาร วัดมกุฏกษัตริ ยาราม วัดราชประดิษฐ์ สถิตมหาสีมาราม และวัดราชบพิธ เป็ นต้ น
ตลอดจนบูรณะวัดต่าง ๆ อีกมาก โปรดให้ มีพระราชพิธี "มาฆบูชา" ขึ ้นเป็ นครัง้ แรก ใน พ.ศ. 2394 ณ
ที่วดั พระศรี รัตนศาสดาราม จนได้ ถือปฏิบตั สิ ืบมาจนถึงทุกวันนี ้
รัช กาลที่ 5 (พ.ศ. 2411 - 2453) พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
เสด็จขึน้ ครองราชย์ เมื่อ พ.ศ. 2411 ทรงสร้ างวัดใหม่ขึ ้นคือ วัดราชบพิตร วัดเทพศิรินทราวาส วัด
เบญจมบพิตร วัดอัษฎางนิมิตร วัดจุฑาทิศราชธรรมสภา และวัดนิเวศน์ธรรมประวัติ ทรงบูรณะวัด
มหาธาตุ และวัดอื่น ๆ อีก ทรงนิพนธ์ วรรณกรรมทางพุทธศาสนาจานวนมาก โปรดให้ มีก ารเริ่ มต้ น
การศึกษาแบบสมัยใหม่ในประเทศไทย โดยให้ พระสงฆ์รับภาระช่วยการศึกษาของชาติ
รัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2453 -2468) พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้ าเจ้ าอยู่หวั เสด็จ
ขึ ้นครองราชย์ ทรงพระปรี ชาปราดเปรื่ องในความรู้ ทางพระศาสนามาก ทรงนิพนธ์ หนังสือแสดงคา
สอนในพระพุทธศาสนาหลายเรื่ อง เช่น เทศนาเสือป่ า พระพุทธเจ้ าตรัสรู้ อะไร เป็ นต้ น ถึงกับทรง
อบรมสัง่ สอนอบรมข้ าราชการด้ วยพระองค์เอง โปรดให้ ใช้ พุทธศักราช (พ.ศ.) แทน ร.ศ. เมื่อ พ.ศ.
2456 ให้ เปลี่ยนกระทรวงธรรมการเป็ นกระทรวงศึกษาธิการ
รัชกาลที่ 7 (พ.ศ. 2468 - 2477) พระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั โปรดให้
มี ก ารท าสัง คายนาพระไตรปิ ฎกขึ น้ ตัง้ แต่ พ.ศ. 2468 - 2473 เพื่ อ ถวายเป็ นพระราชกุ ศ ลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 6 เป็ นการสังคายนาครัง้ ที่ 3 ในเมืองไทย แล้ วทรงจัดให้ พิมพ์
พระไตรปิ ฎกฉบับสยามรัฐ ชุดละ 45 เล่ม จานวน 1,500 ชุด พระราชทานแก่ประเทศต่าง ๆ ประมาณ
500 ชุ ด โปรดให้ ย้ ายกรมธรรมการกลับ เข้ ามารวมกั บ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และเปลี่ ย นชื่ อ
กระทรวงศึกษาธิการเป็ นกระทรวงธรรมการอย่างเดิม โดยมีพระราชดาริ ว่า "การศึกษาไม่ควรแยก
ออกจากวัด"
ต่อมาปี พ.ศ.2471 กระทรวงธรรมการประกาศเพิ่ม หลักสูตรทางจริ ยศึกษา
สาหรับนักเรี ยน ได้ เปิ ดให้ ฆราวาสเรี ยนพระปริ ยัติธรรม แผนกธรรม โดยจัดหลักสูตรใหม่ เรี ยกว่า
"ธรรมศึกษา" ในรั ช สมัยรั ช กาลที่ 7 ได้ มี การเปลี่ ยนแปลงการปกครองครั ง้ ยิ่ง ใหญ่ ของไทย เมื่ อ
คณะราษฎรได้ ทาการปฏิวตั ิ เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็ นระบอบ
ประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 24 มิถนุ ายน พ.ศ. 2475 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงสละ
ราชสมบัติเมื่ อ พ.ศ. 2477 โดยมีพ ระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หัวอานันทมหิดล ขึน้ ครองราชย์เป็ น
รัชกาลที่ 8
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รัชกาลที่ 8 (พ.ศ. 2477 - 2489) พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั อานันทมหิดล
เสด็จขึน้ ครองราชย์เป็ นรัชกาลที่ 8 ในขณะพระพระชนมายุเพียง 9 พรรษาเท่านัน้ และยังกาลังทรง
ศึก ษาอยู่ใ นต่า งประเทศ จึ ง มี ผ้ ูส าเร็ จ ราชการแทนพระองค์ ในด้ า นการศาสนาได้ มี ก ารแปล
พระไตรปิ ฎกเป็ นภาษาไทย แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ พระไตรปิ ฎก ฉบับแรก แปลโดยอรรถ พิมพ์เป็ น
เล่มสมุด 80 เล่ม เรี ยกว่าพระไตรปิ ฎกภาษาไทย แต่ไม่เสร็ จสมบูรณ์และได้ ทาต่อจนเสร็ จเมื่องาน
ฉลอง 25 พุทธศตวรรษ เมื่อปี พ.ศ. 2500 พระไตรปิ ฎกฉบับที่ 2 แปลโดยสานวนเทศนา พิมพ์ใบลาน
แบ่งเป็ น 1,250 กัณฑ์ เรี ยกว่า พระไตรปิ ฎกฉบับหลวง แล้ วเสร็ จเมื่อ พ.ศ. 2492 ในปี พ.ศ. 2484 ได้
เปลี่ยนชื่อกระทรวงธรรมการเป็ นกระทรวงศึกษาธิการ และกรมธรรมการเปลี่ยนเป็ น กรมการศาสนา
ในปี เดียวกันรัฐบาลได้ ออก พ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม เพื่อให้ การปกครอง
คณะสงฆ์มีความสอดคล้ องเหมาะสมกับการปกครองแบบใหม่ตอ่ มาในปี พ.ศ. 2488 มหามกุฏราช
วิทยาลัย ซึ่งตังขึ
้ ้นเมื่อ พ.ศ. 2436 ได้ ประกาศตังเป็
้ นมหาวิทยาลัยสงฆ์ ชื่อ "สภาการศึกษามหามกุฏ
ราชวิทยาลัย" เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม และในปี พ.ศ. 2498 พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั อานันทมหิดล
ได้ ถกู ลอบปลงพระชนม์ เนื่องด้ วยความวุน่ วายทางการเมือง เมื่อวันที่ 9 มิถนุ ายน
สมั ย รั ช กาลที่ 9 (พ.ศ. 2489 - ปั จจุ บั น ) ชายนิ ร นามปี นขึ น้ ไปบนพาน
รั ฐ ธรรมนู ญ อนุ ส าวรี ย์ ป ระชาธิ ป ไตย เรี ย กร้ องให้ บรรจุ ศ าสนาพุ ท ธเป็ นศาสนาประจ าชาติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช ได้ เสด็จขึ ้นครองราชย์เป็ นรัชกาลที่ 9 สืบต่อมา มีพระ
ราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา และทรงเป็ นศาสนูปถัมภก ทรงให้ การอุปถัมภ์แก่ทกุ ศาสนา ทรงสร้ าง
วัดแห่งหนึ่งที่จงั หวัดชลบุรี และทรงปกครองบ้ านเมืองโดยสงบร่มเย็นตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข ในรัชสมัยรัชกาลปั จจุบนั ในปี พ.ศ.2500 ซึง่ เป็ นปี ครบรอบ 2,500 ปี
ที่พระพุทธเจ้ าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ในวันที่ 12-18 พฤษภาคม พ.ศ.2500 รัฐบาลได้ จดั งานฉลอง
25 พุทธศตวรรษขึ ้นอย่างยิ่งใหญ่ ซึง่ อินเดียและลังกาเรี ยกว่า "พุทธชยันตี" โดยกาหนดให้ วนั ที่ 12-14
พฤษภาคม เป็ นวันหยุดราชการ ในปั จจุบนั นี ้มีประชากรไทยนับถือพุทธศาสนามากกว่าร้ อยละ 94
และมีพทุ ธศาสนิกชนมากเป็ นอันดับ 4 ของโลก (รองจากประเทศจีน ญี่ปนุ่ และเวียดนาม ตามลาดับ)
อิทธิ พลจากต่างชาติต่อไทยนัน้ มีม านาน เห็นได้ จ ากหลักฐานโบราณวัตถุบ้านเชียง
ศิลปวัฒนธรรมของไทยได้ รับอิทธิพลจากจีนและอินเดีย ส่วนใหญ่จะมีความเกี่ ยวเนื่องกับศาสนา
พุทธ ผสมรวมศาสนาพราหมณ์กับฮินดู ปนด้ วยความเชื่อเรื่ องสิ่งลี ้ลับเหนือธรรมชาติ เช่น อิทธิพล
จากศาสนาพุทธ – การทาบุญตักบาตร ความเชื่อเรื่ อง บาปกรรม จารี ตต่างๆ อิทธิ พลจากศาสนา
พราหมณ์ฮินดู – การตังศาล
้
พิธีแช่งน ้า พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ อิทธิพลจากความเชื่อ
เรื่ อ งเหนื อธรรมชาติ – ความเชื่ อ เรื่ อ งผี ส าง การทานายฝั น ดูดวง ประเพณี ส าคัญของไทย เช่น
สงกรานต์ เดิมเป็ นวันขึ ้นปี ใหม่แบบไทย ตรงกับวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปี กิจกรรมที่ชาวไทย
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นิยมทาในวันนี ้คือ ทาบุญตักบาตร สรงน ้าพระ รดนา้ ดาหัวผู้ใหญ่ และรดน ้าให้ กัน เป็ นประเพณี ที่
ต่างชาติร้ ูจกั มากที่สดุ
ลอยกระทง ตรงกับวันขึน้ 15 ค่า เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งหากเทียบ
การนับเดือนแบบปั จจุบนั จะตรงกับปลายเดือนพฤศจิกายน ประเพณี ลอยกระทงมีมาตังแต่
้ สมัย
สุโขทัย ริเริ่มโดยนางนพมาศ หรื อท้ าวศรี จฬุ ารัตน์ เหตุผลที่ประดิษ ฐ์ กระทงก็เพื่อขอขมาพระแม่คงคา
ที่ เ ราอาศัยนา้ ดื่ ม กิ นและใช้ ประโยชน์ สารพัด เมื่ อลอยกระทง เราจะจุดธู ปเที ยนที่ ปักบนกระทง
อธิษฐานขอพรขอขมาพระแม่คงคาแล้ วลอยแม่น ้าลาคลอง (เรี ยนรู้เพื่อนบ้ านอาเซียน. 2556: 26)
 การเมืองการปกครอง
ประเทศไทยปกครองด้ วยระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ น
ประมุข ภายใต้ กฎหมายรัฐ ธรรมนูญ มี รัฐสภาแบ่ง ออกเป็ นวุฒิ สภากับสภาผู้แทนราษฎร มีฝ่ าย
บริ หาร คือคณะรัฐมนตรี ประกอบด้ วยนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี และฝ่ ายตุลาการคือศาล มีระบบ
การบริ ห ารราชการส่ว นท้ อ งถิ่ น แบ่ง ออกเป็ น 4 แบบ คื อ เทศบาล องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นจัง หวัด
องค์การบริหารส่วนตาบล และลักษณะพิเศษ
 ระบบสื่อสารมวลชน
จากการศึกษาระบบสื่อสารมวลชนในประเทศไทยพบว่า แบ่งออกเป็ น 3 ระบบ
ใหญ่ๆ คือ ระบบวิทยุกระจายเสียง ระบบโทรทัศน์ ระบบหนังสือพิมพ์ ดังต่อไปนี ้
 วิทยุกระจายเสียง
สถานีวิทยุในประเทศไทย (ไม่นบั วิทยุชุมชน) มีจานวนมากกว่า 524 สถานี โดย
มีพื ้นที่กระจายเสียงครอบคลุมกว่าร้ อยละ 98 ของประเทศ ในจานวนนี ้มีสถานีวิทยุระบบ FM. 313
สถานีและสถานีวิทยุระบบ AM. 211 สถานี โดยในเขตกรุ งเทพฯ มีสถานีวิทยุระบบ FM. 40 สถานี
และระบบ A.M. 38 สถานี ส่วนในภูมิ ภาคมีสถานีวิทยุระบบ FM. 273 สถานี และระบบ AM.173
สถานี
ในปั จ จุบันคลื่ นความถี่ วิทยุกระจายเสี ยงอยู่ภ ายใต้ การดูแลของหน่วยงาน
ราชการและรัฐวิสาหกิจประมาณ 20 แห่ง โดยโครงสร้ างการดาเนินงานเพื่อใช้ ประโยชน์จากคลื่น
ความถี่ ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจดังกล่าวแบ่งออกได้ 2 ลักษณะเช่นเดียวกับในกรณีของ
โทรทัศน์คือ 1.หน่วยราชการหรื อรัฐวิสาหกิจเป็ นผู้ดแู ลและบริหารจัดการเองซึ่งมักจะมีรูปแบบการ
บริ หารจัดการที่กาหนดนโยบายด้ านเนื ้อหาจากส่วนกลาง 2.หน่วยราชการหรื อรัฐวิสาหกิจเป็ นผู้ดแู ล
และให้ บุคคลภายนอกบริ หารจัดการโดยเมื่อจัดสรรเวลาหรื อ “สัม ปทาน”แก่บุคคลภายนอกแล้ ว
หน่วยงานรัฐจะไม่เข้ าไปยุง่ เกี่ยวในการดาเนินงานทางด้ านธุรกิจของเอกชน แต่จะดูแลเฉพาะในด้ าน
นโยบายหลักๆ เท่านัน้ การจัดการในลักษณะดังกล่าวทาให้ บริ ษัทเอกชนที่ต้องการเข้ ามาดาเนิน
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ธุรกิจกระจายเสียงจะต้ องได้ รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ สัญญาการดาเนินงานวิทยุส่วนใหญ่
ในช่วงหลังจะมีระยะเวลาสันประมาณ
้
1-2 ปี ตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อปี 2541 ที่มีขึ ้นเพื่อรองรับ
การปฏิรูปสื่อตามรัฐธรรมนูญ
พัฒนาการของวิทยุในประเทศไทย เริ่ มต้ นจากการนาสัญญาณวิท ยุโทรเลขมา
ใช้ เพื่อการสื่อสาร แล้ วพัฒนาไปสู่วิทยุกระจายเสียงในภายหลัง กิจการวิทยุโทรเลขในสมัยแรกกาเนิด
จากความสนใจของเจ้ านายและจากัดการใช้ อยู่ในราชการทหารเท่านัน้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้ าเจ้ าอยู่ หัว รั ช กาลที่ 6 ได้ บัญ ญั ติ ค าว่ า “วิ ท ยุ ” ใช้ แทนค าว่ า “ราดิ โ อ” (Radio) พร้ อมทัง้
ประกาศใช้ พระราชบัญญัติวิทยุโทรเลข พ.ศ. 2457 เป็ นกฎหมายฉบับแรกที่เกี่ยวกับกิจการวิทยุ มี
กรมไปรษณีย์โทรเลขทาหน้ าที่รักษาอานาจในการตังเครื
้ ่ องส่งและใช้ วิทยุโทรเลขในประเทศ
1. ยุคทดลองกระจายและก่อตังสถานี
้
แห่งแรก (พ.ศ. 2470-2475)
ในปี พ.ศ. 2470 พลเอก พระเจ้ า พี่ ย าเธอกรมพระก าแพงเพ็ ช รอัค รโยธิ น
เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม มีความสนใจในด้ านวิทยุสื่อสาร ได้ ทดลองส่งเสียงพูดกับ
เสียงดนตรี ด้วยเครื่ องส่งวิทยุโทรศัพท์ ที่วงั บ้ านดอกไม้ ฝ่ ายกองช่างวิทยุ กรมไปรษณีย์โทรเลข ก็ได้
ตังเครื
้ ่ องส่งวิทยุโทรศัพท์ขนาดเล็ ก เพื่ อทดลองส่ง เสียงดนตรี และเสียงพูดเช่นกัน โดยส่ง จากตึก
กรมไปรษณีย์โทรเลขปากคลองโอ่งอ่าง หน้ าวัดราชบูรณะ ใช้ ชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงทดลองว่า 4
พีเจ (HS 4 PJ) ต่อมาได้ เปิ ดสถานีวิทยุกระจายเสียงถาวรแห่งแรกของประเทศไทยชื่อว่า “สถานีวิทยุ
กรุงเทพฯ ที่พญาไท” เมื่อวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2473 อันเป็ นวันฉัตรมงคลในพระบาทสมเด็จ
พระปกเปล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงมีพระราชดารัสเปิ ดสถานี ความว่า “...การทดลองวิทยุกระจายเสียงที่ได้
เริ่ มจัดขึ ้น และทาการทดลองตลอดมานัน้ ก็ด้วยความมุ่งหมายว่าจะส่งเสริ มการศึกษา การค้ าขาย
และการบันเทิงแก่พ่อค้ าประชาชน...” ในปี พ.ศ. 2473 เมื่อการส่งวิทยุกระจายเสียงเพิ่มมีคณ
ุ ภาพรับ
ฟั งได้ มากขึ ้น ได้ มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติวิทยุโทรเลขแก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2473 ทาให้ จานวน
เครื่ องรับวิทยุเพิ่มขึ ้นจากเดิมที่มีอยูร่ าว 10 เครื่ อง เป็ นกว่า 11,000 เครื่ องในเวลาปี เดียว
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็ น
ระบอบรัฐสภาภายใต้ รัฐธรรมนูญ ในวันที่ 24 มิถนุ ายน พ.ศ. 2475 โดยคณะราษฎร ได้ มีการใช้ สถานี
วิทยุกรุงเทพฯ ที่พญาไท ประกาศการเปลี่ยนแปลงการปกครอง การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในครัง้
นี ม้ ี ผ ลอย่ า งส าคัญ ต่ อ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาเทคโนโลยี การจั ด ระบบ รู ป แบบและเนื อ้ หาของ
วิทยุกระจายเสียงในระยะต่อมาจวบจนปั จจุบนั
1. ยุคสื่อใหม่กบั การปกครองใหม่ภายใต้ รัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2476 - 2482)
รัฐบาลใหม่ซึ่งมีคณะราษฎรเป็ นแกนนาทางการเมืองมีพนั ธกิจในการส่งเสริ ม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยทางรัฐสภา และได้ ให้ ความสาคัญกับรัฐธรรมนูญว่าเป็ นตัวแทน
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และเป็ นศูนย์รวมอานาจอธิปไตยของปวงชน รัฐบาลได้ จดั ตังกองการโฆษณาการขึ
้
้น และอาศัยวิทยุ
ซึง่ เป็ นสื่อซึ่งเพิ่งเกิดใหม่ในระยะนันเป็
้ นเครื่ องมือในการสร้ างระบอบการเมืองใหม่ งานวิทยุเป็ นหนึ่ง
ในฝ่ ายงานหลักของกรมโฆษณาการ นอกเหนื อจากงานด้ านหนัง สื อและภาพยนตร์ การแสดง
ปาฐกถา การปราศรัยและการแถลงข่าว ในพิธีและโอกาสสาคัญต่าง ๆ ของผู้นาในคณะรัฐบาลจึง
เป็ นเนื ้อหาหลักของสถานีวิทยุกรุงเทพฯ ที่พญาไท ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง อย่างไรก็ดี
วิทยุเป็ นสื่อเสียงที่ให้ ความบันเทิงควบคูไ่ ปกับข่าวสาร สถานีวิทยุทดลองของกรมไปรษณีย์โทรเลขได้
จัดรายการแสดงดนตรี อ่านหนังสือ วรรณคดี และบทความ ออกอากาศ ได้ รับความนิยมจากคนฟั ง
มาก
ในปี พ.ศ. 2482 รัฐบาลได้ โอนงานวิทยุกระจายเสียงที่สงั กัดกรมไปรษณีย์โทร
เลขไปขึ ้นอยู่กบั สานักงานโฆษณาการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2484 จอมพล ป. พิบลู สงคราม ให้ เปลี่ยนชื่อ
สถานีวิทยุกรุงเทพฯ ที่พญาไท เป็ น “สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย” นอกจากรัฐบาลจะได้
กาหนดให้ รัฐ ธรรมนูญนิยมเป็ นอุดมการณ์ ใ หม่แล้ ว หลัง จากที่ พลตรี หลวงพิบูลสงคราม ได้ เป็ น
นายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2481 นโยบายในเรื่ องชาตินิยม รัฐนิยม และการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมให้
มีลักษณะสากลนิยม ทาให้ วิทยุมี บทบาทเป็ นสื่อในการโฆษณาปลุกเร้ าความรู้ สึก ความคิดและ
ความเชื่อ โดยอาศัยรูปแบบของคาขวัญ หรื อผ่านรายการสนทนา เช่น รายการของนายมัน่ นายคง
เพลงและดนตรี ปลุกใจของวงดนตรี กรมโฆษณาการ
3. ยุคชาตินิยม สงคราม และโฆษณาชวนเชื่อ (พ.ศ. 2483 - 2500)
กรณีเรี ยกร้ องดินแดนคืนจากฝรั่งเศสในระหว่าง พ.ศ. 2483 – 2484 รัฐบาล
หลวงพิบลู สงคราม สามารถสร้ างกระแสชาตินิยมให้ เกิดขึ ้นได้ อย่างกว้ างขวางทัว่ ประเทศ โดยเฉพาะ
นักเรี ยน นิสิต นักศึกษา ที่เป็ นยุวชนและยุวชนทหาร ข้ าราชการ มีการแต่งเพลงกราว เพลงปลุกใจ
จานวนมาก เช่น เพลงตื่นเถิดชาวไทย ของหลวงวิจิตรวาทการ นอกจากนี ้รัฐบาลยังได้ จั ดตังสถานี
้
วิท ยุเ คลื่ อ นที่ 12 สถานี ต ามแนวชายแดน อาทิ เชี ย งแสน เชี ย งราย และตราด เพื่ อ โฆษณาให้
ประชาชนรวมใจกันเรี ยกร้ องดินแดน วิทยุจึงมีส่วนอย่างสาคัญในการปลูกฝั งความรู้ สึกชาตินิยมใน
กรณีนี ้
ในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 (พ.ศ. 2484 - 2488) กองทัพญี่ ปนยกพลขึ
ุ่
น้ บก
ทางใต้ เข้ ายึดครองประเทศไทย รัฐบาลยอมแพ้ และเข้ าร่ วมอยู่ในฝ่ ายอักษะกับประเทศญี่ ปนุ่ นาย
ปรี ดี พนมยงค์ และฝ่ ายที่ไม่เห็นด้ วยกับรัฐบาล ได้ ก่อตังกลุ
้ ่มเสรี ไทยขึ ้นต่อสู้อย่างลับ ๆ ร่วมกับฝ่ าย
สัมพันธมิตรซึ่งมีสหรัฐและอังกฤษเป็ นแกนนา วิทยุกระจายเสียงมีบทบาทมากในการติ ดต่อสื่อสาร
และการโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองของทัง้ สองฝ่ าย งานด้ านการเฝ้าฟั งข่าวของกรมโฆษณาการ
เพื่อให้ ร้ ูถึงความเคลื่อนไหวของการรบจึงมีความสาคัญอย่างมาก ในขณะเดียวกัน รัฐบาลยังคงเน้ น
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เนื ้อหาชาตินิยมในรายการและปลุกกระแสประชามติในการเป็ นพันธมิตรสงครามระหว่างไทยกับ
ญี่ปนุ่
เมื่อประเทศไทยถูกโจมตีจากทางฝ่ ายพันธมิตร โรงไฟฟ้าถูกทิ ้งระเบิดเสียหาย
ส่งผลให้ การส่งวิทยุกระจายเสียงหยุดชะงัก ประชาชนต้ องอาศัยข่าวจากหนังสือพิมพ์เป็ นส่วนใหญ่
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงคมนาคมจึ ง ได้ สั่ง ให้ กรมไปรษณี ย์ โ ทรเลขเตรี ย มส ารองเครื่ อ งส่ ง
วิทยุกระจายเสียงไว้ จนในที่สดุ ได้ พฒ
ั นาจนสามารถออกอากาศส่งกระจายเสียงเป็ นประจาได้ โดย
ใช้ ชื่อว่า “สถานีวิทยุทดลอง 1 ปณ.”
หลังสงคราม จอมพล ป. พิบลู สงครามตกเป็ นอาชญากรสงคราม การใช้ วิทยุ
เพื่อโฆษณาชวนเชื่อในแนวรัฐนิยมและชาตินิยมเชื่อผู้นายุติลง แต่จอมพล ป. พิบูลสงครามก็ห วน
กลับมาเป็ นนายกรัฐมนตรี เป็ นคารบที่สอง ระหว่าง พ.ศ.2492 – 2500 ในครัง้ นี ้ได้ มีโครงการพัฒนา
กิจการวิทยุกระจายเสียง โดยการก่อตังสถานี
้
วิทยุ ท.ท.ท. บริ ษัทไทยโทรทัศน์ จากัด ที่สี่แยกคอกวัว
เป็ นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งแรกที่จดทะเบียนในรู ปบริ ษัท มีกรมโฆษณาการเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่
ระยะแรกออกอากาศในระบบเอเอ็ม ภายหลังได้ เปลี่ยนเป็ นระบบเอฟเอ็ม ซึ่งถือเป็ นสถานีวิทยุเอฟ
เอ็มแห่งแรกของประเทศไทย นอกจากนี ้ จอมพล ป. พิบูลสงคราม มีโครงการก่อตังสถานี
้
โทรทัศน์
แห่งแรกด้ วย ซึง่ จะได้ กล่าวถึงต่อไป
ในปี พ.ศ. 2493 รัฐบาลได้ ประกาศใช้ พระราชบัญญัติการโฆษณากระจาย
เสียง เพื่อยกเลิกการจดทะเบียนเครื่ องรับวิทยุ ทาให้ ประชาชนสามารถเป็ นเจ้ าของโดยไม่ต้องขอ
อนุญาต และให้ หน่วยงานราชการอื่นตังสถานี
้
วิทยุขึ ้นได้ หน่วยราชการทหารจึงได้ จดั ตังสถานี
้
วิทยุใน
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดขึ ้นอีกหลายสถานี
4. ยุควิทยุการค้ าในอุปถัมภ์เผด็จการทหาร (พ.ศ. 2501 - 2515)
รัฐบาลจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ ดาเนินการขยายเครื อข่ายวิทยุกระจายเสียง 2 ส่วนควบคู่กันไป
คือสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย ของกรมประชาสัมพันธ์ และสถานีวิทยุ วปถ. ในเครื อกองทัพบกให้
ครอบคลุมพื ้นที่ทวั่ ประเทศ ด้ านหนึ่งเพื่อตอบสนองนโยบายการเมืองด้ านปฏิบตั ิการทางจิตวิทยาใน
การต่อต้ านลัทธิคอมมิวนิสต์ ซึ่งบางส่วนได้ รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริ กา และ
อีกด้ านหนึ่ง เพื่อเปิ ดให้ ธุรกิจเอกชนและกองทัพได้ แบ่งปั นผลประโยชน์กันหลังจากมีการยกเลิก
นโยบายทุนนิยม โดยรัฐที่จอมพล ป. พิบลู สงคราม ได้ วางแนวทางไว้ ก่อนหน้ านี ้ เมื่อมีสถานีวิทยุมาก
ขึ ้น แต่รัฐบาลมีการควบคุมเนื ้อหารายการข่าวสารและสาระอย่างเข้ มงวดรายการบันเทิงซึ่งตามมา
กับวิทยุจึงหนีไม่พ้นรายการประเภทเพลงและโฆษณาคนฟั งนิยมที่จะขอให้ ผ้ ูจดั รายการเปิ ดเพลง
ตามคาขอ และส่งข่าวคราวถึงกันผ่านเสียงเพลง ทาให้ รายการประเภทนี ้เฟื่ องฟูมาก สาหรับรายการ
ที่ ไ ด้ รับ ความนิยมมากอี กประเภทหนึ่ง คือ รายการลิเก และละครวิท ยุ มี ค ณะแก้ ว ฟ้ า คณะเอิ บ
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กันตถาวร คณะกันตนา คณะนีลิกานนท์ คณะกัญชลิกา เป็ นต้ น มีทงละครสั
ั้
นจบในตอนและละคร
้
เรื่ องยาว ออกอากาศทางสถานีวิทยุ ท.ท.ท., วิทยุ ปตอ., วิทยุเสียงจากทหารเรื อ, วิทยุ รด. รวมทัง้
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้ วย เมื่อออกอากาศในกรุงเทพฯ แล้ ว คณะละครจะส่งเทป
ไปออกอากาศที่สถานีวิทยุในต่างจังหวัด
ส่วนรายการข่าวทางวิทยุมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจในระยะนี ้ โดยทางสถานี
วิทยุเอเอ็ม มีการเสนอรายการข่าวชาวบ้ านซึง่ นักจัดรายการส่วนใหญ่นาข่าวจากหนังสือพิมพ์มาเล่า
ต่อให้ กบั ผู้ฟังรายการ ผู้จดั ซึ่งได้ รับความนิยมมาก เช่น “หญิงไทยไขข่าว” ของสมหญิง ยิ่งยศ สถานี
วิทยุ ปตอ. “คุยโขมงหกโมงเช้ า” ของ ดุ่ย ณ บางน้ อย สถานีวิทยุ ปชส. 7 “ข่าวสี่มุมบ้ าน” ของวุฒิ
เวณุจนั ทร์ สถานีวิทยุทหารอากาศทุ่งมหาเมฆ “เสียงจากนายหนนวย” สถานีวิทยุ ขสทบ. รายการใน
แนวนี ้ออกอากาศทังภาคเช้
้
าตังแต่
้ เวลาย่ารุ่ ง 5 นาฬิกา และภาคค่าหลังการถ่ายทอดข่าวจากสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
วิท ยุการค้ าแพร่ หลายมากจนผู้ ฟั ง วิจ ารณ์ ว่า วิท ยุมี แต่โ ฆษณา หรื อ ใช้ ค าว่า
“โฆษณาหน้ าเลือด” รัฐบาลจึงสัง่ ระงับโฆษณาทางวิทยุ และออกระเบียบว่าด้ วยวิทยุกระจายเสียง
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2511 มาควบคุมโฆษณา ทาให้ รายการวิทยุจานวนมากต้ องออกอากาศโดย
ไม่มีโฆษณาและขาดรายได้ ชวั่ คราว แต่สถานีวิทยุ ท.ท.ท. ได้ รับการยกเว้ น นอกจากนี ้รัฐบาลยังสัง่
ห้ ามรายการเพลงตามคาขอโดยอ้ างปั ญหาด้ านภัยความมัน่ คงและเรื่ องความสัมพันธ์ช้ สู าว ในระยะ
เดียวกัน รัฐบาลจอมพล ถนอม ได้ ให้ สิทธิแก่รัฐบาลสหรัฐอเมริ กาเข้ ามาก่อตังสถานี
้
วิทยุเอเชียเสรี
เพื่อวัตถุประสงค์ในการต่อต้ านคอมมิวนิสต์ (กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2511 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2498) ในปี พ.ศ. 2515 กองทัพบกมีสถานี
วิทยุทงสิ
ั ้ ้น 64 แห่ง และกรมประชาสัมพันธ์มี 21 แห่งทัว่ ประเทศ
5. ยุควิทยุต้านประชาธิปไตย (พ.ศ. 2516 - 2525)
สื่อวิทยุที่เติบโตมากับเผด็จการทหารและประกอบธุรกิจบันเทิงเป็ นหลัก ไม่
อาจปรับตัวไปกับการเปลี่ยนแปลงครัง้ สาคัญ “การปฏิวตั ิ 14 ตุลา” ในปี พ.ศ. 2516 ได้ ในขณะที่สื่อ
หนังสือและหนังสือพิมพ์ตื่นตัวกับกระแสประชาธิปไตย สื่อวิทยุซึ่งเป็ นเครื่ องมือโฆษณาชวนเชื่อของ
รั ฐ ได้ แ สดงบทบาทที่ ปิ ดกัน้ และบิ ด เบื อ นข้ อ มูล ข่ า วสารในช่ ว งที่ นิ สิ ต นัก ศึก ษาและประชาชน
เดินขบวนเรี ยกร้ องรัฐธรรมนูญ ในระหว่างที่รัฐบาลและทหารใช้ กาลังปราบปรามประชาชนบนถนน
ราชด าเนิ น เกิ ด การปะทะต่ อ สู้ กั น และอาคารกรมประชาสั ม พั น ธ์ ซึ่ ง เป็ นที่ ตั ง้ ของสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถูกวางเพลิงพร้ อม ๆ กับอาคารกองสลากกินแบ่งรัฐบาลที่อยู่ติด
กับบริ เวณใกล้ สะพานผ่านพิภพลีลาหนังสือพิมพ์ได้ ตงฉายาให้
ั้
กรมประชาสัมพันธ์ ว่า “กรมกร๊ วก”
หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม
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รัฐบาลใหม่ภายหลังการเลือกตัง้ พ.ศ. 2517 ได้ ประกาศใช้ ระเบียบว่าด้ วย
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2518 และมีคณะกรรมการบริ หารวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ หรื อ กบว. เป็ นคณะกรรมการที่มีอานาจหน้ าที่กากับดูแลสถานีวิทยุและโทรทัศน์ให้
เป็ นไปตามระเบียบนี ้บทบัญญัติที่สาคัญคือ การกาหนดให้ มีโฆษณาทางวิทยุได้ ไม่เกินชัว่ โมงละ 8
นาที และให้ สถานีทกุ แห่งต้ องเก็บเทปบันทึกรายการไว้ 15 วัน เพื่อให้ กบว. ตรวจสอบ คณะกรรมการ
ชุดนี ้เป็ นที่มาของการตรวจเซนเซอร์ เนื ้อหาของรายการวิทยุและโทรทัศน์
บทบาทในทางบันเทิ ง ของสื่ อวิ ทยุในยุคนี ไ้ ม่โดดเด่นเมื่ อเที ย บกับยุคก่อ น
เนื่องจากต้ องปรับตัวกับโครงสร้ างของระบบการเมืองและสังคมที่มากระทบกับระบบอุปถัมภ์ของสื่อ
วิทยุ ส่วนที่เป็ นบทบาทสาคัญอยู่ในด้ านการเมืองแนวอนุรักษนิยม ซึ่งฝ่ ายขวาและทหารได้ ใช้ วิทยุ
เป็ นเครื่ องมือในการปลูกกระแสต้ านการเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษา มีกลุ่มวิทยุเสรี และนั กวิทยุใน
รายการข่าวและสนทนาเป็ นแกนนาในการระดมมวลชนก่อนเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 การสร้ าง
กระแสขวาจัดต่อต้ า นนิ สิ ต นัก ศึกษาทาให้ ประชาชนจ านวนมากเชื่ อว่านักศึก ษาที่ ชุม นุม อยู่ใ น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีอาวุธและเตรี ยมต่อสู้กบั กองกาลังของรัฐ และไม่คดั ค้ านการปราบปราม
อย่างรุ นแรงโดยกองกาลังทหารและกองกาลังนอกเครื่ องแบบ ภายหลังที่คณะปฏิรูปการปกครอง
แผ่นดินเข้ ายึดอานาจ ได้ ออกคาสัง่ คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 15 เพื่อควบคุมการเสนอ
ข่าวทางวิทยุ และบังคับให้ ทกุ สถานีถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยวันละ 4 ครัง้ และให้
ทุกสถานีถ่ายทอดรายการ “เพื่อแผ่นดินไทย” จากกองบัญชาการทหารสูงสุด
นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาและปั ญญาชนที่ ห นี ภั ย คุ ก คามไปร่ วมต่ อ สู้ กั บ พรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้ ใช้ สื่อวิทยุ “เสียงประชาชนแห่งประเทศไทย” ตอบโต้ รัฐบาล สถานี
วิทยุแห่งนีเ้ ป็ นสถานีวิทยุคลื่นสัน้ ตัง้ อยู่ทางตอนใต้ ของประเทศจีน ออกอากาศเป็ นประจาทุกวัน
เสนอรายการข่าว การวิเคราะห์และวิจารณ์ ทางการเมือง/สังคม เพลงและดนตรี ที่ประพันธ์ ขึน้ ใน
สถานการณ์ส้ รู บ และได้ ยตุ กิ ารออกอากาศไปในปี พ.ศ. 2526
6. ยุคการเติบโตทางธุรกิจของสื่อวิทยุ (พ.ศ. 2526 - 2535)
สถานการณ์ การเผชิญหน้ ากัน ระหว่างความคิดการเมืองฝ่ ายซ้ ายและฝ่ าย
ขวาถูกปลดชนวนหลังปี พ.ศ. 2524 เป็ นต้ นมา ในช่วงหัวเลี ้ยวหัวต่อทางการเมืองซึง่ มีรัฐบาลจากการ
เลื อ กตัง้ แต่น ายกรั ฐ มนตรี ม าจากฝ่ ายกองทัพ สัง คมไทยสามารถพยุง ตัว ฝ่ าวิ ก ฤตการณ์ ท าง
เศรษฐกิจครัง้ ใหญ่เป็ นครัง้ แรกได้ นโยบายการส่งออกและการลงทุนจากต่างประเทศทาให้ เกิดภาพ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันสินค้ าอุปโภคบริ โภคก็ขยายตัวตาม ส่งผลให้ โฆษณามีเงิน
หมุนเวียนในระบบมากขึน้ งบโฆษณาทัง้ ระบบ ขยายจาก 5,330 ล้ านบาท ในปี พ.ศ. 2528 เป็ น
12,546 ล้ านบาท ในปี พ.ศ. 2533 ในจ านวนนี เ้ ป็ นงบโฆษณาทางวิทยุ 1,200 ล้ านบาท (ตัวเลข
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ประมาณการ) ประการสาคัญธุรกิจเพลงเริ่ มก่อตัวเป็ นอุตสาหกรรม มีการผลิตเทปเพลงออกวาง
จาหน่ายและได้ รับความนิยมอย่างแพร่หลาย (แผ่นเสียงมีราคาแพง จึงไม่ได้ รับความนิยม) ดนตรี ป๊
อป ดนตรี ลกู ทุ่ง และดนตรี ลกู กรุงต้ องอาศัยช่องทางของสื่อวิทยุในการเผยแพร่ทาให้ มีนกั จัดรายการ
เพลง หรื อดีเจหน้ าใหม่เกิดขึ ้น มีระบบคิวเพลง หรื อการว่าจ้ างเปิ ดเพลงเป็ นกลยุทธ์ ในการส่งเสริ ม
การขาย ความคึกคักทางธุรกิจทาให้ รายการเพลงทางวิทยุจานวนมากที่เคยเป็ นรายการบันทึกเทป
เริ่มเปลี่ยนมาเป็ นการออกอากาศรายการสดอีกครัง้ หนึง่
ในขณะที่สถานีวิทยุเอเอ็ม มีรายการแนวข่าวชาวบ้ านมาตังแต่
้ ยคุ วิทยุการค้ า
โดยนาข่าวจากหนังสือพิมพ์มาอ่านออกอากาศและผู้อ่านบางคนเล่าประเด็นข่าวอย่างมีสีสนั ทาให้
เป็ นที่นิยมของคนฟั ง สถานีวิทยุเอฟเอ็มเพิ่งเริ่ มมีรายการข่าวต้ นชั่วโมงและมีสปอตโฆษณาสัน้ ๆ
ควบคู่ไปด้ วย ทาให้ ผ้ ูฟังในเมืองมีโอกาสรู้ ข่าวสารมากขึน้ และรวดเร็ วขึ ้น ในช่วงเดียวกันนี ้เองที่สื่อ
วิทยุมีการขยายตัวอย่างก้ าวกระโดด จากจานวน 252 สถานี ในปี พ.ศ. 2525 เพิ่มเป็ น 498 สถานี ใน
ปี พ.ศ. 2435 เป็ นสถานี ของกระทรวงกลาโหม 211 สถานี กรมประชาสัม พันธ์ 136 สถานี และ
องค์การสื่ อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) 61 สถานีและในจานวนที่เพิ่มขึ ้นเป็ นสถานีใน
ระบบเอฟเอ็มเกือบทังหมด
้
เพื่อบริ การผู้ฟังที่เป็ นกลุ่มชนชันกลางในเมื
้
องซึ่งมีกาลังซื ้อทางเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ดี ระบบการให้ สมั ปทานแบบอุปถัมภ์โดยหน่วยงานของรัฐก็ยงั ไม่ได้ เปลี่ย นแปลง
มากนั ก จะมี ก็ แ ต่ ก ารเรี ย กค่ า สั ม ปทานและค่ า เช่ า เวลาเพิ่ ม ส่ ง ผลให้ การแข่ ง ขั น ในธุ ร กิ จ
วิทยุกระจายเสียงทวีความรุนแรงยิ่งขึ ้น
7. ยุคเสรี ภาพสื่อวิทยุเบ่งบาน (พ.ศ. 2535 – ปั จจุบนั )
ในช่วงเหตุการณ์ 17 -20 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 มีการเคลื่อนไหวชุมนุมและ
เดินขบวนคัดค้ านการเป็ นนายกรัฐมนตรี ของ พล.อ.สุจินดา คราประยูร รัฐบาลปิ ดข่าวทางวิทยุและ
โทรทัศน์เกี่ ยวกับการชุมนุมและนาทหารออกปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมบริ เวณถนนราชดาเนิน ใน
ระหว่า งเหตุการณ์ ส ถานี วิ ทยุ จ.ส. 100 ชี น้ าให้ เ ห็ น ว่าการชุม นุม เป็ นการกระท าที่ ผิ ด กฎหมาย
กระทบกระเทื อนต่อ สถาบันพระมหากษั ตริ ย์ ในขณะที่ ส านักข่าว เช่น เอเอ็นเอ็ น และแปซิ ฟิ ค
พยายามรายงานเหตุการณ์ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น แตกต่างจากการรัฐประหารในอดีตที่สถานีวิทยุ
แห่งประเทศไทยเป็ นจุดยุทธศาสตร์ ที่จะถูกยึดก่อน และสถานีวิทยุอื่น ๆ ทั่วประเทศมีหน้ าที่ถ่ายทอด
ประกาศของคณะรัฐประหาร ในครัง้ นี ้ ความไม่แน่นอนของสถานภาพการต่อสู้ทาให้ สถานีวิทยุบาง
แห่งยังคงสามารถรายงานข่าวที่แตกต่างจากรัฐบาลได้ ตอ่ เนื่องระดับหนึง่ ภายหลังเหตุการณ์ปรากฏ
ว่ามีผ้ เู สียชีวิต 44 คน และสูญหาย 293 คน รวมผู้พิการและบาดเจ็บแล้ วมีประชาชนผู้เสียหายรวม
505 คน (คณะกรรมการญาติวีรชนเดือนพฤษภา พ.ศ. 2535, 2543)
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นายอานันท์ ปั นยารชุน นายกรัฐมนตรี ของรัฐบาลที่จดั ตังขึ
้ ้นหลังเหตุการณ์ มี
นโยบายเปิ ดเสรี สื่อของรัฐ ได้ ออกระเบียบว่าด้ วยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2535 และ
ให้ มีคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ หรื อ กกช. ทาหน้ าที่กากับดูแล
กิจ การวิทยุและโทรทัศน์ สาระสาคัญประการหนึ่ง ของระเบียบนี ้ ได้ แก่ การยกเลิกกาหนดเวลา
โฆษณาทางวิทยุ ปล่อยให้ เป็ นไปตามกลไกตลาด ในช่วงเวลานี ้เสรี ภาพของวิทยุกระจายเสียงเติบโต
อย่างเต็ม ที่ รายการหลากหลายรู ปแบบเกิดขึน้ ทางสถานีวิทยุ เช่น รายการข่าวและวิเคราะห์ข่าว
รายการสนทนาสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การโทรศัพท์เข้ าร่วมแสดงความคิดเห็นใน
รายการต่าง ๆ การถ่ายทอดสดการอภิปรายไม่ไว้ วางใจรัฐบาล เกิดเป็ นสถานีแนวข่าวสารและสาระ
ขึ ้น โดยมีสานักข่าวเอกชนทางวิทยุที่อยูใ่ นเครื อของหนังสือพิมพ์ เช่น เดอะเนชัน่ วัฏจักร เข้ ามาจัดทา
รายการแข่งขันกับสานักข่าวที่เกิดขึ ้นก่อนหน้ านี ้ คือ แปซิฟิค และไอเอ็นเอ็น และ อ.ส.ม.ท.
รั ฐ บาลหลายชุด หลัง การเลื อ กตัง้ ในปี พ.ศ. 2536 เช่ น รั ฐ บาลที่ มี พ รรค
ประชาธิ ปั ต ย์ เ ป็ นแกนน ารั ฐ บาลชาติ ไ ทย และรั ฐ บาลความหวัง ใหม่ ต่ า งก็ ห วั่น ไหวต่ อ เสี ย ง
วิพากษ์ วิจารณ์ของสื่อมวลชน ทาให้ มีการควบคุมและเซนเซอร์ รายการ หรื อปิ ดรายการบางรายการ
สาหรับรายการบันเทิง เช่น รายการเพลง มีการจัดแนวสถานีเป็ น format station เช่นเป็ นแนวเพลง
ฟั งสบาย เพลงเก่า เพลงลูกทุ่ง หรื อ เพลงแนวใหม่ / แนวทางเลือก (pirate radio แต่อยู่ได้ ไม่นานก็
เลิกไป) ส่วนรายการละครวิทยุหดตัวเหลือเพียง 2 – 3 สถานี เช่น สถานีวิทยุตารวจตระเวนชายแดน
(ตชด.) และ วิทยุพลังงานทหาร (วพท.) และมีคณะละครเกิดใหม่ 1 – 2 คณะ เมื่อเทียบกับละคร
โทรทัศน์ ละครวิทยุไม่อาจแข่งขันกับละครโทรทัศน์ได้ เนื่องจากยุคนีเ้ ป็ นยุคที่ละครโทรทัศน์ครอง
ตลาด
ในอีกด้ านหนึ่ง กระแสการเรี ยกร้ องให้ มีการปฏิรูปการเมืองและการปฏิรูปสื่อ
ของรัฐหลังเหตุการณ์พฤษภา 2535 เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลซึ่งมีนายอานันท์ ปั นยารชุน เป็ น
นายกรัฐมนตรี ได้ ดาเนิน การให้ มีสถานีโทรทัศน์ช่องใหม่เพื่อนาเสนอข่าวสารให้ แก่ประชาชน ส่วน
การปฏิ รูปสื่ อในระยะยาวมี การเคลื่ อนไหวโดยองค์กรพัฒ นาเอกชน นักวิช าการและสื่ อมวลชน
ร่ ว มกั บ ขบวนการร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ บทบัญ ญั ติ ใ นมาตรา 39, 40 และ 41 ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้ ให้ การรับรองสิทธิเสรี ภาพในการพูด เขียน และแสดงความคิดเห็น
และในการจัดสรรคลื่ นวิทยุและโทรทัศน์ใหม่ รวมทัง้ ให้ การคุ้มครองแก่นักวิชาชีพ สื่อทัง้ ที่ เป็ นสื่ อ
เอกชนและสื่อของรัฐ
ในปี พ.ศ. 2543 ได้ มี ก ารประกาศใช้ พ ระราชบัญ ญั ติอ งค์ ก รจัด สรรคลื่ น
ความถี่และกากับกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2543 กาหนดให้ มีคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ หรื อ กสช. ซึง่ มีอานาจหน้ าที่ในการกาหนดนโยบาย
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การจัดทาแผนแม่บทกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแผนความถี่วิทยุ สาระสาคัญ
ของพระราชบัญ ญัติฉบับนีย้ ังกาหนดให้ รัฐจัดสรรคลื่นวิทยุให้ แก่ภ าคประชาชนเป็ นครัง้ แรก โดย
จัดสรรไม่ต่ากว่าร้ อยละ 20 และให้ มีกิจการวิทยุและโทรทัศน์ประเภทสื่อบริ การสาธารณะ ควบคูไ่ ป
กับสื่อธุรกิจเอกชน ในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็ นนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2544 – 2549)
การครอบงาสื่อในทางธุรกิจและการควบกิจการข้ ามสื่อระหว่างกิจการด้ านโทรคมนาคมและสื่อวิทยุโทรทัศน์ ทาให้ สื่อขนาดเล็กไม่สามารถแข่งขันกับกลุ่มทุนใหญ่ได้ รวมทังมี
้ การควบคุมสิทธิเสรี ภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นด้ วยการงดให้ โฆษณาแก่สื่อที่วิพากษ์ วิจารณ์รัฐบาล (อุบลรัตน์ ศิริยวุ ศักดิ์
และ เมธา เสรี ธนาวงศ์. 2550: 100)
 โทรทัศน์
สื่อโทรทัศน์เป็ นสื่อกระแสหลักที่ได้ รับความนิยมจากประชาชนเป็ นอย่างมาก
เนื่ องจากสามารถสื่ อสารได้ ทัง้ ภาพและเสี ย งในเวลาเดียวกัน สถานี โทรทัศน์ ในประเทศไทยใน
ปั จจุบนั มี 6 สถานี ได้ แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อสมท. สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 9 อสมท. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทยช่อง 11 และสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
โทรทัศน์ในประเทศไทยสามารถแบ่งลักษณะและการดาเนินงานออกได้ เป็ น
2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ 1. โทรทัศน์ที่รัฐเป็ นเจ้ าของและดาเนินงานเอง ได้ แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทยช่อง 11 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 9 อสมท. และสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
ล่าสุดคือสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 2. โทรทัศน์ที่รัฐเป็ นเจ้ าของแต่ให้ เอกชนดาเนินงาน ได้ แก่
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 อสมท. ซึ่งได้ รับสัมปทานจาก อสมท. สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก
ช่อง 7 ได้ รับสัมปทานจากกองทัพบก สถานีโทรทัศน์ของเอกชนที่ได้ รับสัมปทานจากรัฐทังหมดมี
้
โครงสร้ างความเป็ นเจ้ าของในลักษณะของธุรกิจครอบครัว แม้ ว่าบางสถานีจะจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ก็ตาม กล่าวคือสถานีช่อง 3 ถือหุ้นใหญ่โดยตระกูลมาลีนนท์ ช่อง 7 ถือหุ้นใหญ่โดยตระกูล
รัตนรักษ์ ส่วนสถานีของรัฐที่ดาเนินงานในเชิงพาณิชย์ทงช่
ั ้ อง 5 และช่อง 9 ก็มีการจัดตังบริ
้ ษัทขึ ้นมา
เพื่อให้ การดาเนินงานมีความคล่องตัว โดยสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ได้ จดั ตังบริ
้ ษัท ททบ.5
จากัด และบริ ษัทย่อย ได้ แก่บริ ษัท ททบ.5 มาร์ เก็ตติ ้ง จากัด และ บริ ษัท ททบ.5โปรดักชั่น จากัด
ส่วนช่อง 9 นัน้ อสมท. ก็มีการแยกส่วนงานด้ านวิทยุโทรทัศน์ออกมาเช่นกัน
 หนังสือพิมพ์
หนัง สื อพิม พ์ ในประเทศไทยด าเนินการโดยภาคเอกชน มี ทัง้ หนัง สื อ พิม พ์
รายวันและราย 3 วัน รายสัปดาห์ มี อิสระในการรายงานข่าวมากกว่าสื่ อวิทยุกระจายเสี ยงและ
โทรทัศน์ เนื่องจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทยเป็ นของรัฐ หมายความว่า หน่วยงานรัฐเป็ น
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เจ้ าของกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย แต่หน่วยงานรัฐบางแห่งที่ให้ บริ ษัทเอกชนเช่าสัมปทานเพื่อนาเงินที่
ได้ ใช้ ในการบริหารจัดการหน่วยงาน
วิวฒ
ั นาการของหนังสือพิมพ์ไทยเติบโตไปตามภาวะความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพสัง คมประกอบกับหนังสือพิม พ์เป็ นสื่ อที่ตงั ้ อยู่พืน้ ฐานปรั ชญาของการต่อสู้ทางอุดมการณ์
หนังสือพิมพ์จึงเป็ นเสมือนกลไกหรื อเครื่ องมือสาคัญ ที่มีส่วนผลักดันเปลี่ยนแปลงสภาพการเมือง
การปกครองและสังคมของไทยเสมอมา การศึกษาวิวฒ
ั นาการของหนังสือพิมพ์ในแต่ละยุคควบคูไ่ ป
ด้ วย บริ บทเหล่านี ้ได้ แก่ บริ บททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม – วัฒนธรรม และอุดมการณ์ความคิด
ทางวิชาชีพหนังสือพิมพ์
หนัง สื อ พิ ม พ์ จัด เป็ นสื่ อ ที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุด ในประเทศไทยเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ
สื่อมวลชนประเภทอื่น ๆ หนังสือพิมพ์ในไทยเกิดขึ ้นภายหลังจากที่มีการนาตัวพิมพ์และแท่นพิมพ์เข้ า
มาในเมืองไทย ตังแต่
้ สมัยพระนารายณ์มหาราช และพัฒนาเรื่ อยมาเป็ นสื่อหนังสือพิมพ์ การนาเสนอ
ประวัติและพัฒนาการ หนังสือพิมพ์ไทย จะแบ่งออกเป็ น 7 ยุค โดยในช่วงแรกเป็ นยุคที่อยู่ในระบอบ
การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์และในช่วงหลังเป็ นยุคการปกครองในระบอบรัฐสภาภายใต้
รัฐธรรมนูญตังแต่
้ พ.ศ. 2475 เป็ นต้ นมา ประวัติศาสตร์ หนังสือพิมพ์ไทยได้ เติบโตผ่านวิกฤตการณ์
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และกระแสวัฒนธรรมข้ ามชาติ จะเห็นได้ ว่า พัฒนาการ
ของหนังสือพิมพ์ ไทยล้ วนเกี่ยวโยงกับแนวคิดอุดมการณ์ที่มีสว่ นกาหนดสถานภาพของหนังสือพิมพ์
ในแต่ละยุค และหนังสือพิมพ์ได้ ปรับเปลี่ยนรู ปแบบเนือ้ หาและแนวนโยบายไปตามบริ บทเหล่านี ้
อย่า งต่อ เนื่ อ ง จากหนัง สื อ พิ ม พ์ ที่ อ ยู่ใ นมื อ ของเจ้ า นายราชส านัก มาอยู่ใ นการด าเนิ น การของ
ปั ญญาชน สามัญชน นักการเมือง นักธุรกิจหรื อเจ้ าของทุน และพัฒนาจนกลายเป็ นธุรกิจขนาดใหญ่
ที่สง่ ผลให้ เกิดการแข่งขันอย่างไม่เสรี
สำธำรณรัฐแห่ งสหภำพพม่ ำ
จากการศึกษาการเปิ ดรับข้ อมูลข่ าวสารของประชาชนในภาคตะวันออกเกี่ ยวกับ
ประเทศพม่าพบว่า ผู้เข้ าอบรมได้ เปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารในหลายด้ าน ได้ แก่ ความเป็ นมาของประเทศ
พม่า การเมืองการปกครอง ระบบสื่อสารมวลชน และประเด็นอื่นๆ ที่สาคัญ ดังต่อไปนี ้
 ประวัตคิ วำมเป็ นมำ
ประวัติศาสตร์ ของพม่าได้ เริ่ มขึ ้นโดยชนชาติที่เข้ ามาเป็ นกลุ่มแรกคือ มอญ ซึ่ง
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 ก็ ไ ด้ อพยพย้ ายถิ่ นฐานมาอยู่ที่ราบลุ่ม แม่นา้ อิระวดี ได้ รับอิทธิ พ ลของ
ศาสนาพุทธ และก่อให้ เกิดวัฒนธรรมของตนเองที่มีสว่ นผสมจากอินเดียมาด้ วย ในราวพุทธศตวรรษ
ที่ 14 ชาวมอญ ได้ เข้ าครอบครองและมีอิทธิพลในดิน แดนตอนใต้ ของพม่า ต่อมาชาวพม่าจากทาง
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ตอนเหนื อก็ เ ดินทางอพยพเข้ ามาในประเทศพม่าเรื่ อยๆ จนปี พ.ศ. 1392 จึง มี หลักฐานกล่าวถึง
อาณาจักรอัน ทรงอานาจซึ่ง มี ศูนย์ กลางอยู่ที่เมื อง “พุกาม” ซึ่ง เกิ ดจากการรวมแผ่นดินของพระ
เจ้ าอโนรธา และได้ รวมพม่าให้ กลายเป็ นแผ่นดินเดียวกันได้ และทาให้ พกุ ามเป็ นอาณาจักรแห่งแรกที่
แข็งแกร่งที่สดุ ในพม่า แต่แล้ วอาณาจักรพุกาม ก็เริ่ มเสื่อมอานาจลง จากการเข้ าแทรกแซงของคณะ
สงฆ์ผ้ มู ีอานาจ และจากจักรวรรดิมองโกลที่เริ่ มบุกเข้ ามา จนทาให้ เกิดการสู้รบ และเกิดความวุน่ วาย
ภายในประเทศ และในปี พ.ศ. 1830 มองโกลก็เข้ ายึดครองอาณาจักรพุกามได้ ทงหมด
ั้
และจัดตัง้
รัฐบาลบริหารในพม่า
หลังจากนันไม่
้ นานพม่าก็ได้ เกิดความขัดแย้ งและแตกแยกออกเป็ นสองฝ่ ายอีกครัง้
โดยฝ่ ายแรกคือ ราชวงศ์องั วะ ที่ได้ รับอิทธิพลจากพุกาม ได้ ตงเมื
ั ้ องอังวะในปี พ.ศ. 1907 และฟื น้ ฟู
ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ของพุกามกลับมา และเป็ นยุครุ่งเรื องของวรรณกรรมพม่า แต่แล้ วก็ถกู ยึดครอง
โดยชาวไทยใหญ่ในปี พ.ศ. 2070 ฝ่ ายที่สองคือ ฝ่ ายทางตอนใต้ ซึ่งมีชาวมอญเป็ นแกนนาในการ
สถาปนาอาณาจักรอีกแห่งขึ ้นมาคือ หงสาวดีโดยกษัตริ ย์ธรรมเจดีย์ ถือเป็ นยุคเจริ ญของมอญ เป็ น
ศูนย์กลางของพุทธศาสนา นิกายเถรวาทและศูนย์กลางทางการค้ าขนาดใหญ่ด้วย หลังจากที่ถกู ชาว
ไทยใหญ่ยดึ ครอง ชาวอังวะก็ได้ อพยพลงมาสถาปนาอาณาจักรแห่งใหม่ โดยมีศนู ย์กลางที่เมืองตอง
อูใ นปี พุท ธศัก ราช 2074 โดยการน าของพระเจ้ า ตะเบงชะเวตี ้ ซึ่ง สามารถรวบรวมพม่า ให้ เ ป็ น
อาณาจักรเดียวกันได้ อีกครัง้ และได้ ย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่หงสาวดี เพราะในตอนนันได้
้ เริ่ มมีการเข้ า
มาของพ่อค้ าชาวยุโรป ทาให้ พม่ากลายเป็ นศูนย์กลางทางการค้ า จากนันพระเจ้
้
าบุเรงนองก็ได้ ขึน้
ครองราชย์ต่อมา แต่ในระหว่างนัน้ ก็มีการก่อกบฏจากเมืองขึน้ อยู่เรื่ อยๆ และโปรตุ เกสก็เริ่ มเข้ ามร
รุ กรานมากขึน้ ทุกที ทาให้ ราชวงศ์ตองอูย้ายเมื องหลวงไปอยู่ที่อัง วะแทน และในปี พ.ศ. 2156 ก็
สามารถรวมพม่าเข้ าเป็ นแผ่นเดียวกันได้ อีกครัง้ แต่เมื่อเข้ าสู่ยคุ ของพระเจ้ าทาลุน หงสาวดีที่อยู่ทาง
ตอนใต้ ได้ รับการสนับสนุนจากฝรั่งเศสก็ประเทศเอกราชจากอังวะ และทาให้ อาณาจักรของพม่าล่ม
สลายลงในปี พ.ศ. 2295 โดยการบุกยึดของชาวมอญ
เมื่อเข้ าสู่ยคุ ของราชวงศ์อลองพญา ซึ่งได้ เข้ ามาฟื น้ ฟูบ้านเมืองให้ กลับมารุ่งเรื องได้
อีกครัง้ และขับไล่ชาวมอญที่เข้ ามาอยู่ในพม่าได้ ในปี พ.ศ. 2296 และได้ ยึดครองอาณาจักรและกรุ ง
มณีปุระได้ ในช่วงเวลาเดียวกัน จากนันพระเจ้
้
าอลงพญาได้ สถาปนาให้ ย่างกุ้งเป็ นเมืองหลวงในปี
พ.ศ. 2303 หลัง จากที่ ไ ด้ ยึดครองตะนาวศรี แ ล้ ว ต่อ มาพระองค์ ไ ด้ เ ข้ า บุก กรุ ง ศรี อยุธ ยา แต่ทรง
สวรรคตระหว่างการสู้รบ และพระราชโอรสก็ได้ ส่งทัพเข้ าบุกกรุงศรี อยุธยาอีกครัง้ จนชนะ ในช่วงนี ้จีน
ก็เริ่ มที่จะเข้ ารุกรานพม่าเช่นกันแต่ก็ไม่สาเร็ จ ในปี พ.ศ. 2366 ซึ่งอยู่ในรัชสมัยพระเจ้ าบาคยีดอว์ ได้
นาทัพ เข้ ารุ กรานแคว้ นอัสสัม ได้ สาเร็ จ ทาให้ พม่าต้ องเผชิญหน้ าโดยตรงกับอัง กฤษที่ ครอบครอง
อินเดียอยู่ในขณะนัน้ และทาให้ เกิดสงครามระหว่างอังกฤษและพม่าขึ ้น โดยอังกฤษเป็ นฝ่ ายชนะ ทา
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ให้ พม่าต้ องทาสนธิสญ
ั ญายันดาโบกับอังกฤษ ซึ่งมีผลทาให้ พม่าต้ องเสียดินแดนบางส่วนไป ทาให้
พม่าสูญเสียทรัพยากรต่างๆ ให้ กบั อังกฤษไปมาก สงครามครัง้ ที่สอง ระหว่างอังกฤษกับพม่าก็เกิดขึ ้น
อีกครัง้ เพราะกษัตริ ย์พม่าเลิ กสนธิ สัญญายันดาโบ แต่สงครามครัง้ นีพ้ ม่าก็ พ่า ยแพ้ อีกครั ง้ ทาให้
อังกฤษจัดการรวมหงสาวดีและพื ้นที่อื่นๆ ในบริเวณใกล้ เคียงไปเป็ นของตนเอง และเรี ยกดินแดนส่วน
นันว่
้ าพม่าตอนใต้ ซึ่งจากเหตุการณ์สงครามครัง้ นี ้ ก่อให้ เกิดการปฏิวตั ิครัง้ ใหญ่ในพม่า ซึ่งมีขึ ้นเพื่อ
ต่อต้ านการรุ กรานของอังกฤษ แต่ก็ไม่สามารถหยุดยังการเข้
้
ามาของอังกฤษได้ จนในที่สดุ พระเจ้ าธี
บอ พระโอรสของพระเจ้ ามินดงก็ได้ ตดั สินพระทัยยกเลิกสนธิสญ
ั ญากับอังกฤษที่พระเจ้ ามินดงได้ ทรง
กระทาไว้ และได้ ประกาศสงครามกับอังกฤษอีก ซึ่งถือเป็ นสงครามครัง้ ที่ 3 ในปี พุทธศักราช 2428
และชัยชนะก็เป็ นของอังกฤษอีกครัง้ และได้ เข้ าครอบครองดินแดนประเทศพม่าส่วนที่เหลือเอาไว้
ประชากรของสาธารณรั ฐ แห่ง สหภาพพม่าประมาณ 89 เปอร์ เ ซ็ นต์ นับ ถื อ
พระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท ประมาณ 4 เปอร์ เซ็นต์นบั ถือคริ สต์ศาสนา ประมาณ 4 เปอร์ เซ็นต์นบั
ถือศาสนาอิสลาม และประมาณ 3 เปอร์ เซ็นต์นบั ถือคติความเชื่อตามขนมธรรมเนียมประเพณีดงเดิ
ั้ ม
ของตน พม่าตังอยู
้ ร่ ะหว่างจีนและอินเดียอันเป็ นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ของโลกตะวันออก วัฒนธรรม
ของประเทศนี ้ จึงได้ รับอิทธิพลมาจากจีน อินเดีย รวมทังไทย
้ ซึง่ มีอาณาเขตติดต่อกัน ส่วนด้ านศิลปะ
พม่าได้ รับอิ ทธิ พลจากพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมาตังแต่
้ สมัยโบราณ แต่ปัจ จุบนั วัฒ นธรรม
ตะวันตกเริ่ มเข้ ามามีอิทธิพลมากขึ ้นตามเมืองใหญ่ คนที่มีฐานะมักไปเดินเล่นและจับจ่ายใช้ สอยใน
ห้ างสรรพสินค้ าประจาเมืองเช่นเดียวกับคนในสังคมเมืองทัว่ โลก
เทศกาลและประเพณีสาคัญของพม่า เช่น เทศกาลฉลองตองปะโยนนัต จัดขึ ้น
ที่เมืองมัณฑะเลย์ ในช่วงเดือนสิงหาคมเป็ นงานบุญใหญ่ ประชาชนที่เชื่อถือเคารพผีบรรพบุรุษหรื อ
วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ซึง่ ชาวพม่าเรี ยกว่า นัต จะร่วมกันทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้ แก่นตั และจัดงานฉลอง
ร้ องราทาเพลงอย่างสนุกสนาน เทศกาลตะติงจุหรื องานฉลองโคมประทีป จัดขึ ้นทัว่ ประเทศในช่วง
ปลายเดือนตุลาคม ชาวพม่าจะถวายการต้ อนรับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ซึ่งเสด็จขึ ้นไปเทศน์โปรด
พุทธมารดาบนสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์ และเสด็จกลับลงมายังโลกมนุษย์ในวันออกพรรษา โดยจะประดับ
ประดาโคมไฟตามบ้ านเรื อน วัด และสถูปเจดีย์ รวมทัง้ มีประเพณีชักพระทางนา้ เช่น ที่ทะเลสาบ
อินเลในรัฐชาน
 การเมืองการปกครอง
พม่าตกเป็ นอาณานิคมของอัง กฤษในปี พ.ศ. 2429 และระยะก่อนการเกิ ด
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 เล็กน้ อย ญี่ ปนได้
ุ่ เข้ ามามีบทบาทในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ โดยได้ ติดต่อกับ
พวกตะขิ่น ซึง่ เป็ นกลุม่ นักศึกษาหนุม่ ที่มีหวั รุนแรง มีออง ซาน นักชาตินิยมและเป็ นผู้นาของนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง เป็ นหัวหน้ า พวกตะขิ่นเข้ าใจว่าญี่ปนจะสนั
ุ่
บสนุนการประกาศอิสรภาพของ
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พม่าจากอังกฤษ แต่เมื่อญี่ ปนยึ
ุ่ ดครองพม่าได้ แล้ ว กลับพยายามหน่วงเหนี่ยวมิให้ พม่าประกาศเอก
ราช และได้ ส่งอองซานและพวกตะขิ่นประมาณ 30 คน เดินทางไปญี่ ปนเพื
ุ่ ่อ รับคาแนะนาในการ
ดาเนินการเพื่อเรี ยกร้ องอิสรภาพจากอังกฤษ เมื่อคณะอองซานเดินทางกลับพม่าใน พ.ศ. 2485 ออง
ซานได้ ก่อตังองค์
้ การสันนิบาตเสรี ภาพแห่งประชาชนต่อต้ านฟาสซิสต์ เพื่อต่อต้ านญี่ ปนอย่
ุ่ างลับๆ
องค์การนี ้ภายหลังได้ กลายเป็ นพรรคการเมือง AFPFL เมื่อญี่ ปนแพ้
ุ่ สงครามโลกครัง้ ที่ 2 แล้ ว ออง
ซานและพรรค AFPFL ได้ เจรจากับอังกฤษ โดยอังกฤษยืนยันที่จะให้ พม่ามีอิสรภาพปกครองตนเอง
ภายใต้ เ ครื อ จัก รภพ และมี ข้ า หลวงใหญ่ อัง กฤษประจ าพม่ า ช่ ว ยให้ ค าปรึ ก ษา แต่อ องซานมี
อุดมการณ์ ที่ต้องการเอกราชอย่างสมบูรณ์ อัง กฤษได้ พยายามสนับสนุนพรรคเมืองอื่น ๆ ขึน้ แข่ง
อานาจกับพรรค AFPFL ขึ ้นบริหารประเทศโดยมีอองซานเป็ นหัวหน้ า
อองซานมี นโยบายสร้ างความมั่น คงทางเศรษฐกิ จ และต้ อ งการเจรจากับ
รัฐบาลอังกฤษโดยสันติวิธี จึงทาให้ เกิดความขัดแย้ งกับฝ่ ายนิยมคอมมิวนิสต์ในพรรค AFPFL ออง
ซานและคณะรัฐมนตรี อีก 6 คนจึงถูกลอบสังหาร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2490 ขณะที่เดินออก
จากที่ ป ระชุม สภา ต่อ มาตะขิ น้ นุห รื อ อูนุไ ด้ ขึ น้ เป็ นนากยกรั ฐ มนตรี แ ทนและมี ก ารประกาศใช้
รัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2490 โดยอังกฤษได้ มอบเอกราชให้ แก่พม่าแต่ยงั รักษาสิทธิ
ทางการทหารไว้ 4 มกราคม พ.ศ. 2491 อังกฤษจึงได้ มอบเอกราชให้ แก่พม่าอย่างสมบูรณ์ ภายหลัง
จากพม่าได้ รับเอกราชและการเมืองภายในประเทศก็มีการสับสนอยู่ตลอดเวลา นายกรัฐมนตรี คือ
นายอูนถุ กู บีบให้ ลาออกเมื่อ พ.ศ. 2501 ผู้นาพม่าคนต่อมา คือ นายพลเนวิน ซึง่ ได้ ทาการปราบปราม
จลาจลและพวกนิยมซ้ ายจัดอย่างเด็ดขาด เขาได้ จดั ให้ มีการเลือกตังทั
้ ว่ ประเทศใน พ.ศ. 2503 ทาให้
นายอูนุไ ด้ กลับมา เป็ นผู้จัด ตัง้ รั ฐ บาลใหม่ เพราะได้ รั บเสี ย งข้ างมากในสภา พม่า แบ่ง เขตการ
ปกครองออกเป็ น 7 เขตและ 7 รัฐ
 ระบบสื่อสารมวลชน
แม้ ว่า ปั จ จุบันสถานการณ์ เ สรี ภ าพของสื่ อ และการแสดงความคิดเห็ นของ
ประชาชนในพม่าจะติดอันดับ 10 ประเทศที่มีเสรี ภาพทังสองเรื
้
่ องน้ อยที่สดุ ในโลกมากว่าทศวรรษ แต่
หากมองย้ อนไปในอดีตจะพบว่า สื่อมวลชนในพม่ามีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน นับจากการเริ่ มมีการ
ตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ในประเทศ อันมาจากการต้ องสัมพันธ์กบั ลัทธิจกั รวรรดินิยมตะวันตกเหมือนกั บ
ประเทศไทยสมัยเดียวกัน แต่การตกเป็ นประเทศอาณานิคม ส่งผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตของชาว
พม่ า จนกระทั่ง ถึ ง ปั จ จุบัน แม้ จ ะได้ รั บ เอกราชมาถึ ง 60 ปี แล้ ว โดยเฉพาะด้ า นการเมื อ งซึ่ ง ใน
ประวัติศาสตร์ สื่อมวลชนพม่า มักจะเน้ นให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ ของสื่อกับการเมืองที่ใกล้ ชิดกั นมา
ตลอด แม้ ว่าจะมีสื่อด้ านอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับการเมืองด้ วยก็ตาม ทุกวันนีก้ ารเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารใน
พม่าเป็ นไปอย่างยากลาบาก สื่อที่อยู่ในการควบคุมอย่างเคร่ งครัดของรัฐบาลได้ ทาลายจารี ตของ
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วิชาชีพสื่อมวลชนในพม่าที่มีความเป็ นมายาวนานและมีระเบียบประเพณีของตนเอง เมื่ อสี่สิบปี ก่อน
หน้ านี ้พม่าเคยเป็ นประเทศที่มีการควบคุมสื่อน้ อยที่สดุ ในเอเชีย
ในยุคที่ประเทศพม่าปกครองด้ วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเมื่อปี ค.ศ.
1948 ถึง ค.ศ.1962 เป็ นยุคที่นกั เขียนและศิลปิ นชาวพม่าได้ มีประสบการณ์ในเรื่ องของเสรี ภาพของ
สื่อมวลชนอย่างมาก แต่ช่วงเวลานี ้ก็สิ ้นสุดไปกับการรัฐประหารเมื่อปี ค.ศ.1962 ที่นาโดยนายพลเน
วิน นับตังแต่
้ นนมา
ั ้ ประเทศพม่าเข้ าสู่ยคุ การปกครองของทหาร เสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น
และสิทธิในการวิพากษ์ วิจารณ์รัฐบาลก็ได้ คอ่ ยๆ เลือนหายไปด้ วย. ในปี ค.ศ. 1962 รัฐบาลพม่าได้
ประกาศใช้ กฎหมายบังคับให้ โรงพิมพ์และผู้จดั พิมพ์หนังสือทุกชนิด ต้ องจดทะเบียนและส่งต้ นฉบับ
สองชุดให้ กบั คณะกรรมการพิจารณาสื่อ
ในวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1962 ทหารได้ ก่อตังพรรคสั
้
งคมนิยมแห่งพม่าและได้
ตีพิมพ์เอกสารหลายฉบับเพื่อเป็ นการชี ้นาความคิดเกี่ยวกับรัฐทหารใหม่ ด้ วยความหวาดระแวงการ
ชีน้ าแนวความคิดโดยสื่อ ในแถลงการณ์ ชุดแรกๆ ที่สภาปฏิวัติได้ ประกาศออกมานัน้ รวมถึงเรื่ อง
เสรี ภาพของสื่อด้ วย โดยกล่าวว่า เสรี ภาพได้ ถกู ยกเลิกแล้ ว จึงเป็ นที่แน่ชดั ในเวลาต่อมาไม่นานนักว่า
พม่าได้ เข้ าสู่ยคุ เผด็จการที่เข้ มงวด หนึง่ เดือนหลังจากที่เนวิน ยึดอานาจ เหล่านักหนังสือพิมพ์ในพม่า
ได้ ก่อตังสมาคมสื
้
่อแห่งพม่าเพื่อพยายามรักษาเสรี ภาพของสื่อมวลชนไว้ ผา่ นกฎเกณฑ์และจริ ยธรรม
ที่กาหนดขึ ้นร่ วมกัน แต่ความพยายามนี ้ก็ไม่เป็ นผลเนื่องจากความหวาดระแวงของรัฐบาล ต่อมา
รั ฐ บาลได้ ท าการปิ ดหนัง สื อ พิ ม พ์ The Nation หนัง สื อ พิ ม พ์ ที่ ต่อ สู้เ พื่ อ เสรี ภ าพของสื่ อ ในเดื อ น
พฤษภาคม ค.ศ. 1963 และจับกุมบรรณาธิการ Law Yone ในอีกสามเดือนต่อมา เดือนกรกฎาคมปี
เดียวกัน รัฐบาลก่อตังส
้ านักข่าวแห่งพม่า ในเดือนตุลาคมทหารได้ ออกหนังสือพิมพ์รายวันของตนชื่อ
Loktha Pyithu Nezin (Working People’s Daily) เพื่ อ เป็ นกระบอกเสี ย งของรั ฐ บาลแข่ ง ขั น กั บ
หนังสือพิมพ์เอกชนที่ดาเนินการอยู่ ฉบับภาษาอังกฤษของ Working People’s Daily เริ่ มตีพิมพ์ใน
เดือนมกราคม ค.ศ. 1964 รัฐบาลทหารยังได้ เข้ าครองกิจ การหนังสือพิม พ์ Guardian เพื่ อให้ เป็ น
เครื่ องมือของทหารด้ วย
ปี สุดท้ ายของเสรี ภาพสื่ อในพม่าคือปี ค.ศ. 1964 หนังสือพิมพ์แนวเสรี นิยม ซึ่ง
ดูแลโดยนักหนัง สื อพิม พ์ อาวุโ ส U Thang ถูกยึดเป็ นของรั ฐ เมื่ อวันที่ 1 เดื อนกันยายน ตามด้ ว ย
หนังสือพิมพ์ภาษาพม่า (Guardian) ในวันที่ 11 กันยายน นอกจากนันหนั
้ งสือพิมพ์เล็กๆ ก็ถกู ปิ ดลง
บรรณาธิการและนักเขียนหลายคนถูกจับ. เดือนมีนาคมปี นัน้ พรรคสังคมนิยมแห่งพม่า กลายเป็ น
องค์กรการเมืองแห่งเดียวที่ถกู กฎหมายในประเทศ ส่วนพรรคการเมืองอื่นๆ ถูกยุบลงและประกาศว่า
ดาเนินการอย่างผิดกฎหมาย
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เดือนธันวาคม ค.ศ. 1966 รัฐบาลประกาศว่า หนังสือพิมพ์เอกชนทังหมดไม่
้
ได้
รับอนุญาตให้ ดาเนินการ และรัฐบาลไม่ตอ่ อายุการจดทะเบียนรายปี ให้ กบั หนังสือพิมพ์ภาษาจีนและ
อินเดียทังหมด
้
รัฐบาลยังออกประกาศว่าต่อจากนี ้ไป การพิมพ์จะต้ องทาในภาษาพม่าหรื ออังกฤษ
เท่านัน้ หนังสือพิมพ์ฝ่ายขวาซึ่งเก่าแก่ที่สุดในประเทศถูกยึดเป็ นของรัฐในปี ค.ศ. 1969 ท้ ายที่สุด
เหลือหนังสือพิมพ์ภาษาพม่าอยู่เพียง 6 ฉบับและหนังสือพิมพ์ในภาษาอังกฤษ เหลือแค่ เพียง 2 ฉบับ
เท่านันคื
้ อ The Guardian, The Working People’s Daily
ภายใต้ กฎใหม่สานักข่าวแห่งพม่า ควบคุมการไหลของข้ อมูลข่าวสารทัง้ เข้ า
และออกจากประเทศ นักข่าวต่างชาติทงหมด
ั้
ถูกขับออกจากประเทศยกเว้ นเพียงบางคนที่ทางาน
ให้ กบั หนังสือพิมพ์จากโซเวียต Soviet Tass และ Xinhua ของจีน การเข้ าประเทศของนักข่าวต่างชาติ
ถูกห้ าม แต่ก็มี บางคนที่แฝงตัวเข้ าไปในฐานะนักท่องเที่ ยว ในรัฐ ธรรมนูญปี ค.ศ. 1974 พม่าก็ มี
กฎหมายใหม่อีกครัง้ หนึ่งหลังจากปี ค.ศ. 1947 ด้ วยแนวคิดใหม่ กาหนดไว้ ว่า “ประชาชนทุกคนควร
จะมีเสรี ภาพในการพูด แสดงความคิดเห็นและการพิมพ์ แต่เสรี ภาพนันต้
้ องไม่ขดั กับผลประโยชน์ของ
ผู้ทางานและระบอบสังคมนิยม” ผลก็ คือ ไม่มีเสรี ภาพเช่นเคยนั่นเอง แม้ กระทั่ง รัฐธรรมนูญก็ถูก
ล้ มเลิกไปในปี ค.ศ. 1988 เมื่อเกิดรัฐประหารและแทนที่ด้วยกฎหมายของทหาร
การควบคุมและตรวจสอบสื่ออย่างเข้ มงวด เริ่ มขึ ้นเมื่อรัฐบาลทหารชุดแรกได้
นากฎหมายใหม่คือ กฎหมายว่าด้ วยเรื่ องการจดทะเบียนเครื่ องพิมพ์และผู้จดั พิมพ์ ปี ค.ศ. 1962 ซึ่ง
ถูกนามาใช้ อย่างกว้ างขวางเพื่อปิ ดปากสื่อ นักหนังสือพิมพ์และนักเขียนจานวนมากถูกฟ้ องร้ อง
ด าเนิ น คดี ด้ ว ยกฎหมายดัง กล่ า ว เมื่ อ ไม่กี่ ปี ที่ ผ่า นมา กฎหมายนี ม้ ัก จะถูก ใช้ ร่ ว มกับ กฎหมาย
สถานการณ์ฉกุ เฉิน ที่เริ่ มใช้ เมื่อปี ค.ศ. 1950 เพื่อป้องกันรัฐใหม่ในขณะนันจากความวุ
้
่นวายในเขต
ชนบท SLORC/ SPDC ด้ วยการให้ ความหมายใหม่กบั กฎหมายเก่าๆ โดยนามาใช้ เพื่อต่อ ต้ านบุคคล
ทัว่ ไปที่กล้ าพูด กล้ าวิจารณ์ รัฐบาล หรื อแม้ แต่ครอบครองเทปเสียงบันทึกคาปราศรัยของนางออง
ซาน ซู จี
รั ฐ บาลยัง ควบคุม การด าเนิ น การวิ ท ยุ แ ละโทรทัศ น์ อ ย่ า งเข้ ม งวด ดัง นัน้
ประชาชนจ านวนมากจึ ง หัน ไปฟั ง วิ ท ยุก ระจายเสี ย งต่า งประเทศ ที่ อ อกอากาศในภาษาพม่ า
อย่างเช่น BBC และ VOA แม้ วา่ ข่าวที่มาจากพม่านันไม่
้ คอ่ ยน่าสนใจแต่ทงั ้ BBC และ VOA นาเสนอ
ข่าวต่างประเทศและรายการอื่นๆ ที่ไม่ได้ ถกู ตัดต่อเพื่อประโยชน์แก่สาธารณชน เพราะ BBC ในภาค
ภาษาพม่ากลายเป็ นเสมือนสถาบันระดับชาติไปแล้ ว เนื่องมาจากชาวพม่าแทบทุกคนรับฟั ง ในช่วง
ทศวรรษ 1980 BBC ภาษาพม่ า ได้ รั บ จดหมายจากผู้ ฟั งมากที่ สุ ด ในจ านวนรายการภาค
ภาษาต่างประเทศ แต่ผ้ ฟู ั งวิทยุในพม่าก็มีสถานีอื่นให้ เลือก นอกจากการกระจายเสียงจากกรุงย่างกุ้ง
รวมถึ ง People’s Voice of Burma หรื อ PVOB ที่ ด าเนิ น การโดยพรรคคอมมิ ว นิ ส ต์ แ ห่ ง พม่ า
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(Communist Party of Burma: CPB) ที่ สนับสนุนโดยจี น พรรคคอมมิวนิสต์แห่ง พม่าก่อตัง้ ขึน้ เมื่ อ
ช่วงปลายทศวรรษ 1960 จากนัน้ ได้ สร้ างเครื่ องมือโฆษณาชวนเชื่ออย่างกว้ างขวาง แต่สื่ อที่เป็ น
จดหมายข่าวและวารสารเชิงวิชาการ ได้ แจกจ่ายเฉพาะในกลุ่มผู้บริ หารพรรคเท่านัน้ สถานี PVOB
ซึง่ เริ่ มกระจายเสียงข้ ามชายแดนจากยูนนานตอนใต้ ของประเทศจีนในปี ค.ศ. 1971 ได้ กลายเป็ นสื่อ
สาคัญในเขตที่รัฐบาลปกครองอยู่ รายการในแต่ละวันประกอบด้ วย ข่าวเรื่ องสงครามกลางเมือง
โฆษณาชวนเชื่อของพรรค และดนตรี ปฏิวตั ิในภาษาพม่า ไทใหญ่ คะฉิ่น กะเหรี่ ยง ว้ าและบางครัง้ ก็มี
ภาษาชนเผ่าอื่นๆ อีกบ้ าง. ในปี ค.ศ. 1978 นโยบายในจีนได้ เปลี่ยนไป เนื่องจากการเสียชีวิตของ
เหมาเจ๋อตุง และการขึ ้นครองอานาจของนายเติ ้งเสี่ยวผิง PVOB ถูกบังคับให้ ย้ายสถานีไปยังที่ทา
การใหญ่ของพรรคที่ปางซาง ในเทือกเขาเขตว้ า ทางตะวันออกเฉียงเหนือของพม่า
กลุ่ม กบฎชนกลุ่ม น้ อ ย กะเหรี่ ยง ไทใหญ่ คะฉิ่ น ปะหล่อ ง ปะโอ คะเรนนี
(คะยา) และมุสลิมโรฮิงยาจากรัฐอาระกัน ก็ได้ ผลิตวารสารและจดหมายข่าวอย่างลับๆ ในภาษาของ
ตนเองในจานวนจากัด ทาใหดูเหมือนว่าไม่มีผลต่อสถานการณ์ทางการเมืองทัว่ ประเทศนัก ฝ่ ายกบฎ
กะเหรี่ ยง ซึ่งมีฐานที่มนั่ อยู่ในแถบติดชายแดนประเทศไทย ได้ ตงสถานี
ั้
กระจายเสียงวิทยุที่ฐานที่มนั่
Maw Po Kay ในช่วงต้ นปี ค.ศ. 1983 แต่ก็ปิดลงเมื่อเดือนมกราคม ค.ศ. 1984 เนื่องจากการสู้รบ
อย่างรุ นแรงในเขตนัน้ การกระจายเสียงของกลุ่มกบฎในเขตชายแดน ทาให้ รัฐบาลพม่าต้ องเพิ่ม
ความสามารถในการรบกวนคลื่ น เสี ยง แม้ ว่า พรรคคอมมิ วนิ สต์ แห่ง พม่าและกะเหรี่ ยงได้ หยุด
กระจายเสี ย งไปหลายปี แล้ ว แต่ ก็ ยัง มี ห น่ ว ยต่อ ต้ า นการกระจายเสี ย งซึ่ ง ตัง้ อยู่ที่ เ มื อ งตองจี
(Taunggyi) ในรัฐฉาน อันเป็ นที่ตงของสถานี
ั้
ส่งคลื่นสัญญานรบกวน. เมื่อไม่กี่ปีมานี ้ได้ ใช้ เครื่ องมือ
เพื่อกีดกันสั
้ ญญานของ BBC ภาคภาษาพม่า และวิทยุเสียงอเมริกาหรื อ VOA และสถานีวิทยุตอ่ ต้ าน
รั ฐ บาลแห่ง ใหม่ เสี ย งประชาธิ ป ไตยแห่ง พม่า Democratic Voice of Burma (DVB) ที่ มี ส ถานี ส่ง
สัญญานหลัก ทางตะวันตกเฉียงใต้ ของประเทศนอรเวย์ (ในปี ค.ศ. 1995 ทหารพม่าได้ เครื่ องรบกวน
สัญญานที่ใหม่และประสิทธิภาพดีขึ ้นจากจีน เครื่ องมือนี ้ตังอยู
้ ่ในเมืองตองจี แต่ความพยายามของ
ทหารในการควบคุมสัญญานคลื่นกระจายเสียงก็ไม่ได้ มีประสิทธิภาพเสมอไป)
ประเทศพม่าเริ่ มมีโทรทัศน์ แม้ จะช้ ากว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
อื่นๆ อยู่มาก คือเมื่อวันที่ 3 เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1980 สถานีโทรทัศน์แห่งแรกได้ เปิ ดขึ ้นโดยความ
ช่วยเหลือจากประเทศญี่ปนุ่ แต่รัศมีการส่งสัญญานยังจากัดอยู่แค่ในกรุ งย่างกุ้งและเมืองใกล้ เคียง
ในปี ค.ศ. 1985 ในเขตชนบทสามารถรับสัญญานได้ ผ่านสถานีทวนสัญญานแต่ก็เป็ นสถานีเดียว
เท่านัน้ มีรายการข่าว ละครพม่าคลาสสิค การศึกษา และภาพยนตร์ นาเข้ าจากต่างประเทศ
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บรู ไนดำรุ สซำลำม
จากการศึกษาการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารของประชาชนในภาคตะวันออกเกี่ ยวกับ
ประเทศบรูไนพบว่า ผู้เข้ าอบรมได้ เปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารในหลายด้ าน ได้ แก่ ความเป็ นมาของประเทศ
บรูไน การเมืองการปกครอง ระบบสื่อสารมวลชน และประเด็นอื่นๆ ที่สาคัญ ดังต่อไปนี ้
 ประวัตคิ วามเป็ นมาของรัฐบรูไนดารุสซาลาม
บรูไน (Brunei) หรื อ รัฐบรูไนดารุสซาลาม ประเทศที่ตงอยู
ั ้ ่บนเกาะบอร์ เนียวใน
ภูมิ ภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ชายฝั่ ง ทางด้ านเหนื อจดทะเลจีนใต้ พ รมแดนทางบกที่ เหลือถูก
ล้ อมรอบด้ วย รัฐซาราวักประเทศมาเลเซีย บรูไนเป็ นประเทศผู้ส่งออกน ้ามันเป็ นสินค้ าหลัก (ปริ มาณ
การผลิตน ้ามันประมาณ 180,000 บาร์ เรล/วัน) บรู ไนถือเป็ นประเทศที่มีจานวนประชากรน้ อยมาก
แต่เป็ นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงมากแห่งหนึ่งของโลก อย่างไรก็ตามรัฐบาลได้ ให้ สวัสดิการอย่างดี
เลิศแก่ประชาชน อาทิ ไม่ต้องเสียภาษี เงินได้ ส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาลฟรี การศึกษา รัฐให้ เปล่า
จนถึงระดับชันมั
้ ธยมศึกษา นอกจากนี ้ยังมีสวัสดิการแก่ข้าราชการของรัฐ ( วิทย์ บัณฑิตกุล. 2555:
75)
ช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 14 ถึงคริ สต์ศตวรรษที่ 16 บรู ไนเป็ นที่ร้ ู จักและมีอานาจ
มาก โดยมีอาณาเขตครอบคลุมส่วนใหญ่ของเกาะบอร์ เนียวและส่วนหนึ่งของหมู่เกาะซูลู มีชื่อเสียง
ทางการค้ า สินค้ าส่งออกที่สาคัญในสมัยนัน้ ได้ แก่ การบูร พริ กไทย และทองคา หลังจากนันบรู
้ ไน
เสียดินแดนและเสื่อมอานาจลง เนื่องจากสเปนและฮอลันดาแผ่ อานาจเข้ ามา จนถึงคริ สต์ศตวรรษที่
19 ในปี พ.ศ. 2431 (ค.ศ. 1888) บรู ไ นยิ นยอมเข้ า อยู่ภ ายใต้ อารั กขาของอัง กฤษ เพราะวิต กว่า
จะต้ องเสียดินแดนไปอีก และในปี พ.ศ. 2449 (ค.ศ. 1906) บรูไนได้ ลงนามในสนธิสญ
ั ญายินยอมอยู่
เป็ นรัฐในอารักขาของอังกฤษอย่างเต็มรูปแบบ ปี พ.ศ. 2472 (ค.ศ. 1929) บรูไนสารวจพบน ้ามันและ
แก๊ สธรรมชาติที่เมืองเซรี อา ทาให้ บรูไนมีฐานะมัง่ คัง่ ในเวลาต่อมา การเลือกตังในปี
้
พ.ศ. 2505 (ค.ศ.
1962) พรรคประชาชนบอร์ เ นี ย วได้ รับ ชัย ชนะอย่า งท่ว มท้ น แต่ถูกกี ด กัน ไม่ใ ห้ จัดตัง้ รั ฐ บาล จึง
พยายามที่จะยึดอานาจจากสุลต่านแต่ไม่สาเร็ จ เนื่องจากสุลต่านทรงได้ รับความช่วยเหลือจากกอง
ทหารกูรข่าที่องั กฤษส่งมาจากสิงคโปร์ หลังจากนันมี
้ การประกาศภาวะฉุกเฉินและต่ออายุทุก 2 ปี
เรื่ อยมาจนถึงปั จจุบนั หลังจากที่อยู่ภายใต้ อารักขาของอังกฤษมาถึง 95 ปี บรูไนก็ได้ รักเอกราชเมื่อ
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984)
ประชากรของรัฐบรูไนดารุสซาลามประมาณ 63 เปอร์ เซ็นต์นบั ถือศาสนาอิสลาม
ประมาณ 14 เปอร์ เซ็ นต์นับถื อพระพุทธศาสนา ประมาณ 8 เปอร์ เซ็ นต์นับถื อคริ สต์ศาสนา และ
ประมาณ 15 เปอร์ เซ็นต์นบั ถือคติความเชื่อตามขนมประเพณีดงเดิ
ั ้ มของตน ศิลปวัฒนธรรมเป็ นสิ่ง
สาคัญมากสาหรับชาวบรูไนถือเป็ นตัวกาหนดวิถีชีวิตผู้คน ในสังคมบรูไนถือขนบธรรมเนียมประเพณี
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เป็ นสิ่ง ประเสริ ฐ ผู้ไ ม่ปฏิบัติตามจะถูกประณามและถูกสังคมลงโทษ วัฒนธรรมหลักของบรู ไนมี
รากฐานมาจากโลกมลายู ซึ่งเป็ นวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน ปรากฏอยู่บริเวณหมูเ่ กาะมลายู
วัฒนธรรมของบรูไนผสมผสานเข้ ากับประวัติศาสตร์ และการเข้ ามาของชาวต่างชาติ อาจกล่าวได้ ว่า
ศิลปวัฒนธรรมของบรูไนรับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรม 4 อย่างตามแต่ละช่วงเวลาคือ ความเชื่อเรื่ อง
ภูตผีวิญญาณ ศาสนาฮินดู ศาสนาอิสลามและชาติตะวันตก ศาสนาอิสลามมีอิท ธิ พลต่อรากฐาน
วัฒนธรรมของบรู ไนมากที่สุด เป็ นทัง้ หลักปรัชญา ประเพณี สาคัญของบรู ไนส่วนใหญ่อิงกับหลัก
ศาสนาอิ ส ลาม เช่ น การถื อ ศี ล อดในช่ ว งเดื อ นเราะมะฎอนหรื อ เดื อ น 9 ตามปฏิ ทิ น อิ ส ลาม
ศิลปหัตถกรรมพื ้นบ้ าน ที่มีชื่อเสียงของบรูไนมีมากมาย เช่น การต่อเรื อ การทาเครื่ องเงิน งานสัมฤทธิ์
การทอผ้ า ทอเสื่อ สานตะกร้ า และการแกะสลักไม้
 การเมืองการปกครอง
รัฐธรรมนูญปั จจุบนั ซึ่งแก้ ไขล่าสุดเมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2527 กาหนดให้ สลุ ต่าน
ทรงเป็ นอธิ ปั ตย์ คื อ เป็ นทั ง้ ประมุ ข นายกรั ฐ มนตรี และรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหม
นายกรัฐมนตรี จะต้ องเป็ นชาวบรูไนเชื ้อสายมาเลย์โดยกาเนิด และจะต้ องเป็ นชาวมุสลิมนิกายสุหนี่ห์
นอกจากนี ้ บรูไนไม่มีสภาที่ได้ รับเลือกจากประชาชน เนื่องจากบรูไนมีที่ตงที
ั ้ ่ถกู โอบล้ อมโดยมาเลเซีย
และมีอินโดนีเซียซึง่ เป็ นประเทศมุสลิมขนาดใหญ่อยูท่ างใต้ นโยบายสาคัญอย่างหนึง่ จึงเป็ นการสร้ าง
ความเป็ นปึ กแผ่นภายในชาติ และดารงความเป็ นอิสระของประเทศ นับจากการพยายามยึดอานาจ
เมื่อปี พ.ศ. 2505 รัฐบาลได้ ประกาศกฎอัยการศึกส่งผลให้ ไม่มีการเลือกตัง้ มาตรการที่รัฐบาลใช้ เพื่อ
ควบคุมและลดบทบาทพรรคการเมือง ได้ แก่ กฎหมายความมัน่ คงภายในประเทศห้ ามการชุมนุมทาง
การเมือง และสามารถถอดถอนการจดทะเบียนเป็ นพรรคการเมืองได้ ตลอดจนห้ ามข้ าราชการ (ซึ่งมี
เป็ นจานวนกว่าครึ่งของประชากรบรูไนทังหมด)
้
เป็ นสมาชิกพรรคการเมือง
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บทที่ 7
ปั ญหำและกำรปรับตัวของประชำชนในภำคตะวันออก
จากผลการศึกษาในประเด็น ปั ญหาและการปรับตัวของประชาชนในภาคตะวันออก
เป็ นการนาเสนอผลการศึกษาที่ได้ จากการสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) ประชาชนที่เข้ า
ร่วมในโครงการวิจยั ผู้วิจยั ได้ นาเสนอผลการศึกษาโดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ประกอบด้ วย ส่วนที่หนึ่ง
สภาพปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับประชาชนในภาคตะวันออก ส่วนที่สอง การปรับตัวของประชาชนในภาค
ตะวันออก ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
7.1 สภำพปั ญหำที่เกิดขึน้ กับประชำชนในภำคตะวันออก
จากการสนทนากลุ่มประชาชนที่เข้ าร่ วมในโครงการวิจยั ในประเด็นสภาพปั ญหาที่
เกิดขึ ้นกับประชาชนในภาคตะวันออก จากการที่ประเทศไทยเข้ าร่วมเป็ นประเทศสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ผลการศึกษาพบว่ามีสภาพปั ญหาหลัก 4 ประการ ประกอบด้ วย ประการที่ 1 ขาด
ทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ ประการที่ 2 มีการแข่งขันหางานทาสูงขึ ้น ประการที่ 3 ขาดความรู้ ด้าน
วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้ าน ประการที่ 4 การประชาสัมพันธ์ของรัฐยังไม่ดีพอ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้
7.1.1 ขำดทักษะกำรใช้ ภำษำอังกฤษ
จากการศึกษาในประเด็นการขาดทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษของประชาชนในภาค
ตะวันออกของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าคนไทยในภาคตะวันออกเห็นว่าสภาพปั ญหาสาคัญ
คือ คนไทยไม่ส ามารถสื่ อ สารภาษาอัง กฤษได้ ดี พ อ ทัง้ ๆที่ ภ าษาอัง กฤษเป็ นภาษากลางในการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารของประเทศสมาชิ ก เศรษฐกิ จ อาเซี ย น กล่ า วอี ก นัย หนึ่ ง อาเซี ย นได้ ก าหนดให้
ภาษาอังกฤษเป็ น “ภาษาทางาน” (Working Language) ดังข้ อความ “The Working language of
ASEAN shall be English” ด้ วยเหตุนี ้ จึงทาให้ ภาษาอังกฤษมีความจาเป็ นมากยิ่งขึ ้น ถ้ าหากคนไทย
ในภาคตะวันออกใช้ ภาษาอังกฤษได้ น้อย ประกอบกับชาวต่างประเทศที่มาจากประเทศเพื่อนบ้ าน
สามารถใช้ ภาษาอังกฤษได้ ดีกว่า โอกาสที่ชาวต่างประเทศจะได้ รับเข้ าทางานในตาแหน่งที่สงู กว่า จึง
มีมากกว่า
ผู้วิ จัย ได้ แ บ่ง การน าเสนอออกเป็ น 2 ประเด็ น ย่ อ ย คื อ 1. การขาดทัก ษะด้ าน
ภาษาอังกฤษของเจ้ าหน้ าที่รัฐ 2. การขาดทักษะด้ านภาษาอังกฤษของประชาชนในภาคตะวันออก
ดังต่อไปนี ้
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 การขาดทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษของเจ้ าหน้ าที่รัฐในภาคตะวันออก
จากการศึกษาในประเด็นการขาดทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษของเจ้ าหน้ าที่รัฐ ผล
การศึกษาพบว่า ผู้เ ข้ าร่ วมสนทนากลุ่ม ในภาคตะวันออกเห็นว่า เจ้ าหน้ าที่ รัฐ เป็ นคนกลุ่ม หนึ่ง ที่
จะต้ องติดต่อสื่ อสารกับนักท่องเที่ ยวหรื อคนที่ เดินทางเข้ ามาประกอบอาชี พ ในประเทศไทยเป็ น
ประจา ซึ่งจาเป็ นต้ องใช้ ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร แต่ปัญหาคือ เจ้ าหน้ าที่รัฐใช้ ภาษาอังกฤษ
ไม่ดีพอ ทาให้ เป็ นปั ญหาในการสื่อสาร
ทัง้ นี ้ ผู้เ ข้ าร่ วมสนทนากลุ่ม บางคนเห็นว่า ในอนาคตถ้ าหากหน่วยงานภาครั ฐ
ต้ อ งการเปิ ดรั บ สมัค รพนัก งาน อาจจะต้ อ งก าหนดกฎเกณฑ์ ใ นเรื่ อ งความสามารถ ในการใช้
ภาษาอังกฤษเข้ าไปด้ วย เพราะมีความสาคัญที่เขาจะต้ องสื่อสารกับชาวต่างประเทศ
นพพร ประดิษฐ์ ภูมิ ผู้เข้ าร่วมสนทนากลุ่มจากภาคตะวันออก กล่าวว่า บุคคลจาก
หน่วยงานภาครัฐหลายระดับจะต้ องติดต่อกับชาวต่างประเทศที่มาจากประเทศเพื่อนบ้ านบ่อยครัง้
การพัฒนาภาษาอังกฤษจึงมีความสาคัญ ดังข้ อความ
“เจ้ าหน้ าที่รัฐ ไม่ว่าจะเป็ นข้ าราชการ พนักงาน ผู้ใหญ่บ้าน หรื อ เจ้ าหน้ าที่รัฐคน
อื่นก็ต้องพัฒนาตัวเองด้ านภาษาอังกฤษ เพราะจะได้ พดู กับนักท่องเที่ยวหรื อคน
ที่เข้ ามาทางานในประเทศไทยได้ ”
นอกจากนี ้ ถ้ าชาวต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้ านเขาพูดภาษาอังกฤษได้ ดีกว่า
เขาก็ จ ะมี โ อกาสในการได้ งานท าดี ก ว่ า คนไทย ถึ ง ตอนนั น้ คนไทยที่ พู ด
ภาษาอังกฤษไม่ได้ ก็ยิ่งเสียโอกาสมากขึ ้น
 การขาดทักษะการพูดภาษาอังกฤษของประชาชนในภาคตะวันออก
จากการศึกษาในประเด็นการขาดทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษของประชาชนในภาค
ตะวันออก ผลการศึกษาพบว่า ผู้เ ข้ าร่ วมสนทนากลุ่ม จากภาคตะวันออกเห็นว่า คนไทยในภาค
ตะวันออกพูดภาษาอังกฤษได้ น้อยมาก ทาให้ เป็ นอุปสรรคในการสื่อสารอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะเมื่อ
ประเทศไทยเข้ าสู่การเป็ นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปั ญหานี ้ก็จะกลายเป็ นปั ญหา
ใหญ่ขึ ้น
ประกอบกับประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ เร่งพัฒนาภาษาอังกฤษ
ให้ กับพลเมืองในชาติของตนเอง ทาให้ ชาวต่างประเทศใช้ ภาษาอังกฤษดีกว่าคนไทยมากขึ ้นไปอีก
เกิดความแตกต่างหรื อช่องว่างระหว่างคนไทยกับชาวต่างประเทศที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้ แตกต่าง
กันมากขึ ้น ทังนี
้ ้ คนไทยในภาคตะวันออกเห็นว่ารัฐบาลไทยควรจะเร่งให้ ความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้
ประชาชนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ มากกว่าที่เป็ นอยู่ ไม่เช่นนันจะเกิ
้
ดปั ญหา
ตามมาอีกหลายประการ

194

นอกจากนี ้ ผู้เข้ าร่ วมสนทนากลุ่มยังเห็นว่า ในอนาคตหากหน่วยงานภาครัฐรั บ
พนักงานที่มีความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษได้ ดีเข้ ามาปฏิบตั งิ าน ควรจะให้ คา่ ตอบแทนที่ดีกว่า
พนักงานที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
นพพร ประดิษฐ์ ภูมิ ผู้เข้ าร่วมสนทนากลุม่ จากภาคตะวันออก กล่าวถึง การที่คนไทย
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ น้อย โดยกล่าวว่า คนไทยแทบจะทังหมดก็
้
จะใช้ ภาษาไทยเป็ นภาษาราชการ
ในชีวิตประจาวันไม่ได้ ใช้ ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะคนไทยในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือมีโอกาสใช้
ภาษาต่างประเทศคือภาษาลาวและภาษากัมพูชามากกว่าภาษาอังกฤษ ดังข้ อความ
คนภาคอีสานใช้ ภาษาไทยกัน นอกจากภาษาไทยแล้ วก็มีภาษาเขมร ภาษาลาว
ที่ใช้ กนั มากกว่าภาษาอังกฤษ เพราะมีชาวกัมพูชา ลาว เดินทางเข้ ามาทามาหา
กินในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายคน
เมื่ อคนไทยเดินทางไปมาหาสู่กับประเทศเพื่ อนบ้ านมากขึน้ ไม่ว่าจะเดินทาง
ท่องเที่ยว หรื อ ไปหางานทา ก็ต้องใช้ ภาษาอังกฤษ ถ้ ารัฐจะหาวิธีการทาให้ คน
ไทยรู้ภาษาอังกฤษมากขึ ้นก็จะดี
จัก รี ชัย ขุน เภา ผู้เ ข้ า ร่ ว มสนทนากลุ่ม จากภาคตะวัน ออก กล่ า วว่ า คนไทยใช้
ภาษาอัง กฤษกัน น้ อ ยกว่ า ประเทศอื่ น ท าให้ พูด ภาษาอัง กฤษได้ น้ อ ยมากเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ
ประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้ านบางคนที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ดี ดังข้ อความ
เป็ นเพราะคนไทยพูดภาษาไทยกันตลอดเวลา ไม่ได้ ใช้ ภาษาอังกฤษ ก็เลยพูด
ภาษาอังกฤษกันไม่ค่อยได้ ถ้ าเทียบกับชาวต่างชาติที่มาจากประเทศเพื่อนบ้ าน
บางคน เขาจะพูดภาษาอังกฤษเก่งกว่าคนไทย บางคนพูด ภาษาอังกฤษดีมาก
พูดคล่องมาก
ไม่วา่ คนไทยจะไปทาอาชีพอะไรในประเทศอาเซียน ก็จะต้ องพูดภาษาอังกฤษให้
ได้ ที่บอกว่ามี 7 อาชีพที่ให้ คนในอาเซียนสามารถเดินทางเข้ าออกไปทางานได้
นัน้ เขาต้ องใช้ ภาษาอังกฤษกันทังนั
้ น้ ดังนัน้ ภาษาอังกฤษเป็ นสิ่งที่สาคัญมาก
7.1.2 มีกำรแข่ งขันหำงำนทำสูงขึน้
จากการศึก ษาในประเด็ น เกิ ด การแข่ ง ขัน หางานท าสูง ขึน้ ผลการศึก ษาพบว่ า
ผู้เข้ าร่วมสนทนากลุ่มกล่าวว่า หลังจากที่ประเทศไทยเข้ าเป็ นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะ
ทาให้ แ รงงานเดินทางออกนอกประเทศและเข้ าประเทศต่างๆได้ ง่ า ยขึน้ จึง เข้ าใจว่า ในอนาคต
อันใกล้ นี ้จะมีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้ านเดินทางเข้ ามามากขึ ้น ซึ่งจะส่งผลให้ คนไทยหางานทา
ยากขึ ้น เพราะแรงงานต่างชาติมีคณ
ุ สมบัตหิ ลายประการ ทังขยั
้ น อดทน สู้งานมากกว่าแรงงานไทย
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กระนันก็
้ ตาม ในด้ านการท่องเที่ยวของประเทศไทยนันมี
้ การเติบโตอย่างมาก แต่ว่า
คนไทยมีคา่ นิยมที่ไม่ต้องการทางานด้ านการบริ การ ด้ วยเกรงว่าเป็ นงานที่ไม่น่าเชิดหน้ าชูตา ในบาง
พื น้ ที่ มี ความต้ องการแรงงานสูง มาก ขาดแคลนแรงงาน เช่น พนักงานต้ อนรั บ พนักงานบริ การ
พนักงานขาย ช่างซ่อมบารุ ง หรื อ ช่า งไฟฟ้ า พนักงานทาความสะอาดและพนัก งานรั ก ษาความ
ปลอดภัย แต่คนไทยจานวนมากกลับไม่เลือกที่จะทางานดังกล่าวนี ้ เพราะเห็นว่าได้ คา่ ตอบแทนน้ อย
ประกอบกับมีทศั นคติที่วา่ เป็ นงานที่ไม่ต้องใช้ ทกั ษะ ความรู้ ความชานาญมากนัก
จากการสนทนากลุ่มพบว่าคนไทยจานวนมากสาเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
แต่ทว่ากลับหางานทายาก เป็ นเพราะบัณฑิตจานวนมากเลือกงานทา ไม่ต้องการทางานที่ไม่ต้องใช้
ทักษะความรู้มากนัก ส่วนใหญ่ต้องการแรงงานที่มีการศึกษาอยู่ระหว่างมัธยมศึกษาปี ที่ 3 – 6 ทาให้
บัณฑิตจานวนมากไม่เลือกที่จะทางานดังกล่าว ในอนาคตถ้ าหากประเทศไทยเข้ าร่วมเป็ นประเทศ
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะทาให้ เกิดการเคลื่อนย้ ายแรงงานด้ านการได้ เสรี ทาให้ แรงงาน
จากประเทศเพื่อนบ้ าน เช่น ฟิ ลิปปิ นส์ พม่า กัมพูชา เดินทางเข้ ามาทางานในประเทศไทย ทาให้ การ
หางานทายากลาบากนันทวี
้ ความรุนแรงมากขึ ้น
จักรี ชยั ขุนเภา ผู้เข้ าร่วมสนทนากลุ่มจากภาคตะวันออก กล่าวว่า ในบางอาชีพ คน
ไทยจะหางานทายากขึ ้น เพราะชาวต่างชาติจะมีทกั ษะไม่แตกต่างจากคนไทย ซึ่งถ้ าหากชาวต่างชาติ
อพยพเข้ ามาทางานในประเทศไทยเขาจะได้ รับค่าตอบแทนที่สูงมากกว่าการประกอบอาชีพอยู่ใน
ประเทศของเขา ดังข้ อความ
“คนจากประเทศเพื่ อนบ้ านในบางอาชีพ เขามี ค่าตอบแทนน้ อยกว่าทางานใน
เมืองไทย อาชีพเดียวกัน ถ้ าเปิ ดเสรี อาเซียน คนต่างชาติเหล่านันจะอพยพเข้
้
ามา
ทางานในประเทศไทย เพราะได้ เงินเดือนสูงกว่า มีคา่ ตอบแทนสูงกว่าบ้ านเขา ถึง
เวลานันก็
้ จะทาให้ คนไทยตกงานมากขึ ้น”
สอดรับกับความคิดเห็นของ สุพตั รา แสงสี กล่าวถึงการเปิ ดเสรี อาเซียน ซึ่งจะทาให้
คนต่างชาติเดินทางเข้ ามาทางานในประเทศไทยมากขึ ้น ซึ่งในอนาคตอาจทาให้ คนไทยหางานทาได้
ยากขึ ้น ดังข้ อความ
“ถ้ าเปิ ดเสรี อาเซียน ในอนาคตถ้ าหากคนต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้ านเดิน
ทางเข้ ามาท างานในประเทศไทยมากขึน้ และถ้ า พวกเขามี ความสามารถ มี
ทักษะดีกว่า คนไทย จะทาให้ คนไทยหางานทาล าบากขึน้ เกิ ดปั ญหาตามมา
ดังนัน้ คนไทยจะต้ องรี บพัฒนาตัวเอง”
จากการสนทนากลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้ าร่ วมสนทนากลุ่ม เห็นว่าหลัง จากที่
ประเทศไทยเข้ าร่วมเป็ นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งทุกประเทศมีข้อตกลงคือการ
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อานวยความสะดวกให้ กบั บางวิชาชีพหรื อในบางแรงงานที่เชี่ยวชาญให้ สามารถเคลื่อนย้ ายทางานได้
ในประเทศอาเซี ย น โดยให้ บุค คลที่ ประกอบอาชี พ บางอาชี พ เท่านัน้ ที่ สามารถเดิน ทางเข้ าออก
ประเทศในอาเซียนเพื่อไปประกอบอาชีพในอาเซียนได้ ประกอบด้ วย 7 อาชี พ ได้ แก่ แพทย์ ทันต
แพทย์ พยาบาล บัญชี วิศวกร สถาปนิก นักสารวจ
7.1.3 มีควำมรู้ ด้ำนวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้ ำนน้ อย
จากการศึกษาในประเด็นการมี ความรู้ ด้ านวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้ านน้ อย
ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในภาคตะวันออกเห็นว่า เมื่อประเทศไทยจะเข้ าร่ วมเป็ นประเทศ
สมาชิ กประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน จะต้ องเดินทางไปมาระหว่างประเทศมากขึน้ การที่คนไทย
จะต้ องเรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมของประเทศเพื่อนบ้ านมากขึ ้นจึงเป็ นสิ่งที่จาเป็ น รัฐหรื อหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้ องควรจะเร่งให้ ความรู้คนไทยในประเด็นนี ้มากขึ ้น
ในการนาเสนอผลการศึกษาในประเด็นวัฒ นธรรม ผู้วิจัยได้ แบ่ง แยกวัฒ นธรรม
ออกเป็ นประเด็นย่อย ประกอบด้ วย วัฒนธรรมด้ านอาหาร วัฒนธรรมด้ านการแต่งกาย วัฒนธรรม
ด้ านการทักทาย ดังต่อไปนี ้
 วัฒนธรรมด้ านอาหาร
จากการศึกษาวัฒ นธรรมด้ านอาหารของประเทศเพื่ อนบ้ านทัง้ 9 ประเทศ ผล
การศึกษาพบว่า ประชาชนในภาคตะวันออกมองว่าตนเองยังขาดความรู้ เกี่ยวกับวัฒนธรรมด้ าน
อาหารของประเทศเพื่อนบ้ าน ซึ่งเป็ นสิ่งที่ควรจะรู้เนื่องจากเป็ นเรื่ องที่ไม่ไกลตัวนัก ผู้เข้ าร่วมสนทนา
กลุ่มบางคนรู้ จักอาหารของประเทศเพื่อนบ้ านที่มีพื ้นที่ติดกับประเทศไทย ได้ แก่ อาหารเวียดตาม
อาหารลาว ส่วนวัฒนธรรมด้ านอาหารของประเทศอื่นในอาเซียนนันผู
้ ้ เข้ าร่วมสนทนากลุ่มแทบจะไม่
รู้จกั ดังภาพ 7.1
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ภาพ 7.1
แสดงอาหารพื ้นบ้ านของชาวเวียดนาม

ภาพ 7.1. แสดงอาหารพื ้นบ้ านของชาวเวียดนาม ซึง่ ประชาชนในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทยนิยมรับประทาน ซึ่งมีขายอยู่จานวนมากในพื ้นที่จงั หวัดภาคตะวันออก ประกอบไปด้ วย
ผักและผลไม้ ประเภทต่างๆเป็ นหลัก เช่น แตงกวา มะม่วง พริ กขีห้ นู มะเฟื อง กล้ วยดิบ กระเทียม
ผักกาด และมีเนื ้อสัตว์ประกอบให้ ในการรับประทานอาหารเวียดนามนัน้ จะใช้ แผ่นแป้งบางๆที่ทา
ขึ ้นเป็ นพิเศษเพื่อใช้ ห่อหุ้มผักและผลไม้ ที่หนั่ เป็ นชิน้ เล็กๆพร้ อมด้ วยน ้าจิ ้มเพิ่มรสชาติอาหาร กาลัง
เป็ นที่นิยมของประชาชนในภาคตะวันออก
นอกจากการรู้ จกั อาหารพื ้นบ้ านของชาวเวียดนามแล้ ว ประชาชนในภาคตะวั นออก
ยังรู้จกั มักคุ้นกับอาหารของชนชาติลาว ซึ่งประกอบด้ วยพืช ผัก ผลไม้ ที่หาได้ ง่ายในพื ้นที่ เป็ น อาหาร
ที่ให้ อิทธิพลแก่อาหารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเป็ นอย่างมาก อิทธิพลของอาหาร
ลาวแผ่ครอบคลุมไปถึงประเทศกัมพูชา และทางภาคเหนือของประเทศไทยไทย อาหารหลักของลาว
ได้ แก่ข้าวเหนียว ซึง่ จะรับประทานด้ วยมือ
ในความเป็ นจริ งชาวลาวจะรับประทานข้ าวเหนียวมากกว่ากลุ่มใด ๆ ในโลก ข้ าว
เหนียวถือว่าเป็ นสิ่งสาคัญที่หมายถึงการเป็ น “ชาวลาว” ชาวลาวหลายคนมักเรี ยกตนเองว่า ลูกข้าว
เหนี ยว ซึ่งแปลว่า เด็ก หรื อ ลูกหลานของข้ าวเหนียว ประกอบด้ วย ข่า ตระไคร้ อาหารที่มี ชื่อเสียง
ที่สดุ คือ ลาบ โดยนาเนื ้อสัตว์ที่ยังดิบผสมคลุกเข้ ากับเครื่ องเทศ นอกจากนี ้ อาหารหลักของชาวลาว
อีกอย่างคือ ตาหมากหุ่ง โดยนามะละกอมาตาลงพร้ อมพริ ก กระเทียม มะเขือเทศ มะนาว และอื่น ๆ
หรื อชื่อเรี ยกที่เป็ นที่ร้ ูจกั กันมากคือ “ส้ มตา” ดังภาพ 7.2
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ภาพ 7.2
แสดงอาหารของชนชาติลาว

สุพตั รา แสงสี ผู้เข้ าร่วมสนทนากลุ่มจากจังหวัด สระแก้ ว กล่าวว่า การที่มีประชาชน
จากต่างประเทศในอาเซียนเดินทางเข้ ามาทางานในประเทศไทยมากขึ ้นนัน้ สิ่งที่คนไทยควรจะรับรู้
คือ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้ าน เพราะจะได้ ทาความเข้ าใจ และระมัดระวังมากขึ ้น ดังข้ อความ
“เวลาที่ คนต่างประเทศในอาเซี ยนเข้ ามาบ้ านเรา เราก็ ต้องพูดคุยกับเขา แต่
ตอนนี ้เรายังไม่ร้ ูว่าแต่ละประเทศนันเขามี
้
วฒ
ั นธรรมอย่างไร อะไรที่สามารถพูด
ได้ อะไรที่พูดไปแล้ วเขาจะรู้ สึกไม่ค่อยดี เป็ นสิ่งที่เราควรจะรู้ จะได้ ระมัดระวัง
เวลาสื่อสารกับเขา”
จากการศึกษาในประเด็นการมีความรู้วฒ
ั นธรรมด้ านอาหารของอาเซียน ผลการศึกษา
สรุ ปได้ ว่า ประชาชนในภาคตะวันออกรับรู้ วฒ
ั นธรรมด้ านอาหารของประเทศเพื่อนบ้ านในอาเซียน
น้ อยมาก กล่าวคือ ประเทศเพื่อนบ้ านที่เป็ นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีทงสิ
ั ้ ้น 10 ประเทศ
แต่ล ะประเทศก็มี อาหารที่ ขึน้ ชื่ อของตนเอง ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในภาคตะวันออกรับรู้
อาหารของอาเซียนเพียง 2 ประเทศเท่านัน้ คือ อาหารเวียดนามและอาหารลาว
 วัฒนธรรมด้ านการแต่งกาย
จากการศึกษาวัฒนธรรมด้ านการแต่งกายของประเทศเพื่อนบ้ านทัง้ 9 ประเทศ
ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในภาคตะวันออกมองว่าตนเองยังขาดความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมด้ าน
การแต่งกายของประเทศเพื่อนบ้ าน ทังนี
้ ้ ผู้เข้ าร่ วมสนทนากล่าวว่าในขณะนี ้มีความรู้ เกี่ยวกับการ

199

แต่งกายของบางประเทศเท่านัน้ ได้ แก่ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม พม่า ซึ่งเป็ นการรับรู้เพียงผิวเผิน ไม่
ลึกซึ ้ง ผู้วิจยั ได้ นาเสนอภาพวัฒนธรรมด้ านการแต่งกายที่ประชาชนในภาคตะวันออกพอรู้จกั ดังนี ้
o มาเลเซีย
จากการสนทนากลุ่มประชาชนภาคตะวันออกเกี่ยวกับวัฒนธรรมด้ านการ
แต่งกายของชาวมาเลเซีย ผลการศึกษาพบว่าประชาชนในภาคตะวันออกรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการ
แต่งกายของชาวมาเลเซียเพียงผิวเผินเท่านัน้ ได้ แก่ การนุ่งโสร่ ง สวมหมวก ชาวมาเลเซียนิยมแต่ง
กายตามความเชื่อ อิทธิ พ ลของศาสนา กล่าวคือ ศาสนาอิสลามเป็ นศาสนาประจาชาติของชาติ
มาเลเซียซึง่ เคร่งครัดในระเบียบปฏิบตั ิตามบทบัญญัตขิ องศาสนา โดยเฉพาะการแต่งกายที่สภุ าพมิด
ทังหญิ
้ งและชาย ในอดีตผู้ชายชาวมาเลเซียมักนุ่งโสร่ง ไม่สวมเสื ้อ ส่วนผู้หญิงนิยมนุ่งผ้ ากระโจมอก
บางคนอาจมีผ้าบางไว้ คลุมไหล่ เรี ยกว่า “บาจู กูหรง” มี ลักษณะเด่นคือ มักจะตัดเย็บด้ วยผ้ าผืน
เดียวกัน ดังภาพ 7.3
ภาพ 7.3
แสดงการแต่งกายด้ วยชุดประจาชาติของชาวมาเลเซีย
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จากภาพ ค. แสดงการแต่งกายของชาวมาเลเซีย จะเห็นได้ ว่าผู้ชายจะนุ่ง
โสร่งเป็ นตา สวมเสื ้อแขนยาว บางคนสวมหมวก บางคนไม่สวมหมวก มีผ้าโพกศรี ษะ ส่วนผู้หญิงจะ
นิยมนุ่งโสร่ งปาเต๊ ะสีสด มีลวดลายดอก สวมเสือ้ คอยูแขนยาวถึงข้ อมือ ปล่อยชายเสื ้อไว้ ด้านนอก
โสร่ง บางคนจะนาผ้ าบางๆคลุมศรี ษะหรื อคลุมไหล่
o สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จากการสนทนากลุ่มประชาชนภาคตะวันออกเกี่ยวกับวัฒนธรรมด้ านการ
แต่งกายของประชาชนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการศึกษาพบว่าประชาชนใน
ภาคตะวันออกรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ดังภาพ 7.4
ภาพ 7.4
แสดงการแต่งกายด้ วยชุดประจาชาติของชนชาติ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

จากภาพ 7.4. แสดงการแต่งกายของชาวลาว จะเห็นได้ ว่า ผู้ชายลาวนิยม
นุ่งโจมกระเบน สวมเสื ้อชันนอก
้
ติดกระดุมเม็ด ส่วนผู้หญิงนิยมนุ่งผ้ าถุงคล้ ายกับผู้หญิงไทย ผู้หญิง
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ลาวจานวนมากนิยมนุ่งผ้ าถุงที่ทาจาก “ไหม” เพราะดูสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะ และนิยมเกล้ า
มวยผม ประดับดอกไม้
o เวียดนาม
จากการสนทนากลุ่มประชาชนภาคตะวันออกเกี่ยวกับวัฒนธรรมด้ านการ
แต่งกายของชาวเวียดตาม ผลการศึกษาพบว่าประชาชนในภาคตะวันออกรับรู้ เกี่ ยวกับวัฒนธรรม
การแต่งกายของชาวเวียดตาม ดังภาพ 7.5
ภาพ 7.5
แสดงการแต่งกายด้ วยชุดประจาชาติของชาวเวียดนาม

จากภาพ 7.6. แสดงการแต่งกายของชาวเวียดนาม จะเห็นได้ ว่าผู้ชายชาว
เวียดนามจะแต่งกายลักษณะคล้ ายผู้หญิง โดยสวมเสื ้อกุยเฮง สวมหมวกสีดาเย็บด้ วยผ้ า ไม่มีปีก
อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั ผู้ชายจะแต่งกายโดยสวมใส่ชดุ ประจาชาตินี ้น้ อยลง ส่วนผู้หญิงนิยมนุง่ กางเกง
แพรยาว สวมเสื ้อแขนยาว คอตังสู
้ ง ตัวเสื ้อยาวลงมาจรดข้ อเท้ า ผ่า 2 ข้ าง นิยมเกล้ ามวยผม สวม
งอบที่สานด้ วยใบลานทรงรูปฝาชี หรื ออาจใช้ ผ้าสามเหลี่ยมคลุมศรี ษะโดยดึงชายผ้ าคลุม 2 ข้ างมา
ผูกติดกันใต้ คาง
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o พม่า
จากการสนทนากลุ่มประชาชนภาคตะวันออกเกี่ยวกับวัฒนธรรมด้ านการ
แต่งกายของชาวพม่า ผลการศึกษาพบว่าประชาชนในภาคตะวันออกรับรู้เกี่ยวกับ วัฒนธรรมการแต่ง
กายของชาวพม่า ดังภาพ 7.7
ภาพ 7.7
แสดงการแต่งกายด้ วยชุดประจาชาติของชาวพม่า

จากภาพ 7.7 แสดงการแต่งกายของชาวพม่า จะเห็นได้ ว่าผู้ชายชาวพม่า
นิยมนุ่งโสร่ งซึ่งผลิตจากผ้ าฝ้ายและผ้ าไหมที่มีสีสดใส ไม่มีลวดลายมากนัก เมื่อเข้ าสู่งานพิธีกรรม
มักจะสวมเสื ้อคล้ ายเสื ้อจีนแขนยาวถึงข้ อมือชายเสื ้อยาวลงมาถึงสะโพกและติดกระดุมตังแต่
้ คอลง
มาจรดชายเสื ้อ ไม่นิยมใช้ เข็มขัด ตัดผมสัน้ ส่วนผู้ห ญิงพม่านิยมสวมใส่ผ้าไหม ผ้ าฝ้ายเช่นเดียวกัน
แต่จะมีลวดลายบริเวณด้ านล่างของชายผ้ า เช่น ลายดอกไม้ เครื อไม้
จากการศึกษาในประเด็นวัฒ นธรรมด้ านการแต่ง กายของประเทศเพื่ อนบ้ านที่ เป็ น
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในภาคตะวันออกรับรู้วฒ
ั นธรรม
ด้ านการแต่งกายของประเทศเพื่อนบ้ านทัง้ สิน้ 4 ประเทศจากทัง้ หมด 10 ประเทศ ได้ แก่ การรับรู้
วัฒ นธรรมด้ า นการแต่ง กายของชาวมาเลเซี ย การแต่ง กายของชาวลาว การแต่ง กายของชาว
เวียดนาม และการแต่งกายของชาวพม่า
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 วัฒนธรรมด้ านการทักทาย
จากการศึกษาวัฒนธรรมด้ านการทักทายของประเทศเพื่อนบ้ านทัง้ 9 ประเทศ ผล
การศึกษาพบว่า ประชาชนในภาคตะวันออกมองว่าตนเองยังขาดความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมด้ านการ
ทัก ทายของประเทศเพื่ อ นบ้ า น ซึ่ง เป็ นสิ่ ง ที่ ค วรจะรู้ เนื่ อ งจากเป็ นเรื่ อ งที่ ไ ม่ไ กลตัว เช่น เดี ย วกัน
ผู้เข้ าร่วมสนทนากลุ่มบางคนรู้ จกั การทักทายของประเทศเพื่อนบ้ านบางประเทศ ได้ แก่ การทักทาย
ของชาวลาว การทักทายของชาวกัมพูชา การทักทายของชาวอินโดนีเซีย ดังต่อไปนี ้
o การทักทายของชาวลาว
จากการสนทนากลุ่มประชาชนภาคตะวันออกเกี่ยวกับวัฒนธรรมด้ านการ
ทักทายของชาวลาว ผลการศึกษาพบว่าประชาชนในภาคตะวันออกรับรู้ การทักทายของประชาชน
ชาวลาวเป็ นอย่างดี คือ การยกมือไหว้ เช่นเดียวกับวัฒนธรรมไทย แต่จะใช้ คาพูดทักทายว่า “สะบาย
ดี” ซึง่ จะแตกต่างจากการทักทายของคนไทยที่กล่าวว่า “สวัสดี” ดังภาพ 7.8
ภาพ 7.8
แสดงการทักทายของชาวลาว

จากภาพ 7.8. แสดงวัฒนธรรมการทักทายของชาวลาว จะเห็นได้ ว่า ชาว
ลาวมักจะทักทายกันด้ วยคาว่า “สบายดี” หมายถึง “สวัสดี” มาจากวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่เรี ยบง่าย
สบายๆ โดยมีท่าทางการประนมมือ ให้ ปลายนิ ้วหัวแม่มือจรดที่ ปลายจมูก ให้ ปลายนิ ้วชี ้จรดระหว่าง
คิ ้ว ก้ มลงตัวเล็กน้ อย ก้ มศรี ษะเข้ าหาปลายนิ ้วชี ้
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o การทักทายของชาวกัมพูชา
จากการสนทนากลุ่มประชาชนภาคตะวันออกเกี่ยวกับวัฒนธรรมด้ านการ
ทักทายของชาวกัมพูชา ผลการศึกษาพบว่าประชาชนในภาคตะวันออกรับรู้ การทักทายของชาว
กัมพูชาซึ่งใช้ การยกมือไหว้ เช่นเดียวกัน แต่จะไม่เหมือนกับการไหว้ ของคนไทย ชาวกัมพูชาจะยกมือ
ไหว้ สงู ราวหน้ าอก ก้ มหัวเล็กน้ อยพร้ อมกับกล่าวคาว่า “ซัวสเด” ดังภาพ 7.9
ภาพ 7.9
แสดงการทักทายของชาวกัมพูชา

จากภาพ 7.9 แสดงวัฒนธรรมการทักทายของชาวกัมพูชา จะเห็นได้ ว่า
ชาวลาวมักจะทักทายกันด้ วยคาว่า “ซัวสะเด” โดยมีท่าทางประกอบคือ ยกมือไหว้ ประนมใต้ คาง
แล้ วยกขึ ้นเหนือหัว
o การทักทายของชาวอินโดนีเซีย
จากการสนทนากลุ่มประชาชนภาคตะวันออกเกี่ยวกับวัฒนธรรมด้ านการ
ทักทายของชาวอินโดนีเซีย ผลการศึกษาพบว่าประชาชนในภาคตะวันออกรับรู้ ว่าชาวอินโดนีเซีย
ทักทายด้ วยการจับมือโดยให้ ระดับความสูงที่เอว ส่วนอีกคนหนึง่ จะก้ ม ลงเล็กน้ อยเป็ นการทักทาย ดัง
ภาพ 7.10
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ภาพ 7.10
แสดงการทักทายของชาวอินโดนีเซีย

จากภาพ 7.10 แสดงวัฒนธรรมการทักทายของชาวอินโดนีเซีย จะเห็นได้
ว่าชาวอินโดนีเซียมักจะทักทายกันโดยกล่าวคาว่า “เซลามัทปากิ ” โดยมีท่าทางประกอบคือ ใช้ มือ
ขวาแนบที่หน้ าอก แล้ วใช้ มือซ้ ายไพล่หลัง ก้ มตัวลงเล็กน้ อย
จากการศึกษาใปประเด็นการรับรู้วฒ
ั นธรรมด้ านการทักทายของประเทศ
เพื่ อ นบ้ า นที่ เ ข้ า สู่ส มาชิ ก ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ผลการศึก ษาพบว่ า ประชาชนในภาค
ตะวันออกรั บรู้ วัฒ นธรรมด้ านการทักทายของประเทศเพื่ อนบ้ านเพี ยง 3 ประเทศเท่า นัน้ ได้ แก่
วัฒนธรรมการทักทายของชาวลาว ได้ แก่ การสวัสดีคล้ ายกับวัฒนธรรมการไหว้ ของไทย ต่างกันตรงที่
ชาวลาวจะกล่าวคาว่า “สบายดี” ส่วนคนไทยจะกล่าวคาว่า “สวัสดี” นอกจากวัฒนธรรมการทักทาย
ของชาวลาวแล้ ว ประชาชนในภาคตะวันออกยังรู้จกั วัฒนธรรมการทักทายของชาวกัมพูชาซึ่งจะเป็ น
การยกมือไหว้ เช่นเดียวกัน ทว่าชาวกัมพูชาจะก้ มหัวเล็กน้ อย ส่วนระดับความสูงของมือที่ประนมนัน้
อยู่ระดับหน้ าอกพร้ อมกับกล่าวคาว่า “ซัวสเด” แปลว่า “สวัสดี” ส่วนการรับรู้วฒ
ั นธรรมของประเทศ
เพื่อนบ้ านอีกประเทศหนึง่ คือ การทักทายของชาวอินโดนีเซียซึ่งจะทักทายกันโดยการกล่าวคาว่า “เซ
ลามัทปากิ ” ซึ่งแปลว่า “สวัส ดี” โดยมีท่าทางการใช้ มือขวาแนบที่ หน้ าอกแล้ วใช้ มือซ้ ายไพล่หลัง
พร้ อมกับก้ มหัวเล็กน้ อย
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7.1.4 กำรประชำสัมพันธ์ ของรัฐยังไม่ ดีพอ
จากการศึกษาในประเด็นการประชาสัมพันธ์ ของรัฐยังไม่ดีพอ ผลการศึกษาพบว่า
ผู้เ ข้ าร่ วมสนทนากลุ่ม กล่าวว่า ได้ รับทราบข้ อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับการเข้ าเป็ นสมาชิ กประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนจากสื่อต่างๆ แต่ทว่าเป็ นเพียงการรับรู้ ในระดับกว้ างๆเท่านัน้ หน่วยงานรัฐยังมิได้
ประชาสัม พันธ์ ให้ คนไทยได้ รับรู้ ว่าหลัง จากการเข้ าร่ วมเป็ นประเทศสมาชิ กประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียนแล้ ว คนไทยจะได้ รับประโยชน์และมีข้อไม่ดีอย่างไรบ้ าง เพราะเหตุใด
นพพร ประดิ ษ ฐ์ ภู มิ ผู้เ ข้ า ร่ ว มสนทนากลุ่ม จากจัง หวัด สระแก้ ว กล่ า วว่ า การ
ประชาสัมพันธ์ของรัฐทาได้ เพียงระดับกว้ างๆเท่านัน้ ประชาชนยังไม่ร้ ูวา่ หลังจากประเทศไทยเข้ าเป็ น
ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ วจะเกิดผลดี ผลเสียอย่างไร ดังข้ อความ
“สิ่ ง ที่ รั ฐ ประชาสัม พันธ์ เ รื่ องเออี ซี ทาให้ ร้ ู ว่า ประเทศไทยจะเข้ า เป็ นประเทศ
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558 แต่ก็ยงั ไม่ร้ ูว่าหลังจากที่เข้ า
เป็ นสมาชิกแล้ วจะเกิดผลอะไรตามมา คนไทยได้ ประโยชน์หรื อเสียประโยชน์
ยังไงบ้ าง
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐที่เข้ าไปติดต่อราชการก็มีการประชาสัมพันธ์
ให้ ร้ ูถึงเออีซี แต่ก็ยงั ไม่ร้ ูลกึ สักเท่าไร ถ้ ามีการให้ ความรู้ประชาชนด้ วยวิธีการที่ทา
ให้ คนเข้ าใจลึกๆได้ ง่ายก็จะดีตอ่ คนไทย”
ทัง้ นี ้ จากที่ ไ ด้ พูด คุกับ เพื่ อ นๆ บางคนยัง ไม่ ร้ ู เลยว่า ประเทศสมาชิ ก ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ประกอบไปด้ วยประเทศต่างๆกี่ประเทศ ส่วนคาถามที่ว่าประเทศใดบ้ างเป็ นผู้ริเริ่ ม
ผลักดันให้ เกิดขึ ้นนันไม่
้ ต้องสงสัยเลยว่าไม่มีใครตอบได้ เนื่องจากหลายคนมองว่าเป็ นเรื่ องไกลตัว ดัง
ข้ อความ
“เคยถามเพื่อนๆดูวา่ ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประกอบไปด้ วย
กี่ประเทศ เพื่อนบางคนยังไม่ร้ ู เลย เขาไม่ได้ สนใจว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไร เป็ น
เรื่ องไกลตัวมากกว่าเรื่ องอื่น เช่น ถ้ าจะต้ องสอบเร็วๆนี ้ วันนี ้ต้ องอ่านหนังสือ เป็ น
เรื่ องที่ใกล้ ตวั มากกว่า”
ประเด็นสภาพปั ญหาที่เกิดขึน้ ในภาคตะวันออก ผลการศึกษาสรุ ปได้ ว่าประกอบด้ วย
ปั ญหา 3 ประการคือ ประการแรก ประชาชนในภาคตะวันออกขาดทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ ซึ่ง
ผู้เข้ าร่วมสนทนากลุ่มเห็นว่านับวันภาษาอังกฤษจะยิ่งมีความสาคัญมากขึ ้นเรื่ อยๆ แบ่งออกเป็ น การ
ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ขาดทัก ษะการใช้ ภ าษาอัง กฤษ และ ประชาชนผู้รั บ ข่ า วสารขาดทัก ษะการใช้
ภาษาอังกฤษ ประการที่สอง คือ มีการแข่งขันกันหางานทามากขึ ้น ผลการศึกษาสรุปได้ วา่ ปั จจุบนั มี
ผู้สาเร็ จการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ทาให้ เยาวชน ประชาชนหางานทากันอยู่ตลอดเวลา แต่ทว่า
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หลังจากที่ประเทศไทยเข้ าร่วมเป็ นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ ว ผู้เข้ าร่วมสนทนา
กลุ่มกังวลว่าบัณฑิตใหม่จะหางานทายากขึ ้น เนื่องจากมีบณ
ั ฑิตจากต่างประเทศที่เดินทางเข้ ามา
ประกอบอาชีพในประเทศไทยมากขึ ้น สภาพปั ญหาประการที่สามคือ ประชาชนในภาคตะวันออกมี
ความรู้ ด้ านวัฒ นธรรมของประเทศเพื่ อนบ้ านน้ อย ผลการศึกษาสรุ ปได้ ว่า ผู้วิจัยได้ แบ่งประเด็น
วัฒนธรรมออกเป็ น 3 ประเด็นย่อย คือ วัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรมการแต่งกาย วัฒนธรรมการ
ทักทาย
วัฒนธรรมด้ านอาหารนัน้ ผู้เข้ าร่ วมสนทนากลุ่มในภาคตะวันออกรับรู้ วัฒนธรรมด้ าน
อาหารของประเทศเพื่อนบ้ านน้ อยมาก กล่าวคือ รู้ วฒ
ั นธรรมอาหารของประเทศเพื่อนบ้ านที่มีพื ้นที่
ติดต่อกับประเทศไทย คือ อาหารเวียดนามและอาหารลาว ส่วนวัฒนธรรมด้ านการแต่ง กาย ผล
การศึกษาสรุ ปได้ ว่าผู้เข้ าร่ วมสนทนากลุ่มรับรู้ วัฒนธรรมการแต่งกายของชาวมาเลเซีย คือ การนุ่ง
โสร่งซึ่งผู้ชายในอดีตจะนิยมนุ่งโสร่ง ไม่สวมเสื ้อ มีผ้าโพกหัว ส่วนผู้หญิงนิยมนุ่งผ้ ากระโจมอก บาง
คนอาจมีผ้าคลุมหัวไหล่ วัฒนธรรมการแต่งกายของชาวลาว ซึ่ง ผู้ชายนิยมนุ่งผ้ าโจงกระเบน ส่วน
ผู้หญิงนิยมนุง่ ผ้ าถุงซึง่ คล้ ายกับการแต่งกายของผู้หญิงไทย วัฒนธรรมการแต่งกายของชาวเวียดนาม
นัน้ ผู้ช ายเวี ยดนามในอดีตนิยมแต่ง กายโดยสวมเสื อ้ กุยเฮง สวมหมวก มี ทัง้ ที่ มี ปีกและไม่มี ปีก
ผู้หญิงชาวเวียดนามนิยมนุ่งกางเกงแพรยาว สวมเสื ้อแขนยาว คอตังสู
้ ง สวมงอบที่เป็ นหมวก สาน
ด้ วยใบลานทรงรู ปฝาชี ส่วนวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวพม่า ผู้ชายนิยมนุ่งโสร่ งหรื อที่เรี ยกว่า
ลองจี่ ส่วนผู้หญิงนิยมนุง่ ผ้ าซิ่น สวมเสื ้อเอวลอย มวยผม แซมดอกไม้ วัฒนธรรมการแต่งกายของชาว
พม่านี ้จะมีลักษณะโดดเด่นคือ ทังเพศชายและเพศหญิ
้
งจะนิยมใช้ ผงแป้งทาหน้ า ทาผิวพรรณให้
สวยงาม สดชื่นอยูเ่ สมอ โดยเฉพาะการมวยผมที่มีหลากหลายรูปแบบให้ เหมาะสมกับบุคลิกภาพของ
แต่ละคน
ส่วนวัฒนธรรมด้ านการทักทายนัน้ ผลการศึกษาสรุ ปได้ ว่าผู้เข้ าร่ วมสนทนากลุ่มรับรู้
วัฒนธรรมการทักทายของชาวลาว คือการยกมือไหว้ วัฒนธรรมการทักทายของชาวกัมพูชา คือ การ
ยกมือไหว้ เช่นเดียวกัน ส่วนวัฒนธรรมการทักทายของชาวอินโดนีเซียนิยมการยกมือไหว้ เช่นเดียวกั น
ประเด็นการประชาสัมพันธ์ ของรัฐยังไม่ดีพอนัน้ ผลการสนทนากลุ่มพบว่าผู้เข้ าร่วมสนทนากลุ่มได้
รับทราบข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเข้ าเป็ นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากสื่อต่างๆในระดับ
กว้ างๆเท่านัน้ คือ รับรู้วา่ ในปี พุทธศักราช 2558 ประเทศไทยจะเข้ าร่วมเป็ นประเทศสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน แต่ไม่ได้ รับรู้ในเชิงลึกแต่ประการใด
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7.2 กำรปรับตัวของประชำชนในภำคตะวันออก
จากการศึกษาในประเด็นการปรั บตัวของประชาชนในภาคตะวันออก ผลการศึกษา
พบว่า หลังจากที่ประชาชนในภาคตะวันออกรับรู้ ข่าวสารเกี่ ยวกับการที่ประเทศไทยเข้ าสู่การเป็ น
ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้ ปรับตัวเพื่อให้ เข้ ากับสภาวการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น
ผู้วิจยั ได้ แบ่งการนาเสนอการปรับตัวออกเป็ น 3 ตอน ประกอบด้ วย ตอนที่ 1 การพัฒนาภาษาอังกฤษ
ตอนที่ 2 การหาความรู้เพิ่มเติม ตอนที่ 3 การศึกษาวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้ าน ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้
7.2.1 กำรพัฒนำภำษำอังกฤษ
จากการศึกษาในประเด็นการพัฒนาภาษาอังกฤษของประชาชนในภาคตะวันออก
ผลการศึกษาพบว่า มีเพียงกลุ่มคนบางกลุ่มเท่านัน้ ที่ พัฒนาภาษาอังกฤษของตนเอง ได้ แก่ กลุ่ม
นักศึกษา ผู้วิจยั ได้ แบ่งการพัฒนาภาษาอังกฤษของประชาชนชาวตะวันออก โดยแบ่งเป็ น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 การเรี ยนกวดวิชาภาษาอังกฤษ ส่วนที่ 2 การหาความรู้ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากสมาร์ ท
โฟน ดังต่อไปนี ้
 การเรี ยนกวดวิชาภาษาอังกฤษ
จากการสนทนากลุ่มประชาชนในภาคตะวันออกในประเด็นการเรี ยนกวดวิชา
ภาษาอังกฤษ ผลการศึกษาพบว่ าเยาวชนภาคตะวันออกเป็ นกลุ่มคนที่กระตือรื อร้ นในการเรี ยน
ภาษาอังกฤษมากกว่าประชาชนกลุ่มอื่น ทังนี
้ ้ ในการเรี ยนภาษาอังกฤษนันได้
้ เรี ยนจากสถาบันกวด
วิชาในภาคตะวันออก
จักรี ชัย ขุนเภา ผู้เข้ าร่ วมสนทนากลุ่มจากจัง หวัดสระแก้ ว กล่าวถึง การเรี ยน
ภาษาอังกฤษของตนเองว่าต้ องการฝึ ก พัฒนาภาษาอังกฤษให้ สามารถสื่อสารได้ มากกว่าที่เป็ นอยู่
ดังข้ อความ
“เป็ นคนที่ พูด ภาษาอัง กฤษได้ ไ ม่ดี เรี ย กว่า ถึ ง ขัน้ สื่ อสารได้ แย่เ ลยก็ ว่า ได้
อยากจะพูดภาษาอังกฤษให้ ดีกว่านี ้ จึงตัดสินใจเรี ยนเพิ่ม ก็ได้ ร้ ูจกั กับเพื่อนๆ
หรื อ คนที่ เ ข้ า มาเรี ย นหลายคน ส่ว นใหญ่ ก็ เ ป็ นเด็ ก เป็ นเยาวชนด้ ว ยกัน
มากกว่า”
 การหาความรู้ภาษาอังกฤษจากสมาร์ ทโฟน
จากการสนทนากลุ่ม ประชาชนในภาคตะวัน ออกในประเด็ น การหาความรู้
ภาษาอัง กฤษจากสมาร์ ท โฟน ผลการศึก ษาพบว่ า กลุ่ม ประชาชนที่ ห าความรู้ ในการพัฒ นา
ภาษาอังกฤษของตนเองคือ กลุ่มนักศึกษา เยาวชนที่อาศัยอยูใ่ นภาคตะวันออก ซึ่งเห็นว่าสามารถใช้
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ประโยชน์จากโทรศัพท์เคลื่อนที่หรื อที่เรี ยกว่า “สมาร์ ทโฟน” ในการพัฒนาภาษาอังกฤษได้ โดยที่ไม่
ต้ องเสียเงินเป็ นค่าเรี ยนพิเศษจากสถาบันที่เปิ ดสอนภาษาอังกฤษ
สุพตั รา แสงสี ผู้เข้ าร่วมสนทนากลุ่มจากจังหวัดสระแก้ ว กล่าวถึงการใช้ สมาร์ ท
โฟนในการฝึ กพัฒนาภาษาอังกฤษว่า ได้ ใช้ เทคโนโลยีการสื่อสารที่มีอยู่ให้ เป็ นประโยชน์ เนื่องจาก
สมาร์ ทโฟนสามารถใช้ ประโยชน์ได้ หลากหลาย และที่สาคัญสามารถใช้ พฒ
ั นาภาษาอังกฤษได้ เป็ น
อย่างดี ดังข้ อความ
“สมาร์ ทโฟนมีประโยชน์ มีแอพลิเคชัน่ ที่มีประโยชน์มาก สามารถทาได้ หลาย
อย่าง ถ้ าต้ องการฝึ กภาษาอัง กฤษก็ สามารถดาวโหลดแอพลิเคชั่นได้ เลย
สงสัยคาศัพท์คาไหนก็สามารถหาได้ เลย ออกเสียงให้ ด้วย”
สอดรับกับ จีรศักดิ์ สว่างแจ้ ง ที่มักจะใช้ สมาร์ ทโฟนในการพัฒนาภาษอังกฤษ
ของตนเอง เนื่องจากมีความสะดวกสบาย ไม่ต้องเสียเงินในการเรี ยนภาษาอังกฤษที่สถาบันต่างๆ ดัง
ข้ อความ
“ถ้ าสงสัยคาศัพท์ตวั ไหน ทุกวันนีก้ ็ใช้ สมาร์ ทโฟน ช่วยได้ ทงั ้ หมด โทรศัพ ท์
เดี๋ยวนี ้มีแอพลิเคชัน่ หลากหลาย มีประโยชน์ สามารถฝึ กภาษาอังกฤษได้ ไม่
จาเป็ นต้ องไปเสียเงินค่าลงเรี ยนภาษาอังกฤษ เดี๋ยวนี ้แพงมาก”
7.2.2 กำรหำควำมรู้ เพิ่มเติม
จากการศึก ษาในประเด็ น การหาความรู้ ของประชาชนในภาคตะวัน ออก ผล
การศึกษาพบว่า ประชาชนในภาคตะวันออกได้ หาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศทัง้ 10 ประเทศซึ่ง
เป็ นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้ วย 2 ประเด็นย่อย ได้ แก่ การหาความรู้ เกี่ยวกับ
การได้ ประโยชน์และเสียประโยชน์ จ ากการที่ ประเทศไทยเข้ าร่ วมเป็ นประเทศสมาชิ กประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และ การหาความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์ ดังต่อไปนี ้
 ข้ อ ดี ข้ อ เสี ย เปรี ย บจากการที่ ป ระเทศไทยเข้ า ร่ ว มเป็ นประเทศสมาชิ ก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
o ข้ อดี
จากการสนทนากลุ่มพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เข้ าร่วมสนทนากลุ่มเห็นว่าการที่
ประเทศไทยเข้ าร่ วมเป็ นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนนัน้ เป็ นผลดีต่อคนไทยใน 2
ประการ คือ ประการแรก ทาให้ คนไทยมีโอกาสหางานทาได้ ง่ายขึน้ ประการที่สอง ทาให้ สามารถ
เดินทางไปยังประเทศสมาชิกได้ ง่ายขึ ้น ดังนี ้
 ทาให้ คนไทยมีโอกาสเลือกงานทามากขึ ้น โดยเฉพาะบางอาชีพที่
สามารถเดินทางไปต่างประเทศเพื่อประกอบอาชีพได้ ซึ่งเป็ นโอกาสของคนที่อยูใ่ นวิชาชีพนันๆ
้ ทาให้
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มีโอกาสที่จะทารายได้ ให้ กับตนเองได้ มากขึน้ โดยเฉพาะบุคคลที่ประกอบอาชีพ 7 อาชีพที่แต่ละ
ประเทศได้ ทาข้ อตกลงกันไว้ จะได้ รับประโยชน์มากกว่าคนที่ประกอบอาชีพอื่น
 สามารถเดินทางไปยังประเทศสมาชิกได้ ง่ายขึ ้น
จากการศึก ษาพบว่ า ประชาชนในภาคตะวัน ออกเห็ น ว่ า การที่
ประเทศไทยเข้ าร่ วมเป็ นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนัน้ ส่งผลดีให้ คนไทยสามารถ
เดินทางไปยัง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ ง่ายขึ ้น นอกจากนี ้ ยังเสียค่าใช้ จ่ายน้ อยลงกว่าเดิมอีก
ด้ วย
o ข้ อเสียเปรี ยบ
จากการสนทนากลุ่มพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เข้ าร่วมสนทนากลุ่มเห็นว่าการที่
ประเทศไทยเข้ าร่วมเป็ นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนันได้
้ ทาให้ เกิดข้ อเสียเปรี ยบต่อ
ประเทศที่พฒ
ั นามากกว่า ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าคนไทยเสียเปรี ยบชาวต่างประเทศ
ในอาเซียนใน 2 ด้ าน ได้ แก่ ประการแรก คนไทยสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่ดี ประการที่สอง คนไทยไม่
ขยันทางาน ดังนี ้
 คนไทยสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้ ดี
จากการศึกษาพบว่าประชาชนในภาคตะวันออกเห็น ว่าจาเป็ นต้ องหา
ความรู้ เพิ่มเติม โดยเฉพาะการใช้ ภาษาอังกฤษ เพราะหลังจากที่ประเทศไทยเข้ าร่ วมเป็ นประเทศ
สมาชิ กประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ยนแล้ ว ประชาชนในแต่ละประเทศในอาเซี ย นจะสามารถเดิน
ทางเข้ าออกประเทศในอาเซี ยนได้ เสรี ม ากขึน้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับในอดีต ดัง จะเห็นได้ จากการที่
ประชาชนในภาคตะวันออกบางส่วนได้ ใช้ เวลายามว่าไปพัฒนาภาษาอังกฤษ
เกรี ยงไกร เกล้ าผม นิสิตจากมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ ว
ตัวแทนจากนิสิ ตที่ เข้ าร่ วมการสนทนากลุ่มในครั ง้ นี ก้ ล่าวว่า นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาบางส่วนได้
เล็งเห็นถึงความสาคัญของการเข้ าร่วมเป็ นสมาชิ กประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะด้ านการ
พัฒนาภาษาต่างประเทศ เห็นได้ จากการใช้ เวลาว่างไปพัฒนาภาษาอังกฤษ ดังข้ อความ
“มีเพื่อนนิสิตที่เขาเห็นว่าเขาควรจะฝึ กภาษาอังกฤษให้ เก่งกว่านี ้ ฝึ ก
ให้ สามารถพูดสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้ ดีกว่านี ้ เขาจึงไปเรี ยน
กวดวิ ช า ที่ จัง หวัด สระแก้ ว มี โ รงเรี ย นสอนกวดวิ ช าภาษาอัง กฤษ
หลายแห่ง”
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จาเป็ นต้ องไปเสียเงินค่าลงเรี ยนภาษาอังกฤษ เดี๋ยวนี ้แพงมาก”
จากการศึกษาในประเด็นการหาความรู้เพิ่มเติม ผลการศึกษาสรุปได้ วา่ ประชาชนใน
ภาคตะวันออกบางส่วนได้ หาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศทัง้ 10 ประเทศซึ่งเป็ นสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้ วย การหาความรู้เกี่ยวกับการได้ ประโยชน์และเสียประโยชน์จากการที่
ประเทศไทยเข้ าร่ วมเป็ นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่วนข้ อดี คือทาให้ คนไทยมี
โอกาสหางานทาได้ ง่ายขึ ้น และสามารถเดินทางไปยังประเทศสมาชิกได้ ง่ายขึ ้น ส่วนข้ อเสียเปรี ยบคือ
คนไทยเสียเปรี ยบชาวต่างประเทศในด้ านการใช้ ภาษาอังกฤษ
จากการศึกษาในประเด็นปั ญหาและการปรับตัวของประชาชนในภาคตะวันออก
หลัง จากประเทศไทยจะเข้ า ร่ วมเป็ นประเทศสมาชิ กประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ยน ผลการศึกษา
ประกอบด้ วย 2 ประเด็นหลัก คือ ประเด็นแรก สภาพปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับประชาชนในภาคตะวันออก
ซึ่ง ผลการศึกษาแบ่ง ออกเป็ น 4 ประเด็นย่อย คือ 1. การขาดทัก ษะในการสื่ อสารภาษาอัง กฤษ
ประกอบด้ ว ย เจ้ าหน้ าที่ รั ฐ ในภาคตะวันออกขาดทัก ษะการใช้ ภ าษาอัง กฤษ ประชาชนในภาค
ตะวันออกขาดทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ
ประเด็นที่ 2 มี การแข่ง ขันกันหางานทาสูง ขึน้ ผลการศึกษาสรุ ปได้ ว่าหลัง จากที่
ประเทศไทยเข้ าเป็ นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะทาให้ แรงงานเดินทางออกนอกประเทศ
และเข้ าประเทศต่างๆได้ ง่ายขึ ้น ทาให้ แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้ านสามารถเดินทางเข้ ามาหางาน
ทามากขึน้ ซึ่งจะส่งผลให้ คนไทยหางานทายากขึ ้น ทัง้ นีเ้ พราะแรงงานต่างชาติมีคณ
ุ สมบัติหลาย
ประการ ทัง้ ขยัน อดทน สู้งานมากกว่าแรงงานไทย ประกอบกับโดยปกตินนั ้ แรงงานจากประเทศ
เพื่อนบ้ านของไทยหลายประเทศจะได้ รับค่าตอบแทนที่น้อยกว่าแรงงานไทยหรื อการเข้ ามาทางานใน
ประเทศไทย ดังนันหากแรงงานจากประเทศเพื
้
่อนบ้ านสามารถเดิ นทางเข้ ามาทางานในประเทศไทย
ง่ายขึ ้นจะทาให้ เกิดการแข่งขันหางานทาสูงขึ ้นด้ วย
ประเด็นที่ 3 ประชาชนในภาคตะวันออกมีความรู้ ด้านวัฒนธรรมของประเทศเพื่อน
บ้ า นน้ อ ย ผลการศึ ก ษาในประเด็ น นี ส้ รุ ป ได้ ว่ า ประชาชนในภาคตะวัน ออกมี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ
วัฒนธรรมด้ านอาหารของประเทศเพื่อนบ้ านไม่มากนัก ทังนี
้ ้ วัฒนธรรมอาหารที่ประชาชนในภาค
ตะวันออกรู้ได้ แก่ อาหารเวียดนาม อาหารของชนชาติลาว
วัฒนธรรมด้ านการแต่งกายนัน้ ผลการศึกษาพบว่าประชาชนในภาคตะวันออกรับรู้
การแต่งกายของชาวมาเลเซีย ได้ แก่ การนุ่งโสร่ง มีผ้าโพกหัว สวมหมวก การแต่งกายของประชาชน
ลาว ซึ่งผู้ชายนิยมนุ่งโจงกระเบน สวมเสื ้อชันนอก
้
ติดกระดุมเม็ด ส่วนผู้หญิงนิยมนุ่งผ้ าถุงคล้ ายกับ
กับผู้หญิงไทย นิยมนุ่งผ้ าถุงที่ทาจากไหมเพราะดูสวยงาม การแต่งกายของชาวเวียดนามซึ่งผู้ชาย
นิยมสวมหมวกสีดาเย็บด้ วยผ้ า ไม่มีปีก ส่วนผู้หญิงนิยมใส่กางเกงแพรขายาว สวมเสื ้อแขนยาวคอตัง้
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สูงและนิยมเกล้ ามวยผม สวมงอบที่สานด้ วยใบลานทรงรูปฝาชี ด้ านการแต่งกายของชาวพม่า ผู้ชาย
มักนิยมนุ่งโสร่งซึ่งผลิตจากผ้ าฝ้ายและผ้ าไหมที่มีสีสนั สดใส ไม่มีลวดลายมากนัก ไม่นิยมใช้ เข็ มขัด
ส่วนผู้หญิงพม่านิยมสวมใส่ผ้าไหม ผ้ าฝ้ายแต่จะมีลวดลายมากกว่าการสวมชุดของผู้ชาย
วัฒนธรรมด้ านการทักทายนัน้ ผลการศึกษาสรุ ปได้ ว่า ประชาชนในภาคตะวันออก
รับรู้ถึงวัฒนธรรมการทักทายของประชาชนลาวจะยกมือไหว้ คล้ ายกับคนไทย แต่ทว่าประชาชนลาว
จะใช้ คาทักทายว่า “สบายดี” ซึ่งมีความหมายเหมือนกับคาว่า “สวัสดี” ของคนไทย ส่วนการทักทาย
ของประชาชนกัมพูชานันจะนิ
้
ยมการยกมือไหว้ เช่นเดียวกันซึ่งจะอยู่สูงราวหน้ าอก มีการก้ มศรี ษะ
เล็กน้ อย พร้ อมกับทักทายคาว่า “ซัวสเด” ซึ่งแปลว่า “สวัสดี” ทางด้ านการรับรู้วฒ
ั นธรรมการทักทาย
ของประชาชนชาวอิ นโดนีเซีย จะใช้ การจับมือโดยให้ ระดับความสูงอยู่ที่เอว พร้ อมกับกล่าวคาว่า
“เซลามัทปากิ ” ซึ่งแปลว่า “สวัสดี” ประเด็นที่ 4 การประชาสัมพันธ์ ของรัฐยังไม่ดีพอ ผลการศึกษา
สรุ ปได้ ว่า หน่วยงานรัฐยังมิได้ ประชาสัมพันธ์ ให้ คนไทยได้ รับรู้ ว่าหลังจากการเข้ าร่ วมเป็ นประเทศ
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ ว คนไทยจะได้ รับประโยชน์และมีข้อไม่ดีอย่างไรบ้ าง เพราะ
เหตุใ ด รั ฐ ท าได้ เ พี ย งระดับ กว้ า งๆเท่ า นัน้ ถึ ง แม้ ว่ า มหาวิ ท ยาลัย และหน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ ท า
ประชาสัมพันธ์ให้ ร้ ูถึงเออีซีก็ตาม แต่ก็ยงั เข้ าใจไม่มากนัก
ประเด็นที่สอง คือ การปรับตัวของประชาชนในภาคตะวันออก ผลการศึกษาแบ่ง
ออกเป็ น 3 ประเด็น ประกอบด้ วย 1. การพัฒนาภาษาอังกฤษ ผลการศึกษาสรุปได้ วา่ มีเพียงกลุม่ คน
บางกลุ่มเท่านันที
้ ่พฒ
ั นาภาษาอังกฤษของตนเอง ได้ แก่ กลุ่มนักศึกษา ในการพัฒนาภาษาอังกฤษ
นัน้ ได้ แก่ การเรี ยนกวดวิชาภาษาอังกฤษ ผลการศึกษาพบว่าเยาวชนภาคตะวันออกเป็ นกลุ่มคนที่
กระตือรื อร้ นในการเรี ยนภาษาอังกฤษมากกว่าประชาชนกลุ่มอื่น และ การหาความรู้ ภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากสมาร์ ทโฟน ประกอบด้ วยเยาวชนที่ อาศัยอยู่ในภาคตะวันออก ซึ่งเห็นว่าสามารถใช้
ประโยชน์จากโทรศัพท์เคลื่อนที่หรื อที่เรี ยกว่า “สมาร์ ทโฟน” ในการพัฒนาภาษาอังกฤษได้ โดยที่ไม่
ต้ องเสียเงินเป็ นค่าเรี ยนพิเศษจากสถาบันที่เปิ ดสอนภาษาอังกฤษ นอกจากนี ้ยังประหยัดเงินมากกว่า
ด้ วย 2. การหาความรู้ เพิ่ม เติม ผลการศึกษาสรุ ปได้ ว่า ประชาชนในภาคตะวันออกได้ หาความรู้
เพิ่มเติมใน 2 ประเด็น ประเด็นที่หนึ่ง คื อ การหาความรู้ เกี่ยวกับการได้ ประโยชน์และเสียประโยชน์
จากการที่ประเทศไทยเข้ าร่วมเป็ นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการศึกษาพบว่า
คนไทยได้ รับประโยชน์ใน 2 ประการ ประการแรก ทาให้ คนไทยมีโอกาสหางานทาได้ ง่ายขึ ้น ประการ
ที่สอง ทาให้ สามารถเดินทางไปยังประเทศสมาชิ กได้ ง่ายขึ ้น ส่วนข้ อเสียเปรี ยบคือ คนไทยสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้ ไม่ดี และคนไทยไม่ขยันทางานเมื่อเปรี ยบเทียบกับประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้ าน
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บทที่ 8
สรุป อภิปรำยผล และข้ อเสนอแนะกำรวิจัย
การวิ จัยเรื่ อง “กระบวนการสร้ างนวัต กรรมการสื่ อ สารเพื่ อ เตรี ยมความพร้ อมของ
ประชาชนในภาคตะวัน ออกในการเป็ นประเทศประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น” ผู้วิ จัย ก าหนด
วัตถุประสงค์ไว้ 3 ข้ อ ได้ แก่ 1.เพื่อศึกษาความเป็ นมาของการเป็ นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของประเทศไทย 2.เพื่ อสร้ างเยาวชนนักข่าวพลเมืองให้ เตรี ยมความพร้ อมเข้ าสู่การเป็ น
ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย 3.เพื่อสร้ างนวัตกรรมการสื่อสารให้ ความรู้ และ
ความเข้ าใจที่ถูกต้ องเกี่ ยวกับความร่ วมมื อ กันระหว่างกลุ่ม ประเทศประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน
4.เพื่อเตรี ยมความพร้ อมของประชาชนในภาคตะวันออกในการเป็ นประเทศประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียนด้ วยกระบวนการสร้ างนวัตกรรมการสื่อสาร ผลการวิจยั สรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
8.1 ควำมเป็ นมำของกำรเข้ ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
จากการศึกษาในประเด็นความเป็ นมาของการเข้ าสู่การเป็ นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ผลการศึกษาสรุปได้ วา่
“อาเซียน” ตังอยู
้ ่ทางทิศทางตะวันออกเฉียงใต้ ของทวีปเอเชีย ทาให้ ภูมิภาคนี ้มีสภาพ
ภูมิอากาศอยู่ในเขตร้ อน มีเนื ้อที่ทงหมดประมาณ
ั้
4.5 ล้ านตารางกิโลเมตรหรื อราวร้ อยละ 9 ของเนื ้อ
ที่ทวีปเอเชีย แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ส่วนที่อยู่บนภาคพื ้นทวีป เรี ยกว่า “คาบสมุทรอินโดจีน” และส่วนที่
อยู่บนภาคพื ้นสมุทร เรี ยกว่า “กลุ่มเกาะมลายู” ประกอบด้ วยประเทศเมียนม่าร์ ไทย ลาว กัมพูชา
เวียดนาม มาเลเซียตะวันตก มาเลเซียตะวันออก อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ บรูไน สิงคโปร์ ประเทศต่างๆ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ ตระหนักถึงความจาเป็ นและเริ่ มหันมากระชับความร่วมมือกัน
จนสามารถรวมตัวกันได้ เ มื่ อวันที่ 8 สิง หาคม พ.ศ.2510 ที่ กรุ ง เทพมหานคร จึง ได้ ถือเอาวันที่ 8
สิ ง หาคม ของทุ ก ปี เป็ น “วัน อาเซี ย น” โดยในช่ ว งแรกนัน้ สมาชิ ก อาเซี ย นที่ ร่ ว มกั น ก่ อ ตัง้ ขึ น้
ประกอบด้ วย 5 ประเทศ ได้ แก่ ไทย อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ มาเลเซีย และสิงคโปร์ ต่อมาบรู ไนได้ เข้ า
ร่วมเป็ นสมาชิกเพิ่มขึ ้น ตามมาด้ วยประเทศเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนลาว และประเทศสุดท้ าย
คือประเทศกัมพูชา
“อาเซี ยน” เป็ นองค์กรที่ ก่อตัง้ ขึน้ โดยมี วัตถุประสงค์เริ่ ม แรกเพื่ อสร้ างสันติภ าพใน
ภูมิภาคนี ้ อันนามาเพื่อสันติภาพทางการเมืองและความเจริ ญก้ าวหน้ าทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม โดยใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษากลางที่ ใช้ ในการประชุม การโต้ ตอบทางจดหมาย การ
จัดทารายงานการประชุม ผลการพิจารณาและมติที่ประชุม ตลอดจนการจัดทาคาแถลงการณ์และ
การปฏิสมั พันธ์ตา่ งๆของอาเซียน
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ประชาคมอาเซียนมี 2 ชัน้ 2 ระดับ กลุ่มบนที่พฒ
ั นาก้ าวหน้ ากว่าคือ สิงคโปร์ มาเลเซีย
ไทย อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ และบรูไน ส่วนอีกกลุม่ คือ เวียดนาม ลาว กัมพูชาและพม่า อีกประมาณ 3
ปี ข้ างหน้ าคือราวปี พ.ศ. 2558 อาเซียนก็จะเพิ่มระดับความเชื่อมโยงกันให้ แน่นแฟ้นมากขึ ้น ที่เรี ยกว่า
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน หรื อ AEC นับเป็ นความร่ วมมือกันที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มประเทศกาลัง
พัฒนา ถ้ าหากดาเนินการได้ สาเร็ จก็จะทาให้ เกิดตลาดเดียวในลักษณะที่คล้ ายคลึงกันกับสหภาพ
ยุโรป แต่ประชาคมอาเซียนยังไม่ก้าวไกลไปถึงขันการใช้
้
เงินสกุลเดียวกัน เพราะการจะใช้ เงินร่วมเป็ น
เงินสกุลเดียวกันได้ นนั ้ ปั จจัยพื ้นฐานทางเศรษฐกิจ เช่น ดุลการคลัง ดุลบัญชีเดินสะพัดหรื อเงินทุน
สารองระหว่างประเทศจะเป็ นปั ญหาได้ ดังเช่นในกรณีของประชาคมยุโรป
สัญลักษณ์ของอาเซียน เรี ยกว่า “ดวงตราอาเซียน” แสดงถึงเสถียรภาพ สันติภาพ ความ
สามัคคีและพลวัตของอาเซียน สีของดวงตรา ได้ แก่ สีน ้าเงิน สีแดง สีขาว สีเหลือง โดยสีน ้าเงิน แสดง
ถึง สันติภาพและเสถี ยรภาพ สีแดง หมายถึง ความกล้ าหาญและความก้ าวหน้ า สีขาว แสดงถึง
ความบริ สุทธ์ สีเหลือง แสดงถึง ความเจริ ญรุ่ งเรื อง รวงข้ าวสีเหลือง 10 รวงมัดรวมกันไว้ แสดงถึง
สมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็ นนา้ หนึ่งใจเดียวกัน รวงข้ าว แสดงถึง ความใฝ่ ฝั นของผู้
ก่อตังอาเซี
้
ยน ให้ มีอาเซียนที่ประกอบด้ วยบรรดาประเทศทังหมดในเอเชี
้
ยตะวันออกเฉียงใต้ ผูกพัน
กันอย่างมีมิตรภาพและเป็ นหนึง่ เดียว “วงกลม” แสดงถึง “เอกภาพของอาเซียน”
8.2 อำชีพทัง้ 7 ที่ได้ รับสิทธิพเิ ศษจำก AEC
จากการศึกษาในประเด็น 7 อาชี พที่ ไ ด้ สิทธิ พิเศษจาก AEC ผลการศึกษาสรุ ปได้ ว่า
อาชี พ แพทย์ เ ป็ นอาชี พ หนึ่ง ที่ ส ามารถเดินทางเข้ าออกไปประกอบอาชี พ ในอาเซี ยนได้ อย่างเสรี
ประเด็ น นี ม้ ี ก ารตัง้ ข้ อสัง เกตกัน โดยเกรงว่ า ในอนาคตจะเกิ ด ปั ญ หากา รสื่ อ สารที่ แ พทย์ จ าก
ต่างประเทศไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยให้ กบั คนไข้ ซึ่งเป็ นคนไทยได้ อาชีพพยาบาลก็เช่นเดียวกัน
เนื่องจากเป็ นอาชีพที่เกี่ยวข้ องกับการรักษาชีวิตมนุษย์เช่นเดียวกับอาชีพแพทย์ ประกอบกับพยาบาล
เป็ นอาชี พ ที่ ต้ องทางานร่ ว มกับแพทย์ เมื่ อบุคคลอาชี พ พยาบาลสามารถเดิน ทางไปยัง ประเทศ
อาเซียนเพื่อประกอบอาชีพได้ อย่างเสรี สิ่งที่ตามมาคือ ปั ญหาทางด้ านการสื่อสารที่ทงคนไข้
ั้
และ
พยาบาลจะต้ องสื่ อสารถึง กัน คนไข้ คนไทยไม่สามารถสื่ อสารภาษาอัง กฤษได้ ในขณะเดียวกัน
พยาบาลจากต่างประเทศก็ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ เช่นเดียวกัน
ทันตแพทย์ เป็ นอาชี พ ที่ ไ ด้ รับการอนุญาตให้ สามารถเดินทางเข้ าออกเพื่ อประกอบ
อาชีพในประเทศในอาเซียนได้ อย่างเสรี หากทันตแพทย์จากประเทศเพื่อนบ้ านต้ องการเดินทางเข้ า
มาในประเทศไทย หน่วยงานของรั ฐ ในประเทศไทยจะต้ องรั บรองว่าทัน ตแพทยบุคคลนัน้ ได้ รั บ
ปริ ญ ญาทั น ตแพทย์ ศ าสตรบัณ ฑิ ต จากสถาบั น การศึ ก ษาที่ ทั น ตแพทยสภาไทยรั บ รอง มี
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ประสบการณ์ ในภาคปฏิบตั ิในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และจะต้ องเป็ น
สมาชิกทันตแพทย์สภาไทยขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็ นผู้ปรกอบวิชาชีพทันตกรรมจากทันต
แพทย์สภาไทย วิชาชีพบัญชีเป็ นอาชีพที่ได้ ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการทางาน นักบัญชีสว่ นใหญ่สาเร็ จ
การศึกษาจากคณะพาณิช ยศาสตร์ และการบัญชี สาขาการตลาด การบัญชี การเงิ น เป็ นงานที่
เกี่ยวข้ องกับการจัดการกับตัวเลข ผลกาไร รายรับ รายจ่ายเป็ นหลัก งานบัญชีจะเกี่ยวข้ องกับการทา
ธุรกิจแทบจะทุกขันตอน
้
เมื่ อประเทศไทยได้ เข้ าร่ วมเป็ นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และเนื่องจากอาชีพนักบัญชีเป็ นอาชีพที่อิสระ แต่จะต้ องสอบผ่านข้ อตกลงหรื อเกณฑ์ที่ประเทศนันๆ
้
ได้ กาหนดไว้ เช่น ต้ องผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถของประเทศนันจึ
้ งจะสามารถย้ ายเข้ าไป
ทางานในประเทศดังกล่าวได้ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะต้ องมีความรู้ในด้ านการทาธุรกิจด้ วย
นักวิศวกรไทยที่สามารถเดินทางเข้ าไปประกอบอาชีพในประเทศเพื่อนบ้ าน
ในอาเซี ยนจะต้ องส าเร็ จ การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทางด้ านวิศ วกรรมศาสตร์ เ ป็ นอย่างน้ อย มี
ประสบการณ์การทางานไม่น้อยกว่า 7 ปี และยังจะต้ องได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ในประเทศไทยด้ วย จะต้ องไปสมัครขอขึ ้นทะเบียนเป็ นวิศวกรวิชาชีพอาเซียนเพื่อขึน้ ทะเบียนเป็ น
วิศกรต่า งด้ าวในประเทศนัน้ ๆ ซึ่ง จะต้ องปฏิ บัติตามกฎระเบี ยบภายในประเทศนั น้ ด้ า นวิช าชี พ
สถาปนิ ก จะต้ อ งเตรี ย มความพร้ อมเพื่ อรองรั บ การที่ ป ระเทศไทยเข้ า สู่ก ารเป็ นประเทศสมาชิ ก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะต้ องจัดทากรอบการทางานร่ วมกันของสถาปนิกในประเทศไทยกับ
ประเทศอาเซี ยนซึ่ง จะต้ องร่ วมมื อกับประเทศนัน้ ๆ หากผู้ประกอบวิช าชี พ สถานปิ กไทยต้ องการ
เดินทางไปประกอบอาชีพในประเทศเพื่อนบ้ านในอาเซียนจะต้ องไปขึ ้นทะเบีย นแสดงความประสงค์
เป็ นสถาปนิกอาเซียน ซึง่ จะต้ องมีการแข่งขันกันระหว่างสถาปนิกด้ วยกันเองในประเทศอาเซียน
ด้ า นนัก ส ารวจเป็ นอี ก อาชี พ หนึ่ ง ที่ ป ระเทศสมาชิ ก ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียนมองว่าสาคัญ เป็ นอาชีพที่มกั ทางานอยู่กลางแจ้ ง ได้ แก่ ผู้ควบคุมและทาการสารวจพื ้นดิน
และท้ องนา้ เพื่ องานทาแผนที่ หรื อแผนภูมิงานก่อสร้ าง งานเหมืองแร่ หรื อเพื่องานอื่นๆ โดยการ
กาหนดสถานที่ตงั ้ และวาดภาพแสดงลักษณะภูมิประเทศรวมถึงการสารวจบริ เวณพื ้นดินและท้ องน ้า
การสารวจบริ เวณทะเล และเหมืองแร่ และการสารวจประเภทอื่นๆ เป็ นผู้ช่วยนักสารวจเกี่ยวกับการ
ใช้ และดูแลรักษาเครื่ องมือต่างๆ ในขณะปฏิบตั ิงาน ช่วยแปลข้ อมูลที่ได้ จากงานสนาม และทางาน
อื่นๆที่คล้ ายคลึงกัน ส่วนแนวทางในการประกอบอาชีพนัน้ นักสารวจจะต้ องมีความสามารถทางด้ าน
การกาหนดระยะ การวัด การคานวณหาพิกัดต่างๆ บุคคลที่ สามารถประกอบอาชีพนักสารวจได้
จะต้ องสาเร็ จการศึกษาทางด้ านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมหรื อการโยธา หากนักสารวจไทย
ต้ องการเดินทางไปประกอบอาชีพในประเทศอาเซียนจะต้ องสาเร็ จการศึกษาด้ านวิศวกรรมศาสตร์
ดังที่กล่าวข้ างต้ น จะต้ องมีประสบการณ์การทางานสักระยะหนึ่ง ผ่านการสอบที่ประเทศนันๆเป็
้ นผู้
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กาหนดเกณฑ์ไว้ ที่สาคัญหากบุคคลนันต้
้ องการเดินทางไปประกอบอาชีพในต่างประเทศจะต้ องไป
ขึ ้นทะเบียนแสดงเจตจานงว่าต้ องการเดินทางไปจริ ง สามารถหาข้ อมูลหรื อปรึกษาผู้ที่เกี่ยวข้ องได้ คือ
สภาวิศวกร
8.3 กำรสร้ ำงนักข่ ำวพลเมือง
จากการศึกษาในประเด็นการสร้ างนักข่าวพลเมื องประชาคมเศรษฐกิจ อาเซี ยน ผล
การศึกษาสรุปได้ วา่ ประกอบด้ วย กระบวนการสร้ างนักข่าวพลเมืองเศรษฐกิจอาเซียน ได้ แก่ ขันตอน
้
การวางแผนโครงการ มีการระดมสมองเพื่ อวางแผนการดาเนินโครงการ การประสานงาน โดย
ประสานไปยังผู้บริ หารของโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเพื่อขอให้ ส่งนักเรี ยนมาเข้ า
ร่ วมกิ จ กรรม ประกอบด้ วย โรงเรี ยนระยองวิทยาคม โรงเรี ยนสระแก้ ว โรงเรี ยนขลุง รั ช ดาภิ เษก
โรงเรี ยนโพธิสัมพันธ์ พิทยาการ โรงเรี ยนเขาน้ อยวิทยาคม โรงเรี ยนอรัญประเทศ โรงเรี ยนดัดดรุ ณี
กิจกรรมสันทนาการ และการประสานงานห้ องพักสาหรับเยาวชนที่เข้ ารับการอบรม การประสานงาน
เพื่อขอใช้ สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา การประสานงานไปยังวิทยากรผู้มาบรรยาย การสันทนา
การ ประกอบด้ วย การพานักเรี ยนเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สตั ว์น ้า การละลายพฤติกรรม ส่วนการบรรยาย
วิชาการ ประกอบด้ วย การบรรยายในประเด็นการเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย อาจารย์ ดร.
จัก รี ไชยพินิ จ อาจารย์ ป ระจ าจากคณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละนิติศ าสตร์ มหาวิท ยาลัย บูร พา อาจารย์
ประเสริ ฐ ช่วยแก้ ว อาจารย์ ประจ าภาควิช านิ เทศศาสตร์ คณะมนุษ ยศาสตร์ และสัง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายหัวข้ อทาข่าวอย่างไรให้ สนุก อาจารย์วิชดา นฤวรพัฒน์ นายกสมาคมสื่อ
สร้ างสรรค์เพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว ภาคตะวันออก บรรยายเรื่ องการปรับตัวของชุมชนและการ
ผลิตสื่อ AEC
8.4 กำรสร้ ำงนวัตกรรมกำรสื่อสำร
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ กาหนดให้ เยาวชนผู้เข้ าอบรมได้ สร้ างนวัตกรรมการสื่อสารขึ ้น
ซึง่ จากการศึกษาในประเด็นการสร้ างนวัตกรรมการสื่อสารของเยาวชนที่เข้ าร่วมในกิจกรรมการสร้ าง
นักข่าวพลเมืองรองรับการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนัน้ ผลการศึกษาสรุปได้ ว่าประกอบด้ วย
การทาข่าวหนังสือพิมพ์ พาดหัวข่าวกล่าวถึงนักวิชาการทางด้ านรัฐศาสตร์ ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการ
เข้ าสู่สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ตงข้
ั ้ อสังเกตว่าสิ่งที่น่าเป็ นห่วงในปั จจุบนั และในอนาคต
อันใกล้ นี ้คือ ทักษะของเยาวชนไทยในด้ านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะของเยาวชนไทยในด้ าน
การพูดภาษาอังกฤษที่ถือได้ ว่ายังไม่ทดั เทียมกับเยาวชนจากประเทศเพื่อนบ้ าน ส่วนพาดหัวรองของ
ข่าวหนังสือพิมพ์ได้ กล่าวถึงการที่เยาวชนไทยนิยมเสพย์ยาบางประเภทที่ถือได้ ว่าเป็ นสารเสพติด ที่
สาคัญคือสารดังกล่าวส่งผลร้ ายต่อร่างกาย
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นอกจากนี ้ พาดหัวรองของข่าวหนังสือพิมพ์ได้ กล่าวถึงการที่เยาวชนไทยนิยมเสพย์
ยาบางประเภทที่ถือได้ ว่าเป็ นสารเสพติด ที่สาคัญคือสารดังกล่าวส่งผลร้ ายต่อร่างกาย แต่ทว่าองค์กร
อาหารและยาในสัง กัด กระทรวงสาธารณสุขได้ ระบุว่า ยาดัง กล่าวเป็ นยาอันตราย แต่สามารถ
จาหน่ายได้ โดยไม่ต้องมีคาสั่งแพทย์ประกอบ ทังนี
้ ้ ผลงานที่เยาวชนผู้เข้ ารับการอบรมเป็ นนักข่าว
พลเมืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ ผลิตขึ ้น
ด้ านการผลิตสื่อเฟซบุ๊ก นิสิตที่มาร่วมกิจกรรมในครัง้ นี ้ ส่วนใหญ่ใช้ สื่อเฟซบุ๊กในการ
สื่อสารกันเป็ นประจาอยูแ่ ล้ ว จึงมีความเชี่ยวชาญอยู่ในระดับดีในการนาเอาข้ อมูลที่ได้ รับมานาเสนอ
ลงในสื่อดังกล่าว ทังนี
้ ้ ผู้จดั โครงการได้ เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ ความรู้ ทงในด้
ั ้ านการจับประเด็น
ข่าว วิธีการเขียนข่าว การใช้ เทคโนโลยีการสื่อสาร การพาดหัวข่าว การเขียนความนาและการเขียน
ข่าวตามหลักการทางวิชาการ
เนื ้อหาในข่าวระบุถึงสถานการณ์การติดต่อค้ าขายกับประเทศเพื่อนบ้ านในอาเซียน
และการติดต่อค้ าขายกับประเทศต่างๆในโลก ซึ่งนับวันเศรษฐกิจทุนนิยมจะยิ่งมีบทบาทและส่งผล
กระทบต่อการดาเนินชีวิตของประชาชนในประชาคมอาเซียนมากขึ ้นเรื่ อยๆ ผู้นาของแต่ละประเทศจึง
ปรึ กษาหารื อกันหลายครั ง้ หลายหนกว่าจะเกิ ดเป็ นการรวมตัวกันในครั ง้ นี ้ ประเทศที่ มีศักยภาพ
มากกว่า มี เ งิ น ทุน มากกว่ า มี เ ทคโนโลยี ที่ ดี ก ว่ า ก็ จ ะได้ เ ปรี ย บประเทศที่ มี ง บประมาณน้ อ ย มี
เทคโนโลยีการสื่อสารที่ด้อยกว่า ส่วนด้ านการผลิตสื่อยูทูป เนือ้ หาระบุอาจารย์ ดร.จักรี ไชยพินิจ
นักวิชาการจากคณะรัฐศาสตร์ และนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็ นผู้บรรยายให้ ความรู้แก่นกั เรี ยน
ที่เข้ าร่วมกิจกรรม โดยมีการซักถามโต้ ตอบกันไปมา
8.5 ผลกำรวิจัยเชิงสำรวจ
ในการวิจัยชิ น้ นี ้ ผู้วิจัยได้ นาเสนอผลการวิจัยเชิงสารวจโดยกล่าวถึง ไว้ ในบทที่ 5
ผู้วิจยั นาเสนอผลการศึกษาโดยแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็ นการนาเสนอข้ อมูลด้ านลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ ของผู้เข้ าร่ วมในโครงการฝึ กอบรมเยาวชนนักข่าวพลเมืองเศรษฐกิจอาเซียน
เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จาการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) ของเยาวชนที่เข้ าร่ วมอบรม
เป็ นนักข่าวพลเมืองเศรษฐกิจอาเซียน แบ่งออกเป็ นข้ อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ และ
ความรู้เกี่ยวกับการเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย
ข้ อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผลการศึกษาสรุปได้ ว่า ปั จจัยด้ านเพศ ผู้เข้ ารับ
การฝึ กอบรมเป็ นเพศหญิงมากที่สดุ ร้ อยละ 51.30 และเพศชาย ร้ อยละ 48.70 ตามลาดับ ปั จจัยด้ าน
อายุ สรุปได้ ว่า ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมมีอายุ 17 ปี มากที่สดุ ร้ อยละ 46.20 รองลงมา อายุ 16 ปี ร้ อยละ
25.60 และอายุ 15 ปี ร้ อยละ 10.30 ตามลาดับ ปั จจัยด้ านภูมิลาเนาของผู้เข้ าอบรม สรุปได้ ว่า ผู้เข้ า
รับการฝึ กอบรมส่วนใหญ่มาจากจังหวัดชลบุรี จันทบุรี ตราดและปราจีนบุรี ร้ อยละ 15.40 ปั จจัยด้ าน
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การนับถือศาสนา สรุปได้ วา่ ว่า ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ ร้ อยละ 97.40ปั จจัย
ด้ านการศึกษา สรุปได้ วา่ ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ร้ อย
ละ 92.30 ปั จจัยด้ านเกรดเฉลี่ย สรุปได้ วา่ ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมส่วนใหญ่เกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.00
– 3.99 ร้ อยละ 66.70
ความรู้ เกี่ยวกับการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการศึกษาสรุ ปได้ ว่า ก่อน
เข้ า อบรมนัน้ ผู้เ ข้ า อบรมตอบค าถามเกี่ ย วกับ ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นผิ ด มากกว่า ตอบถูก
ภายหลังจากได้ เข้ ารับการฝึ กอบรมจากวิทยากรและจากการทากิจกรรมแล้ ว ผู้เข้ าอบรมตอบคาถาม
เกี่ยวกับการเข้ าเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนถูกมากกว่าตอบผิด
8.6 กระบวนกำรเตรียมควำมพร้ อมของประชำชนในภำคตะวันออก
จากการศึกษาในประเด็นกระบวนการเตรี ยมความพร้ อมของประชาชนในภาค
ตะวันออก ผลการศึกษาสรุ ปได้ ว่า ประกอบด้ วย การเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารซึ่งเป็ นการเปิ ดรับข้ อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับประเทศในอาเซียน 10 ประเทศ ได้ แก่ประเทศ
มาเลเซีย
เดิมประเทศมาเลเซียเป็ นอาณาจักรศรี วิชัยซึ่งรุ่ งเรื องในด้ านการค้ าทางทะเลเป็ น
อย่างมากในราวคริ สต์ศตวรรษที่ 7-14 เนื่องจากอาศัยความได้ เปรี ยบที่มีชายแดนเปิ ดออกสู่ทะเล
ศูนย์กลางของอาณาจักรอยู่ที่ใดยังไม่ทราบแน่ชดั ต่อมารัฐบาลจีนได้ เปิ ดเส้ นทางการค้ าทางทะเล
ทาการเดินเรื อสาเภาซื ้อขายสินค้ าเสียเอง ทาให้ อาณาจักรที่ต้องพึ่งพาการค้ าเพียงอย่างเดียวอย่าง
อาณาจักรศรี วิชยั อยู่ไม่ได้ จนกระทัง่ ต้ องล่มสลายไปในที่สุด หลังจากที่ประเทศอังกฤษได้ เข้ ามาล่า
อาณานิคม ได้ แบ่งส่วนการปกครองมลายูออกเป็ น 3 ประเภท โดยให้ แต่ละส่วนปกครองมีวิธีการ
ปกครองที่ แ ตกต่ า งกั น หลั ง จากนัน้ เริ่ ม มี ก ารต่ อ ต้ า นอั ง กฤษซึ่ ง เกิ ด ขบวนการชาติ นิ ย มและ
คอมมิวนิสต์จีนขึ ้น ประกอบกับในปี พ.ศ.2484 รัฐบาลญี่ปนได้
ุ่ ยกพลขึ ้นบกบุกมลายู รัฐบาลประเทศ
อังกฤษเห็นว่าถึงเวลาที่จะต้ องปกครองมลายูให้ เข้ มงวดกว่าเดิม ทว่ากลับถูกคนชาวพื ้นเมืองต่อต้ าน
อย่างรุนแรงจนรัฐบาลต้ องปรับเปลี่ยนท่าทีเสียใหม่ ด้ วยการเอาอกเอาใจชาวมาเลย์พื ้นเมืองมากขึ ้น
จนในที่สดุ มลายูก็ได้ รับเอกราชในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2500 โดยใช้ ชื่อว่า “สหพันธรัฐมลายู” ต่อมา
วันที่ 16 กัน ยายน พ.ศ.2506 ได้ เปลี่ ยนชื่ อ จาก “สหพันธรั ฐ มลายู ” เป็ น “สหพัน ธรั ฐ มาเลเซี ย ”
รัฐธรรมนูญมาเลเซียบัญญัติให้ ศาสนาอิสลามเป็ นศาสนาประจาชาติ และผู้ที่นบั ถือศาสนาอิสลาม
จะมีสิทธิพิเศษคือได้ รับเงินอุดหนุนทางด้ านการศึกษา สาธารณะสุข การคลอดบุตร งานแต่งงานและ
งานศพ ด้ านภาษาที่ใช้ เป็ นทางการของมาเลเซียก็คือ “ภาษามาเลย์” (เป็ นภาษาราชการ) บางส่วน
ใช้ ภาษาอังกฤษ และคนจานวนมากสามารถพูดภาษาจีนได้ ส่วนภาษาอื่นๆ นันมี
้ พูด กันในบางชน
เผ่า แต่ไม่กว้ างขวางมากนัก
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อินโดนีเซีย
ประเทศอินโดนีเซียประกอบด้ วยชาวฮินดูจากอินเดียตะวันออกเฉี ยงใต้ ที่อพยพเข้ า
มาในอิ น โดนี เ ซี ย ต่อ มาประเทศฮอลแลนด์ ไ ด้ เ ข้ ามายัง อิ น โดนี เ ซี ย เพื่ อ ท าการค้ า และยึด ครอง
อินโดนีเซียในปี พ.ศ. 2164 จากนันได้
้ ขยายการปกครองออกไปทัว่ ประเทศ ทาให้ อินโดนีเซียตกอยูใ่ น
ฐานะอาณานิคมของฮอลแลนด์ ต่อมาประเทศอังกฤษได้ เข้ ามามีอิทธิ พลในอินโดนีเซีย ตรงกับรัช
สมัยของนโปเลียน ฝรั่งเศสได้ เข้ าครอบครองฮอลแลนด์ อังกฤษได้ จดั ตังบริ
้ ษัทบริ ติส อีส (British
East Company) ขึ ้น และได้ เข้ าปกครองอินโดนีเซียแทน ประเทศอินโดนีเซีย ประชากรส่วนใหญ่เป็ น
เชื อ้ สายมาเลย์ ประมาณร้ อยละ 95 ใช้ ภ าษาอิ นโดนี เซี ยเป็ นภาษาทางการ เนื่ อ งจากประเทศ
อินโดนีเซียประกอบด้ วยชนหลายเชื ้อชาติจึงมีการใช้ ภาษาที่หลากหลาย เป็ นภาษาที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา
อินโดนีเซียมีระบบการปกครองแบบสาธารณรัฐโดยมีประธานาธิบดีเป็ นประมุข มี
การปกครองในรู ปรัฐเดียว ระบบการปกครองเป็ นแบบรวมทังประเทศและใช้
้
หลักปั ญจศีล เป็ นหลัก
ในการปกครองประเทศ ประกอบไปด้ วย การนับถือพระเจ้ าองค์เดียว การเป็ นมนุษย์ที่เจริ ญและคงไว้
ซึ่งความเที่ยงธรรม ความเป็ นเอกภาพของอินโดนีเซีย ประชาธิปไตยแบบมีผ้ แู ทน ความยุติธรรมใน
สังคมชาวอินโดนีเซีย ประธานาธิบดีดารงตาแหน่งเป็ นทังประมุ
้
ขของประเทศและประมุขฝ่ ายบริ หาร
มีวาระดารงตาแหน่งคราวละ 5 ปี ดารงตาแหน่งติดต่อกันได้ ไม่เกินสองวาระ ส่วนรองประธานาธิบดี
โดยปกติไม่มีอานาจอย่างเป็ นทางการ สื่ อในประเทศที่มีขนาดใหญ่และมีความหลากหลายเช่นนี ้
ต่างก็มีความหลากหลายเช่นเดียวกับประชากรของประเทศ ในกรุ งจาการ์ ต้ามีสถานีโทรทัศน์ของ
เอกชน 10 แห่ง และสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น 1 แห่ง ในหลายจังหวัดไม่มีสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น มีเพียง
จังหวัดใหญ่ๆ ที่มีสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นของตัวเอง
สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์
“ฟิ ลิ ป ปิ นส์ ” มี ชื่ อ ทางการคื อ “สาธารณรั ฐ ฟิ ลิ ป ปิ นส์ ” (Republic of the
Philippines) เป็ นประเทศที่ประกอบด้ วยเกาะจานวน 7,107 เกาะ ตังอยู
้ ่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ห่าง
จากเอเชียแผ่นดินใหญ่ทางตะวันออกเฉี ยงใต้ ประมาณ 100 กิโลเมตร และมีลกั ษณะพิเศษคือ เป็ น
ประเทศเพียงหนึ่งเดียวที่มีพรมแดนทางทะเลที่ติดต่อระหว่างกันยาวมากที่สดุ ในโลก ในอดีตประเทศ
สเปนได้ เข้ าครอบครองประเทศฟิ ลิปปิ นส์ มาอย่างยาวนาน เมื่อสิ ้นสุดการเป็ นอาณานิคมของเสปน
ต่อมาประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ เข้ า มาครอบครองประเทศฟิ ลิปปิ นส์อีกครัง้ หนึ่ง ภายหลังที่ตกเป็ น
เมื อ งขึน้ ของประเทศสเปนมากว่า 300 ปี และตกอยู่ภ ายใต้ ก ารปกครองของสหรั ฐ อเมริ ก าอี ก
ประมาณ 50 ปี จากนัน้ ฟิ ลิ ปปิ นส์ ก็ไ ด้ รับเอกราชจากการทาสนธิ สัญญากับสหรั ฐอเมริ กาในช่วง
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สงครามโลกครัง้ ที่สอง เมื่อสงครามโลกครัง้ ที่ 2 สิ ้นสุดลง ฟิ ลิปปิ นส์ก็ได้ รับเอกราชจากสหรัฐอเมริ กา
อย่างเป็ นทางการในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2489
ฟิ ลิปปิ นส์เป็ นประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบสาธารณรัฐ โดย
มีประธานาธิบดีเป็ นประมุข ซึ่งมาจากการเลือกตังโดยตรงจากประชาชน
้
อยูใ่ นตาแหน่งคราวละ 6 ปี
ดารงตาแหน่งได้ ไม่เกิน 1 วาระ และวุฒิสภามีสมาชิก 24 คน มาจากการเลือกตังจากผู
้
้ มีสิทธิออก
เสียงทัว่ ประเทศ มีวาระ 6 ปี เช่นกัน และรัฐบาลจะจัดให้ มีการเลือกตังวุ
้ ฒิสภาจานวนครึ่งหนึ่งในทุก
3 ปี โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 17 เขต 80 จัง หวัด และ 120 เมือง แบ่งการปกครองย่อย
ออกเป็ น 1,499 เทศบาล และ 41,969 บารังไก ซึ่งเทียบเท่าตาบลหรื อหมู่บ้าน ฟิ ลิปปิ นส์เคยตกเป็ น
อาณานิคมของสเปน (ค.ศ. 1521 - 1898) และประกาศอิสรภาพจากสเปน วันที่ 12 มิถนุ ายน ค.ศ.
1898 (วันชาติฟิลิปปิ นส์) ระหว่างสงครามสเปน-อเมริ กนั หลังสงคราม ฟิ ลิปปิ นส์ตกเป็ นอาณานิคม
ของสหรัฐอเมริ กา (ค.ศ. 1898 - 1946) อเมริ กาและสเปนจึงเป็ นสองอิทธิพลที่มีผลต่อวัฒนธรรมของ
ฟิ ลิปปิ นส์มากที่สุด ฟิ ลิปปิ นส์ได้ รับเอกราชจากอเมริ กาในวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1946 ฟิ ลิปปิ นส์
เป็ นชาติเดียวในเอเชียที่ประชากรส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาคริสต์
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์มีการกาหนดจริ ยธรรมและจรรยาบรรณหลักสาหรับสื่อมวลชนใน
ประเทศของตน เรี ยกว่าหลักจริ ยธรรมสื่อมวลชนฟิ ลิปปิ นส์ (The Philippine Journalist’s Code of
Ethics) ตราขึ ้นร่ วมกันโดยสถาบันสื่อสารมวลชนฟิ ลิปปิ นส์ (Philippine Press Institute ) และชมรม
สื่อสารมวลชนฟิ ลิปปิ นส์ (National Press Club) นอกจากนัน้ ยังมีจริ ยธรรมสาหรับสื่อในด้ านอื่นๆ
อีก เช่น ประมวลจรรยาบรรณวิชาชีพ และจริ ยธรรมของสถาบันหนังสือพิมพ์ฟิ ลิปปิ นส์ (Code of
Professional and Ethical Conduct of the Philippine Press Institute) และประมวลจริ ยธรรมของ
ศูนย์ชา่ งภาพข่าวแห่งฟิ ลิปปิ นส์ (Code of Ethics of the Philippine Center for Photojournalism)
สาธารณรัฐสิงคโปร์
ประเทศสิงคโปร์ เคยถูกเรี ยกว่า ‘พู เลา ชุง ’ แปลว่า ‘เกาะปลายคาบสมุทร’ ต่อมา
ศตวรรษที่ 14 สิงคโปร์ ได้ ถกู ผนวกเป็ นส่วนหนึ่งของอาณาจักรศรี วิชยั และรู้จกั กันในชื่อ ‘เทมาเซ็ค’ ซึ่ง
แปลว่า ‘เมื องแห่ง ทะเล’ มี พื น้ ที่ ตงั ้ อยู่ตรงปลายแหลมมลายู เป็ นจุดนัดพบของเส้ นทางเดิน เรื อ
สิงคโปร์ จึงกลายเป็ นจุดพักของเรื อเดินสมุทรหลายประเภท ต่อมาราวศตวรรษที่ 14 พู เลา ชุง ได้
เปลี่ยนชื่อเป็ น ‘สิงหปุระ’ ซึ่งแปลว่า ‘เมืองสิงโต’ ประเทศสิงคโปร์ มีการปกครองระบอบสาธารณรัฐ
แบบรัฐสภา มีสภาเดียว มีประธานาธิบดีเป็ นประมุขของรัฐ (วาระ 6 ปี ) และนายกรัฐมนตรี เป็ นผู้นา
รัฐบาล/หัวหน้ าฝ่ ายบริ หาร (วาระ 5 ปี ) สิงคโปร์ มีเสถียรภาพและความต่อเนื่องทางการเมืองโดยมี
รัฐบาลภายใต้ การนาของพรรค Peoples Action Party (PAP) มาโดยตลอดนับตังแต่
้ แยกตัวออกจาก
มาเลเซียเมื่อปี 2508 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2547 นายลี เซียน ลุง รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี วา่ การ
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กระทรวงการคลังและประธานธนาคารกลาง (บุตรของนายลี กวน ยู อดีตนายกรัฐมนตรี สิงคโปร์ )
ได้ รับแต่ง ตัง้ ให้ ดารงตาแหน่ง นายกรั ฐ มนตรี คนที่ สามของสิ ง คโปร์ สื บแทนนายโก๊ ะ จ๊ ก ตง (ซึ่ง
ปั จ จุบัน ด ารงต าแหน่ ง รั ฐ มนตรี อ าวุ โ ส) สิ ง คโปร์ ไ ด้ แ ยกตัว จากสหพัน ธ์ ม าเลเซี ย ออกมาเป็ น
สาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อ พ.ศ.2508 รูปแบบการปกครองประเทศคือ ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมี
ประธานาธิบดีเป็ นประมุข มีนายกรัฐมนตรี เป็ นหัวหน้ ารัฐบาล และมีรัฐธรรมนูญเป็ นกฎหมายสูงสุด
ประธานาธิบดีมีวาระการดารงตาแหน่ง 6 ปี สิงคโปร์ ได้ ปกครองตนเองในฐานะรัฐอาณานิคมตังแต่
้
พ.ศ.2502 เป็ นต้ นมา ภายใต้ การนาของ ลี กวน ยู นายกรัฐมนตรี สิงคโปร์ คนแรก จนกระทัง่ ใน พ.ศ.
2508 เป็ นประเทศที่ มี ชื่ อเสี ยงเป็ นที่ กล่าวขานในเรื่ องความปลอดภัย ความสะอาด ประชากรมี
มาตรฐานความเป็ นอยู่สงู เนื่องจากสิงคโปร์ เป็ นประเทศที่มีกฎหมายลงโทษร้ ายแรง คือการประหาร
ชี วิต หรื อโทษจ าคุกระยะยาว เช่น ห้ ามสูบบุหรี่ ในที่ สาธารณะอย่างเด็ดขาด หากฝ่ าฝื นปรั บถึ ง
S$1,000 การทิง้ เศษขยะลงพื น้ ฝ่ าฝื นครั ง้ แรกถูกปรั บ S$1,000 ครั ง้ ต่อไป S$2,000 และต้ องท า
ความสะอาดในที่สาธารณะด้ วย กฎหมายนี ้รวมถึงการห้ ามถ่มน ้าลายในที่สาธารณะและห้ ามเคี ้ยว
หมากฝรั่งด้ วย ดังนันไม่
้ ควรนาหมากฝรั่งไปที่สิงคโปร์ การเสพย์หรื อจาหน่ายยาเสพติดในประเทศ
สิงคโปร์ นนมี
ั ้ ความผิดขันร้
้ ายแรงถึงประหารชีวิต
อุตสาหกรรมสื่ อ มวลชนในประเทศสิง คโปร์ นัน้ เป็ นอุตสาหกรรมที่ ยิ่ ง ใหญ่ มี
ประชากรประมาณ 40,000 คนทางานในภาคสื่ อสารมวลชน สื่ อมวลชนบนเกาะแห่งนี ถ้ ูกพัฒนา
อย่างดีเ ยี่ยม มีการรวมกันของสื่อสิ่ง พิม พ์ การแพร่ ภาพและกระจายเสี ยง การบันทึกภาพ เพลง
ดิจิตอล และไอที อุตสาหกรรมสื่อมวลชนในประเทศสิงคโปร์ มีสว่ นสร้ างจีดีพีของประเทศราว 1.56 %
ท าให้ สิ ง คโปร์ เ ป็ นศูน ย์ ก ลางสื่ อ มวลชนของประเทศในแถบอาเซี ย น รั ฐ บาลได้ พ ยายามเพิ่ ม
ความสามารถของสื่อเพื่อผลักดันให้ สิงคโปร์ เป็ นศูนย์กลางสื่อให้ ได้ สื่อภายในประเทศถูกควบคุม
โดยตรงจากรัฐบาลผ่านการถือหุ้นและการลงทุนทางด้ านสื่อ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประเทศลาวปกครองระบอบสังคมนิยมคอมมิ วนิสต์ โดยมีพรรคประชาชนปฏิวตั ิ
ลาวเป็ นองค์กรการเมืองสูงสุดชี ้นาการบริหารประเทศ มีสถาบันการเมืองที่สาคัญ ได้ แก่ 1. พรรค
ประชาชนปฏิ วัติล าว 2. สภารั ฐ มนตรี (สภาแห่ง ชาติแต่ง ตัง้ คณะรั ฐ มนตรี ) 3. สภาแห่ง ชาติลาว
(ประชาชนเลือกสมาชิกสภาแห่งชาติจากผู้ที่พรรคฯ เสนอ) 4. แนวลาวสร้ างชาติ 5. องค์กรจัดตัง้ เช่น
สหพันธ์ วยั หนุ่มลาว (สหพันธ์ เยาวชน) สหพันธ์แม่หญิงลาว (สมาคมสตรี ) กรรมบาลลาว (สหพันธ์
กรรมกร) ซึ่งได้ รับการสนับสนุนโดยพรรคประชาชนปฏิวตั ลิ าว สื่อในประเทศลาวล้ วนอยู่ในความดูแล
ของรัฐโดยตรง รัฐบาลลาวมีสานักข่าวสารประเทศลาว (ขปล.) เป็ นสานักข่าวแห่งชาติที่เผยแพร่ข่าว
ของรัฐ ส่วนหนังสือพิมพ์ภาษาลาวที่สาคัญในประเทศได้ แก่ หนังสือพิมพ์ประชาชน ซึ่งเป็ นกระบอก
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เสียงของพรรคประชาชนปฏิวตั ิลาว และหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่ นอกจากนีย้ งั มีหนังสือพิมพ์
ภาษาต่างประเทศอีก 2 ฉบับ คือ หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทมส์ เป็ นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ และ
หนังสือพิมพ์ "เลอเรนอวาเตอร์ " เป็ นหนังสือพิมพ์ภาษาฝรั่งเศส ปั จจุบนั นีม้ ีสถานีโทรทัศน์ที่กาลัง
ทดลองออกอากาศคือ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศลาว เป็ นสถานีโทรทัศน์ของรัฐ ออกอากาศผ่าน
เครื อข่ายสถานีในประเทศ มีสถานี ส่งต่อในประเทศไทยในชุมชนลาว ออกอากาศทางดาวเทียมไทย
คม 5 นอกจากนี ้ยังมีลาวสตาร์ แชนแนลที่ออกอากาศผ่านดาวเทียมจากประเทศไทย ตามหัวเมือง
ใหญ่และนครหลวงมีการเปิ ดให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตคาเฟโดยทัว่ ไป และได้ รับความนิยมอย่างยิ่งใน
หมู่เยาวชนรุ่ นใหม่ อย่างไรก็ตามรัฐบาลลาวก็ได้ มีการตรวจพิจารณาเนือ้ หาและการเข้ าถึงข้ อมูล
อินเทอร์ เน็ตอย่างเข้ มงวด เนื่องจากเป็ นประเทศที่ปกครองโดยรัฐบาลคอมมิวนิสต์
ราชอาณาจักรกัมพูชา
ราชอาณาจักรกัม พูชา มี เมืองหลวงคือกรุ ง พนมเปญ เป็ นประเทศในภูมิภ าค
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ มีพรมแดนทิศใต้ จรดกับอ่าวไทย ทิศตะวันตกติดกับประเทศไทย ทิศเหนือ
ติดกับประเทศไทยและลาว ทิศตะวันออกติดกับเวียดนาม กัมพูชาเป็ นอดีตประเทศอาณานิคมของ
ฝรั่งเศสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ เป็ นประเทศเดียวเท่านัน้ ที่มีการปกครองด้ วยระบอบ
ราชาธิปไตยภายใต้ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2406 (ค.ศ. 1863) กัมพูชาตกเป็ นอาณานิคมของฝรั่งเศส ต่อมา
ในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ญี่ปนได้
ุ่ เข้ ายึดครองกัมพูชาแล้ วปลดผู้ปกครองกัมพูชาที่เป็ นชาวฝรั่งเศส
และผู้นิยมฝรั่งเศสออกไป เมื่อสงครามโลกครั่งที่ 2 ยุติลง ฝรั่งเศสเป็ นฝ่ ายชนะสงครามโลกครัง้ ที่ 2
กั ม พู ช าจึ ง ต้ องตกเป็ นของฝรั่ ง เศสอี ก ครั ง้ หนึ่ ง กั ม พู ช ามี ร ะบอบการปกครองแบบระบอบ
ประชาธิ ป ไตยโดยมี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ นประมุข ทัง้ นี ้ นับ จากการเลื อ กตัง้ ทั่ว ไป ภายใต้
รัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. 1993 การเมืองของกัมพูชามีพฒ
ั นาการอย่างต่อเนื่อง ระบอบประชาธิปไตย
ของกัมพูชาในปั จจุบนั มีความก้ าวหน้ าและหยั่งรากลึกลงในสังคมของกัมพูชาอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
ฝ่ ายต่างๆ มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและดาเนินกิจกรรมทางการเมืองมากขึน้ ประชาชนมี
ความกระตือรื อร้ นในการใช้ สิทธิออกเสียงเลือกตังทั
้ งในระดั
้
บชาติและระดับท้ องถิ่น รัฐบาลกัมพูชา
ให้ ความส าคัญ ต่อการฟื ้นฟูและพัฒนาประเทศรวมถึงการปฏิรูปในด้ านต่างๆ ได้ แก่ การบริ หาร
ราชการแผ่ น ดิ น ระบบศาลยุติธ รรมและกฎหมาย การทหาร เศรษฐกิ จ และสัง คม เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินงานของรัฐบาลมีประสิทธิ ภาพ สามารถใช้ งบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดได้
อย่างคุ้มค่าตลอดจนสนับสนุนให้ ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื ้นที่ชนบทและห่างไกลความเจริ ญ
ได้ รับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างแท้ จริง
สื่อกัมพูชามีทงโทรทั
ั้
ศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์และอื่นๆอยูภ่ ายใต้ การกากับดูแลของ
รัฐบาล มีสมาคมผู้สื่อข่าวกัมพูชาซึง่ เป็ นสมาคมอิสระที่ไม่สงั กัดรัฐ ควบคุมโดยกระทรวงการข่าวของ
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รัฐบาลกัมพูชา หนัง สือพิมพ์ที่โดดเด่นได้ รับความนิยมมากคือ รัศมีกัมพูชา และเกาะสันติภาพ ทัง้
สองเน้ นเสนอข่าวทัว่ ไป ไม่ได้ เจาะจงเรื่ องการเมือง แต่ก็เขียนข่าวเฉพาะการทาดีของรัฐบาลเท่านัน้
ไม่ปรากฏเห็นเขียนถึงรัฐบาลในทางไม่ดีหรื อไม่มีการเขียนขัดแย้ งกับรัฐบาลเลย
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ประเทศเวียดนามประกอบด้ วย 58 จังหวัด และ 5 เทศบาลนคร อันได้ แก่ เกิ่น
เธอ ไฮฟอง ดานัง ฮานอย นครโฮจิมินห์ เวียดนามปกครองโดยระบบสังคมนิยม มีพรรคคอมมิวนิสต์
เวียดนาม เป็ นพรรคการเมืองเดียวและมีอานาจสูงสุด วันชาติเวียดนาม คือ วันที่ 2 กันยายน พรรค
คอมมิวนิสต์เวียดนามก่อตังขึ
้ ้นใน ค.ศ. 1930 ปั จจุบนั มีสมาชิกประมาณ 3 ล้ านคน ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตัง้
ต้ องมีอายุ 18 ปี ขึ ้นไป การประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามมีขึ ้นทุกๆ 5 ปี การประชุมในแต่
ละครัง้ จะนาไปสู่การเลือกเลขาธิการพรรคคนใหม่ การเลือกสมาชิกคณะกรมการเมืองชุดใหม่ การ
ทบทวนผลงานของพรรค การปฏิบตั ิงาน การบริหารประเทศในช่วง 5 ปี 10 ปี ที่ผ่านมา อีกทัง้ ยังเป็ น
โอกาสที่พรรคจะประกาศยุทธศาสตร์ และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของพรรคในช่วง 5 ปี
และ 10 ปี ที่จะมาถึง ซึ่งจะทาให้ เราเห็นแนวทางของการพัฒนาประเทศเวียดนามในอนาคต สาหรับ
การเลือกตังต
้ าแหน่งนายกรัฐมนตรี และประธานาธิ บดีนนมี
ั ้ ขึน้ ในปี เดียวกันเช่นกันสื่อมวลชนของ
เวี ยดนามถูกควบคุม โดยรั ฐ บาลตามแนวทางของพรรคคอมมิวนิสต์ ตัง้ แต่ปี 1997 เวี ย ดนามได้
ควบคุมการเข้ าถึงอินเทอร์ เน็ตสาธารณะอย่างกว้ างขวาง โดยใช้ วิธีการทางกฎหมายและทางเทคนิค
ราชอาณาจักรไทย
ประเทศไทยปกครองด้ วยระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ น
ประมุข ภายใต้ กฎหมายรัฐ ธรรมนูญ มี รัฐสภาแบ่ง ออกเป็ นวุฒิ สภากับสภาผู้แทนราษฎร มีฝ่ าย
บริ หาร คือคณะรัฐมนตรี ประกอบด้ วยนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี และฝ่ ายตุลาการคือศาล มีระบบ
การบริ ห ารราชการส่ว นท้ อ งถิ่ น แบ่ง ออกเป็ น 4 แบบ คื อ เทศบาล องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นจัง หวัด
องค์การบริ หารส่วนตาบล และลักษณะพิเศษ สื่อวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ ของประเทศไทยเป็ น
กรรมสิ ท ธิ์ ข องหน่ ว ยงานรั ฐ มี ทัง้ ที่ รั ฐ ด าเนิ น การเองและให้ บริ ษั ท เอกชนเช่ า สัม ปทาน ส่ ว น
หนังสือพิมพ์เป็ นธุรกิจเอกชน สามารถวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้ มากกว่าสื่อวิทยุและโทรทัศน์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
พม่าตกเป็ นอาณานิคมของอัง กฤษในปี พ.ศ. 2429 และระยะก่อนการเกิ ด
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 เล็กน้ อย ญี่ ปนได้
ุ่ เข้ ามามีบทบาทในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ โดยได้ ติดต่อกับ
พวกตะขิ่น ซึง่ เป็ นกลุม่ นักศึกษาหนุม่ ที่มีหวั รุนแรง มีออง ซาน นักชาตินิยมและเป็ นผู้นาของนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง เป็ นหัวหน้ า พวกตะขิ่นเข้ าใจว่าญี่ปนจะสนั
ุ่
บสนุนการประกาศอิสรภาพของ
พม่าจากอังกฤษ แต่เมื่อญี่ ปนยึ
ุ่ ดครองพม่าได้ แล้ ว กลับพยายามหน่วงเหนี่ยวมิให้ พม่าประกาศเอก
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ราช และได้ ส่งอองซานและพวกตะขิ่นประมาณ 30 คน เดินทางไปญี่ ปนเพื
ุ่ ่อรับคาแนะนาในการ
ดาเนินการเพื่อเรี ยกร้ องอิสรภาพจากอังกฤษ เมื่อคณะอองซานเดินทางกลับพม่าใน พ.ศ. 2485 ออง
ซานได้ ก่อตังองค์
้ การสันนิบาตเสรี ภาพแห่งประชาชนต่อต้ านฟาสซิสต์ เพื่อต่อต้ านญี่ ปนอย่
ุ่ างลับๆ
องค์การนี ้ภายหลังได้ กลายเป็ นพรรคการเมือง AFPFL เมื่อญี่ ปนแพ้
ุ่ สงครามโลกครัง้ ที่ 2 แล้ ว ออง
ซานและพรรค AFPFL ได้ เจรจากับอังกฤษ โดยอังกฤษยืนยันที่จะให้ พม่ามีอิสรภาพปกครองตนเอง
ภายใต้ เ ครื อ จัก รภพ และมี ข้ า หลวงใหญ่ อัง กฤษประจ าพม่ า ช่ ว ยให้ ค าปรึ ก ษา แต่อ องซานมี
อุดมการณ์ ที่ต้องการเอกราชอย่างสมบูรณ์ อัง กฤษได้ พยายามสนับสนุนพรรคเมืองอื่นๆ ขึน้ แข่ง
อานาจกับพรรค AFPFL ขึ ้นบริหารประเทศโดยมีอองซานเป็ นหัวหน้ า
แม้ ว่า ปั จ จุบันสถานการณ์ เ สรี ภ าพของสื่ อ และการแสดงความคิดเห็ นของ
ประชาชนในพม่าจะติดอันดับ 10 ประเทศที่มีเสรี ภาพทังสองเรื
้
่ องน้ อยที่สดุ ในโลกมากว่าทศวรรษ แต่
หากมองย้ อนไปในอดีตจะพบว่า สื่อมวลชนในพม่ามีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน นับจากการเริ่ มมีการ
ตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ในประเทศ อันมาจากการต้ องสัมพันธ์กบั ลัทธิจกั รวรรดินิยมตะวันตกเหมือนกับ
ประเทศไทยสมัยเดียวกัน แต่การตกเป็ นประเทศอาณานิคม ส่งผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตของชาว
พม่ า จนกระทั่ง ถึ ง ปั จ จุบัน แม้ จ ะได้ รั บ เอกราชมาถึ ง 60 ปี แล้ ว โดยเฉพาะด้ า นการเมื อ งซึ่ ง ใน
ประวัติศาสตร์ สื่อมวลชนพม่า มักจะเน้ นให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ ของสื่อกับการเมืองที่ใกล้ ชิดกันมา
ตลอด แม้ ว่าจะมีสื่อด้ านอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับการเมืองด้ วยก็ตาม ทุกวันนีก้ ารเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารใน
พม่าเป็ นไปอย่างยากลาบาก สื่อที่อยู่ในการควบคุมอย่างเคร่ งครัดของรัฐบาลได้ ทาลายจารี ตของ
วิชาชีพสื่อมวลชนในพม่าที่มีความเป็ นมายาวนานและมีระเบียบประเพณีของตนเอง เมื่อสี่สิบปี ก่อน
หน้ านี ้พม่าเคยเป็ นประเทศที่มีการควบคุมสื่อน้ อยที่สดุ ในเอเชีย
รัฐบรูไนดารุสซาลาม
บรู ไ น (Brunei) หรื อ รั ฐ บรู ไ นดารุ สซาลาม ประเทศที่ ตัง้ อยู่บนเกาะบอร์ เนี ยวใน
ภูมิ ภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ชายฝั่ ง ทางด้ านเหนื อ จดทะเลจีนใต้ พ รมแดนทางบกที่ เหลือถูก
ล้ อมรอบด้ วย รัฐซาราวักประเทศมาเลเซีย บรูไนเป็ นประเทศผู้ส่งออกน ้ามันเป็ นสินค้ าหลัก (ปริ มาณ
การผลิตน ้ามันประมาณ 180,000 บาร์ เรล/วัน)
8.7 ปั ญหำและกำรปรับตัวของประชำชนในภำคตะวันออก
จากการศึกษาในประเด็นปั ญหาและการปรับตัวของประชาชนในภาคตะวันออก ซึ่ง
นาเสนอผลการศึกษาที่ได้ จากการสนทนากลุ่มประชาชนในภาคตะวันออกที่เข้ าร่วมในโครงการวิจยั
ผลการศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ 1. สภาพปั ญหาที่เกิดขึน้ กับประชาชนในภาคตะวันออก
2.การปรับตัวของประชาชนในภาคตะวันออก ดังต่อไปนี ้
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สภำพปั ญหำที่เกิดขึน้ กับประชำชนในภำคตะวันออก
จากการสนทนากลุม่ ประชาชนที่เข้ าร่วมในโครงการวิจยั ในประเด็นสภาพปั ญหา
ที่เกิดขึ ้นกับประชาชนในภาคตะวันออก จากการที่ประเทศไทยเข้ าร่วมเป็ นประเทศสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ผลการศึกษาสรุปได้ วา่ มีสภาพปั ญหาหลัก 4 ประการ
1.การขาดทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ
ผลการศึกษาในประเด็นการขาดทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษของประชาชนใน
ภาคตะวันออกสรุ ปได้ ว่าคนไทยในภาคตะวันออกเห็นว่าสภาพปั ญหาสาคัญคือ ไม่สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้ ดีพอ ทังๆที
้ ่ภาษาอังกฤษเป็ นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารของประเทศสมาชิก
เศรษฐกิจอาเซี ยน ประกอบกับอาเซียนได้ กาหนดให้ ภาษาอังกฤษเป็ น “ภาษาทางาน” (Working
Language) ดัง ข้ อความ “The Working language of ASEAN shall be English” ด้ วยเหตุนี ้ จึง ทา
ให้ ภาษาอังกฤษมีความจาเป็ นมากยิ่งขึ ้น ถ้ าหากคนไทยในภาคตะวันออกใช้ ภาษาอังกฤษได้ น้อย
ประกอบกับชาวต่างประเทศที่มาจากประเทศเพื่อนบ้ านสามารถใช้ ภาษาอังกฤษได้ ดีกว่า โอกาสที่
ชาวต่างประเทศจะได้ รับเข้ าทางานในตาแหน่งที่สูงกว่าจึงมีมากกว่า ทังนี
้ ้ ผู้วิจยั ได้ แบ่งการนาเสนอ
ออกเป็ น 2 ประเด็นย่อย คือ 1. การขาดทักษะด้ านภาษาอังกฤษของเจ้ าหน้ าที่รัฐ 2. การขาดทักษะ
ด้ านภาษาอังกฤษของประชาชนในภาคตะวันออก ดังนี ้
 การขาดทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษของเจ้ าหน้ าที่รัฐในภาคตะวันออก
จากการศึกษาในประเด็นการขาดทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษของเจ้ าหน้ าที่
รัฐ ผลการศึกษาสรุ ปได้ ว่า เจ้ าหน้ าที่รัฐเป็ นคนกลุ่มหนึ่งที่จะต้ องติดต่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวหรื อ
คนที่เดินทางเข้ ามาประกอบอาชีพในประเทศไทยเป็ นประจา ซึ่งจาเป็ นต้ องใช้ ภาษาอังกฤษในการ
ติดต่อสื่อสาร แต่ปัญหาคือเจ้ าหน้ าที่รัฐใช้ ภาษาอังกฤษไม่ดีพอ ทาให้ เป็ นปั ญหาในการสื่อสาร ใน
อนาคตถ้ าหากหน่วยงานภาครัฐต้ องการเปิ ดรับสมัครพนักงาน อาจจะต้ องกาหนดกฎเกณฑ์ในเรื่ อง
ความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษเข้ าไปด้ วย เพราะมีความสาคัญที่เขาจะต้ องสื่อสารกับชาว
ต่างประเทศ
 การขาดทักษะการพูดภาษาอังกฤษของประชาชนในภาคตะวันออก
จากการศึ ก ษาในประเด็ น การขาดทั ก ษะการใช้ ภาษาอั ง กฤษของ
ประชาชนในภาคตะวันออก ผลการศึกษาสรุปได้ วา่ คนไทยในภาคตะวันออกพูดภาษาอังกฤษได้ น้อย
มาก ทาให้ เป็ นอุปสรรคในการสื่อสารอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยเข้ าสู่การเป็ นประเทศ
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ปั ญหานี ก้ ็จะกลายเป็ นปั ญหาใหญ่ ขึน้ ประกอบกับประเทศ
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ เร่งพัฒนาภาษาอังกฤษให้ กบั พลเมืองในชาติของตนเอง ทาให้
ชาวต่างประเทศใช้ ภาษาอังกฤษดีกว่าคนไทยมากขึ ้นไปอีก เกิดความแตกต่างหรื อช่องว่างระหว่าง
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คนไทยกับ ชาวต่า งประเทศที่ สื่ อ สารภาษาอัง กฤษได้ แ ตกต่า งกัน มากขึน้ ทัง้ นี ้ คนไทยในภาค
ตะวันออกเห็นว่ารัฐบาลไทยควรจะเร่งให้ ความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้ ประชาชนมีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ มากกว่าที่เป็ นอยู่ ไม่เช่นนันจะเกิ
้
ดปั ญหาตามมาอีกหลายประการ นอกจากนี ้
ผู้เข้ าร่วมสนทนากลุม่ ยังเห็นว่า ในอนาคตหากหน่วยงานภาครัฐรับพนักงานที่มีความสามารถในการ
ใช้ ภาษาอังกฤษได้ ดีเข้ ามาปฏิบตั ิงาน ควรจะให้ ค่าตอบแทนที่ดีกว่าพนักงานที่ไม่สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้
2.มีการแข่งขันหางานทาสูงขึ ้น
จากการศึกษาในประเด็นเกิดการแข่งขันหางานทาสูงขึ ้น ผลการศึกษาสรุปได้
ว่า หลังจากที่ประเทศไทยเข้ าเป็ นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะทาให้ แรงงานเดินทางออก
นอกประเทศและเข้ าประเทศต่างๆได้ ง่ายขึ ้น จึงเข้ าใจว่าในอนาคตอันใกล้ นี ้จะมีแรงงานจากประเทศ
เพื่อนบ้ านเดินทางเข้ ามามากขึ ้น ซึ่งจะส่งผลให้ คนไทยหางานทายากขึ ้น เพราะแรงงานต่างชาติมี
คุณ สมบัติหลายประการ ทัง้ ขยัน อดทน สู้ง านมากกว่าแรงงานไทย กระนัน้ ก็ ต าม ในด้ านการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยนันมี
้ การเติบโตอย่างมาก แต่ว่าคนไทยมีค่านิยมที่ไม่ต้องการทางานด้ าน
การบริ การ ด้ วยเกรงว่าเป็ นงานที่ไม่นา่ เชิดหน้ าชูตา ในบางพื ้นที่มีความต้ องการแรงงานสูงมาก ขาด
แคลนแรงงาน เช่น พนักงานต้ อนรับ พนักงานบริ การ พนักงานขาย ช่ างซ่อมบารุ งหรื อช่างไฟฟ้ า
พนักงานทาความสะอาดและพนักงานรักษาความปลอดภัย แต่คนไทยจานวนมากกลับไม่เลือกที่จะ
ทางานดังกล่าวนี ้ เพราะเห็นว่าได้ ค่าตอบแทนน้ อย ประกอบกับมีทศั นคติที่ว่าเป็ นงานที่ไม่ต้องใช้
ทักษะ ความรู้ ความช านาญมากนัก ในอนาคตถ้ าหากประเทศไทยเข้ าร่ วมเป็ นประเทศสมาชิ ก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะทาให้ เกิดการเคลื่อนย้ ายแรงงานด้ านการได้ เสรี ทาให้ แรงงานจาก
ประเทศเพื่อนบ้ าน เช่น ฟิ ลิปปิ นส์ พม่า กัมพูชา เดินทางเข้ ามาทางานในประเทศไทย ทาให้ การหา
งานทายากลาบากนันทวี
้ ความรุนแรงมากขึ ้น
3. มีความรู้ด้านวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้ านน้ อย
จากการศึกษาในประเด็นการมีความรู้ด้านวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้ าน
น้ อย ผลการศึกษาสรุ ปได้ ว่า เมื่อประเทศไทยจะเข้ าร่ วมเป็ นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน จะต้ องเดินทางไปมาระหว่างประเทศมากขึน้ การที่คนไทยจะต้ องเรี ยนรู้ วัฒนธรรมของ
ประเทศเพื่อนบ้ านมากขึ ้นจึงเป็ นสิ่งที่จาเป็ น รัฐหรื อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ องควรจะเร่งให้ ความรู้
คนไทยในประเด็น นี ม้ ากขึน้ ผู้วิ จัย ได้ แ บ่ง แยกวัฒ นธรรมออกเป็ นประเด็ น ย่อ ย ประกอบด้ ว ย
วัฒนธรรมด้ านอาหาร วัฒนธรรมด้ านการแต่งกาย วัฒนธรรมด้ านการทักทาย ดังต่อไปนี ้
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3.1 วัฒนธรรมด้ านอาหาร
o อาหารเวียดนาม
จากการศึก ษาวัฒ นธรรมด้ า นอาหารของประเทศเพื่ อ นบ้ า นทัง้ 9
ประเทศ ผลการศึก ษาพบว่า ประชาชนในภาคตะวัน ออกมองว่า ตนเองยัง ขาดความรู้ เกี่ ย วกับ
วัฒนธรรมด้ านอาหารของประเทศเพื่อนบ้ าน ซึ่งเป็ นสิ่งที่ควรจะรู้ เนื่องจากเป็ นเรื่ องที่ไม่ไกลตัวนัก
ผู้เข้ าร่วมสนทนากลุ่มบางคนรู้จกั อาหารของประเทศเพื่อนบ้ านที่มีพื ้นที่ติดกับประเทศไทย ได้ แก่ อา
หารเวียดตาม อาหารลาว ส่วนวัฒนธรรมด้ านอาหารของประเทศอื่นในอาเซียนนันผู
้ ้ เข้ าร่วมสนทนา
กลุ่มแทบจะไม่ร้ ู จัก ซึ่งประชาชนในภาคตะวันออกของประเทศไทยนิยมรับประทาน ซึ่งมี ขายอยู่
จานวนมากในพื ้นที่จงั หวัดภาคตะวันออก ประกอบไปด้ วยผักและผลไม้ ประเภทต่างๆเป็ นหลัก เช่น
แตงกวา มะม่วง พริ กขี ้หนู มะเฟื อง กล้ วยดิบ กระเทียม ผักกาด และมีเนื ้อสัตว์ประกอบให้ ในการ
รับประทานอาหารเวียดนามนัน้ จะใช้ แผ่นแป้งบางๆที่ทาขึ ้นเป็ นพิเศษเพื่อใช้ ห่อหุ้มผัก และผลไม้ ที่หนั่
เป็ นชิ ้นเล็กๆพร้ อมด้ วยน ้าจิ ้มเพิ่มรสชาติอาหาร กาลังเป็ นที่นิยมของประชาชนในภาคตะวันออก
o อาหารลาว
ประชาชนในภาคตะวันออกยัง รู้ จัก มักคุ้น กับอาหารของชนชาติลาว ซึ่ง
ประกอบด้ วยพื ช ผั ก ผลไม้ ที่ ห าได้ ง่ า ยในพื น้ ที่ เป็ นอาหารที่ ใ ห้ อิ ท ธิ พ ลแก่ อ าหารในภาค
ตะวัน ออกเฉี ยงเหนือของประเทศไทยเป็ นอย่างมาก อิทธิ พ ลของอาหารลาวแผ่ ครอบคลุม ไปถึ ง
ประเทศกัมพูชา และทางภาคเหนือของประเทศไทยไทย อาหารหลักของลาวได้ แก่ ข้าวเหนียว ซึ่งจะ
รับประทานด้ วยมือ ในความเป็ นจริงชาวลาวจะรับประทานข้ าวเหนียวมากกว่ากลุม่ ใด ๆ ในโลก ข้ าว
เหนียวถือว่าเป็ นสิ่งสาคัญที่หมายถึงการเป็ น “ชาวลาว” ชาวลาวหลายคนมักเรี ยกตนเองว่า ลูกข้าว
เหนี ยว ซึ่งแปลว่า เด็ก หรื อ ลูกหลานของข้ าวเหนียว ประกอบด้ วย ข่า ตระไคร้ อาหารที่มี ชื่อเสียง
ที่สดุ คือ ลาบ โดยนาเนื ้อสัตว์ที่ยังดิบผสมคลุกเข้ ากับเครื่ องเทศ นอกจากนี ้ อาหารหลักของชาวลาว
อีกอย่างคือ ตาหมากหุ่ง โดยนามะละกอมาตาลงพร้ อมพริ ก กระเทียม มะเขือเทศ มะนาว และอื่น ๆ
หรื อชื่อเรี ยกที่เป็ นที่ร้ ูจกั กันมากคือ “ส้ มตา”
3.2 วัฒนธรรมด้ านการแต่งกาย
ผลการศึกษาสรุ ปได้ ว่าประชาชนในภาคตะวันออกมองว่าตนเองยังขาด
ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมด้ านการแต่งกายของประเทศเพื่อนบ้ าน ทังนี
้ ้ ผู้เข้ าร่วมสนทนากล่าวว่าใน
ขณะนี ้มีความรู้เกี่ยวกับการแต่งกายของบางประเทศเท่านัน้ ได้ แก่ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม พม่า ซึ่ง
เป็ นการรับรู้ เพียงผิวเผิน ไม่ลึกซึง้ ผู้วิจยั ได้ นาเสนอภาพวัฒนธรรมด้ านการแต่งกายที่ประชาชนใน
ภาคตะวันออกพอรู้จกั ได้ แก่
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o มาเลเซีย
จากการสนทนากลุ่มประชาชนภาคตะวันออกเกี่ยวกับวัฒนธรรมด้ าน
การแต่งกายของชาวมาเลเซีย ผลการศึกษาพบว่าประชาชนในภาคตะวันออกรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม
การแต่งกายของชาวมาเลเซี ยเพียงผิวเผินเท่านัน้ ได้ แก่ การนุ่งโสร่ ง สวมหมวก ชาวมาเลเซียนิยม
แต่งกายตามความเชื่อ อิทธิพลของศาสนา กล่าวคือ ศาสนาอิสลามเป็ นศาสนาประจาชาติของชาติ
มาเลเซียซึง่ เคร่งครัดในระเบียบปฏิบตั ิตามบทบัญญัตขิ องศาสนา โดยเฉพาะการแต่งกายที่สภุ าพมิด
ทังหญิ
้ งและชาย ในอดีตผู้ชายชาวมาเลเซียมักนุ่งโสร่ง ไม่สวมเสื ้อ ส่วนผู้หญิงนิยมนุ่งผ้ ากระโจมอก
บางคนอาจมีผ้าบางไว้ คลุมไหล่ เรี ยกว่า “บาจู กูหรง” มี ลักษณะเด่นคือ มักจะตัดเย็บด้ วยผ้ าผืน
เดียวกัน
o สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จากการสนทนากลุ่มประชาชนภาคตะวันออกเกี่ยวกับวัฒนธรรมด้ าน
การแต่งกายของประชาชนจากสาธารณรั ฐ ประชาธิ ปไตยประชาชนลาว ผลการศึกษาสรุ ปได้ ว่า
ประชาชนในภาคตะวั น ออกรั บ รู้ เกี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรมการแต่ ง กายของประเทศ สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชน ลาว
o เวียดนาม
จากการสนทนากลุ่มประชาชนภาคตะวันออกเกี่ ยวกับวัฒ นธรรม
ด้ านการแต่งกายของชาวเวียดนาม ผลการศึกษาสรุปได้ ว่าประชาชนในภาคตะวันออกรับรู้ เกี่ ยวกับ
วัฒนธรรมการแต่งกายของชาวเวียดตาม
o พม่า
จากการสนทนากลุ่มประชาชนภาคตะวันออกเกี่ ยวกับวัฒ นธรรม
ด้ านการแต่ง กายของชาวพม่า ผลการศึกษาสรุ ปได้ ว่า ประชาชนในภาคตะวันออกรั บรู้ เกี่ ยวกับ
วัฒนธรรมการแต่งกายของชาวพม่า
3.3 วัฒนธรรมด้ านการทักทาย
จากการศึกษาวัฒ นธรรมด้ านการทักทายของประเทศเพื่ อนบ้ านทัง้ 9
ประเทศ ผลการศึกษาสรุ ปได้ ว่า ประชาชนในภาคตะวันออกมองว่าตนเองยังขาดความรู้ เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมด้ านการทักทายของประเทศเพื่อนบ้ าน ซึ่งเป็ นสิ่งที่ควรจะรู้เนื่องจากเป็ นเรื่ องที่ไม่ไกลตัว
เช่นเดียวกัน ผู้เข้ าร่วมสนทนากลุ่มบางคนรู้จกั การทักทายของประเทศเพื่อนบ้ านบางประเทศ ได้ แก่
การทักทายของชาวลาว การทักทายของชาวกัมพูชา การทักทายของชาวอินโดนีเซีย
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o การทักทายของชาวลาว
จากการสนทนากลุ่มประชาชนภาคตะวันออกเกี่ยวกับวัฒนธรรมด้ าน
การทัก ทายของชาวลาว ผลการศึก ษาพบว่ า ประชาชนในภาคตะวัน ออกรั บ รู้ การทัก ทายของ
ประชาชนชาวลาวเป็ นอย่างดี คือ การยกมือไหว้ เช่นเดียวกับวัฒนธรรมไทย แต่จะใช้ คาพูดทักทายว่า
“สะบายดี” ซึง่ จะแตกต่างจากการทักทายของคนไทยที่กล่าวว่า “สวัสดี”
o การทักทายของชาวกัมพูชา
จากการสนทนากลุ่มประชาชนภาคตะวันออกเกี่ยวกับวัฒนธรรมด้ าน
การทักทายของชาวกัมพูชา ผลการศึกษาสรุ ปได้ ว่าประชาชนในภาคตะวันออกรับรู้ การทักทายของ
ชาวกัมพูชาซึ่งใช้ การยกมือไหว้ เช่นเดียวกัน แต่จะไม่เหมือนกับการไหว้ ของคนไทย ชาวกัมพูชาจะยก
มือไหว้ สงู ราวหน้ าอก ก้ มหัวเล็กน้ อยพร้ อมกับกล่าวคาว่า “ซัวสเด”
o การทักทายของชาวอินโดนีเซีย
จากการสนทนากลุ่มประชาชนภาคตะวันออกเกี่ ยวกับวัฒนธรรมด้ าน
การทัก ทายของชาวอิ น โดนี เ ซี ย ผลการศึกษาสรุ ป ได้ ว่า ประชาชนในภาคตะวันออกรั บรู้ ว่าชาว
อินโดนีเซียทักทายด้ วยการจับมือโดยให้ ระดับความสูงที่เอว ส่วนอีกคนหนึ่งจะก้ ม ลงเล็กน้ อยเป็ นการ
ทักทาย
4.การประชาสัมพันธ์ของรัฐยังไม่ดีพอ
จากการศึกษาในประเด็นการประชาสัมพันธ์ ของรัฐยังไม่ดีพอ ผลการศึกษา
สรุปได้ ว่า ได้ รับทราบข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเข้ าเป็ นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากสื่อ
ต่างๆ แต่ทว่าเป็ นเพียงการรับรู้ในระดับกว้ างๆเท่านัน้ หน่วยงานรัฐยังมิได้ ประชาสัมพันธ์ให้ คนไทยได้
รับรู้ ว่าหลังจากการเข้ าร่ วมเป็ นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ ว คนไทยจะได้ รับ
ประโยชน์ และมี ข้อไม่ดีอย่างไรบ้ าง เพราะเหตุใด จากที่ ไ ด้ พูดคุกับเพื่ อนๆ บางคนยัง ไม่ร้ ู เลยว่า
ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบไปด้ วยประเทศต่างๆกี่ประเทศ ส่วนคาถามที่ว่า
ประเทศใดบ้ างเป็ นผู้ริเริ่ มผลักดันให้ เกิดขึ ้นนันไม่
้ ต้องสงสัยเลยว่าไม่มีใครตอบได้ เนื่องจากหลายคน
มองว่าเป็ นเรื่ องไกลตัว
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อภิปรำยผลกำรวิจัย
การวิ จัยเรื่ อง “กระบวนการสร้ างนวัต กรรมการสื่ อ สารเพื่ อ เตรี ยมความพร้ อมของ
ประชาชนในภาคตะวันออกในการเป็ นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ผู้วิจัยมีประเด็นที่จะ
นามาอภิปรายผล ดังนี ้
1. ผลการศึกษาเชิงสารวจระบุว่าก่อนเข้ ารับการอบรมนักข่าวพลเมืองเยาวชนอาเซียน
นันเยาวชนในภาคตะวั
้
นออกมีความรู้ เกี่ยวกับการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนน้ อย หลั งจาก
อบรมแล้ ว ผลการศึก ษาระบุว่า เยาวชนได้ รั บ ความรู้ เพิ่ ม มากขึ น้ อย่ า งไรก็ ต าม ผลการศึก ษา
สอดคล้ องกับการศึกษาของสมใจ กงเติม ซึ่งศึกษาความพร้ อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน ผลการศึกษาพบว่ามีความพร้ อมอยู่ในระดับที่ไม่มากนัก
ประเด็นที่ได้ ผลการวิจยั เหมือนกันคือ เยาวชนในภาคตะวันออกพยายามหาความรู้เกี่ยวกับการเข้ าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังจะเห็นได้ จากผลการวิจยั ในครัง้ นี ้ที่ระบุว่าเยาวชนในภาคตะวันออก
บางคนได้ พัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเพื่อให้ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้ นอกจากนี ้
เยาวชนในภาคตะวันออกยังใช้ เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
อาเซียน นอกจากนี ้ ผลการวิจยั ยังสอดคล้ องกับคากล่าวของทูตประจากรุงบันดาเสรี เบกาวัน ณ กรุง
จากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย ที่กล่าวว่าในขณะนี ้หลายประเทศเห็นพ้ องต้ องกันว่าจะต้ องเร่งเตรี ยม
ความพร้ อมของเยาวชนในประเทศให้ ก้าวทันต่อการเปลี่ ยนแปลงที่ จ ะเกิ ด ขึน้ โดยเฉพาะการที่
สถาบันการศึกษาให้ ความสาคัญกับการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษให้ มีประสิทธิภาพ
ในประเด็นการพัฒนาภาษาอังกฤษของเยาวชน สอดคล้ องกับผลการวิจยั ในครัง้ นี ้ซึง่ ได้
จากการสนทนากลุ่ม การวิจยั พบว่าผู้เข้ าอบรมในภาคตะวันออกเห็นว่าปั ญหาหนึ่งซึ่งเป็ นปั ญหา
ใหญ่ ส าหรั บ เยาวชนไทยที่ จ ะต้ อ งเร่ ง พัฒ นาให้ ดี ก ว่ า นี ้ คื อ การที่ เ ยาวชนไม่ ส ามารถสื่ อ สาร
ภาษาอัง กฤษกั บ ชาวต่า งประเทศได้ ประกอบกั บ อาเซี ย นได้ ก าหนดให้ ใช้ ภาษาอัง กฤษเป็ น
ภาษากลาง ทังการประชุ
้
ม การจดบันทึกการประชุม การทาจดหมายแจ้ งเตือน และการทากิจกรรมที่
ต้ องการมีใช้ ภาษาในการสื่อสาร ผลการวิจยั ยังพบว่า ผู้เข้ าอบรมในภาคตะวันออกเห็นข้ อจากัดบาง
ประการเกี่ยวกับการใช้ ภาษาอังกฤษของเจ้ าหน้ าที่รัฐไทยในท้ องถิ่นที่ในอนาคตจะต้ องพบปะสื่อสาร
กับชาวต่างประเทศที่เข้ ามาประกอบอาชีพในประเทศไทย ซึง่ จากการสนทนากลุ่มได้ พบว่าเจ้ าหน้ าที่
รัฐในท้ องถิ่นภาคตะวันออกจะต้ องพัฒนาภาษาอังกฤษให้ ดีกว่านี ้เพื่อรองรับและปรับตัวให้ เข้ ากับ
สภาวการณ์ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต นอกจากนี ้ ผลการวิจยั ยังพบว่าในอนาคตถ้ าหากหน่วยงานภาครัฐ
ในภาคตะวัน ออกเปิ ดรั บ สมัค รเจ้ า หน้ า ที่ พนัก งาน เกณฑ์ ประการหนึ่ง ที่ ส าคัญ ที่ จ ะต้ อ งน ามา
พิจารณาคือ การใช้ ภาษาอังกฤษของผู้สมัครเข้ าทางาน ซึ่งประเด็นนี ้จะเกี่ยวข้ องกับการเตรี ยมความ
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พร้ อมของเยาวชนในภาคตะวันออกที่ต้องเร่งพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเอง ทังนี
้ ้ งานวิจยั ชิ ้นนี ้ระบุ
ว่า การขาดทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษของผู้เข้ าอบรมในภาคตะวันออกนัน้ ประกอบด้ วย การขาด
ทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษของเจ้ าหน้ าที่รัฐในท้ องถิ่นและการขาดทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษของ
ประชาชนในภาคตะวันออก
ผลการวิจยั ยังสอดรับกับผลการวิจยั ของผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ที่เก็บ
ข้ อมูล ด้ วยการสัมภาษณ์ เจาะลึกความเข้ าใจ ความพร้ อมของนักวิช าชีพทัง้ 7 อาชีพในการเข้ าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย ซึ่งได้ ผลการวิจยั ว่าบุคลากรจากวิชาชีพพยาบาลใน
ประเทศไทยมีจุดแข็งหลายประการ แต่ทว่าสิ่งที่พยาบาลจานวนหนึ่ งเป็ นกังวลใจ คือ คาดว่าจะมี
พยาบาลจากประเทศในอาเซียนโดยเฉพาะพยาบาลจากประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ซึ่ง เป็ นประเทศผลิต
พยาบาลมากที่สุดในอาเซียนเดินทางเข้ ามาทางานในประเทศไทยมากขึ ้น ซึ่งเชื่อว่าทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของพยาบาลชาวพิลิปปิ นส์ดีกว่าทักษะของพยาบาลไทยมาก นอกจากนี ้ ผลการวิจยั ที่
สะท้ อนให้ เห็นถึงการขาดทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษของคนไทย ยังสอดรับกับการวิจยั ของ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ ที่ระบุว่าวิชาชีพ วิศวกรไทยอยู่ในระดับที่มีศกั ยภาพสูงทัดเทียมกับวิศวกรจาก
ประเทศสิงคโปร์ ฟิ ลิปปิ นส์ แต่มีข้อเสียเปรี ยบด้ านการใช้ ภาษาอังกฤษ
2. ผลการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความรู้ เกี่ ย วกั บ ประเทศสมาชิ ก ประชาคมอาเซี ย นซึ่ ง
ประกอบด้ วย 10 ประเทศ จากการสนทนากลุ่มพบว่า ผู้เข้ าอบรมในภาคตะวันออกมีความรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมของประเทศในอาเซียนน้ อย แบ่งออกเป็ น วัฒนธรรมด้ านอาหาร ซึ่งผู้เข้ าอบรมในภาค
ตะวันออกมีความรู้ วัฒ นธรรมด้ านอาหารของประเทศในอาเซี ยนไม่เกิน 5 ประเทศ กล่าวคือ ไม่
สามารถบอกได้ ว่าอาหารประจ าชาติข องประเทศในอาเซี ยนเป็ นอาหารประเภทใด มี อะไรบ้ า ง
นอกจากนี ้ ผู้เข้ าอบรมในภาคตะวันออกยังมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมด้ านการแต่งกาย การทักทาย
ของเพื่ อนบ้ านในอาเซี ยนอยู่ในระดับ น้ อย คือ ไม่เกิ น 50 เปอร์ เ ซ็ นต์ กล่า วอี กนัยหนึ่ง มี ค วามรู้
วัฒ นธรรมการทักทาย วัฒ นธรรมการแต่ง กายไม่เกิ น 5 ประเทศใน 10 ประเทศ แสดงให้ เห็นว่า
ประชาชนในภาคตะวันออกยังรู้จกั วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้ านไม่มากนัก
3. ผลการวิจยั พบว่าบุคคลที่อยู่ใน 7 วิชาชีพ ประกอบด้ วย แพทย์ พยาบาล นักบัญชี
สถานปนิก นักสารวจ ทันตแพทย์ วิศวกร เป็ นอาชีพที่ได้ รับสิทธิพิเศษให้ สามารถเดินทางไปประกอบ
อาชีพในประเทศอาเซียนได้ ซึง่ ผลการศึกษาจากการวิจยั เอกสารพบว่าสิ่งที่บคุ คลากรจาก 7 วิชาชีพ
ดังกล่าวกังวลใจ คือ แรงงานใน 7 วิชาชีพจากประเทศในอาเซียนซึ่งมีคา่ แรงที่ต่ากว่าแรงงานไทยจะ
ย้ ายถิ่นฐานเข้ ามาประกอบอาชีพในประเทศไทยมากขึ ้น เมื่อถึงเวลานัน้ จะทาให้ เกิดการแย่งงานใน
7 วิ ช าชี พ ดัง กล่า วนี ม้ ากขึน้ สอดรั บ กับ ผลการวิ จัย ของนัก วิ จัย ด้ า นเศรษฐศาสตร์ ณรงค์ เพช็ ร
ประเสริ ฐ นักวิชาการด้ านเศรษฐศาสตร์ การเมือง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ที่กล่าวว่า การเปิ ดเออีซี
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ในปี 2558 จะทาให้ มีการเคลื่อนย้ ายแรงงานอย่างเสรี ทาให้ ตลาดแรงงานมีความยืดหยุ่นมากขึน้
และแรงงานจากทัง้ 10 ประเทศสมาชิกเออีซีมีการแข่งขันกันสูง ซึง่ ในส่วนของแรงงานไทยมีจดุ เด่นใน
เรื่ องการมีอธั ยาศัยที่ดี มีใจรักงานบริ การ ปรับตัวและเรี ยนรู้งานต่างๆ ได้ เร็ ว แต่มีจดุ อ่อนด้ านทักษะ
ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ระเบียบวินยั และการบริหารงาน ไม่กล้ าตัดสินใจและขาด
การวางแผนอย่า งเป็ นระบบ สิ่ ง ที่ น่า เป็ นห่ว งคื อ แรงงานฝี มื อ ไทยซึ่ง มี ข้ อ ตกลงยอมรั บ ร่ ว มใน
คุณ สมบัตินักวิ ช าชี พ ของอาเซี ย นใน 7 สาขา อาจจะถูกแย่ง งาน รวมทัง้ การเข้ ามาทดแทนของ
แรงงานที่มีคา่ ตอบแทนต่ากว่าแรงงานไทย อีกทังบุ
้ คลากรวิชาชีพบางส่วนอาจจะเคลื่อนย้ ายออกไป
ทางานต่างประเทศมากขึน้ ดังนัน้ กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจึงต้ องเตรี ยมความ
พร้ อมให้ แก่แรงงานไทยทังด้
้ านภาษาต่างประเทศ และไอที พร้ อมกับเรี ยนรู้ วฒ
ั นธรรมของประเทศ
สมาชิกเออีซี
นอกจากนี ้ ผลการวิจยั ยังสอดรับกับผลการวิจยั ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาล
วานิช ที่เก็บข้ อมูลด้ วยการสัมภาษณ์เจาะลึกความเข้ าใจ ความพร้ อมของนักวิชาชีพทัง้ 7 อาชีพใน
การเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนของประเทศไทย ซึ่ง ได้ ผลการวิจัยว่า อาชี พที่อาจจะถูกนัก
วิชาชีพจากต่างประเทศแย่ง งานไป คือ อาชีพ ทันตแพทย์ พยาบาล โดยกล่าวว่า กลุ่ม วิชาชีพ ที่ มี
ความสุ่มเสี่ยงที่จะได้ รับผลกระทบมากที่สดุ ภายหลังการเปิ ดอาเซียนคือ กลุ่มทันตแพทย์ ซึ่งคาดว่า
จะมีทันตแพทย์จากประเทศในต่างประเทศ โดยเฉพาะทันตแพทย์จากประเทศแถบยุโรปที่ได้ โอน
สัญชาติเป็ นสิงคโปร์ ตามเงื่อนไขของประเทศดังกล่าว เข้ ามาขอใช้ สิทธิ์ ประกอบวิชาชีพในประเทศ
ไทย เนื่องจากมีความสนใจที่จะเข้ ามาทางานในประเทศไทย
ข้ อเสนอแนะกำรวิจัย
จากผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในภาคตะวันออกมี ความรู้ เกี่ ยวกับวัฒนธรรมของ
ประเทศเพื่อนบ้ านในอาเซียนน้ อย ได้ แก่ วัฒนธรรมด้ านอาหาร การแต่งกาย การทักทาย หน่วยงาน
ของรัฐและเอกชนควรจะส่งเสริ มให้ ประชาชนในภาคตะวันออกและในประเทศไทยได้ ร้ ูจกั วัฒนธรรม
ทั่วไปของประเทศในอาเซี ยนให้ ม ากกว่านี ้ อย่างน้ อยที่ สุด ควรจะให้ ร้ ู จักวัฒ นธรรมการทักทาย
ถ้ าหากพบปะกันชาวอินโดนีเซีย ชาวมาเลเซีย ชาวบรูไน จะทักทายพวกเขาเหล่านันด้
้ วยคาว่าอะไร
หรื อทักทายอย่างไร เป็ นต้ น นอกจากนี ้ รัฐควรส่งเสริ ม ให้ ประชาชนมีความรู้ ในเรื่ องที่เป็ น “ความ
อ่อนไหว”ของแต่ละประเทศ เช่น หากพบเจอนักท่องเที่ ยวจากประเทศบรู ไ น ควรหลี กเลี่ ยงที่ จ ะ
สนทนาในประเด็นใด หรื อ หากพบเจอนักท่องเที่ยวจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ควรหลีกเลี่ยงการพูดว่า “ลาวเป็ นเมืองน้ อง ไทยเป็ นเมืองพี่” หรื อ “พี่ไทย น้ องลาว” เป็ นต้ น
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โครงกำรวิจัย
กำรฝึ กอบรมนักข่ ำวพลเมืองเยำวชนเศรษฐกิจอำเซียน
ความเป็ นมาและความสาคัญของโครงการ
ระบบโลกเสรี ได้ ส่งผลให้ เกิดการแข่งขันระดับโลก องค์กรทัว่ โลกต้ องเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทาให้ รูปแบบการดาเนินการขององค์กรต่าง ๆ ต้ องมีการเปลี่ยนแปลง
ปรั บ ปรุ ง ไปอย่ า งรวดเร็ ว และต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ สามารถอยู่ ร อดและประสบความส าเร็ จ ใน
สภาพแวดล้ อมที่ เ ปลี่ ย นแปลงแบบพลวั ต ร องค์ ก รที่ ก าลั ง มองหาหนทางอยู่ ร อดจะต้ องมี
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ และในทานองเดียวกันจะต้ องสามารถรักษาตลาด
ในประเทศจากการเข้ ามาของคูแ่ ข่งต่างชาติที่นบั วันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ ้น ด้ วยผู้นาอาเซียนได้ ตก
ลงร่วมกันที่จะรวมตัวเป็ นประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) เพื่อให้ อาเซียนสามารถ
แข่งขันกับภูมิภาคอื่น และทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้ าทายใหม่ ๆ ในอนาคต พัฒนาการที่
สาคัญดังกล่าว ส่งผลให้ ส่งผลให้ ทุกประเทศในอาเซียนรวมทังประเทศไทยเกิ
้
ดการเปลี่ยนแปลงใน
ทุกด้ าน ทาให้ มีผลกระทบทังทางด้
้
านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้ าน
การท่องเที่ยว ดังนันองค์
้ กรในประเทศไทยทังภาครั
้
ฐ และเอกชนต้ องเตรี ยมความพร้ อมของบุคลากร
ให้ มีความรู้ ความสามารถในการจัดการภายใต้ เศรษฐกิจโลกยุคใหม่ และภายใต้ ประชาคมอาเซียน
ให้ ประสบความสาเร็จอย่างยัง่ ยืน
ประชาคมอาเซียน หรื อ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association
of South East Asian Nations: ASEAN) เป็ นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉี ย งใต้ มี จุด เริ่ ม ต้ น โดยประเทศไทย มาเลเซี ย และฟิ ลิ ป ปิ นส์ ได้ ร่ ว มกัน จัด ตัง้ สมาคมอาสา
(Association of South East Asia) เมื่ อ เดื อ น กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ เพื่ อ ความร่ ว มมื อ กัน ทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แต่ดาเนินการไปได้ เพียง ๒ ปี ก็ต้องหยุดชะงักลง เนื่องจากความ
ผกผันทางการเมืองระหว่างประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซี ย จนเมื่ อมี การฟื ้นฟูสัม พันธ์
ทางการทูต ระหว่ า งสองประเทศ จึง ได้ มี ก ารแสวงหาหนทางความร่ ว มมื อ กัน อี ก ครั ง้ สมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ จึงได้ ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ หลังจาก
การลงนามในปฎิ ญญาสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (Declaration of ASEAN
Concord) หรื อเป็ นที่ ร้ ู จักกันในอี กชื่ อหนึ่ง ว่า ปฏิ ญญากรุ งเทพ (The Bangkok Declaration) โดย
สมาชิ กผู้ก่อตัง้ มี ๕ ประเทศ ได้ แก่ มาเลเซี ย อินโดนิเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ สิง คโปร์ และไทย (พันเอก
(พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ เป็ นรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศ ในขณะนัน)
้
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ประชาคมอาเซียน (Asian Community) ประกอบไปด้ วย ๓ เสาหลัก ได้ แก่ ประชาคม
การเมืองและความมัน่ คงอาเซียน (APSC ASEAN Political and Security Community ) ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC ASEAN Economic Community ) และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน
(ASCC ASEAN Socio-culture Community) สาหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป้าหมาย คือ การ
รวมตลาดของ ๑๐ ประเทศสมาชิ ก เป็ นตลาดเดี ย วและร่ ว มฐานผลิ ต (Single Market and
Production Base) ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) พิมพ์เขียว (Blue Print) ของการดาเนินการ
๔ ด้ าน คือ การเป็ นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วมกัน การสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิ จของอาเซี ยน การพัฒนาเศรษฐกิ จอย่างเสมอภาค การบูรณาการเข้ ากับเศรษฐกิ จโลก
(กระทรวงการต่างประเทศ ประชาคมอาเซียน, ๒๕๕๔) ด้ วยความหวังที่กลุ่มประเทศอาเซียน จะมี
ความเข้ ม แข็ง และมี อานาจการต่อรองที่ เ ข้ ม แข็ง กลุ่ม หนึ่ง ของโลก ในการก้ า วไปเป็ นประชาคม
อาเซี ย น จ าเป็ นที่ จ ะต้ อ งมี ก ารเตรี ย มพร้ อมในทุก ด้ า น แต่ใ นขณะเดี ย วกัน ก็ ยัง มี ปั จ จัย ต่า งๆที่
จาเป็ นต้ องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อก้ าวไปสู่การเป็ นประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์ ในยุคของสังคมแห่ง
การเรี ยนรู้ กับสังคมธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว การศึกษาได้ มี บทบาทสาคัญมากขึ ้นต่อการ
พัฒนาประเทศ สังคมต้ องการทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีศกั ยภาพเพิ่มมากขึ ้น
เพื่อมารองรับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ประเทศไทยมีแนวโน้ มชัดเจนที่จะใช้ การศึกษาเป็ นเครื่ องมือใน
การพัฒ นาคนให้ มี คุณ ภาพ โดยเน้ นการพัฒ นาระบบบริ หารและการจัดการศึกษาเพื่ อเพิ่ม พลัง
ส่งเสริ มสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษา อันจะนาไปสู่การพัฒนาเยาวชน และประชาชนที่เป็ น
ทรัพยากรอันมีคา่ ของประเทศต่อไป
จะเห็ น ได้ ว่ า การเปิ ดประชาคมอาเซี ย นจึ ง มี ผ ลกระทบอย่ า งยิ่ ง ต่ อ ระบบการจัด
การศึกษา หากระบบการจัดการศึกษาไม่สามารถผลิตบุคลากร หรื อบัณฑิตที่ เป็ นไปตามความ
ต้ องการของประชาคมอาเซียนแล้ ว ความสามารถในการแข่งขันภาคธุรกิจ ของประเทศไทยก็ ไ ม่
สามารถที่จะประสบความสาเร็จเท่าเทียมกับประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนได้ ดังนันโครงการฝึ
้
กอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการนักข่าวพลเมืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงจาเป็ นต้ องดาเนินการเพื่อสร้ างคุณลักษณะ
ของนักเรี ยนและบัณ ฑิตให้ พร้ อมต่อการเป็ นสมาชิ กประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน อันจะส่ง ผลให้
ประเทศมีกาลังทรัพยากรที่สาคัญสาหรับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจก้ าวสูก่ ารเปิ ดประชาคมอาเซียน
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อปลูกฝั งและสนับสนุนให้ เยาวชนเกิดการเรี ยนรู้ รับรู้ และเข้ าใจการเข้ าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
2.เพื่อสร้ างนักข่าวพลเมืองที่มีความรู้ทางด้ านการเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผู้เข้ าอบรมในโครงการ
รายชื่อผู้เข้ าร่ วมโครงการและโรงเรี ยนที่สงั กัด ผู้เข้ าร่ วมโครงการเป็ นนักเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษา จานวน 35 คน จากโรงเรี ยน 7 โรง ในจังหวัดภาคตะวันออก 6 จังหวัด ดังนี ้
ตารางที่ 1 รายชื่อเยาวชนและโรงเรี ยนที่สงั กัด
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

รายชื่อ
เจนจิรา
สาวิตรี
อวัสดา
ชลธิชา
ภานุเดช
ภัลลภ
บุญฤทธิ์
จิราภรณ์
ยุพดี
อรรถบูลย์
นลธวัช
ศราวุฒิ
พงศธร
ณัฐดนัย
เมธาสิทธิ์
เจตพล
โชติกา
ชญานิน
สิริพงษ์

นามสกุล
บุญธรรม
เหมือนขาว
โชติชว่ ง
เทพมะณี
แปงคา
สุริยนต์
บุญเย็น
พรมศร
กันตวิรุฒ
มัง่ มี
วัฒนา
แซ่เตียง
โพธิ์คา
ไชยลังกา
ลีละสุนทรเลิศ
พิมพ์วนั
แขกรัมย์
สีหา
ทัศพร

โรงเรี ยน
ระยองวิทยาคมปากน ้า
ระยองวิทยาคมปากน ้า
ระยองวิทยาคมปากน ้า
ระยองวิทยาคมปากน ้า
ระยองวิทยาคมปากน ้า
สระแก้ ว
สระแก้ ว
ขลุงรัชดาภิเษก
ขลุงรัชดาภิเษก
ขลุงรัชดาภิเษก
ขลุงรัชดาภิเษก
ขลุงรัชดาภิเษก
โพธิสมั พันธ์พิทยาคาร
โพธิสมั พันธ์พิทยาคาร
โพธิสมั พันธ์พิทยาคาร
โพธิสมั พันธ์พิทยาคาร
โพธิสมั พันธ์พิทยาคาร
โพธิสมั พันธ์พิทยาคาร
โพธิสมั พันธ์พิทยาคาร
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

วัชราภรณ์
สุภาพร
วรุฒม์
ปรี ยานุช
ขวัญตา
ชื่นสุดา
โสรญา
นัทฐมล
ขวัญนภา
ณัฏฐิ ดา
สุวลักษณ์
กมลรัตน์
กมลวรรณ
เรวัฒ
อภิมขุ
วิสทุ ธิ์

เบ็ญจมภิญโญ
พิษหอม
เนียมหอม
ศาสนกิจ
กรรณิกา
ศักดิอ์ ดุ มเดช
โรจน์ศลิ ป์
เครื อปิ่ นไชย
โสดาราม
อ่อนเจริญ
พรมกิจ
อุน่ ทวง
กิมสอ
ยอดหมวก
โสภาค
พานทอง

โพธิสมั พันธ์พิทยาคาร
โพธิสมั พันธ์พิทยาคาร
โพธิสมั พันธ์พิทยาคาร
เขาน้ อยวิทยาคม
เขาน้ อยวิทยาคม
เขาน้ อยวิทยาคม
เขาน้ อยวิทยาคม
เขาน้ อยวิทยาคม
ดัดดรุณี
ดัดดรุณี
ดัดดรุณี
ดัดดรุณี
ดัดดรุณี
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ

จากตารางที่ 1 โรงเรี ยนที่เข้ าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการกระบวนการสร้ างนักข่าว
พลเมืองเพื่อเตรี ยมความพร้ อมของเยาวชนในภาคตะวันออกสู่การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประกอบด้ วย 7 โรงเรี ยนในภาคตะวันออก โดยมีจานวนนักเรี ยนที่เข้ าร่วมโครงการทังสิ
้ ้น 35 คน ดังนี ้
1. โรงเรี ยนระยองวิทยาคมปากน ้า
ระยอง
จานวน 5 คน
2. โรงเรี ยนสระแก้ ว

สระแก้ ว

จานวน 2 คน

3. โรงเรี ยนขลุงรัชดาภิเษก

จันทบุรี

จานวน 5 คน

4. โรงเรี ยนโพธิสมั พันธ์พิทยาคาร
5. โรงเรี ยนเขาน้ อยวิทยาคม

ชลบุรี
ตราด

จานวน 10 คน
จานวน 5 คน

6. โรงเรี ยนดัดดรุณี

ฉะเชิงเทรา

จานวน 5 คน

7. โรงเรี ยนอรัญประเทศ

สระแก้ ว

จานวน 3 คน
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กำหนดกำร
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกระบวนกำรสร้ ำงนักข่ ำวพลเมืองเพื่อเตรียมควำมพร้ อมของ
เยำวชนในภำคตะวันออกสู่กำรเป็ นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
กลุ่มวิชำวำรสำรศำสตร์ ภำควิชำนิเทศศำสตร์
คณะมนุษยศำสตร์ และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ
วันที่ 22-24 พฤษภำคม 2557
*******************************************
วันพฤหัสบดีท่ ี 22 พฤษภำคม 2557
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
12.30 น. ลงทะเบียน ณ ห้ องประชุม 102 คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
13.00 น. พิธีต้อนรับผู้เข้ าร่วมโครงการ แนะนาพี่เลี ้ยง และกิจกรรมสันทนาการ
14.00 น. เยี่ยมชมศูนย์เรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ทางทะเลและพิพิธภัณฑ์สตั ว์น ้า มหาวิทยาลัย
บูรพา
16.00 น. กิจกรรมสันทนาการ แนะนาตัว ละลายพฤติกรรม โดย นิสิตวารสารศาสตร์
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ห้ องประชุม 102 คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
18.00 น. นัดหมายกิจกรรมวันถัดไป
18.30 น. เข้ าที่พกั เรื อนรับรองและอาคารเสนาะ อูนากูล มหาวิทยาลัยบูรพา
19.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันศุกร์ ท่ ี 23 พฤษภำคม 2557
07.00 น. รับประทานอาหารเช้ า
08.30 น. ลงทะเบียน ณ ห้ องพิบลู สงคราม
09.00 น. พิธีเปิ ดโครงการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
09.30 น. การบรรยายเรื่ อง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
โดย อาจารย์ ดร. จักรี ไชยพินิจ อาจารย์ประจาคณะรัฐศาสตร์ และนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
10.20 น. อาหารว่าง
12.00 น. พัก - อาหารกลางวัน
13.00 น. การบรรยายเรื่ อง “เรี ยนรู้การทาข่าวอย่างไรให้ สนุก” โดย คณะวิทยากร
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14.30 น.
14.30 น.
15.30 น.
17.00 น.

พัก – อาหารว่าง
เสวนาเรื่ อง “ชุมชนกับการเข้ าสู่ AEC” โดย ผศ.ดร.บุญเชิด หนูอิ่ม
กิจกรรมสันทนาการ
กิจกรรมฐานฝึ กปฏิบตั กิ าร โดย คณะวิทยากร
กลุม่ ที่ 1 การผลิตและเผยแพร่ขา่ วสาหรับลงเฟซบุ๊ก
กลุม่ ที่ 2 การผลิตและเผยแพร่ขา่ วสาหรับสื่อยูทปู
กลุม่ ที่ 3 การผลิตและเผยแพร่ขา่ วสาหรับสื่อหนังสือพิมพ์
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. ประชุมกลุม่ วางแผนการทางาน
20.30 น. เข้ าที่พกั
วันเสำร์ ท่ ี 24 พฤษภำคม 2557
07.00 น. รับประทานอาหารเช้ า
08.30 น. นักข่าวพลเมืองเยาวชนนาเสนอผลงาน รับฟั งข้ อเสนอแนะจากวิทยากรและเพื่อน
ผู้เข้ าร่วมโครงการ
10.00 น. พัก – อาหารว่าง
10.15 น. นักข่าวพลเมืองเยาวชนนาเสนอผลงาน (ต่อ)
11.00 น. พิธีมอบประกาศนียบัตร
12.00 น. พัก - อาหารกลางวัน
13.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
..........................................................
วัน เวลา สถานที่การจัดโครงการ
วันพฤหัสบดีที่ 22-24 พฤษภาคม 2557 ณ. คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
กิจกรรมโครงการ
 บรรยาย/อภิปราย/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 ศึกษาดูงานนอกสถานที่
 ฝึ กปฏิบตั กิ ารผลิตและเผยแพร่ขา่ วสารผ่านสื่อต่างๆ

244

 ประเมินผลโครงการ
สถานที่ผลิตสื่อ
1. กลุ่ ม ผลิ ต สื่ อ เฟซบุ๊ ก ใช้ ห้ องปฏิ บัติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ และสานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2. กลุ่มหนังสือพิมพ์ ใช้ ห้องปฏิบตั ิการหนังสือพิมพ์ลานมะพร้ าว คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3. กลุ่มยูทูป ใช้ ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และ
สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ช่องทางการเผยแพร่ผลงาน
1. เผยแพร่ลงหนังสือพิมพ์ลานมะพร้ าว
2. เผยแพร่ลง www.coconews.in.th
3. เผยแพร่ทางสถานีวิทยุทางอินเตอร์ เน็ตของมหาวิทยาลัยบูรพา
4. เผยแพร่ลงสถานีโทรทัศน์แสนสุขวิชนั่ (SVTV)
5. เผยแพร่ลงเครื อข่ายสถานีวิทยุชมุ ชนเพื่อเด็กและเยาวชนภาคตะวันออก
6. เผยแพร่ลง CTV เคเบิลทีวีชลบุรี
7. เผยแพร่ลงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ชลบุรี
8. เผยแพร่ลงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี
9. เผยแพร่ลง twitter @EconewsReporting และ #EconewsReporting
ผลที่คาดว่าจะได้ รับจากการจัดโครงการ
1. เยาวชนเกิดการเรี ยนรู้ รับรู้และเข้ าใจ ด้ านการเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. เยาวชนสนใจในประเด็นการเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4.3 กำรวิเครำะห์ ข้อมูลด้ ำนควำมรู้ ควำมเข้ ำใจเศรษฐกิจอำเซียน
การศึกษาผลการศึกษาในประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้ านความรู้ ความเข้ าใจเศรษฐกิจ
อาเซียน ของเยาวชนในภาคตะวันออก ผู้วิจยั นาเสนอโดยแบ่งออกเป็ น 4 ด้ าน ประกอบด้ วย 1) ด้ าน
การเป็ นตลาดฐานการผลิตเดียว โยกย้ ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี 2) การมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันสูงด้ านการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน การคุ้มครองทรัพย์สินทางปั ญญา การพัฒนาเทคโนโลยี
การสื่ อสารสารสนเทศและการพัฒ นาพลัง งาน 3) การมี พัฒ นาการทางเศรษฐกิ จ ที่ เท่าเที ยมกัน
ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมและการขยายตัวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ ความ
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ช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ (CLMV) เพื่อลดช่องว่างของระดับการพัฒนา 4) การจัดทาข้ อตกลง
เขตการค้ าเสรี ว่าด้ วยการใช้ อตั ราภาษีพิเศษ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

