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เขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส 2) เพื่อพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อ
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ประกอบด้วยบุคลากรจากองค์กรด้านการพฒันาเด็กและเยาวชน ด้านสิทธิมนุษยชน โรงเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาในจงัหวดักรุงเทพฯ และสถานสงเคราะห์เด็กในจงัหวดักรุงเทพฯ ร่วมกบัการ
จดัสนทนากลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัจากองค์กรดา้นการท่องเท่ียว ใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา 
(Content Analysis) เพื่อสรุปเป็นกระบวนการเรียนรู้อนัเกิดจากการพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อ
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ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีสอดคล้องกับองค์ประกอบท่ีมีผลต่อการ
เสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาสจะอยู่บนพื้นฐานของ
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เรียนรู้ยอ่ย คือ 1) นบัถือตนเอง 2) ไม่ละเมิดสิทธิ เสรีภาพของผูอ่ื้น 3) ไม่เหยียดหยาม ลดทอนหรือ
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เรียนรู้ย่อย คือ 1) ไม่เลือกปฏิบติั 2) เปิดใจยอมรับความแตกต่าง 3) ให้โอกาสท่ีเหมือนกนับน
พื้นฐานของความหลากหลาย และประการสุดทา้ย ความเป็นธรรม มีประเด็นการเรียนรู้ย่อย คือ 1) 
ยึดมัน่ในความยุติธรรม 2) มีคุณธรรม 3) เขา้ใจและรับผิดชอบในสิทธิและหนา้ท่ีของตนเอง ทั้งน้ี
กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีพฒันาข้ึนเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อ
เด็กด้อยโอกาส มีลกัษณะรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงบ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกบัเชิงทศันศึกษา เป็น
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ให้เกิดการยอมรับ และเข้าใจในความแตกต่างหลากหลายของคนในสังคม ซ่ึงจดักิจกรรมการ
ท่องเท่ียวในระยะเวลา 1 วนั เขตพื้นท่ีท่องเท่ียวอยู่ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ได้แก่ วดัโพธ์ิ 
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และDialogue in the dark โดยมีกลุ่มเป้าหมายของ
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There are two objectives of our qualitative research. First, we need to learn about the 

elements that effect on knowledge of human to underprivileged children. Finally, we need to 
develop the tourism activities for more understanding in underprivileged children. We collected 
the sample data by using in-depth interview methodology from child and youth development 
organization, human rights organization, secondary school, and children institutional care. 
Moreover, this research also focus group experts related in Tourism. Data was analyzed by using 
Content Analysis for analyze, summarize and show the new learning processes to improve human 
knowledge for understanding in underprivileged children. 

Our research found that there are three learning concept elements whether affect human 
knowledge for understanding in underprivileged children. Human dignity respect is the primary 
element that contain three subjects include Self Esteem, Don’t violate of personal rights and 
Don’t look down on other people respectively. The secondary element is equality that focus on 
Don’t discriminate, Open-mindedness and To give the same chance without bias respectively. 
The last one is equity that consists To focus on justice, Have a goodness and Was responsible on 
duty respectively. For enhance learning for living in social in peace and adjust an attitude about 
human diversity, we set Voluntourism and Educational tourism activity for students and 
underprivileged children around Bangkok such as Wat Pho, Rattanakosin Exhibition Hall, 
Chulalongkorn hospital and Dialogue in the dark during the day. 
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รวมถึงความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ อีกทั้งช่วยตรวจสอบ แกไ้ขปัญหา ตลอดจนให้แรงใจ และทุกส่ิงทุก
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บทที ่1 
 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 

“มนุษยเ์ราเกิดมามีร่างกายและปัญญา สมอง ไม่เสมอกนั เม่ือเร่ิมตน้ก็เกิดความอยุติธรรม
เสียแลว้เช่นน้ี เป็นหนา้ท่ีของสังคมท่ีจะขจดัปัดเป่าความไม่เสมอภาคนั้นให้นอ้ยลงท่ีสุดท่ีจะกระท า
ได”้ (ป๋วย อ๊ึงภากรณ์, อา้งถึงใน สฤณี อาชาวนนัทกุล, 2512: 11) จากค ากล่าวขา้งตน้แสดงให้เห็น
ถึงความส าคญัของการสร้างความเสมอภาค และความเป็นธรรมให้ปรากฏข้ึนจริงในสังคมไทย
อย่างเป็นรูปธรรม เน่ืองดว้ยความหลากหลาย และแตกต่างกนัของมนุษยใ์นด้านต่างๆ อาทิ เพศ
สภาพ เช้ือชาติ ศาสนา ชนชั้นทางสังคม การศึกษา วฒันธรรม ฐานะทางเศรษฐกิจ และอ่ืนๆอีก
หลายประการ เป็นผลให้เกิดมีความเหล่ือมล ้ า และความไม่เสมอภาคข้ึนในสังคม ไม่เพียงแต่ใน
สังคมไทยเท่านั้น ปัญหาดงักล่าวเป็นประเด็นท่ีสังคมโลกหันมาให้ความสนใจ และหาทางแกไ้ข 
เพื่อใหทุ้กคนในสังคมอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุขบนฐานของความเสมอภาคท่ีเป็นธรรมท่ามกลางความ
หลากหลายของมนุษยท่ี์นบัวนัยิ่งมีมากข้ึน แต่สังคมท่ีปราศจากความเหล่ือมล ้านั้นถือเป็นสังคมใน
อุดมคติ ยงัเป็นส่ิงท่ีห่างไกลความเป็นจริงในสังคมไทย ดงันั้นการเสริมสร้างความเขา้ใจในความ
หลากหลายของมนุษยจึ์งเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถช่วยบรรเทาปัญหาน้ีได ้ซ่ึงควรเร่ิมปลูกฝัง
จิตส านึกท่ีดี และความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งน้ีใหเ้กิดแก่เด็ก และเยาวชนอนัเป็นก าลงัส าคญัของประเทศ 

สาเหตุหน่ึงท่ีก่อเกิดปัญหาความเหล่ือมล ้าในสังคม นัน่คือ ความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจ 
จะเห็นวา่ จ  านวนของประชากรท่ีมีฐานะดีจะมีนอ้ย และกระจุกตวักวา่จ านวนคนจน1ซ่ึงกระจายอยู่
ทัว่สังคมไทย จากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านกังานสถิติแห่งชาติ ระบุวา่ 
ปีพ.ศ.2554 มีจ านวนคนจนทั้งหมด 8.8 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.15 ของประชากรทั้ง
ประเทศ โดยสถิติไดล้ดลงอย่างต่อเน่ืองทั้งจ  านวนคนจนและสัดส่วนคนจนจากปีพ.ศ.2543และปี

                                                        
1 ในท่ีน้ีคนจน หมายถึง บุคคลท่ีมีรายจ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภคต ่ากว่าเส้นความยากจน (Poverty line) ท่ีค  านวณเป็นตวัเงินท่ี
สะทอ้นตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายของปัจเจกบุคคลในการไดม้าซ่ึงอาหารและส่ิงจ าเป็นท่ีไม่ใช่อาหารในขั้นพ้ืนฐานท่ีท าให้สามารถด ารง
ชีพอยูไ่ด ้(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2556ก:ก) 
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พ.ศ.2553 ท่ีมีจ  านวนคนจน 25.5 ลา้นคนหรือสัดส่วนร้อยละ 42.63 และจ านวนคนจน 11.0 ลา้นคน
หรือสัดส่วนร้อยละ 16.91ของประชากรทั้งประเทศ ตามล าดบั (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556ก: 2-2) แต่ความเหล่ือมล ้ าในรายไดก้ลุ่มคนรวยสุดร้อยละ20 
สุดทา้ยต่อกลุ่มคนจนสุดร้อยละ 20แรก ยงัห่างกนัถึง 12-15 เท่า แมว้่าจะเร่ิมมีแนวโน้มท่ีลดลงก็
ตาม (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556ก: 2-5) เม่ือเปรียบเทียบ
กบัประเทศอ่ืนๆท่ีใหค้วามส าคญัเร่ืองความเสมอภาคอยา่งประเทศญ่ีปุ่น ประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย 
มีความเหล่ือมล ้ าของรายได้ต่างกนัเพียง 3-4 เท่า ส่วนประเทศในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ มี
ความเหล่ือมล ้าของรายไดต่้างกนั 5-8 เท่า แมแ้ต่เปรียบเทียบกบัประเทศในกลุ่มอาเซียน ประเทศ
ไทยยงัคงเป็นอนัดบัตน้ๆ ของความเหล่ือมล ้ าดา้นรายไดท่ี้แตกต่างกนั (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย,์ 
2553) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1.1   แสดงจ านวนคนจน (ลา้นคน) สัดส่วนคนจน (ร้อยละ) จ านวนประชากรทัว่ประเทศ  

(ลา้นคน) และความเหล่ือมล ้าในรายได ้ปี พ.ศ. 2543, 2545, 2547, 2549, 2550, 2551, 
2552, 2553 และ 2554 

แหล่งทีม่า  ขอ้มูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านกังานสถิติแห่งชาติ 
ประมวลผลโดยส านกัพฒันาฐานขอ้มูลและตวัช้ีวดัภาวะสังคม (สศช., 2556ก) 

 
ความเหล่ือมล ้าทางดา้นเศรษฐกิจจะมีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัความเหล่ือมล ้าทางดา้น

อ่ืนๆ เช่น ความเหล่ือมล ้ าด้านชีวิตความเป็นอยู่ ความเหล่ือมล ้ าด้านการเขา้ถึงทรัพยากร ความ

 



3 

เหล่ือมล ้าดา้นสิทธิและโอกาส เป็นตน้ ผลท่ีตามมา คือ ช่องวา่งทางสังคมท่ีนบัวนัจะยิง่ห่างออกมาก
ข้ึน นโยบายการแกไ้ขปัญหาความเหล่ือมล ้ าจึงไม่ควรมุ่งเน้นก่อให้เกิดการกระจายรายไดท่ี้เสมอ
ภาคและเป็นธรรมเพียงอยา่งเดียว หากแต่ตอ้งใหค้วามส าคญัทางดา้นศกัด์ิศรี และจิตใจ อนัเป็นเร่ือง
ความรู้สึกท่ีตอ้งการไดรั้บการยอมรับ ไดรั้บผลประโยชน์ และไดรั้บโอกาสท่ีเสมอภาคจากสังคมใน
ฐานะท่ีเป็นมนุษยเ์ช่นเดียวกนั ซ่ึงสิทธิท่ีมนุษยทุ์กคนพึงจะได้รับ ได้แก่ สิทธิพลเมือง สิทธิทาง
การเมือง สิทธิทางสังคม สิทธิทางเศรษฐกิจ และสิทธิทางวฒันธรรม (ช านาญ จนัทร์เรือง, 2551: 
12-13) สิทธิต่างๆทั้ง 5 ประเภท ถือเป็นสิทธิประจ าตวัมนุษยทุ์กคน ไดม้าแต่ก าเนิด เพื่อให้สามารถ
ด ารงชีวติอยู ่และเพื่อการพฒันาตน กล่าวไดว้า่ เป็นมาตรฐานขั้นต ่าท่ีทุกคนพึงปฏิบติัต่อกนั 

ความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีเพิ่มมากข้ึนทุกวนั การขจดัให้ความเหล่ือมล ้ าหมดไปจาก
สังคมไทย หรือการท าให้เกิดความเสมอภาคข้ึนในสังคมอยา่งสมบูรณ์จึงเป็นเร่ืองยาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความเหล่ือมล ้ าท่ีเกิดข้ึนในเมืองหลวงของประเทศ พื้นท่ีท่ีมีความแตกต่างของชีวิตความ
เป็นอยู่ และความต่างของรายได้อย่างมาก กระนั้นรัฐบาลยงัคงเล็งเห็นถึงความจ าเป็นท่ีตอ้งเร่ง
แก้ปัญหาดงักล่าวน้ี จะเห็นได้ว่า หน่วยงานของรัฐหลายแห่งก าหนดนโยบาย มาตรการ รวมถึง
โครงการต่างๆท่ีน าไปสู่การปฏิบติัในการส่งเสริมความเสมอภาค และความเป็นธรรมในสังคม เพื่อ
เป็นฐานท่ีเขม้แข็งส าหรับการพฒันาประเทศ ตวัอยา่งเช่น แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ีสิบเอ็ด พ.ศ.2555-2559 ก าหนดวิสัยทศัน์ว่า “สังคมอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข ด้วยความ
เสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง” โดยมียุทธศาสตร์ท่ีส าคญั คือ การสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม และการพฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555: 8-11) หรือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.
2550 ท่ีได้ปรับแก้ใหม่จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 กล่าวคือ มุ่งเน้น
ความส าคญัดา้นความเสมอภาค และเป็นธรรมในสิทธิ เสรีภาพของประชาชนคนไทยให้ครอบคลุม
และชดัเจนมากข้ึน เป็นตน้ โดยภาพรวมของนโยบายดงักล่าวเป็นไปในทางเดียวกนั นัน่คือ เพื่อให้
คนไทยทุกคนไดอ้ยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งเสมอภาคท่ีสุดตามความสมควรท่ีพึงไดรั้บ 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 ได้ก าหนด
คุณลกัษณะเด็กและเยาวชนท่ีพึงประสงคไ์วด้งัน้ี 1) ให้เด็กและเยาวชนมีความผกูพนัต่อครอบครัว 
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย สามารถด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งปลอดภยั และ
รู้จกัเคารพสิทธิของผูอ่ื้น รวมทั้งกฎเกณฑแ์ละกติกาในสังคม 2) ให้มีสุขภาพและพลานามยัแข็งแรง 
รู้จกัป้องกนัตนเองจากโรคและส่ิงเสพติด 3) ให้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ตามสมควรแก่วยั จริยธรรม 
และคุณธรรม 4) ใหมี้ทกัษะและเจตคติท่ีดีต่อการท างาน มีศกัด์ิศรีและความภาคภูมิใจในการท างาน
สุจริต 5) ใหรู้้จกัคิดอยา่งมีเหตุผลและมุ่งมัน่พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 6) ใหรู้้จกัช่วยเหลือผูอ่ื้นโดย
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มีจิตส านึกในการใหแ้ละการอาสาสมคัร รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนและประเทศชาติ 7) 
ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผูอ่ื้นและต่อส่วนรวมตามสมควรแก่วยั (คณะกรรมการส่งเสริม
การพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ, 2554:29) โดยปัจจุบนักฎหมาย นโยบาย และแผนท่ีเก่ียวกบั
การพฒันาเด็กและเยาวชนจะมีเป้าหมายสอดคลอ้งกนัท่ีตอ้งการให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบติั
ตนอย่างมีศีลธรรม จริยธรรมท่ีเหมาะสมกบัวยั ควบคู่กบัการมีความรู้ รวมถึงการปฏิบติัต่อผูอ่ื้น
อย่างเสมอภาค ทั้งน้ีนโยบายท่ีจะน าไปสู่การปฏิบติัไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม และเป็นแนวทางให้แก่
หน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งสามารถใชเ้ป็นกรอบการด าเนินงานหรือการจดัการศึกษาทุกรูปแบบได้
นั้น คือ หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงั
ของชาติให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมัน่ในการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบ
อาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือวา่ทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ต็มศกัยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551:4) ซ่ึงครูผูส้อนแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้จ าเป็นตอ้งออกแบบกระบวนการเรียนรู้ส าหรับเด็กและเยาวชน ให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายของหลกัสูตรได ้อาจตอ้งอาศยักระบวนการเรียนรู้ ส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย อาทิ 
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบติั
จริง หรือการเลือกใช้ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือเทคโนโลยี เป็นตน้ นอกเหนือจากการเรียนภายในโรงเรียน 
เพื่อใหผู้ส้อนสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ รวมถึงเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์ดอ้ยา่งเต็ม
ศกัยภาพ ขณะท่ีเด็กและเยาวชนไดรั้บประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดจากกระบวนการเรียนรู้นั้น 

การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีมีบทบาทส าคญัในการสร้างความเพลิดเพลินผ่อนคลาย 
เสมือนการให้รางวลัแก่ชีวิต นอกจากน้ียงัให้ประโยชน์ด้านการศึกษา กล่าวคือ ก่อเกิดความรู้ 
ประสบการณ์ เปิดโลกทศัน์จากการไดพ้บเห็นดว้ยตนเอง (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2548:30) และการ
ยกระดบัทางจิตใจ ผ่านการเดินทางในแหล่งท่องเท่ียว หรือชุมชน หรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆ โดย
นกัท่องเท่ียวจะมีวตัถุประสงค ์และความสนใจในการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั เช่น กลุ่มนกัท่องเท่ียว
ท่ีเดินทางเพื่อการพกัผ่อน อาจสนใจการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการเรียนรู้
วิถีชีวิต การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเป็นทางเลือกท่ีดี เป็นตน้ ดว้ยลกัษณะส าคญัประการหน่ึงของ
การท่องเท่ียวท่ีมีกิจกรรมการท่องเท่ียวหลากหลาย จดัให้สอดคล้อง เหมาะสมตามรูปแบบการ
ท่องเท่ียวนั้นๆ อีกทั้งแต่ละแหล่งท่องเท่ียวหรือทอ้งถ่ิน จะมีอตัลกัษณ์ของพื้นท่ีและผูค้น ซ่ึงท าให้
นกัท่องเท่ียวเกิดการเรียนรู้ร่วมกนักบัคนทอ้งถ่ิน ส่งผลใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความเขา้ใจในส่ิงต่างๆท่ี
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อยูร่อบตวัไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งน้ียงัช่วยส่งเสริมและพฒันาคุณลกัษณะทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
และอารมณ์ของนกัท่องเท่ียวอีกดว้ย 

จากปัญหาความเหล่ือมล ้ า หรือปัญหาความไม่เสมอภาคท่ีมีในสังคมไทยมายาวนาน แม้
รัฐบาลจะมีนโยบาย และโครงการต่างๆท่ีมุ่งให้บริการแก่คนด้อยโอกาสเพิ่มข้ึน อย่างไรก็ตาม
ประชาชนท่ีอยู่ห่างไกลยงัคงประสบปัญหาในการเขา้ถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ถือเป็นปัญหาขั้น
พื้นฐาน อนัน าไปสู่ความไม่เสมอภาคในสังคม นอกจากน้ียงักระทบถึงความรู้สึก จิตใจ  กล่าวคือ 
สังคมมีการเลือกปฏิบติั แบ่งพรรคแบ่งพวก แบ่งชนชั้น และไม่ยอมรับในความหลากหลาย ส่งผล
ให้คนกลุ่มหน่ึงท่ีถูกแบ่งแยกหรือกีดกนั กลายเป็นคนชายขอบ2ของสังคม รู้สึกดูถูกในศกัด์ิศรีของ
ตนเอง เสมือนคนไร้ค่าของสังคม ปัญหาความไม่เสมอภาคจึงมิใช่หนา้ท่ีของรัฐบาลเท่านั้น หากแต่
เป็นหนา้ท่ีร่วมกนัของทุกคนท่ีจะช่วยบรรเทาปัญหาดงักล่าว เม่ือทุกคนมีความเขา้ใจในสิทธิ หนา้ท่ี
ของตนเอง เคารพในสิทธิของผูอ่ื้น รวมถึงยอมรับในความหลากหลาย และเขา้ใจเหตุผลของการ
รับภาระมากนอ้ยท่ีแตกต่างกนัตามสถานะ เพื่อใหค้นดอ้ยโอกาสท่ีสุดไดมี้โอกาสสร้างคุณภาพชีวิต
ใหท้ดัเทียมกบัคนอ่ืน (กุลภา วจนสาระ, 2555: 33) ในระดบัพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อชีวติ 

ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีควรพฒันากระบวนการเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลาย
ของมนุษย์ เพื่อช่วยปรับเปล่ียนทศันคติและความเขา้ใจของคนในสังคมให้พึงตระหนักถึงการ
ปฏิบติัต่อผูอ่ื้นอยา่งเสมอภาค โดยควรเร่ิมตน้เสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษย์
ใหแ้ก่กลุ่มเด็กและเยาวชน ซ่ึงงานวจิยัน้ีมุ่งเนน้ใหเ้กิดความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มี
ต่อเด็กด้อยโอกาส เน่ืองจากเด็กและเยาวชนจะสามารถเข้าถึงและเกิดความเข้าใจได้ง่าย  ทั้ งน้ี
กิจกรรมการท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือส าคัญของกระบวนการเสริมสร้างความเข้าใจในความ
หลากหลายของมนุษย์ท่ีมีต่อเด็กด้อยโอกาส ด้วยกระบวนการเรียนรู้ท่ีดีต้องอาศัยวิธีการท่ี
หลากหลาย เด็กและเยาวชนควรไดเ้รียนรู้จากส่ิงแวดลอ้มรอบตวั สัมผสัประสบการณ์จริง ไดเ้รียนรู้
แบบมีส่วนร่วม เช่น ทศันศึกษา เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีใช้ในการส่งเสริมและพฒันาเด็กและเยาวชน 
ให้มี คุณลักษณะพร้อม รวมถึงบุคลิกภาพและความส านึกในบทบาทหน้า ท่ี  (ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ, 2540: 2) เป็นตน้ อีกทั้งการเรียนการสอน
ในประเด็นดงักล่าวหากผูส้อนยงัคงยดึติดท่ีเนน้ถ่ายทอดเน้ือหา  ยดัเยยีดความรู้ท่ีมีอยูใ่นหนงัสือ จะ
ท าใหก้ระบวนการเรียนรู้ไร้ความหมาย เพราะท าลายจินตนาการ ศกัยภาพ สุดทา้ยเด็กจะขาดทกัษะ

                                                        
2 คนชายขอบ หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มคนส่วนนอ้ยท่ีสงัคมไม่รับรู้สนใจ เป็นผูท่ี้ถูกท าให้ไม่มีความส าคญั มีชีวิตอยูต่ามชายแดน
หรือริมขอบของพ้ืนท่ีในสงัคม ทั้งพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรม ชาติพนัธุ์ ศาสนา การศึกษา ภาษา วิถีชีวิต
ทางเพศ การจดัสรรทรัพยากร รวมทั้งการเท่าทนักระแสความทนัสมยัในยคุโลกาภิวฒัน์ และเม่ือค านึงถึงประเด็นเร่ืองความเป็น
ธรรมแลว้ คนชายขอบยิง่อยูห่่างไกลจากส่ิงท่ีเรียกวา่ ความเป็นธรรม (กุลภา วจนสาระ, 2555: 26) 
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การแกปั้ญหา และขาดจิตส านึก (อรพนัธ์ อตัถากร, 2542:58) การท่องเท่ียวจึงเป็นเคร่ืองมือการ
เรียนรู้ท่ีดี โดยการพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของ
มนุษย์ท่ีมีต่อเด็กด้อยโอกาส จะอยู่บนพื้นฐานของการท่องเท่ียวเชิงบ าเพ็ญประโยชน์ ซ่ึงเป็น
รูปแบบการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม เพราะเรียนรู้ผา่นการเป็นผูใ้หแ้ละผูรั้บ   

การพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษย์
ท่ีมีต่อเด็กดอ้ยโอกาส จะช่วยสร้างรากฐานคุณธรรม หล่อหลอมพฤติกรรมท่ีดีแก่เด็กและเยาวชน 
นอกจากสามารถเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรการเรียน และตอบสนองแผนการพฒันาเด็กและ
เยาวชน อนัจะน าไปสู่สังคมท่ีสงบสุขแลว้ ยงัถือเป็นรูปแบบใหม่ส าหรับการท่องเท่ียวเชิงบ าเพ็ญ
ประโยชน์ ท่ีจะช่วยขยายฐานนกัท่องเท่ียวกลุ่มความสนใจพิเศษ และเพิ่มศกัยภาพแก่การท่องเท่ียว
เชิงบ าเพญ็ประโยชน์ต่อไป 
 

1.2 ค าถามงานวจิัย 
 

1)  กระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็ก
ดอ้ยโอกาสควรมีองคป์ระกอบอยา่งไร 

2)  ลกัษณะของกิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของ
มนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาสควรเป็นอยา่งไร 
 

1.3 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 

1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของ
มนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส 

2) เพื่อพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของ
มนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส 

 
1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
1)  คณะกรรมการส่งเสริมการพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ สามารถน ากระบวนการ

เรียนรู้ท่ีไดจ้ากการพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของ
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มนุษย์ท่ีมีต่อเด็กด้อยโอกาส เป็นส่วนหน่ึงของแผนปฏิบัติในการพฒันาเด็กและเยาวชน เพื่อ
สนองตอบนโยบายการพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 

2)  กระทรวงศึกษาธิการ สามารถน ากระบวนการเรียนรู้ท่ีไดจ้ากการพฒันากิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของมนุษย์ท่ีมีต่อเด็กด้อยโอกาส เป็น
ตวัอย่างหรือแนวทางการจดักระบวนการเรียนรู้ส าหรับโรงเรียน สถานศึกษา ในสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียน  

3)  หน่วยงานทางการท่องเท่ียว สามารถน ากระบวนการเรียนรู้จากการพฒันากิจกรรมการ
ท่องเท่ียวน้ี ใหเ้ป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ส าหรับการท่องเท่ียวเชิงบ าเพญ็ประโยชน์ แก่
กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจเร่ืองการเขา้ใจความหลากหลายของมนุษย ์หรือเร่ืองความเสมอ
ภาค นอกจากน้ียงัสามารถปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบันกัท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจอ่ืนๆไดเ้ช่นกนั 

4)  สถาบนัการศึกษาของรัฐและเอกชน นกัวิชาการและนิสิต นกัศึกษา น าประโยชน์จาก
ขอ้มูลการศึกษาและการบูรณาการความรู้ในหลายดา้น เช่น ดา้นการท่องเท่ียว ดา้นการจดัการการ
เรียนรู้ ด้านการพฒันาเด็กและเยาวชน และด้านความหลากหลายของมนุษย์ ท่ีสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นเชิงวชิาการไดต่้อไป 
 

1.5 ขอบเขตของการวจิัย 
 

1.5.1  ขอบเขตด้านเนือ้หา 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจใน

ความหลากหลายของมนุษย์ท่ีมีต่อเด็กด้อยโอกาส อนัเป็นปัญหาท่ีส าคญัของสังคม ด้วยความ
แตกต่างของบุคคลในสังคม ส่งผลให้เกิดความเหล่ือมล ้า หรือเกิดความไม่เสมอภาค โดยผลลพัธ์ท่ี
ได้จากการพฒันาจะเป็นกระบวนการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนทัว่ไป และเด็กดอ้ยโอกาส ทั้งน้ีการ
เสริมสร้างความเขา้ใจในประเด็นความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กด้อยโอกาส ผูว้ิจยัได้น า
หลกัการเร่ืองสิทธิมนุษยชนมาเป็นแนวคิดหลกัของการพฒันากระบวนการเรียนรู้ และใชกิ้จกรรม
การท่องเท่ียวบนพื้นฐานการท่องเท่ียวเชิงบ าเพ็ญประโยชน์เป็นเคร่ืองมือส าคญัของกระบวนการ
เรียนรู้ 

 
1.5.2  ขอบเขตด้านประชากร 

 เน่ืองจากการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีวธีิการด าเนินการวิจยัหลายวิธี โดยก าหนดตามวตัถุประสงค ์
จึงมีการก าหนดประชากรตามลกัษณะวธีิการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 
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1.5.2.1  วธีิการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) 
  ประชากร คือ ผูเ้ช่ียวชาญหรือผูมี้ประสบการณ์การท างานหรือมีบทบาทในองคก์รท่ี
เก่ียวข้องกับการวิจยั ได้แก่ องค์กรด้านการพฒันาเด็กและเยาวชน องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน 
โรงเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา และสถานสงเคราะห์เด็ก 
  1.5.2.2  วธีิการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
  ประชากร คือ ผูเ้ช่ียวชาญหรือผูมี้ประสบการณ์การท างานหรือมีบทบาทในองค์กร
ดา้นการจดัการท่องเท่ียว 
 

1.5.3  ขอบเขตด้านวธีิการ 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพื่อพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจใน
ความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส โดยผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากงานวจิยั นัน่คือ กระบวนการ
เรียนรู้ท่ีพฒันาจากกิจกรรมการท่องเท่ียว ซ่ึงผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการด าเนินการวิจยั ทั้งการศึกษา คน้ควา้ 
และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งจากขอ้มูลทุติยภูมิ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลเบ้ืองตน้ อีกทั้งไดข้อ้มูล
การวิจยัจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ร่วมกบัการสนทนากลุ่มของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้ ประสบการณ์
หรือมีบทบาทในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการจดักิจกรรมการท่องเท่ียว ด้านการพฒันาเด็กและ
เยาวชน ดา้นสิทธิมนุษยชน โรงเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาฯ และสถานสงเคราะห์เด็กในกรุงเทพฯ 
เม่ือไดก้ระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจใน
ความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กด้อยโอกาสจากขอ้มูลทุติภูมิ และปฐมภูมิแลว้ จึงสรุปเป็น
กระบวนการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของ
มนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาสท่ีสมบูรณ์ 
 



บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

งานวิจยัน้ีมุ่งศึกษา คน้ควา้ เพื่อพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจใน
ความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาสให้เกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีสามารถช่วยให้
เยาวชนและเด็กดอ้ยโอกาสมีทศันคติท่ีดีและถูกตอ้งในการเขา้ใจความแตกต่างกนั น าไปสู่การลด
ความเหล่ือมล ้าทางสังคม ผูว้ิจยัไดร้วบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาน าเสนอ ดงั
รายละเอียดต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิด และทฤษฎีดา้นความหลากหลาย 
2.2 แนวคิด และทฤษฎีดา้นความเสมอภาค 
2.3 แนวคิด และทฤษฎีดา้นเยาวชนและเด็กดอ้ยโอกาส 
2.4 แนวคิด และทฤษฎีดา้นทศันคติ 
2.5 แนวคิด และทฤษฎีดา้นการท่องเท่ียว 
2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ภาพที ่2.1 กรอบแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวเพือ่

เสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              เขา้ใจ 

1.เน้ือหาประเด็นความหลากหลายของ
มนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส 

 
                    ท าให 

                        ท  าใหเ้กิด 
 

 
 

                     ช่วยลด 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความหลากหลายของมนุษย ์

ความเหล่ือมล ้าในสังคม 

สิทธิมนุษยชน 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

เยาวชน เด็กดอ้ย
โอกาส 

2. กระบวนการสร้างความเขา้ใจ 
 
 

                         เคร่ืองมือ 

                        เคร่ืองมือ 

กระบวนการเรียนรู้ 

การท่องเท่ียวเชิงบ าเพญ็
ประโยชน์ 
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2.1  แนวคดิ และทฤษฎด้ีานความหลากหลาย 
 

2.1.1  ความหมายของความหลากหลายของมนุษย์ 
ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ค าวา่ หลากหลาย หมายถึง หลายอยา่ง

ต่างๆกนั ในงานวิจยัน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองความหลากหลายของมนุษย ์อนัเป็นความแตกต่างของ
มนุษยท่ี์อยูร่่วมกนัในสังคมโลก ซ่ึงมาลินี จุฑะรพ (2539) กล่าววา่ บุคคลจะมีความแตกต่างกนัใน
ดา้นร่างกาย ดา้นสติปัญญา ดา้นอารมณ์ ดา้นสังคม ดา้นความถนดั ดา้นความสนใจ ดา้นเจตคติ ดา้น
แรงจูงใจทางสังคม ด้านค่านิยม ด้านรสนิยม ด้านฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ด้านการศึกษา
อบรม ดา้นการกระท า และดา้นอายุ โดยสอดคลอ้งกบัสุรางค ์โคว้ตระกูล (2541) ท่ีไดจ้  าแนกความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลไวใ้นเร่ืองต่อไปน้ี 1) ความแตกต่างระหวา่งบุคคลทางเชาวน์ปัญญา 2) ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลทางความคิดสร้างสรรค์ 3) ความแตกต่างระหว่างบุคคลทางลีลาการรู้คิด 
(Cognitive styles) 4) ความแตกต่างระหว่างบุคคลทางลีลาการเรียนรู้ (Learning styles) และ 5) 
ความแตกต่างระหว่างเพศ นอกจากน้ีความแตกต่างระหว่างบุคคลถือเป็นลกัษณะท่ีไม่ซ ้ า และไม่
เหมือนใคร เป็นความแตกต่างของบุคคลแต่ละคนท่ีจะเรียนรู้ หรือสร้างพฤติกรรมใหม่ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความสามารถทางดา้นสติปัญญา ความคิด ความจ า การแกปั้ญหา ตลอดจนการปรับตวัให้เขา้กบั
สถานการณ์แวดล้อม รวมถึงลกัษณะเฉพาะของบุคคลในเร่ืองการรับรู้ การแปรความหมาย การ
ส่ือสาร และระดบัความสามารถในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ (อารี พนัธ์มณี, 2534: 33) ทั้งน้ีชูชีพ อ่อนโคก
สูง (2522: 13) ให้ความหมายของ ความแตกต่างระหวา่งบุคคลท่ีแสดงให้เห็นวา่ ความแตกต่างนั้น
เป็นการถ่ายทอดลักษณะบางอย่างจากบรรพบุรุษ และการได้รับอิทธิพลจากการปะทะกับ
ส่ิงแวดลอ้ม ไม่มีใครเลยท่ีจะเหมือนกนัทุกอย่าง ทุกคนมีความแตกต่างในเร่ืองเพศ  พื้นฐานทาง
บา้น ความอบอุ่นท่ีไดจ้ากครอบครัว และวฒันธรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสุธีรา เผา่โภคสถิตย ์ (2543: 
28-29) ท่ีระบุวา่ มนุษยเ์รามีความแตกต่างกนัมากในองคป์ระกอบทางจิตวิทยาส่วนบุคคล บางส่วน
มาจากลกัษณะแตกต่างทางชีวภาพหรือทางร่างกายของแต่ละบุคคล แต่ส่วนใหญ่แลว้เกิดจากการ
เรียนรู้ กล่าวคือ มนุษยซ่ึ์งถูกชุบเล้ียงภายใตส้ภาพการณ์ต่างกนั จะเปิดรับความคิดเห็นแตกต่างกนั
และการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อม จะท าให้เกิดทศันคติ ค่านิยมและความเช่ือ ท่ีรวมเป็นลักษณะทาง
จิตวทิยาส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัไป เช่นเดียวกบัแนวคิดของลกัขณา สริวฒัน์ (2544: 22-23)  กล่าว
วา่ มนุษยจ์ะมีความแตกต่างในสองลกัษณะ นัน่คือ ความแตกต่างภายนอก ไดแ้ก่ รูปร่าง หนา้ตา สี
ผิว เป็นตน้ และความแตกต่างภายใน ได้แก่ ความคิด เจตคติ ความตอ้งการ เป็นตน้ โดยสาเหตุ
ส าคญัของความแตกต่าง คือ พนัธุกรรม และส่ิงแวดลอ้ม 
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จากการศึกษาพบว่า แนวคิดเร่ืองความแตกต่างระหว่างบุคคล จะถูกน าไปใช้ประโยชน์
อย่างมากในการศึกษาเพื่อการออกแบบ และการจดัการเรียนการสอนให้เกิดความเหมาะสมกบั
ผูเ้รียนท่ีมีความแตกต่างกนัในดา้นต่างๆ เม่ือผูส้อนมีความเขา้ใจในเร่ืองดงักล่าว จะท าให้ผูเ้รียน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศกัยภาพมากข้ึนตามระดบัความสามารถ ระดบัการรับรู้ของผูเ้รียน 
นอกจากน้ียงัเป็นประโยชน์ส าหรับการบริหารจดัการทุนมนุษยใ์นองคก์รต่าง ๆ ดว้ย 

โดยความแตกต่างระหว่างบุคคลนั้น ท าให้เกิดความหลากหลายข้ึนในสังคม ส่งผลให้
สังคมมีการพึ่ งพาอาศัย แลกเปล่ียน และเก้ือกูลกัน เช่นเดียวกับนิยามของความหลากหลาย  
หมายถึง การด ารงอยู่ของความแตกต่าง และหลากหลายของส่ิงมีชีวิต และวฒันธรรม เป็นสภาพท่ี
ช่วยให้ระบบนิเวศ และระบบวฒันธรรมปรับตวัรับการเปล่ียนแปลงไดดี้ เวลามีปัญหาสามารถฟ้ืน
คืนกลบัสู่สภาพปกติไดดี้กวา่สภาพท่ีมีความหลากหลายจ ากดั (วิทยากร เชียงกูล, 2550: 117) ไม่วา่
จะเป็นความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางเศรษฐกิจ ความหลากหลายทางสังคม 
และความหลากหลายทางวฒันธรรม เป็นตน้ ความหลากหลายมิใช่ตวัท าลายอตัลกัษณ์ หรือท าลาย
ความเป็นหน่ึงเดียว วิทยากร เชียงกูล (2550: 117) กล่าววา่ ความหลากหลายเป็นกุญแจของความ
เข้มแข็ง ความทนทาน การต่อสู้ การปรับตัวได้ดี ความมีชีวิตชีวา ความสามารถในการคิด
สร้างสรรคข์องระบบส่ิงมีชีวิต รวมทั้งสังคมมนุษย ์นอกจากน้ีความหลากหลายยงัเป็นใจกลางของ
การมีชีวติท่ีมีศกัด์ิศรี อยา่งไรก็ตามดว้ยความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีในสังคม เกิดเป็นผลกระทบ
ดา้นลบ นัน่คือ สังคมเกิดการแบ่งแยก แบ่งชนชั้น หรือแบ่งพรรคพวก เน่ืองจากความแตกต่างไป
จากส่วนใหญ่ หรือแตกต่างไปจากส่ิงท่ีสังคมยอมรับ ดงันั้นสังคมใหญ่ทุกแห่งจึงมีปัญหาเร่ืองความ
เหล่ือมล ้าทางสังคมข้ึน เช่นเดียวกบัสังคมไทยท่ีความแตกต่างของบุคคลน าพาไปสู่การไดรั้บความ
ไม่เสมอภาค 

โดยสรุป ความหลากหลายของมนุษย ์หมายถึง ความแตกต่างระหวา่งบุคคล เป็นความต่าง
ทั้งลกัษณะภายนอก อาทิ สีผิว สีผม รูปร่าง เพศ หนา้ตา เช้ือชาติ ฯลฯ และความต่างภายใน ไดแ้ก่ 
ความคิด ทศันคติ เจตคติ สติปัญญา อารมณ์ สภาพจิตใจ เป็นตน้ ปัจจยัท่ีท าให้เกิดความแตกต่างนั้น
เกิดจากปัจจยัทางพนัธุกรรม และปัจจยัทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงปัจจยัทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีผลอยา่ง
มากต่อความแตกต่างภายในระหวา่งบุคคล ทั้งหมดของความแตกต่างของแต่ละบุคคล จะเกิดเป็น
ความหลากหลายข้ึนในสังคม ท าให้สังคมสามารถพึ่งพาอาศยักนั นอกจากน้ีจากการศึกษาพบว่า 
กลไกของสังคมเป็นสาเหตุหน่ึงท าให้สังคมไม่ยอมรับในความแตกต่างหลากหลายบางประการ 
หรือก าหนดให้บุคคลท่ีมีความแตกต่างไปจากส่วนใหญ่ ตอ้งอยู่นอกกรอบของสังคม จึงเป็นท่ีมา
ของปัญหาความเหล่ือมล ้ าหรือความไม่เสมอภาคในสังคม ทั้งน้ีสังคมจะเป็นสุข หากทุกคนใน
สังคมมีความเป็นหน่ึงเดียว ในขณะท่ียินยอมให้แต่ละบุคคลหรือแต่ละกลุ่มคนยงัมีความเป็นอตั
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ลกัษณ์ของตนไว ้แมว้า่จะมีความต่างในแง่ของเพศ อายุ ชาติพนัธ์ุ ความบกพร่องทางร่างกาย ภาษา 
ศาสนา อุดมการณ์ การศึกษา อาชีพ วฒันธรรม ฐานะทางเศรษฐกิจ และชนชั้นทางสังคม ฯลฯก็ตาม 
ลว้นแต่จ าเป็นตอ้งไดรั้บความเสมอภาคอยา่งเป็นธรรม ดงันั้นความแตกต่างของมนุษยจึ์งเป็นเร่ืองท่ี
ทุกบุคคลควรเขา้ใจ และศึกษาเพื่อให้เกิดความเขา้ใจในเพื่อนมนุษย ์(สุธีรา เผา่โภคสถิตย,์ 2543: 
26-28) 
 

2.1.2  ความเหลือ่มล า้/ ความไม่เสมอภาคในสังคม 
จากการศึกษา “ความเหล่ือมล ้ า” ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พุทธศกัราช 

2525 ไม่ไดร้ะบุความหมายไว ้มีเพียงความหมายของค าว่า “เหล่ือม” ซ่ึงหมายถึง เลยไป ล ้าไป ล ้ า
กัน หรือไม่เสมอกัน และยงัอาจหมายถึง แตกต่าง ก็ได้ นอกจากน้ีพบค าว่า “เหล่ือมล ้ าต ่าสูง” 
หมายถึง ไม่เท่าเทียมกนั ดงันั้นความเหล่ือมล ้ า จึงมีความหมายในทางเดียวกบั ความไม่เท่าเทียม 
ความแตกต่าง หรือ ความไม่เสมอภาค โดยตรงกบัค าศพัท์ภาษาองักฤษว่า “Inequality” แปลว่า 
ความไม่เสมอภาค ความไม่เท่าเทียม และคลา้ยคลึงกบัค าวา่ “Inequity” แปลวา่ ความไม่เป็นธรรม 
ความไม่ยติุธรรม บางคร้ังมีการใชค้  าศพัทเ์หล่าน้ีปะปนกนั 

เม่ือกล่าวถึงความเหล่ือมล ้ าในสังคม ภาพท่ีปรากฎชัดเจน นั่นคือ ความเหล่ือมล ้ าทาง
เศรษฐกิจ อนัหมายความถึง ความเหล่ือมล ้ าทางด้านรายได้ ซ่ึงเป็นความเหล่ือมล ้ าท่ีเป็นปัญหา
ส าคญัท่ีส่งผลให้เกิดความเหล่ือมล ้ าดา้นอ่ืนๆเช่ือมเป็นลูกโซ่ ดงังานวิจยัของวิชยั อุตสาหจิตและ
จุฑามาศ แกว้พิจิตร (2556: 71) ไดร้ะบุว่า ความเหล่ือมล ้ าดา้นเศรษฐกิจจะน าไปสู่ความเหล่ือมล ้ า
ดา้นต่างๆตามมา เช่น อ านาจในการซ้ือ การเขา้ถึงบริการทางการแพทย ์การเขา้ถึงการศึกษา เป็นตน้ 
สอดคลอ้งกบัสฤณี อาชวานนัทกุล (2554: 16-18) ยกตวัอย่างให้ประจกัษ์ว่า ความเหล่ือมล ้ าทาง
รายได ้ส่งผลให้บุคคลมีความเหล่ือมล ้าดา้นโอกาส คุณภาพการให้บริการของรัฐ และความเหล่ือม
ล ้ าของการใช้อ านาจรัฐ มากไปกว่านั้นยงัท าให้เกิดความเหล่ือมล ้ าด้านศกัด์ิศรี อนักระทบต่อ
ความรู้สึกของบุคคล  เน่ืองจากค่านิยมของสังคมไทยให้คุณค่ากบัการมีหน้ามีตาในสังคม จึงมี
แนวโน้มการดูหม่ินดูแคลนต่อบุคคลไม่เท่ากัน แม้ความเหล่ือมล ้ าหรือความไม่เสมอภาคบาง
ประการจะเป็นไปตามธรรมชาติ บุคคลไม่สามารถเลือกได ้อยา่งไรก็ตามยงัมีความเหล่ือมล ้าอ่ืนๆ ท่ี
เกิดจากกระบวนการของสังคม อาทิ โครงสร้างทางสังคม ระบบทุนนิยมเสรี ระบบการเมือง ค่านิยม 
เป็นตน้ 

ประเภทของความเหล่ือมล ้า หรือความไม่เสมอภาค มีนกัวิชาการไดศึ้กษา และก าหนดไว้
หลากหลาย แต่ครอบคลุม และมีทิศทางเดียวกนั รุสโซ (2555: 21) กล่าววา่ ความไม่เท่าเทียมกนั
ทั้งหลายอาจแบ่งได ้2ประเภท อนัไดแ้ก่ 1) ความไม่เท่าเทียมกนัท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ หรือความ
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ไม่เท่าเทียมกนัทางกายภาพ 2) ความไม่เท่าเทียมกนัทางศีลธรรมหรือทางการเมือง โดยความไม่เท่า
เทียมกนัทางกายภาพ เป็นท่ีแน่ชัดว่าได้ถูกก าหนดโดยธรรมชาติ เปล่ียนแปลงไม่ได้ อาทิ ความ
แตกต่างในเร่ืองอายุ สุขภาพ ความแข็งแรงของร่างกาย ตลอดจนคุณสมบติัของจิตหรือวิญญาณ 
ส่วนความไม่เท่าเทียมกนัทางศีลธรรมนั้น เป็นส่ิงท่ีเกิดจากการสมมติข้ึนของมนุษย ์กล่าวคือ จาก
การตกลงร่วมกนัของมนุษย ์เช่น อ านาจ ความร ่ ารวยหรือยากจน เกียรติยศ เป็นตน้ ส่วนส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2556ก: สรุปส าหรับผูบ้ริหาร) ศึกษา
สถานการณ์ความเหล่ือมล ้าของประเทศไทยในดา้นต่อไปน้ี 1) ความเหล่ือมล ้าดา้นรายได ้2) ความ
เหล่ือมล ้าดา้นชีวติความเป็นอยู ่3) ความเหล่ือมล ้าดา้นสินทรัพยท์างการเงิน 4) ความเหล่ือมล ้าดา้น
การถือครองท่ีดิน 5) ความเหล่ือมล ้ าด้านการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ เช่น บริการด้าน
การศึกษา บริการดา้นสุขภาพ บริการดา้นสวสัดิการสังคม บริการดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และ6) 
ความเหล่ือมล ้า หรือความไม่เสมอภาคทางเพศ และหากพิจารณาแบ่งประเภทความเหล่ือมล ้าอยา่ง
กวา้ง จะเห็นวา่มี 3 ดา้นใหญ่ๆ ไดแ้ก่ ความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจ ความเหล่ือมล ้าทางสังคม และ
ความเหล่ือมล ้าทางการเมือง (นพนนัท ์วรรณเทพสกุล, 2556: 1; สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย,์ 2553) โดย
ผูว้จิยัสามารถสรุปในแต่ละดา้น ดงัน้ี 

ดา้นความเหล่ือมล ้ าทางเศรษฐกิจ แมเ้ศรษฐกิจของไทยจะมีความเติบโต แต่ขณะเดียวกนั
ปัญหาความเหล่ือมล ้ าด้านรายได้ก็มีความชัดเจนยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน จากข้อมูลของส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2556ก: 2-5) พบวา่ สถิติความเหล่ือมล ้าใน
รายไดข้องกลุ่มคนรวยสุดร้อยละ 20สุดทา้ยต่อกลุ่มคนจนท่ีสุดร้อยละ 20 แรก ยงัคงห่างกนัถึง 12-
15 เท่า เม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนๆในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ ถือได้ว่า ประเทศไทยมีความ
เหล่ือมล ้าทางรายไดสู้งกวา่หลายประเทศมาก นอกจากน้ีความเหล่ือมล ้าทางดา้นเศรษฐกิจสามารถ
พิจารณาไดจ้ากความเหล่ือมล ้ าของการถือครองทรัพยสิ์น การถือครองท่ีดินและทรัพยากร ความ
เหล่ือมล ้ าดา้นโครงสร้างทางภาษี เป็นตน้ ซ่ึงเห็นได้ชดัว่า กลุ่มประชากรท่ีร ่ ารวยจะครอบครอง
ทรัพยสิ์นส่วนใหญ่ของประเทศ  อาทิ สินทรัพยท์างการเงินจะกระจุกตวัอยู่ในคนกลุ่มน้อย ส่วน
โอกาสของการเขา้ถึงบริการสินเช่ือในระบบของสถาบนัการเงินของผูมี้รายได้น้อยยงัคงมีจ ากดั 
(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556ก: ง) สาเหตุหน่ึงมาจาก 
กลุ่มคนรวยมักมีรายได้จาก “ผลของการลงทุน” ซ่ึงกลุ่มคนจนไม่มีโอกาสเช่นน้ี ทั้ งน้ีระบบ
โครงสร้างทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพนัธ์ในการต่อรองเชิงอ านาจ ถือเป็นรากของ
ปัญหาท่ีท าให้สังคมไทยเกิดความเหล่ือมล ้ าทางเศรษฐกิจท่ีชดัเจนยิ่งข้ึน โดยความเหล่ือมล ้ าทาง
เศรษฐกิจถือเป็นชนวนท่ีเช่ือมโยงใหเ้กิดความเหล่ือมล ้าในดา้นอ่ืนๆอยา่งทบัซอ้นกนั 
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ดา้นความเหล่ือมล ้าทางสังคม เกิดจากโครงสร้างทางสังคมเป็นตวับ่งช้ีท่ีก าหนดให้ทราบ
วา่ บุคคลในสังคมจะไดรั้บการปฏิบติัอย่างไม่เท่าเทียม (นพนนัท์ วรรณเทพสกุล, 2556: 1) เน่ือง
ดว้ยความแตกต่างของบุคคล ตวัอยา่งเช่น เพศสภาพ ชนชั้นทางสังคม เช้ือชาติ อายุ ความบกพร่อง
ทางดา้นร่างกาย จิตใจ หรือสมอง การศึกษา อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจ ศาสนา หรือวฒันธรรม เป็น
ตน้ โดยความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจมีความสัมพนัธ์กบัความเหล่ือมล ้าทางสังคมอยา่งมาก เห็นได้
จากบุคคลท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี หรือมีรายไดน้อ้ย มกัจะมีโอกาสในการขยบัฐานะทางสังคม
ไดน้อ้ยมาก โดยการศึกษาเป็นหนทางหน่ึงส าหรับบุคคลท่ีตอ้งการไต่เตา้ทางสังคม อยา่งไรก็ตาม
ดว้ยความแตกต่างทางฐานะ ส่งผลเช่ือมโยงท าให ้

1)  มีโอกาสทางการศึกษาในระดบัท่ีไม่สูงมากนกัแมจ้ะมีนโยบายการช่วยเหลือ
จากรัฐบาลก็ตาม ตวัอยา่งสัดส่วนการไดรั้บการศึกษาของเด็กวยัเรียน 

 
ตารางที่ 2.1  สัดส่วนของเด็กท่ีเขา้เรียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2554 จ าแนกตามพื้นท่ี และ 

เทียบกบัจ านวนประชากรในวยัเรียนตามอาย ุและฐานะ 
 

ภาค จน เกอืบจน ไม่จน 

ก่อนประถมศึกษา 
กรุงเทพและปริมณฑล 39.85 23.51 53.74 

กลาง 56.67 53.35 55.02 
เหนือ 43.98 60.84 61.42 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 56.393 45.55 48.40 
ใต ้ 54.02 51.65 55.34 

ประถมศึกษา 
กรุงเทพและปริมณฑล 85.15 85.12 88.78 
กลาง 88.73 89.68 87.13 
เหนือ 88.52 86.09 89.00 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 83.73 88.86 84.61 
ใต ้ 88.55 89.55 88.16 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
กรุงเทพและปริมณฑล 51.57 74.97 73.74 
กลาง 60.20 60.84 71.76 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 

   

ภาค จน เกอืบจน ไม่จน 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
เหนือ 67.36 62.81 74.96 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 61.71 66.95 68.01 
ใต ้ 58.85 51.92 67.26 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 
กรุงเทพและปริมณฑล 43.78 19.94 64.01 
กลาง 47.52 42.01 59.80 
เหนือ 33.37 59.03 57.92 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 43.94 49.92 54.37 
ใต ้ 37.16 37.67 52.97 

อายุ 
3-5 ปี 53.42 48.28 53.96 
6-11 ปี 86.40 88.44 86.94 
12-14 ปี 61.33 63.02 70.62 
15-17 ปี 41.80 63.02 70.62 
 
แหล่งที่มา:  การส ารวจภาวะเศรษฐกิจ และสังคมของครัวเรือน 2554 ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ประมวลผลโดยส านกัพฒันาฐานขอ้มูลและตวัช้ีวดัภาวะสังคม สคช. 
หมายเหตุ:  เป็นอตัราการเขา้เรียนสุทธิ (Net Enrolment Rate) = จ  านวนนกัเรียนในช่วงอายุวยัเรียน

นั้น คูณ 100 หารจ านวนประชากรในช่วงอายวุยัเรียนนั้นทั้งหมด 
 

 จากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2554 (ส านักงาน
คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556: 5) แสดงให้เห็นวา่ เด็กไทยยงัไม่ไดรั้บการศึกษา
ขั้นพื้นฐานครบทุกคนโดยเฉพาะเด็กยากจน ทั้งน้ีกลุ่มเด็กยากจน และเด็กมีความเส่ียงท่ีจะจนในเขต
เมืองใหญ่ เช่น จงัหวดักรุงเทพฯและปริมณฑล จะมีโอกาสนอ้ยในการไดรั้บการอบรมดูแลในช่วง
ปฐมวยั ขณะท่ีภาคใตก้็เกิดปัญหาเช่นเดียวกนัในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
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 เห็นไดว้า่ โอกาสในการเขา้ถึงการไดรั้บบริการทางการศึกษาท่ีถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ี
เด็กและเยาวชนทุกคนควรไดรั้บ แต่ดว้ยความแตกต่างทางฐานะ หรือพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ และอ่ืนๆ 
ความเหล่ือมล ้ าดา้นการศึกษาเป็นเสมือนจุดเร่ิมตน้ความไม่เท่าเทียมท่ีจะส่งผลต่อกระทบอ่ืนๆต่อ
เด็กและเยาวชนในภายภาคหนา้ 

 2) โอกาสในการเขา้ถึงบริการด้านสุขภาพ แมว้่ารัฐบาลพยายามท าให้เกิดความ
ครอบคลุมในการให้บริการ แต่การบริการดา้นสาธารณสุขยงัคงไม่เพียงพอ เกิดเป็นความไม่เท่า
เทียมกนัในการกระจายบุคลากร และครุภณัฑท์างการแพทยท่ี์เขา้ไม่ถึงชนบทห่างไกล ปัญหาเช่นน้ี
ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อกลุ่มคนท่ีมีฐานะ ในขณะท่ีกลุ่มคนจนท่ีตอ้งพึ่งพาการให้บริการจากทางรัฐ 
ไม่มีโอกาส หรือสิทธิในการเรียกร้องท่ีเขม้แข็งมากเพียงพอท่ีจะท าให้เกิดความเท่าเทียมในการ
ใหบ้ริการดา้นสุขภาพ จากการศึกษาพบวา่ ในแง่ของการบริการสาธารณสุข ประชาชนจ านวนมาก
ไม่สามารถเขา้ถึงบริการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพได ้(สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย,์ 2553; ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556ข: 6) เช่น การส ารวจการให้บริการ
สุขภาพแก่ประชาชน พบวา่ มีสัดส่วนของแพทย ์1 คนต่อประชากร 1,052 คน ในกรุงเทพ ส่วนใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนแพทย ์1 คนต่อประชากร 4,947 คน ซ่ึงพบวา่ กรุงเทพและภาค
กลางมีการกระจุกตวัของการให้บริการทางการแพทยม์ากท่ีสุด และภาคตะวนัออกเฉีย งเหนือมี
ความกระจุกตวัน้อยท่ีสุด อยา่งไรก็ตามรัฐบาลไดเ้ร่งพฒันาเครือข่ายสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนทุก
คนไดรั้บการรักษาท่ีดี และใกลบ้า้นท่ีสุดในมาตรฐานเดียวกนั 

 3) โอกาสในการเขา้ถึงบริการดา้นสวสัดิการสังคม เช่น สวสัดิการเบ้ียยงัชีพของ
ผูสู้งอาย ุสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูพ้ิการ และสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ โดยในปัจจุบนัมีแนวโนม้
ของจ านวนผูสู้งอายุเพิ่มมากข้ึน ในขณะเดียวกนัผูสู้งอายุท่ีถูกทอดทิ้ง หรือไม่มีบุตรหลานดูแลก็มี
เป็นจ านวนมาก ทั้งน้ีสวสัดิการเบ้ียยงัชีพจึงถือเป็นสวสัดิการท่ีไดช่้วยเหลือประชากรสูงอายุอยา่ง
มาก จากสถิติพบวา่ ผูสู้งอายุท่ีไม่ไดรั้บการดูแลจากบุตรหลานจ านวน 977,468 คน หรือร้อยละ 10 
ของจ านวนประชากรสูงอายุ ไดรั้บเบ้ียยงัชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน แต่ถือเป็นรายไดห้ลกัในการ
ด ารงชีพของครัวเรือน และในปี 2554 พบวา่ ครัวเรือนจ านวน 1.67 ลา้นครัวเรือนมีรายไดห้ลกัจาก
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ อย่างไรก็ตามรัฐบาลได้วางนโยบายการขยายสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ
ขั้นบนัได เพื่อช่วยเหลือใหค้รัวเรือนไดมี้คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน ถือเป็นนโยบายหน่ึงท่ีพยายามลดความ
เหล่ือมล ้ าให้แก่ประชาชนคนจน ส่วนกรณีเบ้ียยงัชีพผูพ้ิการและผูป่้วยเอดส์ ยงัถือว่า มีผูเ้ขา้รับ
บริการในจ านวนไม่มาก เน่ืองจากการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีเป็นอุปสรรคในการใช้
สิทธิประโยชน์ของกลุ่มผูพ้ิการ และผูป่้วยเอดส์ 
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ตารางที ่2.2  จ  านวน และเบ้ียยงัชีพของกลุ่มผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ และผูป่้วยเอดส์ ปีพ.ศ. 2540-2557 
 

 
แหล่งที่มา:  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน และส านกัพฒันาสังคม กรุงเทพมหานคร เทศบาล

เมืองพทัยา (2556) 
 

4) โอกาสในการเข้าถึงบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า 
น ้ าประปา โทรศพัท์ และการคมนาคม เป็นตน้ ในปัจจุบนัยงัคงมีปัญหาในการเขา้ถึงบริการดา้นน้ี

ปี
พ.ศ. 

จ านวน (ราย) งบประมาณ (ล้านบาท) 
รวม 

(ล้านบาท) ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
ผู้ป่วย
เอดส์ 

ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
ผู้ป่วย
เอดส์ 

2540 291,970   700.73    
2541 318,000   763.2    
2542 400,000   1,101.6    
2543 400,000   1,440    
2544 400,000   1,440    
2545 399,362   1,437.7    
2546 401,438   1,448.63   1,443.93 
2547 441,238 24,000 6,000 1,591.43 144 36 1,771.43 
2548 529,977 25,154 6,000 1,906.18 150.92 36 4,186.2 
2549 1,086,484 42,288 23,800 3,920.78 253.73 142.8 4,317.31 
2550 1,771,090 235,483 27,600 10,626.54 1,413.23 165.6 12,205.37 
2551 1,772,666 235,980 27,600 10,620.13 1,416.24 165.6 12,201.97 
2552 5,448,940 262,742 35,230 21,963.67 1,577.32 171.74 23,712.13 
2553 5,652,837 837,259 37,332 32,778.9 3,587.22 224.36 36,590.48 
2554 6,521,749 997,950 37,764 37,893.4 5,987.7 226.28 44,107.37 
2555 7,045,894 1,249,203 66,569 53,608.37 7,495.22 399.41 61,502.99 
2556 7,342,028 1,247,484  58,347.04 7,485   
2557    60,999.88    
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อยูเ่ป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะพื้นท่ีห่างไกลเขตเมืองใหญ่ ส่งผลกระทบต่อการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร
ของประชาชนอีกดว้ย ท าให้ประชาชนขาดโอกาสในการไดรั้บสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีพึงควรจะ
ไดรั้บ นอกจากน้ีดา้นโครงสร้างพื้นฐานยงัอาจหมายความรวมถึงการบริการสัญญาณโทรศพัท ์และ
อินเทอร์เน็ตดว้ย เน่ืองจากเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัส าหรับยคุโลกาภิวฒัน์ 

ดา้นความเหล่ือมล ้าทางการเมือง ถือเป็นความไม่เท่าเทียมกนัอีกประเภทหน่ึงในสังคมไทย
ท่ีเห็นไดช้ดัแจง้จากสถานการณ์ทัว่ไปท่ีเกิดข้ึนประจ าวนั มกัมีความเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของอ านาจ 
เร่ืองของผูป้กครองและผูอ้ยู่ใต้ปกครอง เร่ืองของกลุ่มคนมีสิทธ์ิ คนเหนือสิทธ์ิ และคนไร้สิทธ์ิ  
จนกระทัง่เกิดเป็นปัญหาความขดัแยง้ทางสังคม นัน่คือ เกิดการต่อสู้เรียกร้องสิทธิของตวัเอง โดย
คนรวยเรียกร้องเพื่อการไดม้าซ่ึงอภิสิทธ์ิ และคนจนเรียกร้องเพื่อการไดม้าซ่ึงความอยูร่อด เม่ือใด
เกิดปัญหาระหวา่งผูมี้อ  านาจ และผูอ้ยูใ่ตอ้  านาจ จะพบวา่ ผลการตดัสินเป็นหนา้ท่ีของกฎหมาย แต่
นัน่คือ ความเหล่ือมล ้าอยา่งแทจ้ริง เพราะผูอ้ยูใ่ตอ้  านาจมกัไม่มีโอกาสเขา้ถึงกฎหมายอยา่งท่ีพึงจะ
เป็น 

นอกจากน้ียงัมีความเหล่ือมล ้าท่ีไม่สามารถวดัออกมาไดช้ดัเจน และไม่มีการศึกษาวิจยัมาก
นกั นัน่คือ เร่ืองของความรู้สึก และศกัด์ิศรีท่ีทุกคนพึงจะไดรั้บ เช่น การไดรั้บการยอมรับ การให้
เกียรติ และการปฏิบติัต่อกนัในสังคม แต่ในความเป็นจริงของสังคม บุคคลท่ีไดรั้บการยอมรับ หรือ
ไดรั้บการให้เกียรติ คือ กลุ่มบุคคลท่ีมีฐานะทางสังคมอยู่ในระดบับนของสังคม เป็นเหตุท่ีท าให้
สังคมไทยเกิดชนชั้นทางสังคมท่ีรุนแรงซ่อนเร้นอยู ่

ความแตกต่างสร้างใหเ้กิดอคติ บุคคลใดท่ีแตกต่างไปจากกลุ่มคนส่วนใหญ่ หรือกลุ่มคนท่ี
เป็นใหญ่ มกัจะไม่ไดรั้บความเท่าเทียม และมกัถูกละเลยโดยสังคม ตวัอยา่งเช่น สิทธิของคนพิการ
หรือบุคคลท่ีมีความแตกต่างทางกายภาพ สังคมไทยมิไดมี้การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีรองรับ
บุคคลเหล่าน้ีเท่าท่ีควร หรือ การท่ีธุรกิจส่วนใหญ่จะใชส้ตรีเพศเป็นเคร่ืองมือทางการตลาด หรือเด็ก
และเยาวชนยงัไม่ไดรั้บการเห็นคุณค่าเท่าท่ีควร เป็นตน้ ประเด็นเหล่าน้ีแสดงให้เห็นว่า การค านึง
เร่ืองของความเท่าเทียมกนัในสังคมยงัได้รับความสนใจน้อย ทั้งๆท่ีมนุษยทุ์กคนควรไดรั้บสิทธิ 
เกียรติ และคุณค่าอยา่งเท่าเทียมกนัในฐานะความเป็นมนุษย ์กล่าวคือ สังคมไทยควรอยูร่่วมกนัได้
อย่างเท่าเทียมท่ามกลางความหลากหลายของบุคคลในสังคม มิใช่การผลกักลุ่มคนท่ีแตกต่างให้
กลายเป็นบุคคลชายขอบของสังคม 

เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2542: 140-148) ไดเ้สนอแนะแนวทางการปลูกฝังให้สังคมมี
แนวคิดวา่ คนทุกคนมีคุณค่า มีค่าเท่าเทียมกนั ไม่วา่จะเป็นใคร เช้ือชาติใด ฐานะอยา่งไร หรือความ
แตกต่างใดๆ หากในสังคมมีความคิดเฉกเช่นน้ีจะไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น หรือการสร้างความรู้สึก
ดอ้ยค่า ต ่าตอ้ย ให้กบักลุ่มบุคคลหน่ึงๆ ซ่ึงการกระท าท่ีท าลายความเป็นมนุษยข์องคนอ่ืนนั้น ถือ
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เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยา่งหน่ึง จึงจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาฐานแนวคิดดงักล่าว เพื่อลดความ
เหล่ือมล ้าท่ีเกิดข้ึน โดยพฒันาให้ทุกคนเห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย ์มีเป้าหมายในการด าเนินชีวิต 
เห็นคุณค่าของความแตกต่าง และแบ่งชนชั้นท่ีความดีงาม การสร้างรากฐานสังคมให้เร่ิมตน้จาก
ความเท่าเทียมกนันั้น จะช่วยจรรโลงสังคมใหด้ าเนินไปในแนวทางท่ีถูกตอ้ง และชอบธรรม 
 

2.1.3  กระบวนการกลายเป็นคนชายขอบ 
 ทุกสังคมย่อมมีความแตกต่างหลากหลาย เพราะมนุษย์ต่างมีเอกลักษณ์ อตัลักษณ์ของ
ตนเอง อีกทั้งความแตกต่างท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิดตามธรรมชาติ และความแตกต่างท่ีเกิดจากการ
เรียนรู้ส่ิงแวดลอ้ม ส่งผลใหไ้ม่มีใครท่ีจะเหมือนใครโดยสมบูรณ์ ซ่ึงท าให้มนุษยต์อ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึง
กนัและกนั 

อย่างไรก็ตามสังคมหน่ึงๆย่อมมองความแตกต่างเป็นความแปลกแยก จึงเกิดเป็นแนวคิด
ต่าง ๆ หน่ึงในนั้นคือ “แนวคิดคู่ตรงขา้ม ท่ีแบ่งเป็นพวกระหวา่งเขา-เรา คนใน-คนนอก โดยรวมคน
ท่ีมีอตัลกัษณ์ร่วมไวเ้ป็นพวกเดียวกนั และกีดกนัคนบางกลุ่มท่ีมีความแตกต่างให้กลายเป็นคนนอก 
หรือคนอ่ืน” (กุลภา วจนสาระ, 2555: 25) เสมือนวา่ ความแตกต่าง คือ ความผดิ 

เม่ือไดศึ้กษาจึงพบว่า คนชายขอบในสังคมไทยมีอยู่เป็นจ านวนมาก ดว้ยความแตกต่างท่ี
สังคมก าหนดไวว้า่ “เป็นอ่ืน” อาทิ วถีิชีวติทางเพศ ฐานะ การศึกษา อายุ อาชีพ ชาติพนัธ์ุ วฒันธรรม 
ศาสนา ภาษา ถ่ินท่ีอยูอ่าศยั ความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ หรือสมอง ชนชั้นทางสังคม ทศันคติ 
และอ่ืนๆ ล้วนแต่ท าให้คนชายขอบไม่ไดรั้บโอกาสในการเขา้ไปมีส่วนร่วมใดๆของสังคม ไม่มี
สิทธิและโอกาสในการเขา้ถึงบริการขั้นพื้นฐานเพื่อความอยู่รอด ไม่ไดโ้อกาสในการพฒันาชีวิต
ตนเอง แมก้ระทัง่ไม่มีสิทธิในความเป็นมนุษย ์จากค ากล่าวของ ศุภชยั เจริญวงศ ์(อา้งถึงใน สุริชยั 
หวนัแกว้, 2544: 1) “คนชายขอบนั้น ไม่ใช่แค่คนชายขอบ แต่คนเหล่าน้ี คือ คนตกขอบ มีชีวิตท่ีอยู่
กบัการถูกทอดทิ้ง เอาเปรียบ และถูกเอาประโยชน์ ถูกกีดกนัไม่ให้เขา้ถึงทรัพยากร ฯลฯ คนเหล่าน้ี
อยูน่อกสายตา และไม่เคยถูกเล็งท่ีจะใหไ้ดรั้บการช่วยเหลือ” 
 กระบวนการท่ีผลกัและกีดกนัให้คนท่ีแตกต่างออกไปอยู่ชายขอบของสังคม (กุลภา วจน
สาระ, 2555: 27; สุริชยั หวนัแกว้, 2544: 2) ไดแ้ก่ 

1) กระบวนการสร้างรัฐชาติไทย และการสร้างความเป็นไทอ เป็นกระบวนการท่ี
รวมผู ้คนไว้ในรัฐชาติเดียวกัน ใต้ระบบการปกครองเดียวกัน ผู ้คนท่ีต่างชาติต่างภาษาและ
วฒันธรรมถูกผลกัออกไปกลายเป็นคนชายขอบ 

2) กระบวนการพฒันาประเทศ เม่ือประเทศไทยได้พฒันาไปสู่ความทันสมัย 
ค่านิยมตะวนัตกเขา้มาสู่เขตเมือง จึงท าให้เกิดพื้นท่ีท่ีไดรั้บการพฒันา และไม่ไดรั้บการพฒันา โดย
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ภาคชนบทถูกกีดกนัจากสังคม ไม่ไดสิ้ทธิประโยชน์ทดัเทียมผูอ่ื้น กลายเป็นผูด้อ้ยโอกาสจากการ
พฒันาทางเศรษฐกิจ 

3) กระบวนการขยายตวัตามกระแสโลกาภิวฒัน์ เม่ือสังคมไทยขับเคล่ือนด้วย
ระบบทุนนิยมแบบเสรี ส่งผลใหเ้กิดช่องวา่งทางเศรษฐกิจ กลุ่มคนท่ีปรับตวัได ้และไดผ้ลประโยชน์
จากกลไกตลาดเสรีน้ี กลายเป็นบุคคลผูมี้อ  านาจ ส่งผลให้คนบางกลุ่มหลุดจากกระแสโลกาภิวฒัน์ 
กลายเป็นคนชายขอบทางเศรษฐกิจท่ีเช่ือมโยงถึงการเป็นคนชายขอบดา้นมิติทางวฒันธรรม สังคม 
การศึกษา และอ่ืนๆดว้ย 
 รายงานการศึกษาในปีพ.ศ. 2555 ประเด็นขอ้เท็จจริงและสถิติดา้นสิทธิมนุษยชนประจ าปี 
2556 จากการส ารวจ บนัทึกและสอบสวนการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึนใน 5 ภูมิภาค รวม159 
ประเทศและดินแดนทัว่โลก (แอมเนสต้ี อินเตอร์เนชัน่แนล, 2556) พบวา่ 
  ในปีพ.ศ. 2555 ร้อยละ 70 หรือจ านวน 112 ประเทศ ทรมานพลเมืองของตน และ
ร้อยละ 64 หรือจ านวน101 ประเทศ มีการลิดรอนเสรีภาพการแสดงออกของประชาชน  
  ตน้ปีพ.ศ. 2555 คนจ านวน 12 ลา้นคน ถูกระบุวา่ เป็นคนไร้รัฐ โดยในปัจจุบนัคน
จ านวนถึง 15 ลา้นคน ยงัมีสถานะเป็นผูล้ี้ภยั 
  เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 จ านวน 155 ประเทศไดล้งมติรับรองสนธิสัญญาควบคุม
การคา้อาวธุ ซ่ึงมีเพียง 3 ประเทศเท่านั้นท่ีลงมติคดัคา้น 
  รายละเอียดอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สถิติรายงานระบุวา่ มี80 ประเทศการด าเนินการ
ไต่สวนท่ีไม่เป็นธรรม มีนกัโทษทางความคิดถูกคุมขงัใน 57 ประเทศ ผูช้าย ผูห้ญิงและเด็ก จ านวน
ร้อยละ 23 หรือใน 36 ประเทศ ถูกบงัคบัไล่ร้ือท่ีอยูอ่าศยั และใน 31 ประเทศ ประชาชนถูกบงัคบัให้
สูญหาย เป็นตน้ 
 จะเห็นไดว้่า สถิติดา้นสิทธิมนุษยชนขา้งตน้ท่ีอา้งอิงเฉพาะประเทศท่ีแอมเนสต้ี อินเตอร์
เนชัน่แนล ไดด้ าเนินการส ารวจนั้น ยงัมีผูค้นจ านวนมากทัว่โลกท่ีถูกกระบวนการของสังคม ท าให้
คนท่ีมีความแตกต่างมีสถานะของตนเองกลายเป็นกลุ่มคนชายขอบโดยปริยาย  
 ดงันั้นคนชายขอบ จึงเป็นค าท่ีมกัน ามาใช้ในทางสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะทางสังคมวิทยา
ในการศึกษากลุ่มอพยพท่ีมีลกัษณะผสมผสานระหวา่งสองกลุ่มวฒันธรรม อนัหมายความถึง บุคคล
หรือกลุ่มคนท่ีสังคมไม่รับรู้หรือให้ความส าคญั อาจมีชีวิตอยูต่ามชายแดนหรือริมขอบของพื้นท่ีใน
สังคม ทั้งพื้นท่ีตามภูมิศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ชาติพนัธ์ุ ศาสนา การศึกษา 
ภาษา วิถีชีวิตทางเพศ การจดัสรรทรัพยากร รวมทั้งการเท่าทนักระแสความทนัสมยั ส่งผลให้กลุ่ม
คนชายขอบยงัอยูห่่างไกลสิทธิอนัพึงจะไดรั้บอยา่งเป็นธรรม (กุลภา วจนสาระ, 2555: 26) หรืออาจ
กล่าวไดว้่า คนชายขอบ ถูกนิยามข้ึนจ าแนกไดต้ามทางภูมิศาสตร์ และสังคมวฒันธรรม กล่าวคือ 
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เป็นกลุ่มบุคคลท่ีเคล่ือนยา้ยจากภูมิล าเนาเดิมดว้ยเหตุผลทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม
วฒันธรรม การตั้งถ่ินฐาน การประกอบอาชีพ ฯลฯ เกิดการแก่งแยง่ทรัพยากรหรือถูกกีดกนัจากคน
กลุ่มใหญ่ท่ีอาศยัอยูแ่ต่ดั้งเดิม หรือเป็นคนกลุ่มนอ้ยของสังคมใหม่ ท าให้ไดรั้บการเลือกปฏิบติัจาก
ผูค้นในกระแสวฒันธรรมหลกั (สุริยา สมุทฅุปต์ิ และพฒันา กิติอาษา, 2542: 21 อา้งถึงในกุลภา 
วจนสาระ, 2555: 26) โดยสุริชยั หวนัแกว้ (2544: 1) สรุปวา่ คนชายขอบ มีความเก่ียวขอ้งกบั 1) การ
เป็นชายขอบของภูมิศาสตร์ ไดแ้ก่ กลุ่มคนท่ีอยูข่อบริมขอบแผนท่ี อยา่งไรก็ตามผลท่ีเกิดจากการอยู่
ในพื้นท่ีริมขอบยอ่มแตกต่างกนั บางคนอาจไดป้ระโยชน์ อาทิ การขา้มไปร่วมลงทุน หรือ การเกิด
ธุรกิจใหม่ แต่บางคนกลับถูกกีดกันในการเข้าถึงทรัพยากรก็เป็นได้ 2) การเป็นชายขอบของ
ประวติัศาสตร์ ประเด็นน้ีมีความเป็นพลวตัและเปล่ียนแปลงไดเ้สมอ 3) การเป็นชายขอบของความรู้ 
เม่ือความรู้ใดไม่สอดคลอ้งกบัความรู้กระแสหลกั ความรู้นั้นจะเป็นความรู้ชายขอบ รวมถึงความคิด 
ความเช่ือ และความเห็นดว้ย  
 จึงอาจสรุปไดว้า่ ความแตกต่าง หรือความหลากหลายของบุคคลในสังคม เป็นตน้เหตุท่ีท า
ให้เกิดกระบวนการกลายเป็นคนชายขอบ ซ่ึงคนชายขอบ หมายถึง กลุ่มบุคคลหน่ึงๆ อาจเป็นกลุ่ม
คนส่วนใหญ่ หรือคนกลุ่มน้อยท่ีมีความแตกต่างไปจากค่านิยมหรือวฒันธรรมหลกั ไม่ว่าจะเป็น
ความแตกต่างในเร่ืองของชาติก าเนิด อายุ ความบกพร่องทางร่างกาย วิถีชีวิตทางเพศ ภาษา 
วฒันธรรม ศาสนา  ฐานะทางเศรษฐกิจ ชนชั้นทางสังคม ระดบัการศึกษา และการประกอบอาชีพ 
เป็นตน้ ลว้นเป็นเหตุท าให้บุคคลกลุ่มน้ีถูกเลือกปฏิบติั ขาดโอกาสในการไดรั้บหรือเขา้ถึงสิทธิขั้น
พื้นฐานในฐานะการเป็นมนุษย ์ทั้งในเร่ืองของผลประโยชน์ ดา้นต่างๆ รวมถึงโอกาสในการพฒันา
ตนอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรมจากสังคม ประเด็นหน่ึงท่ี มาร์ก ตามไท กล่าวไวใ้ห้คนรุ่นต่อไปได้
ฉุกคิด นัน่คือ การท่ีสังคมไทยยงัคงมีปัญหาเร่ืองคนชายขอบ อาจเพราะสังคมท่ีมีคนชายขอบ เป็น
สังคมท่ีคนส่วนใหญ่ทนเห็นเร่ืองความไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัคนชายขอบไดอ้ย่างไม่รู้สึกทุกข์ร้อน 
มิไดมี้ส่วนร่วมในความเดือดร้อนนั้นๆ แมจ้ะมีบุคคลส่วนน้อยท่ีไม่ปรารถนาเห็นคนถูกเอาเปรียบ 
ถูกกีดกันจากทรัพยากร ถูกตักตวงประโยชน์ อย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวจะไม่หมดไปจาก
สังคมไทย หากสังคมไทยยงัคงมีกฎหมายท่ีไม่เอ้ือต่อความเป็นชายขอบ และยงัขาดความเขม้แข็ง
ของกลุ่มคนท่ีตอ้งการแก้ไขปัญหา จึงท าให้ปัญหาของคนชายขอบยงัเกิดมีอยู่ในสังคม และถูก
ด าเนินการช่วยเหลือ บรรเทาไปอยา่งเช่ืองชา้ 
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2.2  แนวคดิ และทฤษฎด้ีานความเสมอภาค 
 

2.2.1 แนวคิด และสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน 
ในปัจจุบนัสังคมโลกหนัมาให้ความส าคญัในประเด็นของการลดความเหล่ือมล ้า หรือการ

ขจดัความไม่เท่าเทียมกนั ความไม่เสมอภาคกนั ให้เกิดมีข้ึนในอตัราน้อยท่ีสุด เน่ืองจากปัญหา
ดงักล่าวท่ีซ่อนเร้นอยู่ในสังคม ถือเป็นชนวนหน่ึงท่ีท าให้เกิดความขดัแยง้อนัยิ่งใหญ่ ซ่ึงประเด็น
ปัญหาท่ีพบเห็นได้อย่างชัดแจ้ง นั่นคือ สังคมปัจจุบันให้คุณค่าบุคคลด้วยการตีตราจากวตัถุ 
สถานภาพทางสังคมบางประการของบุคคลนั้นๆ แต่กลบัละเลยศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยไ์ป จึง
ก่อให้เกิดพฤติกรรม แนวคิด หรือทศันคติท่ีมีการแบ่งแยกชนชั้น แบ่งพรรคแบ่งพวก มากไปกว่า
นั้นทศันคติท่ีเห็นวา่ ความแตกต่างเป็นส่ิงไม่ถูกตอ้ง และไม่สมควรเกิดข้ึนในสังคม ท าให้ประเทศ 
และสังคมหน่ึงๆมีกลุ่มบุคคลท่ีถูกนิยามวา่ “คนชายขอบ” หรือ “คนดอ้ยโอกาส” กระจายตวัอยูท่ ัว่
สังคม กล่าวไดว้า่ เป็นจ านวนมากกวา่กลุ่มบุคคลท่ีถือวา่ตนมีสถานภาพทางสังคมสูงเสียอีก 

อยา่งไรก็ตามปัญหาขา้งตน้ไดถู้กหยิบยก และไดรั้บการตระหนกัถึงมาเป็นระยะเวลานาน
แล้ว จะเห็นไดจ้ากการเกิด “ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ” (Universal 
Declaration of Human Rights) ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อคุม้ครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ถึงแมว้า่ 
สิทธิมนุษยชนถือเป็นสิทธิประจ าตวัท่ีทุกคนพึงทราบ แต่หลายคร้ังท่ีหลายคนมองว่า เร่ืองสิทธิ
มนุษยชนถือเป็นเร่ืองไกลตวั และไม่ได้ตระหนักท่ีจะเรียนรู้ ในสังคมจึงเกิดมีผูไ้ด้เปรียบและผู ้
เสียเปรียบอยู่เสมอ หากเพียงแต่ทุกคนเขา้ใจ และใส่ใจท่ีจะเรียนรู้เร่ืองสิทธิมนุษยชน จะช่วยให้
สังคมเกิดความเป็นระเบียบ และสงบสุขมากกวา่ทุกวนัน้ี 

สิทธิมนุษยชนเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตของคนเราตั้ งแต่เกิดจนตาย ถือเป็นสิทธิ
ประจ าตวัท่ีไม่สามารถโอนใหแ้ก่กนั หรือถูกท าลายลา้งไดโ้ดยอ านาจใดๆ แต่หลายคร้ังท่ีคนเรามอง
วา่ เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองไกลตวั ทั้งๆท่ีสิทธิมนุษยชนน้ีเป็นสิทธิของทุกคน  

จนกระทัง่เม่ือองคก์ารสหประชาชาติเขา้มามีบทบาท และมีส่วนร่วมในการคุม้ครองสิทธิ 
จึงประกาศเป็นปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน ดว้ยสาเหตุหลายประการ อาทิ การดูหม่ินเหยียด
หยามสิทธิมนุษยชนไดก่้อเกิดการกระท าอนัป่าเถ่ือนโหดร้ายมากข้ึน ความจ าเป็นท่ีจะส่งเสริมการ
พฒันาความสัมพนัธ์ฉนัมิตรระหวา่งชาติต่างๆ ความจ าเป็นท่ีสิทธิมนุษยชนควรไดรั้บการคุม้ครอง
โดยหลกันิติธรรม และการเห็นความส าคญัยิ่งของเร่ืองสิทธิและเสรีภาพ เป็นตน้ สิทธิของมนุษชน
จึงไดท้วคีวามส าคญัมากข้ึนเป็นล าดบั 
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2.2.1.1  ความหมายของสิทธิมนุษยชน 
ค านิยามของสิทธิมนุษยชนนั้น ยงัไม่มีความหมายท่ีชดัเจนเด็ดขาดเพียงความหมาย

เดียว แมใ้นตวักฎบตัรสหประชาชาติกล่าวถึงสิทธิมนุษยชนไวใ้นมาตราต่างๆ อาทิ มาตรา 1 มาตรา 
13 มาตรา 55 มาตรา 56 มาตรา 62 และมาตรา 76 แต่มิไดมี้ค านิยามเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนแต่อยา่ง
ใด ในทางวิชาการเช่นเดียวกนัมกัไม่มีการให้ค  านิยามของค าว่า สิทธิมนุษยชน นอกจากมีความ
พยายามอธิบายค าปรารภของปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน  

กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ (2553: 6-7) สรุปความหมายของสิทธิมนุษยชนไวว้า่ 
เป็นสิทธิประจ าตวัของมนุษยทุ์กคน ถือเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีทุกคนตอ้งไดรั้บในฐานะท่ีเป็นคน ส าหรับ
การมีชีวิตอยู่รอด และการพฒันาตน ไม่สามารถถ่ายโอนให้แก่กนัได้ และเป็นสิทธิท่ีอยู่เหนือ
กฎหมาย อ านาจใดๆของรัฐทุกรัฐ ถือเป็นหลักประกันว่า ทุกคนท่ีอยู่ในรัฐนั้นๆจะได้รับความ
คุม้ครองชีวติ ความเป็นอยูใ่หมี้ความเหมาะสมแก่ความเป็นมนุษย ์

 วรลกัษณ์ สงวนแกว้ (2551: 11) ให้ความหมายสิทธิมนุษยชนวา่ ศาสตร์ท่ีมุ่งเนน้ใน
การพฒันาและเปล่ียนแปลงให้สังคมดีข้ึน น าไปสู่ความสันติสุข ผูใ้ห้การศึกษาดา้นสิทธิมนุษยชน
จะตอ้งปฏิบติัตวัใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดี  

 มหาชยั ศรีทองกลาง (2551: 1) กล่าววา่ สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิของความเป็น
มนุษยมี์แต่เกิดจนตายโดยปราศจากเง่ือนไขหรือขอ้จ ากดัทางกฎหมาย ทุกคนพึงไดรั้บอย่างเสมอ
ภาคกนั เพื่อให้ด ารงชีวิตอยา่งสันติสุข มีศกัด์ิศรี เสรีภาพ ไมตรีจิต และเมตตาต่อกนั โดยไม่ค  านึง
เร่ืองความแตกต่าง ไม่วา่จะเร่ืองเช้ือชาติ สีผวิ เพศ อาย ุภาษา ศาสนา หรือสถานภาพทางกาย 

 จรัล ดิษฐาอภิชยั (2550ข: 2-3) ระบุวา่ สิทธิมนุษยชน เป็นสิทธิของมนุษยทุ์กคนบน
โลก ไม่แบ่งแยกชนชาติ ประเทศ เพศ ศาสนา ภาษา วฒันธรรม สติปัญญา เศรษฐกิจ ความสามารถ 
หรืออ่ืนๆ ท่ีจะด าเนินชีวิตไดอ้ย่างมีศกัด์ิศรี เสรีภาพ เสมอภาค และอิสระ มีสิทธิแสวงหาปัจจยัมา
ด ารงชีพและไดรั้บการยอมรับจากสังคมอย่างเหมาะสมตามความจ าเป็นของมนุษยทุ์กคนในการ
ด าเนินชีวติ 

 แฮสเพิลส์ (2546) ให้นิยามค าว่า สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิโดยสมบูรณ์ท่ีเป็น
สิทธิขั้นพื้นฐานท่ีบุคคลพึงมีในฐานะเป็นมนุษย ์เพื่อช่วยปกป้องคุม้ครองให้พน้จากการล่วงละเมิด
หรือการกดข่ีข่มเหงจากกระบวนการทางกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม โดย
ขอบเขตของการคุม้ครองจะข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีอาศยัอยู ่

 ภาณุมาศ ขดัเขางาม (2544: 79) กล่าวว่า สิทธิมนุษยชนถือเป็นสิทธิธรรมชาติ 
(Natural Rights) มีอยูก่บัตวัมนุษยทุ์กคนมาตลอด มิใช่อภิสิทธ์ิของบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยเฉพาะ 
หากแต่เป็นความชอบธรรมท่ีมนุษยพ์ึงมีโดยเหตุท่ีเขาเกิดมาเป็นมนุษย ์มนุษยเ์กิดมาเท่าเทียมกนั 
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และมีสิทธิบางประการติดตวัตั้งแต่ก าเนิดจนตาย ไดแ้ก่ สิทธิในชีวิต เสรีภาพในร่างกาย และความ
เสมอภาคอนัโอนใหก้นัมิได ้

 อุดม รัฐอมฤต (2544: 13) ก าหนดให้สิทธิมนุษยชน หมายความถึง สิทธิท่ี
รัฐธรรมนูญมุ่งให้ความคุม้ครองแก่ทุกคน โดยไม่แบ่งแยกสัญชาติ เช้ือชาติ ภาษา หรือศาสนาใด 
หากบุคคลนั้นเขา้มาอยู่ในอ านาจทางพื้นท่ีท่ีใช้รัฐธรรมนูญ บุคคลนั้นย่อมได้รับความคุม้ครอง
ภายใตรั้ฐธรรมนูญนั้น ซ่ึงสิทธิมนุษยชนถือเป็นสิทธิและเสรีภาพตามธรรมชาติท่ีมนุษยพ์ึงมี ดว้ย
เหตุผลแต่เพียงประการเดียว นัน่คือ เขาเกิดมาเป็นมนุษย ์ยอ่มมีสิทธิและเสรีภาพเหล่าน้ีตั้งแต่เกิด จึง
มีลกัษณะคลา้ยกบัศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์

 พระราชบญัญติัคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 3 ระบุว่า 
สิทธิมนุษยชน หมายถึง “ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลท่ี
ไดรั้บการรับรองหรือคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย หรือตามกฎหมายไทย หรือ
ตามสนธิสัญญาท่ีประเทศไทยมีพนัธกรณีท่ีจะต้องปฏิบติัตาม” (ส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ, 2550: 5) 

 โดยสรุปแลว้ความหมายของสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ขา้งตน้มีความหมายไป
ในทิศทางเดียวกนั หมายถึง สิทธิความเป็นมนุษยห์รือสิทธิในความเป็นคน อนัเป็นสิทธิตาม
ธรรมชาติของมนุษยทุ์กคนท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิดจนถึงตาย ไม่สามารถโอนให้แก่กนัหรือพรากไป
จากบุคคลใดบุคคลหน่ึงได ้และไม่มีบุคคล องคก์ร หรือแมแ้ต่รัฐใดจะสามารถล่วงละเมิดความเป็น
มนุษยน้ี์ได้ สิทธิมนุษยชนน้ีทุกคนมีสิทธ์ิพึงได้รับอย่างเสมอภาคกนั และเป็นธรรม ด้วยเหตุผล
ประการเดียว นั่นคือ การเกิดมาเป็นมนุษย ์ไม่เลือกว่าจะมีเช้ือชาติ แหล่งก าเนิด เพศ อายุ สีผิว 
ศาสนา วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัหรือจะยากดีมีจนหรือเป็นคนพิการ เรียกไดว้่า สิทธิมนุษยชนนั้น
ไม่มีพรมแดน การกระท าใดท่ีมนุษยก์ระท าต่อกนัอยา่งหยามเกียรติและละเมิดศกัด์ิศรีของความเป็น
มนุษย ์ไม่ว่าจะเกิดแก่มนุษยท่ี์ประเทศใด และไม่ว่าผูก้ระท าการละเมิดจะเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล 
หรือรัฐใดรัฐหน่ึงก็ตาม ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้ งส้ิน จะเห็นว่า สิทธิมนุษยชน
เปรียบเสมือนเกราะป้องกนัใหม้นุษยทุ์กคนสามารถด ารงชีวติอยูไ่ดอ้ยา่งมีเกียรติ มีศกัด์ิศรี และสงบ
สุขในการได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน รวมถึงมีโอกาสในการพฒันาตนให้ทดัเทียมผูอ่ื้นในกรอบของ
สิทธิท่ีพึงกระท าไดโ้ดยไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น 

 2.2.1.2  ขอบเขตของสิทธิมนุษยชน 
 ขอบเขตของสิทธิมนุษยชนมีท่ีมาจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของ

สหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR) โดยปฏิญญาสากลวา่ดว้ย
สิทธิมนุษยชนเกิดข้ึนภายหลังการยุติลงของสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เม่ือพ.ศ.2488 น ามาซ่ึงความ
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หายนะสู่ชีวิตและทรัพยสิ์นของหลายประเทศทัว่โลก รวมถึงความทารุณโหดร้ายของพรรคนาซี
เยอรมนัท่ีไดฆ่้าล้างเผ่าพนัธ์ุชาวยิวหลายพนัลา้นคน และย  ่ายีประชาชนในประเทศท่ีเขา้ยึดครอง 
ท่ามกลางความโหดร้าย การย  ่ายีสิทธิสตรี เด็ก ซ่ึงล้วนแต่เป็นการท าลายศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์
อย่างชัดแจง้ ดงันั้นหัวหน้ารัฐบาลประเทศสัมพนัธมิตรต่างมีแนวคิดว่า จะตอ้งมีมาตรการท่ีเป็น
รูปธรรมป้องกนัมิใหมี้การกระท าอนัท าลายศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์กิดข้ึนอีก จึงเป็นเหตุผลท่ีท าให้
มีการรับรองกฎบตัรสหประชาชาติท่ีมีความมุ่งหวงัส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนหลงัจากการ
ก่อตั้ งองค์การสหประชาชาติในวันท่ี 15 เมษายน พ.ศ.2488 และเดือนตุลาคม พ.ศ.2489 
สหประชาชาติไดต้ั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (The Commission on Human Rights) ข้ึน ซ่ึง
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้รับการยอมรับเม่ือวนัท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ.2491 ด้วยการ
ลงคะแนนเสียง มีประเทศลงคะแนนเสียงสนบัสนุนทั้งหมด 48 ประเทศรวมทั้งไทย งดออกเสียง 8 
ประเทศ ได้แก่ เบโลรุสเซีย ยูเครน เช็คโกสโลวะเกีย โปแลนด์ ซาอุดิอาระเบีย แอฟริกาใต ้และ
สหภาพโซเวยีต และไม่มีประเทศใดลงคะแนนเสียงคดัคา้น ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน ถือ
เป็นเอกสารทางประวติัศาสตร์ในการวางรากฐานดา้นสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศฉบบัแรกของ
โลก กฎหมายระหวา่งประเทศดา้นสิทธิมนุษยชนก็ไดก้ลายเป็นพื้นฐานส าหรับการพฒันากฎหมาย
ของประเทศต่างๆ ทั้งน้ีปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนประกอบด้วยขอ้ความทั้งหมด 30 ขอ้ 
อาจจ าแนกได ้2 ประเภท ไดแ้ก่ สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มีความเก่ียวขอ้งกบัสิทธิ
ตามธรรมชาติท่ีมีมาแต่ดั้งเดิม เช่น สิทธิเสรีภาพในการเคล่ือนไหว การเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น การ
ด ารงชีวติ การไดรั้บความเป็นส่วนตวั การเลือกนบัถือศาสนา เป็นตน้ และสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวฒันธรรม อนัเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานความเป็นอยู ่สภาพแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิตของมนุษย ์
เช่น สิทธิในการศึกษา สิทธิในมาตรฐานการครองชีพอนัเพียงพอส าหรับสุขภาพ และความเป็นอยูดี่
ของตนเองและครอบครัว เป็นต้น โดยสิทธิมนุษยชนท่ีได้รับการรับรองทั่วโลก จ าแนกได้
ครอบคลุมสิทธิ 5 ประเภท (กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ, 2553: 7) ดงัน้ี 

 1) สิทธิพลเมือง ไดแ้ก่ สิทธิในชีวิตและร่างกาย เสรีภาพและความมัน่คงใน
ชีวิต สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิในการได้รับสัญชาติ รวมถึงเสรีภาพในการเช่ือถือ และ
ปฏิบติัตามความเช่ือถือ 

 2) สิทธิทางการเมือง ได้แก่ สิทธิในการเลือกวิถีชีวิตของตวัเองทั้ งด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม รวมถึงการจดัสรรทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งหมายความ
รวมเสรีภาพทางความคิดเห็นและการแสดงออก สิทธิในการมีส่วนร่วมในกิจท่ีเป็นประโยชน์
สาธารณะ นอกจากน้ียงัมีเสรีภาพในการชุมนุม รวมกลุ่มโดยสงบ และเลือกตั้งอยา่งเสรี 
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 3) สิทธิทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ สิทธิในการมีงานท า สามารถมีอิสระในการ
เลือกงาน และไดรั้บความเป็นธรรมในค่าจา้ง นอกจากน้ียงัมีสิทธิในการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น และมี
มาตรฐานการครองชีพอยา่งพอเพียง 

 4) สิทธิทางสังคม ไดแ้ก่ สิทธิในการไดรั้บการศึกษา การดูแลสุขภาพ และ
โอกาสในการพฒันาตน รวมถึงไดรั้บความมัน่คงทางสังคม 

 5) สิทธิทางวฒันธรรม ได้แก่ เสรีภาพในการปฏิบติัตามวฒันธรรมของ
ตนเอง ไม่วา่จะเป็นการใชภ้าษา การแต่งกาย การปฏิบติัตามธรรมเนียมประเพณีในทอ้งถ่ินตน หรือ
การปฏิบติัตามความเช่ือทางศาสนา ทั้งน้ีรวมวฒันธรรมทางการแสดงออกดา้นความบนัเทิงดว้ย 

 หากพิจารณาอย่างละเอียด ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจะแบ่ง
เน้ือหาเป็น 4 ส่วน  ส่วนแรก ปรากฎในค าปรารถขอ้ 1 และ 2 จะกล่าวถึงหลกัการส าคญัของสิทธิ
มนุษยชนว่าด้วยเร่ืองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาค การไม่เลือกปฏิบติัต่อกนั จึงเป็น
หน้าท่ีของรัฐบาลทุกประเทศท่ีจะสร้างหลกัประกนัแก่ทุกชีวิตดว้ยการเคารพหลกัการของสิทธิ
เสรีภาพดงักล่าวน้ี ส่วนท่ีสอง ปรากฎในขอ้ 3-21 เป็นเร่ืองสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง 
ส่วนท่ีสาม ปรากฎในขอ้ 22-27 เร่ืองสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ส่วนท่ีส่ี อยู่ในขอ้ 
28-30 เป็นเร่ืองของหนา้ท่ีของบุคคล สังคม และรัฐ ท่ีจะตอ้งด าเนินการสร้างหลกัประกนัให้มีการ
คุม้ครองสิทธิต่างๆตามก าหนดอยา่งจริงจงั 

 ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนฉบบัยอ่ (ศราวุฒิ ประทุมราช, 2544: 3-4) 
สรุปไดด้งัน้ี 

ขอ้ 1 ทุกคนมีศกัด์ิศรี สิทธิ และเสรีภาพเท่าเทียมกนั และตอ้งปฏิบติัต่อกนัฉนัทพ์ี่
นอ้ง 

ขอ้ 2 ทุกคนมีสิทธิ และเสรีภาพอยา่งเท่าเทียมกนั โดยไม่ถูกเลือกปฏิบติั 
ขอ้ 3 ทุกคนมีสิทธิในการมีชีวติอยู ่และมีความมัน่คง 
ขอ้ 4 หา้มบงัคบัคนใหเ้ป็นทาส และหา้มคา้ทาสทุกรูปแบบ 
ขอ้ 5 หา้มการทรมาน หรือการลงโทษทารุณโหดร้ายผดิมนุษย ์
ขอ้ 6 สิทธิในการไดรั้บการยอมรับวา่ เป็นบุคคลตามกฎหมาย 
ขอ้ 7 สิทธิในการไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายอยา่งเท่าเทียมกนั 
ขอ้ 8 สิทธิในการไดรั้บการเยยีวยาจากศาล 
ขอ้ 9 หา้มการจบักุม คุมขงั หรือเนรเทศโดยพลการ 
ขอ้ 10 สิทธิในการไดรั้บการพิจารณาคดีอยา่งเป็นธรรม และเปิดเผย 
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ขอ้ 11 สิทธิในการได้รับการสันนิษฐานว่า บริสุทธ์ิก่อนศาลตดัสิน และต้องมี
 กฎหมายก าหนดวา่ การกระท านั้นเป็นความผดิ 

ขอ้ 12 ห้ามรบกวนความเป็นอยู่ส่วนตวั ครอบครัว เคหสถาน การติดต่อส่ือสาร 
 รวมทั้งหา้มท าลายช่ือเสียง และเกียรติยศ 

ขอ้ 13 มีเสรีภาพในการเดินทาง และเลือกถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศ รวมทั้งการออกนอก
 ประเทศ หรือกลบัเขา้ประเทศโดยเสรี 

ขอ้ 14 สิทธิในการล้ีภยัไปประเทศอ่ืน เพื่อใหพ้น้จากการถูกประหตัประหาร 
ขอ้ 15 สิทธิในการไดรั้บสัญชาติ และการเปล่ียนสัญชาติ 
ขอ้ 16 สิทธิในการเลือกคู่ครอง และสร้างครอบครัว 
ขอ้ 17 สิทธิในการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น 
ขอ้ 18 เสรีภาพในความคิด มโนธรรม ความเช่ือ หรือการนบัถือศาสนา 
ขอ้ 19 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และแสดงออก รวมทั้งการไดรั้บขอ้มูล

 ข่าวสาร  
ขอ้ 20 สิทธิในการชุมนุมโดยสงบและรวมกลุ่ม และหา้มบงัคบัเป็นสมาชิกสมาคม 
ขอ้ 21 สิทธิท่ีจะมีส่วนร่วมในรัฐบาลทั้งทางตรง และโดยผ่านผูแ้ทนอย่างอิสระ 
และมีสิทธิเขา้ถึงบริการสาธารณะโดยเท่าเทียมกนั 
ข้อ 22 สิทธิในการได้รับความมัน่คงทางสังคม และได้รับสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวฒันธรรม โดยการก าหนดระเบียบและทรัพยากรของประเทศตนเอง 
ข้อ 23 สิทธิในการมีงานท าตามท่ีต้องการ และได้รับการประกันการว่างงาน 
รวมทั้งไดรั้บค่าตอบแทนเท่ากนัส าหรับงานอย่างเดียวกนั และรายไดต้อ้งพอแก่
การด ารงชีพส าหรับตนเองและครอบครัว ตลอดจนมีสิทธิก่อตั้ง และเข้าร่วม
สหภาพแรงงาน 
ขอ้ 24 สิทธิในการพกัผอ่น และมีเวลาพกัจากการท างาน 
ข้อ 25 สิทธิในการได้รับมาตรฐานการครองชีพอย่างเพียงพอ ได้รับปัจจัยส่ี 

 สวสัดิการสังคม ประกนัการว่างงาน เจ็บป่วย เป็นหมา้ย ผูสู้งอายุ ตลอดจนตอ้ง
 คุม้ครองแม่และเด็กเป็นพิเศษ 

ขอ้ 26 สิทธิในการไดรั้บการศึกษาอยา่งเท่าเทียมกนั 
ขอ้ 27 สิทธิท่ีจะมีส่วนร่วมในวฒันธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน และไดรั้บการ

 คุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา 
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ขอ้ 28 สังคมตอ้งมีระเบียบทั้งในระดบัประเทศและระหวา่งประเทศ เพื่อให้บุคคล
 ไดรั้บสิทธิและเสรีภาพตามปฏิญญาน้ี 

ขอ้ 29 บุคคลย่อมมีหน้าท่ีต่อชุมชน การใช้สิทธิ เสรีภาพจะตอ้งเคารพในสิทธิ 
และเสรีภาพของผูอ่ื้น 
ขอ้ 30 ห้ามมิให้รัฐ กลุ่มชน หรือบุคคล กระท าการท าลายสิทธิและเสรีภาพท่ี
ไดรั้บการรับรองในปฏิญญาน้ี 
 จากการศึกษาปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน สามารถระบุลกัษณะเด่นเฉพาะ

ของสิทธิมนุษยชนดงัน้ี 1) เป็นสิทธิธรรมชาติ (Natural Rights) ติดตวัมากบัมนุษยแ์ต่ก าเนิด ดว้ย
เกิดมาเป็นมนุษย ์จึงมีสิทธิน้ีติดตวั ถือเป็นศกัด์ิศรีประจ าตวั 2) เป็นสิทธิท่ีเป็นสากล ท่ีมนุษยทุ์กคน
พึงมีเหมือนกนั ไม่ว่าจะมีความแตกต่างกนัอย่างไร อาทิ สีผิว เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา วฒันธรรม 
ฐานะ การศึกษา เพศ ฯลฯ ลว้นแต่มีอิสระ มีสิทธิเท่าเทียมกนั มีความเสมอภาคกนั และห้ามการ
เลือกปฏิบติั (Equality and Non-Discrimination) 3) เป็นสิทธิท่ีไม่สามารถโอนให้แก่กนัได ้
(Inalienability) กล่าวคือ มนุษยแ์ต่ละคนไม่สามารถมอบอ านาจหรือสิทธิมนุษยชนของตนให้แก่
ผูใ้ดได ้ไม่มีใครจะมาแยง่ชิงสิทธิมนุษยชนจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงไปได ้ไม่มีการครอบครองสิทธิ
แทนกนั อยา่งไรก็ตามสามารถมีสิทธิมนุษยชนเฉพาะกลุ่มได ้เช่น สิทธิสตรี สิทธิเด็ก สิทธิของชน
กลุ่มนอ้ย สิทธิของผูติ้ดเช้ือ HIV/เอดส์ สิทธิผูสู้งอาย ุสิทธิผูพ้ิการ เป็นตน้ 4) เป็นสิทธิท่ีไม่สามารถ
แยกส่วนหรือไม่สามารถถูกแยกออกจากกนัได ้(Indivisibility) หมายความวา่ ไม่สามารถแยกไดว้า่ 
สิทธิหน่ึงมีความส าคัญกว่าอีกสิทธิหน่ึง เช่น สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองไม่สามารถ
แบ่งแยกวา่มีความส าคญักวา่สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม สิทธิทั้งสองประการน้ีต่างมี
ความส าคญัเท่าเทียมกนั รัฐบาลใดจะอา้งว่าตอ้งพฒันาประเทศให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ทาง
เศรษฐกิจท่ีดีก่อน แลว้จึงให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง ยอ่มกระท าไม่ได ้มนุษยทุ์กคนยอ่ม
มีสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพ มีความมัน่คงในชีวิต และมีมาตรฐานการด ารงชีวิตท่ีเหมาะสมกบัความเป็น
มนุษย ์ดงันั้นสิทธิต่างๆของมนุษยจ์ะตอ้งไม่ถูกแยกออกจากกนั (วไล ณ ป้อมเพชร, 2551: 9) โดย
เบ้ืองตน้มนุษยจ์ะไดรั้บสิทธิอนัประกอบดว้ย สิทธิท่ีจะมีชีวิต มีศกัด์ิศรี เสรีภาพ สิทธิในทรัพยสิ์น 
และสิทธิท่ีจะมีความมัน่คงปลอดภยั (จรัล ดิษฐาอภิชยั, 2550ก: 22)  

 2.2.1.3  สิทธิมนุษยชนกบัประเทศไทย 
 ในการบงัคบัใช้กฎหมาย นอกจากจะตอ้งค านึงถึงสิทธิประโยชน์ของประชาชน

ภายในประเทศ การเขา้ร่วมเป็นภาคีในขอ้ตกลงระหว่างประเทศเท่ากบัเป็นการรับรองสิทธิทาง
สังคม การเมือง พลเมือง เศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีบญัญติัไวใ้นขอ้ตกลง เพื่อให้การปกป้องและ
คุม้ครองสิทธิเกิดข้ึนจริงในทางปฏิบติั ซ่ึงประเทศท่ีเขา้ร่วมเป็นภาคีจะตอ้งปฏิบติัตามสัญญาและ
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พนัธกรณีท่ีมีต่อกนั ไม่เช่นนั้นจะถือว่าผิดสนธิสัญญาระหว่างประเทศ (ปทิตตา โฉมประดิษฐ์, 
บรรณาธิการ, 2552: 26) โดยจากการศึกษาสนธิสัญญาระหวา่งประเทศดา้นสิทธิมนุษยชนมีทั้งหมด 
9 ฉบบั ซ่ึงประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมเป็นภาคี 7 ฉบบั จดัล าดบัตามอายุการมีผลบงัคบัต่อประชาคม
โลก ไดด้งัน้ี 

1) กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวฒันธรรม 
(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR) มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือ
วนัท่ี 3 มกราคม 2519 และประเทศไทยเขา้เป็นภาคีโดยการภาคยานุวติั (การท่ีรัฐเขา้ไปเป็นภาคี
สนธิสัญญา) และมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2542 มีความเก่ียวกบัการก าหนดสิทธิต่างๆของ
ประชาชน ไดแ้ก่ การก าหนดเจตจ านงของตน การจดัการทรัพยากรและการประกนัสิทธิของรัฐภาคี 
การประกนัสิทธิความเท่าเทียมกนัระหวา่งชายหญิง การห้ามลิดรอนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน การ
รับรองสิทธิในการท างานหาเล้ียงชีพด้วยสภาพการท างานท่ียุติธรรมและสภาพการท างานท่ี
ปลอดภยัถูกสุขลกัษณะ การก่อตั้งสหภาพแรงงาน สิทธิของคนงาน สิทธิในสวสัดิการสังคม-การ
ประกนัสังคม สิทธิของครอบครัว สิทธิของมารดา เด็ก ผูเ้ยาว ์และความคุม้ครองสิทธิในมาตรฐาน
การครองชีพท่ีเพียงพอในปัจจยั 4 สิทธิดา้นสุขภาพ สุขลกัษณะ สิทธิทางการศึกษาท่ีเหมาะสมเท่า
เทียมกนั สิทธิท่ีจะมีส่วนร่วมของประชาชน และการดูแลจากภาครัฐท่ีจะคุม้ครอง อนุรักษ ์และการ
พฒันา รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ทางวทิยาศาสตร์และทางวฒันาธรรม นอกจากน้ียงัมีเน้ือหาวา่ดว้ย
การเสนอรายงานทั้ งของรัฐภาค และในระหว่างองค์กรของสหประชาชาติของการให้ความ
ช่วยเหลือ  การประชุมทางวชิาการ และการตีความ และวา่ดว้ยการลงนามเขา้เป็นรัฐภาคี 

2) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR) มีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 23 มีนาคม 2519 
และประเทศไทยเขา้เป็นภาคีโดยการภาคยานุวติั และมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2540 
เน้ือหาเป็นเร่ืองสิทธิต่างๆทั้งในส่วนท่ีเป็นสิทธิของประชาชน ซ่ึงว่าด้วยการก าหนดสิทธิของ
ตนเองของประชาชนในเร่ืองการเมืองและสามารถด าเนินการอยา่งเสรีในการจดัการทรัพยากรและ
พฒันาเศรษฐกิจสังคมและวฒันธรรมของตน การประกนัสิทธิของรัฐภาคีท่ีปราศจากการเลือก
ปฏิบติั สิทธิเหล่าน้ีรวมถึงสิทธิท่ีจะมีชีวิตและการยกเลิกโทษประหารชีวิต การห้ามการทรมาน/
ลงโทษทารุณโหดร้าย เสรีภาพในความปลอดภยัของร่างกาย ห้ามการจบักุมโดยมิไดท้  าผิดกฎหมาย 
การปฏิบติัต่อผูถู้กจบักุมดว้ยมนุษยธรรม เสรีภาพในการเลือกถ่ินท่ีอยูอ่าศยั ความเสมอภาคในดา้น
กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมทางศาล สิทธิในสถานะบุคคล  สิทธิในความเป็นส่วนตวั สิทธิ
เสรีภาพทางความคิดและศาสนา การห้ามการโฆษณาชวนเช่ือเพื่อการสงครามและการเกลียดชงั
เผา่พนัธ์ุ สิทธิในการชุมนุมอยา่งสงบ การรวมตวัเป็นสมาคม การคุม้ครองครอบครัวและการสมรส  
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สิทธิของเด็กในดา้นการคุม้ครอง การมีทะเบียนเกิดและสัญชาติ การมีสิทธิมีส่วนในการบริหาร
บา้นเมืองและสิทธิของชนกลุ่มนอ้ย นอกจากน้ีเป็นเน้ือหาเก่ียวกบัการไกล่เกล่ียขอ้ร้องเรียนระหวา่ง
ประเทศ 

3) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women - CEDAW) มีผล
บงัคบัใชเ้ม่ือ 3 กนัยายน 2524 และประเทศไทยเขา้เป็นภาคีโดยการภาคยานุวติั และมีผลบงัคบัใช้
เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2528 เน้ือหาจะกล่าวถึงสิทธิต่างๆของสตรี เนน้ท่ีห้ามการเลือกปฏิบติัต่อสตรี 
และให้ความเสมอภาคของ 2 เพศ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการเมือง การศึกษา การจา้งงาน การคุม้ครอง
สุขภาพ ตลอดจนสิทธิอ่ืนๆทางกฎหมาย 

4) อนุสัญญาว่าด้วยการขจดัการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ 
(International, Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination - ICERD) มี
ผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2532 และประเทศไทยเขา้เป็นภาคีโดยภาคยานุวติั และมีผลบงัคบั
ใชก้บัประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2546 ซ่ึงค าจ  ากดัความ “การเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติ” 
หมายถึง การจ าแนก กีดกนั จ ากดั หรือการเอ้ืออ านวยพิเศษ เพราะเช้ือชาติ สีผิว เช้ือสาย หรือชาติ
ก าเนิด โดยเป็นการปฏิบติัท่ีแตกต่างระหวา่งบุคคลท่ีเป็นพลเมือง และไม่ใช่พลเมือง อนุสัญญาฯมี
เน้ือหาในเร่ืองการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติ การประณาม และการแกไ้ขให้เกิดการไม่เลือกปฏิบติั 
สนบัสนุนใหก้ลุ่มคนบางกลุ่มมีสิทธิเสรีภาพอยา่งเสมอภาค 

5) อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child - 
CRC) มีผลบงัคคบัใช้เม่ือ 2 กนัยายน 2533 และประเทศไทยเขา้เป็นภาคีโดยการภาคยานุวติั โดยมี
ผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2535 สาระบญัญติัอนัเก่ียวเน่ืองกบัสิทธิต่างๆของเด็กบนพื้นฐาน
ของสิทธิท่ีจะมีชีวติ สิทธิท่ีจะไดรั้บการปกป้อง สิทธิท่ีจะไดรั้บการพฒันา และสิทธิท่ีจะมีส่วนร่วม 
โดยเด็กจะตอ้งไม่ถูกการเลือกปฏิบติั และตอ้งค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก 

6) อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนท่ี
โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือย  ่ายีศกัด์ิศรี (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment) มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2530 ประเทศไทยไดเ้ขา้
เป็นภาคี และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2550 วตัถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ เพื่อระงบั
และยบัย ั้งการทรมาน รวมทั้งป้องกนัมิให้องคก์รหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐกระท าการใดๆท่ีเป็นการยุยง 
ยนิยอม ข่มขู่ หรือบงัคบัขู่เขญ็ท่ีจะเป็นการทรมานไม่วา่ทางกายหรือจิตใจต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง 

7) อนุสัญญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิของคนพิการ (Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities – CRPD) มีผลบงัคบัใชก้บัประเทศไทยเม่ือ 27 สิงหาคม 2551 
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สาระส าคญั คือ รัฐภาคีมีพนัธกรณีท่ีจะตอ้งขจดัการเลือกปฏิบติัต่อคนพิการในทุกรูปแบบทั้งใน
ดา้นกฎหมาย การปกครอง และการปฏิบติัต่างๆ รวมถึงการก าหนดมาตรการต่างๆท่ีเอ้ือต่อการ
เขา้ถึงและใชป้ระโยชน์อยา่งเท่าเทียมกนัของคนพิการ อาทิ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ การขนส่ง 
การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร และบริการสาธารณะ มากไปกวา่นั้นยงัตอ้งยอมรับความเท่าเทียมกนัของ
คนพิการในโอกาสการรับการศึกษา การเขา้ท างาน และสิทธิอ่ืนๆดว้ย 
 โดยมีสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนอีก 2 ฉบบั ได้แก่ 
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย (International 
Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance) และอนุสัญญาวา่ดว้ย
การคุม้ครองสิทธิของแรงงานอพยพและสมาชิกครอบครัว (International Convention on the 
Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families: ICRMW) ซ่ึง
ประเทศไทยไดร่้วมลงนามในอนุสัญญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการคุม้ครองมิให้บุคคลถูกบงัคบัให้
สูญหายแลว้ อยา่งไรก็ตามอนุสัญญาฯจะมีผลบงัคบัใชก้บัไทยก็ต่อเม่ือประเทศไทยไดใ้ห้สัตยาบนั
ต่ออนุสัญญาฯภายหลงัจากการลงนาม (เดลินิวส์ 2555, 18 มกราคม: ยอ่หนา้ 1) หากประเทศไทยให้
สัตยาบนัอนุสัญญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการคุม้ครองมิให้บุคคลถูกบงัคบัให้สูญหาย ก็จะถือเป็น
ตราสารระหวา่งประเทศดา้นสิทธิมนุษยชนฉบบัท่ี 8 ท่ีประเทศไทยเขา้เป็นภาคี ส่วนตราสารฉบบัท่ี 
9 ท่ีประเทศไทยยงัไม่ไดเ้ป็นภาคี  
 จะเห็นได้ว่า เม่ือประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีในสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศดา้นสิทธิมนุษยชนแลว้จ านวน 7 ฉบบั และมีการน าสาระของปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิ
มนุษยชน และสนธิสัญญาดังกล่าวมาเป็นส่วนหน่ึงในรัฐธรรมนูญ เพื่อให้มีผลบงัคบัใช้ในการ
ปกป้อง คุม้ครองสิทธิมนุษยชนใหแ้ก่ประชาชนในชาติ ไม่วา่จะเป็นฉบบัปี พ.ศ. 2540 และ 2550 ก็
มีสาระเก่ียวกบัศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ความเสมอภาค สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ดว้ยเหตุน้ี
ประเทศไทยจึงไดจ้ดัท านโยบายและแผนปฏิบติัการแม่บทแห่งชาติดา้นสิทธิมนุษยชนข้ึน ถือเป็น
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับแรกของประเทศไทย โดยปัจจุบันอยู่ในวาระของแผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2552-2556 มีเป้าประสงค ์คือ สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเคารพ
ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยต์ามหลกัสิทธิมนุษยชน และเครือข่ายสิทธิมนุษยชนเข้มแข็งในทุก
ภูมิภาค ต่ืนตวัในเร่ืองสิทธิมนุษยชน และพฒันาไปสู่มาตรฐานสากล ดงันั้นแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติจะเป็นเคร่ืองมือให้องค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชนน าไปใชส่้งเสริม ปกป้อง และคุม้ครอง
สิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชน ให้การแกไ้ขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประเทศเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อยา่งไรก็ตามส่ิงส าคญั คือ การขบัเคล่ือนแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติไปสู่การปฏิบติั จึงได้ก าหนดประเด็นสิทธิมนุษยชนไวท้ั้งหมด 10 ดา้นท่ีครอบคลุมกบั
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ประเด็นสิทธิท่ีก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ไดแ้ก่ 1) ดา้นการศึกษา 
การเรียนรู้ วฒันธรรม และศาสนา 2) ด้านอาชีพและแรงงาน 3) ด้านสาธารณสุข 4) ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 5) ดา้นท่ีอยู่อาศยั 6) ด้านการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารของทาง
ราชการ และการคุ้มครองผูบ้ริโภค 7) ด้านสิทธิเสรีภาพในการส่ือสารและส่ือมวลชน 8) ด้าน
การเมืองการปกครอง รวมถึงเสรีภาพในการรวมกลุ่มและการกระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ิน 9) ด้าน
กระบวนการยติุธรรม และ10) ดา้นสิทธิชุมชน 
 2.2.1.4  สถานการณ์ดา้นสิทธิมนุษยชน 
 จากการรายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยระหว่างปี 
2553-2554 (ขรรค์ชัย คงเสน่ห์และณิรมณ เช้ือไทย, บรรณาธิการ, 2555: 94-102) ได้ประเมิน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในภาพรวม กล่าวคือ ประเทศไทยยงัคงมีปัญหาเร่ืองความเหล่ือมล ้า อนั
ส่งผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิอย่างกวา้งขวาง ปัญหาดังกล่าวมีความซับซ้อนเชิงโครงสร้าง 
ประชาชนเขา้ไม่ถึงการจดัสรรทางทรัพยากร และโอกาสท่ีจะไดพ้ฒันาตนเองอย่างเท่าเทียมและ
เสมอภาคกนั แมรั้ฐบาลจะพยายามสร้างนโยบายเพื่อแกปั้ญหาความไม่เป็นธรรม แต่ยงัไม่มีผลเป็น
รูปธรรมชดัเจน สามารถจ าแนกเป็น 5 ประเด็นตามสถานการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลา
ดงักล่าว คือ 

1) การเคารพสิทธิมนุษยชน ดา้นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มีการ
ใช้สิทธิตามท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ เช่น สิทธิการชุมนุม แต่ทว่ามีผลกระทบในดา้นอ่ืน เช่น 
สิทธิในทรัพยสิ์น สิทธิในชีวิตและร่างกาย สิทธิในการส่ือสารการคมนาคม เป็นตน้ กล่าวไดว้า่ มี
การใหอิ้สระเสรีในสิทธิทางการเมือง การปิดกั้นมีนอ้ยมาก  

2) สิทธิของชุมชนและการมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากร ส่ิงแวดลอ้ม 
และท่ีดินท่ีเป็นธรรมและย ัง่ยืน แม้ว่ารัฐธรรมนูญได้ประกันสิทธิชุมชนและประกันสิทธิใน
กระบวนการท่ีให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนด าเนินการในการเคารพสิทธิของประชาชนและ
ชุมชน เช่น การได้รับขอ้มูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมในการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบต่อคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ เป็นตน้ แต่รัฐบาลเพิกเฉยไม่ออกกฎระเบียบเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้
สิทธิตามรัฐธรรมนูญรับรองได ้ 

3) ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง เร่ืองผลกระทบต่อเสรีภาพในการประกอบ
อาชีพ กล่าวถึงเร่ืองแรงงานไทยและความมัน่คงดา้นอาชีพ ท่ีกฎหมายดา้นแรงงานบางประการยงั
ไม่มีความครอบคลุมกลุ่มแรงงานบางกลุ่ม เช่น แรงงานไทยท่ีไปท างานต่างประเทศ ลูกจา้งชัว่คราว 
แรงงานขา้มชาติ เป็นตน้ 
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4) การคุ้มครองและช่วยเหลือกลุ่มท่ีเส่ียงต่อการถูกละเมิด เช่น ปัญหา
การคา้มนุษย ์ดว้ยไทยและประเทศเพื่อนบา้นมีระดบัการพฒันาทางเศรษฐกิจท่ีต่างกนั เป็นสาเหตุ
ส าคญัท่ีท าให้สตรี เด็ก และแรงงานจากประเทศเพื่อนบา้นเขา้มาแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจท่ี
ดีกว่าผ่านแนวพรมแดนท่ีติดต่อกัน และตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์ รัฐบาลจึง
ประกาศใช้พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. 2551 เป็นมาตรการส าคญั 
ปัญหาสิทธิและสถานะบุคคลของคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ผูอ้พยพ คนไทยพลดัถ่ิน และผูห้นีภยัจากการ
สู้รบ เป็นเหตุให้ไม่ไดรั้บสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ แมจ้ะมีการแกไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง แต่การให้
สัญชาติแก่กลุ่มชาติพนัธ์ุยงัคงไม่มีความกา้วหนา้ ส่วนคนไทยพลดัถ่ินก็ยงัไม่ไดรั้บการคืนสัญชาติ
ไทย 

5) สถานการณ์ความรุนแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ก่อเกิดความเสียหาย
ต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพยสิ์นของประชาชนในพื้นท่ีอย่างต่อเน่ือง สาเหตุจากเง่ือนไขเชิงบุคคล 
เง่ือนไขเชิงโครงสร้าง และเง่ือนไขทางวฒันธรรม รัฐบาลจึงประกาศใช้กฎหมายพิเศษ 3 ฉบบัใน
การควบคุมและแกไ้ขปัญหา อยา่งไรก็ตามการบงัคบัใชก้ฎหมายดงักล่าวเป็นระยะเวลานาน ท าให้
เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน เน่ืองจากกฎหมายไดใ้หอ้ านาจแก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐอยา่งกวา้งขวางโดย
ไม่มีกลไกการตรวจสอบท่ีเหมาะสม มีขอ้ร้องเรียนเร่ืองการใช้ก าลงัเกินกว่าเหตุ การทรมาน การ
บงัคบัใหเ้ป็นบุคคลสูญหาย เป็นตน้ จึงมีการสนบัสนุนใหรั้ฐบาลยกเลิกกฎหมายพิเศษดงักล่าว 
  นอกจากน้ียงัมีความคลา้ยคลึงกบัองค์กรนิรโทษกรรมสากล ประเทศไทย 
(2556) ท่ีระบุถึงสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของไทยท่ีน่าเป็นห่วงใน 5 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) การขดัแยง้
กนัดว้ยอาวธุในประเทศ 2) สถานการณ์ความรุนแรงในภาคใต ้3) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
ซ่ึงมีการถูกจ ากดัและถูกปราบปราม 4) สถานการณ์ผูล้ี้ภยั ผูอ้พยพเขาเมือง หรือผูแ้สวงหาท่ีพกั
พิง และ 5) การยกเลิกโทษประหารชีวติ  

กล่าวสรุปไดว้่า สิทธิมนุษยชนมีขอบเขตท่ีกวา้งกว่าสิทธิตามกฎหมาย ดงันั้นการกระท า
บางอยา่งอาจไม่ถือเป็นความผดิตามกฎหมาย แต่ถือเป็นความผดิฐานละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือเป็น
การท าลายศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์เน่ืองดว้ยประเทศไทยเล็งเห็นถึงความส าคญัของสิทธิมนุษยชน 
เห็นไดจ้ากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ไดว้างรากฐานเร่ืองสิทธิมนุษยชนไวอ้ยา่ง
เป็นรูปธรรม เน้ือหาสาระเก่ียวข้องกับการธ ารงไวซ่ึ้งสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของ
ประชาชนมากกวา่ฉบบัอ่ืนๆ มุ่งเนน้เร่ืองการเคารพสิทธิเสรีภาพ และการเห็นคุณค่าคนทุกเพศ ทุก
วยั ทุกเช้ือชาติ และทุกศาสนา โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 ยงัคงมีความ
ต่อเน่ืองในการใหค้วามส าคญัในเร่ืองสิทธิมนุษยชน จากขอ้บญัญติัท่ีระบุไว ้เช่น  

หมวด 1 มาตรา 4 ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค หรือ  
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หมวด 3 มาตรา 28 บุคคลยอ่มอา้งศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยห์รือใชสิ้ทธิ และเสรีภาพ
 ของตนได้เท่าท่ีไม่ละเมิดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อ
 รัฐธรรมนูญ หรือไม่ขดัต่อศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

ดงันั้นหากพิจารณาเน้ือหาในรัฐธรรมนูญ จะพบวา่ มีการให้คุณค่าศกัด์ศรีความเป็นมนุษย ์
สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคอยา่งค่อนขา้งครอบคลุม อีกทั้งแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบบั
ท่ี 2 ให้ความส าคญั และมีเป้าประสงค์ท่ีชดัเจนจะแปลงแผนนโยบายไปสู่การปฏิบติั จะเป็นการดี
อย่างยิ่งถา้ไดป้ลูกฝังจิตส านึกให้คนไทยเขา้ใจในความหลากหลาย ความแตกต่างของมนุษย ์โดย
อาศยัพื้นฐานแนวคิดของสิทธิมนุษยชนเร่ืองสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษย ์(นพดล น่ิมหนูและอมรรัตน์ อริยะชยัประดิษฐ์ น่ิมหนู, 2555: 96) มาเป็นประเด็นการเรียนรู้
เพื่อสร้างความเข้าใจ โดยเฉพาะยิ่งสมควรเร่ิมต้นการปลูกฝังตั้งแต่วยัเด็ก ซ่ึงเราสามารถสร้าง
วฒันธรรมสิทธิมนุษยชนใหเ้กิดข้ึนในสังคมไทยได ้ใหอ้งคค์วามรู้ดา้นสิทธิมนุษยชนถูกเผยแพร่ไป
ยงัประชาชนทัว่ไป แทรกเสริมในการศึกษาของเด็กไทย (วรลกัษณ์ สงวนแกว้, 2551: 11) เพื่อให้
เด็กเติบโตมาอยา่งไร้อคติบนพื้นฐานความเขา้ใจในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
 

2.2.2 แนวคิดด้านศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
2.2.2.1  ความหมายของศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
ค าว่า ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์แปลมาจากค าว่า Human Dignity ซ่ึงเป็นศพัท์ทาง

วิชาการท่ีนกัปรัชญาของประเทศตะวนัตกไดบ้ญัญติัข้ึนในยุคท่ีมีการเรียกร้องสิทธิมนุษยชน (อิส
สระ นิติทณัฑป์ระภาศ, 2544 อา้งใน อุดม รัฐอมฤต, นพนิธิ สุริยะ และบรรเจิด สิงคะเนติ, 2544: ค า
นิยม) เม่ือพิจารณาความหมาย ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์หมายถึง การยอมรับนบัถือสถานภาพของ
บุคคล (อุดม รัฐอมฤต และคณะ, 2544: 74) 

อุดม รัฐอมฤต และคณะ (2544: บทคดัยอ่) และ สวา่ง กนัศรีเวียง (ม.ป.ป.) กล่าวถึง 
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยว์า่ เป็นหลกัการ หรือเป็นมูลฐานหน่ึงของหลกัสิทธิมนุษยชนในแง่ของการ
ใหคุ้ณค่าแก่ความเป็นคนวา่ คนทุกคนมีคุณค่าเท่าเทียมกนั มีนยัส าคญั 2 ประการ นัน่คือ ธรรมชาติ
มนุษย ์เป็นลกัษณะเก่ียวกบัสภาพจิตใจและความตอ้งการท่ีจูงใจใหม้นุษยท์  าการใดๆภายใตอิ้ทธิพล
ของสังคมและวฒันธรรม อีกประการเป็นเร่ืองศีลธรรม ท่ีว่าด้วยความรับผิดชอบชั่วดีท่ีสังคม
ก าหนดให้สมาชิกยึดถือ จะเห็นไดว้่า สังคมปัจจุบนัมกัละเลยศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์เพราะให้
คุณค่าของคนแตกต่างกนั มกัตดัสินคนจากสถานภาพทางสังคม ฐานะทางเศรษฐกิจ เป็นตน้ ซ่ึง
ความเป็นจริงสถานภาพทางสังคมไม่ใช่ตวัช้ีวดัศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์หากแต่ศกัด์ิศรีความเป็น



36 

มนุษย ์คือ การให้คุณค่าความเป็นคนตามธรรมชาติของมนุษย ์กล่าวอีกนยัหน่ึง เร่ืองศกัด์ิศรีความ
เป็นมนุษย ์มีความเก่ียวขอ้งกบัศีลธรรมดว้ย 

สุพรรณี ไชยอ าพร (2550: 34-35, 39-40), ยศศกัด์ิ โกไศยกานนท ์(2540: 135) ให้
ความหมายของค าวา่ ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยท่ี์สอดคลอ้งกนั กล่าวคือ ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์ป็น
ท่ีมาของสิทธิ และเสรีภาพ โดยมนุษยจ์  าเป็นตอ้งไดรั้บการปฏิบติัต่อกนัสมกบัความเป็นมนุษย ์ไม่
อาจถูกปฎิบติัในลกัษณะท่ีเป็นเพียงวตัถุ นอกจากน้ีการท่ีมนุษยข์าดความนับถือในตวัเอง ตีค่า
ตนเองต ่าเกินไป หรือตีค่าสิทธิของตนต ่าเกินไป ก็ถือเป็นการลดคุณค่าศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์
เช่นเดียวกนั 

จึงสรุปไดว้า่ ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยถื์อเป็นหลกัการของสิทธิมนุษยอ์ยา่งหน่ึงในแง่
ของการใหค้วามส าคญักบัคุณค่าในความเป็นมนุษยข์องแต่ละบุคคล เป็นการปฏิบติัต่อกนัให้สมกบั
ความเป็นมนุษย ์ไม่ค  านึงถึงความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นเพศ ศาสนา ฐานะ การศึกษา วฒันธรรม 
และอ่ืนๆ หากเพียงเป็นมนุษย ์ก็ย่อมได้รับการให้คุณค่าในความเป็นมนุษย ์กล่าวได้ว่า ศกัด์ิศรี
ความเป็นมนุษย์เสมือนเป็นมาตรฐานบ่งบอกถึงสถานภาพให้มนุษยอ่ื์นๆปฏิบติัต่อกันอย่างให้
ความส าคญัในศกัด์ิศรีของตนเองและผูอ่ื้น เพราะมนุษยทุ์กคนลว้นตอ้งการมีคุณค่า มีความส าคญั 
ไม่ชอบให้ใครมาดูถูกเหยียดหยามให้รู้สึกต ่าตอ้ย หรือถูกปฏิบติัอย่างไม่ใช่คน ทั้งน้ีศกัด์ิศรีความ
เป็นมนุษยจึ์งมีความเก่ียวเน่ืองกบัศีลธรรมดว้ย ดงันั้นการพิจารณาว่า พฤติกรรมใดเป็นการละเมิด
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยห์รือไม่ ตอ้งพิจารณา 3 ประเด็น (อุดม รัฐอมฤต และคณะ, 2544: บทคดัยอ่) 
ไดแ้ก่ ส่ิงนั้นๆมนุษยค์วรปฏิบติัต่อกนัหรือไม่ ความรู้สึกทางดา้นจิตใจของสังคมไทยในขณะนั้น
สนับสนุนหรือโตแ้ยง้อย่างไร และแนวทางท่ีสังคมอ่ืนท่ีมีประสบการณ์มาก่อนเป็นขอ้พิจารณา
ประกอบ นอกจากน้ีศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยย์งัมีความครอบคลุมไปถึงอิสรภาพ ความเสมอภาคอีก
ดว้ย 

2.2.2.2  ประเภทของศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์พิจารณาไดจ้าก 2 มิติ (อุดม รัฐอมฤต 
และคณะ, 2544: 77-80) 

1)  มาตรฐานขั้นต ่าของศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์เป็นขอบเขตขั้นต ่าสุดของ
สถานภาพบุคคล เป็นแนวตั้ งรับขั้นสุดท้ายท่ีมนุษย์คนหน่ึงคนใดมีอยู่และห้ามผูอ่ื้นก้าวล่วง 
มิฉะนั้นจะถือเป็นการละเมิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์เช่น นกัโทษท่ีถูกศาลสั่งจ  าคุก เม่ือถึงเวลา
รับประทานอาหาร เขาควรไดรั้บการรับประทานอาหารดงัมนุษยป์กติ หากมีการเอาขา้วโปรยลงบน
พื้นแลว้ใหก้ม้ลงทาน ถือเป็นพฤติกรรมท่ีละเมิดสถานภาพขั้นต ่าของบุคคล 
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2)  มาตรฐานของศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์ตามลักษณะของกลุ่ม เป็นการ
รวมตวัของบุคคลท่ีมีเอกลกัษณ์ร่วมกนั ได้แก่ กลุ่มของเพศ กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มบ าเพ็ญประโยชน์ 
และกลุ่มวงศต์ระกลู 
  ทั้งน้ีการให้ความคุม้ครองศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษยจ์ะมีความเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง
เสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ (สุพรรณี ไชยอ าพร, 2550: 39) 
 

2.2.3 แนวคิดด้านความเสมอภาค/ความเท่าเทียมในสังคม 
2.2.3.1  ความหมายของความเสมอภาค/ความเท่าเทียมในสังคม (Social Equality) 

 ปัจจุบนัมีการศึกษาเร่ืองความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกนัอยา่งแพร่หลาย และมี
การนิยามความหมายไวแ้ตกต่างกนั จากการศึกษาตามค าศพัทภ์าษาองักฤษไดใ้ชค้  าศพัทว์า่ Equality 
อนัหมายถึง ความเสมอภาค หรือความเท่าเทียมกนั หรือความเท่ากนั ดงันั้นความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียม จึงมีความหมายในทิศทางเดียวกนั ในงานวจิยัน้ีผูว้จิยัไดใ้ชค้  าวา่ ความเสมอภาค 
 โอฬาร สุขเกษม (2547: 15 อา้งถึงในทิชา ลวดลาย, 2549: 8-9) ระบุวา่ ความเสมอ
ภาคท่ีส าคญัๆ ไดแ้ก่ 

1) ความเสมอภาคทางการเมือง หมายถึง สิทธิการได้เข้าร่วมกิจกรรม
ทางการเมือง 

2) ความเสมอภาคในการปฏิบติัของกฎหมาย 
3) ความเสมอภาคในโอกาส เช่น คนไทยทุกคนต้องได้รับโอกาสใน

การศึกษา หรือโอกาสท่ีในการพฒันาตน เพื่อความเจริญกา้วหน้าของการด ารงชีพ หรือยกระดบั
ฐานะตามความสามารถ 

4) ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ ในความเป็นจริงมิอาจให้ทุกคนเท่าเทียม
กนัดา้นเศรษฐกิจได ้แต่อยา่งนอ้ยตอ้งมีการกระจายรายไดท่ี้เป็นธรรม เพื่อมิให้เกิดช่องวา่งระหวา่ง
ชนชั้นมากนกั 

5) ความเสมอภาคทางสังคม คือ มนุษยทุ์กคนควรมีศกัด์ิศรีเท่าเทียมกนั ไม่
ควรใหค้วามแตกต่างทางเศรษฐกิจและสังคมมาเป็นเคร่ืองก าหนดให้บุคคลหน่ึงเหนือกวา่อีกบุคคล
หน่ึง  

สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก (2551: 27-28) มีแนวคิดเก่ียวกบัหลกัความเสมอภาควา่ เป็น
หลกัพื้นฐานหน่ึงในการรับรองและคุม้ครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนท่ีควรไดรั้บจากกฎหมาย
อยา่งเท่าเทียมกนัในฐานะท่ีเป็นมนุษย ์โดยมิไดค้  านึงถึงคุณสมบติัอ่ืนใดมาร่วมพิจารณาการไดรั้บ
ซ่ึงสิทธิ หลกัความเสมอภาคจึงเป็นหลกัประกนัแก่ทุกคน เพื่อหลีกเล่ียงการแบ่งแยกอย่างไม่เป็น
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ธรรม การเลือกปฏิบติั และเป็นหลกัประกนัมิใหรั้ฐใชอ้  านาจตามอ าเภอใจ ซ่ึงหลกัความเสมอภาคน้ี
ปรากฎในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยทุกฉบบั หลกัการส าคญัของการปฏิบติัอยา่งเสมอภาค 
นัน่คือ จะตอ้งปฏิบติัต่อส่ิงท่ีมีสาระส าคญัเหมือนกนัอยา่งเท่าเทียม และปฏิบติัต่อส่ิงท่ีมีสาระส าคญั
แตกต่างกนัให้ต่างกนัไปตามลกัษณะของเร่ืองนั้นๆหรือในสถานการณ์เดียวกนั จ าเป็นตอ้งปฏิบติั
ดว้ยหลกัเกณฑ์เดียวกนั (สมคิด เลิศไพฑูรย ,์ 2543: 165-170) อยา่งไรก็ตามการเลือกปฏิบติัท่ีเป็น
ธรรม ถือไดว้า่ ไม่ขดัต่อหลกัความเสมอภาค ไดแ้ก่ การเลือกปฏิบติัท่ีเป็นธรรมเกิดจากสภาพของ
เร่ืองท่ีต่างกนั การเลือกปฏิบติัท่ีเป็นธรรมเกิดจากความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และการเลือก
ปฏิบติัท่ีเป็นธรรมเพื่อลดความเหล่ือมล ้าท่ีด ารงอยู ่
 จากการทบทวนแนวคิดดา้นความเสมอภาค อาจแบ่งความหมายของความเสมอภาค
ในสังคม ได ้2 มิติ ดงัน้ี 
 1)  ความหมายตามหลกัสิทธิมนุษยชน หมายความถึง การท่ีมนุษยทุ์กคนไดรั้บสิทธิ
พื้นฐานตามหลกัสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะยิ่งการไดรั้บส่ิงจ าเป็นขั้นพื้นฐาน ผา่นการปฏิบติัต่อกนั
ระหวา่งมนุษยต่์อมนุษยด์ว้ยความเคารพต่อสิทธิ และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
 2)  ความหมายตามหลกักฎหมาย หมายถึง เป็นหลกัการพื้นฐานของความยุติธรรมท่ี
ก าหนดใหมี้การปฏิบติัต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้นๆ ในสถานการณ์เดียวกนัอยา่งเท่าเทียม 
 โดยบุคคลจะมีความรู้สึกว่า ตนเองได้รับความเสมอภาคก็เม่ือเขารับรู้ว่า (รศ.ดร.
วโิรจน์ สารรัตถะ, 2547: 21 อา้งถึงในทิชา ลวดลาย, 2549: 11) สัดส่วนของ inputs กบั outcomes ท่ี
เขาได้รับเท่าเทียมกับสัดส่วนของ inputs กับ outcomes ของคนอ่ืนเม่ือเปรียบเทียบกัน การ
เปรียบเทียบน้ีข้ึนอยูก่บัทศันะของแต่ละบุคคล และเป็นการพิจารณาแบบอิงกลุ่ม (Related) ไม่ใช่
การอิงเกณฑ์ (Absolute) ซ่ึงจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมไดใ้นสามกรณี คือ สัดส่วน inputs : 
outcomes ของเรา มากกวา่ หรือนอ้ยกวา่ หรือเท่ากบัสัดส่วน inputs : outcomes ของคนอ่ืน กรณีท่ี
สองจะมีผลต่อความรู้สึกวา่ ไม่ไดรั้บความเป็นธรรม 
 สรุปไดว้่า ความเสมอภาคในสังคม จะหมายถึง ความเสมอภาคในทางกฎหมาย คือ 
การมีสิทธิ เสรีภาพ หน้าท่ี และภาระทางกฎหมายเช่นเดียวกบับุคคลอ่ืน การไดรั้บส่ิงจ าเป็นขั้น
พื้นฐานต่อการอยู่รอดและโอกาสในการพฒันาตวัเองตามหลกัสิทธิมนุษยชน มิใช่หมายความว่า 
จะตอ้งมีความเสมอภาคในการมีวตัถุ ทรัพยสิ์นในจ านวนเท่ากนั นัน่ถือเป็นความเสมอภาคอย่าง
สมบูรณ์ในอุดมคติ แต่ดว้ยความหลากหลายของมนุษยจึ์งท าใหค้วามเสมอภาคดงักล่าวมิอาจเกิดข้ึน
จริงได ้ความเสมอภาคจึงควรเป็นความเสมอภาคแบบสัดส่วน ค านึงถึงความรู้ความสามารถหรือ
สถานการณ์ของแต่ละบุคคล กล่าวคือ การยินยอมให้เกิดการเลือกปฏิบติัท่ีเป็นธรรม อนัเป็นหลกั
ความเสมอภาคท่ีควรเกิดข้ึนในสังคม อย่างไรก็ตามยงัมีความสับสนและเขา้ใจว่า ความเสมอภาค 
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หมายถึง ทุกคนมีความเท่าเทียมกันหรือปราศจากความเหล่ือมล ้ ากันอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็น
เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ การศึกษา เป็นตน้ แต่ความจริงสภาพสังคมนั้นมนุษยไ์ม่อาจเท่าเทียมกนั
ได้โดยสมบูรณ์ แต่ส่ิงท่ีรัฐพยายามท านั้น คือ ความเสมอภาคในโอกาส เพื่อให้ทุกคนสามารถมี
โอกาสพฒันาตนให้ทดัเทียมผูอ่ื้นได้ ความแตกต่างไม่ควรเป็นส่ิงกีดขวางโอกาสท่ีจะได้แสดง
ความสามารถกนัอยา่งเสมอภาคได ้

 2.2.3.2  ประเภทของความเสมอภาคในสังคม สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 ตามแนวคิดหลกัสิทธิมนุษยชน และแนวทางของสิทธิ เสรีภาพ และศกัด์ิศรีความ

เป็นมนุษยท่ี์ก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญฯ 2540 จ าแนกประเภทของความเสมอภาค ดงัน้ี 
1) ความเสมอภาคในโอกาส หมายถึง ความเท่าเทียมกนัของโอกาสในการ

ไดรั้บบริการสาธารณะของรัฐ และไม่ถูกกีดกนัออกจากกิจกรรมต่างๆของสังคม ควรมีโอกาสเต็มท่ี
ในการพฒันาความสามารถของตนให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมสูงสุดตราบใดท่ีไม่ละเมิด
สิทธิผูอ่ื้น 

2) ความเสมอภาคทางสังคม หมายถึง ความเท่าเทียมกนัทางสังคมของ
สมาชิกทุกคนในสังคม ไม่เลือกปฏิบติั ดว้ยเหตุของความแตกต่างทางอตัลกัษณ์ของบุคคล และ
ส่งเสริมโอกาสในการยกฐานะทางสังคมดว้ย 

3) ความเสมอภาคทางกฎหมาย หมายถึง สิทธิท่ีเท่าเทียมกันภายใต้
กฎหมายเดียวกนั รวมถึงกระบวนการทางกฎหมายท่ีมีผลต่อประชาชนโดยรวม ตั้งแต่การออก
กฎหมายท่ีตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเท่าเทียมกนั การบงัคบัใช้กฎหมาย การ
พิจารณาคดี การไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมาย ตอ้งเป็นไปอยา่งเสมอภาค รวมถึงการคุม้ครองทาง
กฎหมายเพื่อการสร้างโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัดว้ย 

4) ความเสมอภาคทางการเมือง หมายถึง การมีสิทธิทางการเมืองท่ีเท่า
เทียมกนั หมายความรวมถึง การมีส่วนร่วมทางการเมืองผา่นตวัแทนและทางตรง การมีสิทธิในการ
เลือกตั้ง 

5) ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ มิได้หมายความว่า ทุกคนจะมีรายได้
เท่ากนัหรือทรัพยสิ์นเท่ากนั เพราะหากมีรายไดเ้ท่ากนัในขณะท่ีความพร้อมและความสามารถไม่
เท่ากนั ก็ไม่เป็นธรรม ดงันั้นจึงเนน้ท่ีการใหห้ลกัประกนัความมัน่คงทางเศรษฐกิจในอตัราหน่ึง คือ 
อย่างน้อยมีปัจจยัส่ีพอเพียง การลดช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างคนในสังคมให้ไม่มีมากนัก 
กล่าวคือ ลดความเหล่ือมล ้าดา้นรายได ้
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 หากจ าแนกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ สามารถแบ่งไดส้องกลุ่ม นัน่คือ ความเสมอภาคทัว่ไป 
ไดแ้ก่ สิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลทุกคน และความเสมอภาคเฉพาะเร่ือง เช่น หลกัความเสมอภาค
เฉพาะเร่ืองเก่ียวกบัชายและหญิง เป็นตน้ 

 Straw (1989, Quoted in Daniels and Macdonald, 2005: 3) ระบุวา่ ความเท่าเทียม
หรือความเสมอภาคนั้น มีอยู ่3 ประเภท ไดแ้ก่ ความเท่าเทียมในโอกาส ความเท่าเทียมในการเขา้ถึง 
และความเท่าเทียมในส่วนแบ่ง โดยความเท่าเทียม ถือเป็นการให้เกียรติ จากการศึกษาพบวา่ มนุษย์
ทุกคนเกิดมาพร้อมความอิสระ และความเท่าเทียมในศกัด์ิศรี และสิทธิ แมว้่าบุคคลแต่ละคนจะมี
ความแตกกต่างกนัก็ตาม 

2.2.3.3  หลกัเกณฑข์องความเสมอภาคในสังคม  
หลกัแห่งความเสมอภาคเป็นหลกัท่ีตอ้งปฏิบติัแก่บุคคลทุกคนอย่างเท่าเทียมกนั 

โดยใชห้ลกัความเสมอภาคท่ีมีความหลากหลายในการปฏิบติั ทั้งน้ีตอ้งเป็นความแตกต่างท่ียอมรับ
ได ้

1) การไม่เลือกปฏิบติั โดยค านึงหลักการ คือ จ าเป็นต้องใช้หลักเกณฑ์
เดียวกันกับทุกคน ยกเว้นภายใต้สถานการณ์ต่างกัน และการใช้เกณฑ์ท่ีต่างกันนั้นจะต้องมี
ความสัมพนัธ์กบัสาระส าคญัของเกณฑ์นั้น คือ กฎเกณฑ์ท่ีจะน ามาใช้จะตอ้งมีความสัมพนัธ์กบั
ขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึน ดงันั้นแมจ้ะอยูใ่นสถานะท่ีเหมือนกนั แต่ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัต่างกนั 
กฎเกณฑย์อ่มต่างกนัดว้ย 

2) การปฎิบติัให้แตกต่างกนั อนัเน่ืองจากผลประโยชน์ของส่วนรวม จะ
อา้งหลกัความเสมอภาคในการใชก้ฎเกณฑเ์พื่อคุม้ครองปัจเจกชนนั้นไม่ได ้

3) การอา้งประโยชน์สาธารณะเพื่อไม่ตอ้งเคารพหลกัแห่งความเสมอภาค 
จะตอ้งเป็นการแบ่งแยกท่ียอมรับได ้

4) การเลือกปฏิบติัท่ีเป็นธรรมเพื่อลดหรือขจดัความเหล่ือมล ้ าในสังคม มี
วตัถุประสงค์เพื่อยกระดบับุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมีสถานะดอ้ยกว่าบุคคลอ่ืน เพื่อทดแทน
ความไม่เท่าเทียมกนั 

จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 30 แสดงถึงหลกัเกณฑ์
ของความเสมอภาคไดอ้ยา่งชดัเชน โดยวรรคหน่ึงไดบ้ญัญติัในเร่ืองความเสมอภาควา่ “บุคคลยอ่ม
เสมอกนัในกฎหมายและไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกนั” วรรคสองบญัญติัวา่ “ชาย
และหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั” วรรคสามบญัญติัวา่ “การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะ
เหตุแห่งความแตกต่าง ในเร่ืองถ่ินก าเนิด เช้ือชาติภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือ ความ



41 

คิดเห็นทางการเมืองอนัไม่ขดัต่อบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท ามิได”้ และวรรคส่ีบญัญติัวา่ 
“มาตรการท่ีรัฐก าหนดข้ึนเพื่อขจดัอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้
เช่นเดียวกบับุคคลอ่ืน ยอ่มไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม” ดงันั้นความ
เสมอภาคในสังคมท่ีแทจ้ริง คือ การปฏิบติัต่อบุคคลท่ีมีสาระส าคญัเหมือนกนัอย่างเท่าเทียมกนั 
และปฏิบติัต่อบุคคลท่ีมีสาระส าคญัแตกต่างกนัใหแ้ตกต่างกนัออกไปอยา่งเท่าเทียมกนั  
 จะเห็นไดว้า่ หลกัความเสมอภาคนั้นมีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัหลกัเสรีภาพ เน่ืองจาก
เป็นหลกัการท่ีจะท าใหก้ารใชเ้สรีภาพเป็นไปอยา่งเสมอกนั แต่หากเสรีภาพใชไ้ดเ้พียงกบับุคคลบาง
คน ไม่ถือวา่มีเสรีภาพแต่ประการใด ความเสมอภาคจึงเป็นฐานของเสรีภาพ และเป็นหลกัประกนั
ในการท าให้เสรีภาพเกิดข้ึนได้จริง และเป็นการค านึงให้เกิดการยอมรับในความแตกต่าง
หลากหลายของบุคคล (พีรธร บุณยรัตพนัธ์ุ และคณะ, 2555: 15) 
 ดงันั้นหลกัความเสมอภาคภายใตก้ฎหมายจึงเป็นหลกัการท่ีท าให้มีการปฏิบติัต่อบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้นๆอยา่งเท่าเทียมกนั หรือไม่เลือกปฏิบติั ทั้งน้ีจะตอ้งปฏิบติัต่อส่ิงท่ีมีสาระส าคญั
เหมือนกนัอย่างเท่าเทียมกนั และปฏิบติัต่อส่ิงท่ีมีสาระส าคญัแตกต่างกนัให้แตกต่างกนัไปตาม
ลกัษณะของเร่ืองนั้นๆ 
 

2.2.4  แนวคิดด้านความเป็นธรรมในสังคม 
 2.2.4.1  ความหมายของความเป็นธรรมในสังคม (Social Equity) 
 ประเด็นเร่ืองความเป็นธรรมในสังคมนั้น ถือเป็นเร่ืองใหญ่ท่ีมีมาเป็นระยะเวลานาน
ในหลายสังคม รวมถึงการถกเถียงเร่ืองความหมายท่ีแทจ้ริงของความยุติธรรมหรือความเป็นธรรม 
เพลโตกล่าววา่ ความยติุธรรมท่ีแทจ้ริงตอ้งสัมพนัธ์เป็นเน้ือเดียวกบัความดี ความถูกตอ้ง และตอ้งมี
ความเป็นสัจธรรมหรือเป็นสากล ไม่วา่จะใชใ้นเวลาและสถานท่ีใดก็ตาม (Plato, 1963 อา้งถึงใน ไช
ยนัต,์ 2541: 58) หากพิจารณาตามมุมมองของรัฐประศาสนศาสตร์จะมุ่งเนน้ตวัแปรท่ีส าคญั 2 ตวั
แปร คือ ความสัมพนัธ์ของรัฐท่ีเป็นผูด้  าเนินการบริการสาธารณะ และตวัประชาชนท่ีตอ้งการไดรั้บ
โอกาสในการเขา้ถึงบริการนั้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม สอดคล้องกบัแนวคิดของสถาบนั
บริหารงานสาธารณะแห่งชาติ นิยามความเป็นธรรมในสังคมไวว้่า รูปแบบหรือลกัษณะในการ
บริหารจดัการความเท่าเทียม (Fairness) ความยุติธรรม (Justice) และความเสมอภาค (Equitable) 
ของทุกองคก์รหรือสถาบนัในการรองรับและสนบัสนุนการบริการสาธารณะทั้งในทางตรงหรือนยั
ยะของพนัธสัญญา ซ่ึงรัฐจ าเป็นตอ้งยึดถือหลกัการดงักล่าวในการบริหารจดัการการแปลงนโยบาย
สู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม กล่าวไดว้า่ ความเป็นธรรมในสังคมไดเ้นน้ความส าคญัในการมีส่วน
ร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการสร้างกระบวนการพฒันาคุณภาพชีวิตร่วมกนั นอกจากน้ี
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ความเป็นธรรมในสังคมหรือความยุติธรรมทางสังคมนั้นมกัเช่ือมโยงกบัระบบของกฎหมาย การ
ปกครอง อนัหมายความถึง การมีสิทธิท่ีเท่าเทียมกนั การมีความสามารถในการเขา้ถึงสิทธิ และการ
ไดรั้บการปฏิบติัท่ีเป็นธรรม (ไพสิฐ พาณิชยก์ุล, 2556) จะสรุปไดว้่า ความยุติธรรม มกัมีความ
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการยุติธรรม การละเมิด การลงโทษ ในขณะท่ีความเป็นธรรม ไดถู้กน ามาใช้
ในแง่ของการจดัสรรผลประโยชน์ และภาระ (สุวรรณา สถาอานนัท,์ 2555) 
 อยา่งไรก็ตามปัญหาความไม่เป็นธรรมท่ีเกิดข้ึนในสังคมมิไดมี้สาเหตุจากระบบของ
รัฐเท่านั้น หากแต่มีผลจากการไม่สมดุลของการพฒันา และการเอารัดเอาเปรียบอนัมีปัจจยัมาจาก
พลงัของทุนและสังคมเองดว้ย (สถาบนัวิจยัสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2556: 5) ดงันั้นเร่ือง
ความเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรม จึงเก่ียวขอ้งกบัสังคมทั้งระบบ 
 2.2.4.2  ประเภทของความเป็นธรรมในสังคม 
 เม่ือพิจารณาความเป็นธรรมในสังคมตามความหมายท่ีเนน้ความสัมพนัธ์จากรัฐ มีการ
ถกเถียงกนัมากมาย แต่สรุปจากการเขา้รับบริการสาธารณะจากรัฐในปัจจุบนัไดว้า่ บริการสาธารณะ
ท่ีจดัท าโดยรัฐสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท  

1) บริการสาธารณะระดบัชาติ (Les Services Public Nationaux) เป็นการ
บริการสาธารณะท่ีรัฐเป็นผูจ้ดัท า เช่น กิจการท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของสังคม รวมทั้งการพฒันาสังคมและวฒันธรรม ไดแ้ก่ บริการสาธารณะทางดา้นยุติธรรม ดา้น
การรักษาความมัน่คงปลอดภยัของสังคม ด้านการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของประเทศ ด้าน
การศึกษาของชาติ ดา้นสังคม ดา้นวฒันธรรม และดา้นการท่องเท่ียว 

2) บริการสาธารณะระดบัทอ้งถ่ิน (Les Services Public Locaux) อนัเป็น
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ บริการสาธารณะสุขทางด้านสุขอนามยั บริการ
สาธารณะสุขทางด้านเศรษฐกิจ บริการสาธารณะสุขทางด้านสังคมและการศึกษา และบริการ
สาธารณะสุขทางดา้นวฒันธรรม 
 2.2.4.3  หลกัเกณฑข์องความเป็นธรรมในสังคม 
 ผลของความเป็นธรรมในสังคม คือ เพื่อสร้างความเสมอภาคในโอกาส และการ
เขา้ถึงบริการสาธารณะของประชาชน ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีเกณฑ์หรือตัวช้ีวดัเพื่อประเมินผลส าเร็จของ
ความเป็นธรรมในสังคม จากความคิดเห็นท่ีหลากหลายของนกัวิชาการ สามารถสรุปไดว้า่ สังคมท่ี
พฒันาสู่ความเป็นธรรม ประเมินได้จากตวัช้ีวดัหลายประการ โดยเกณฑ์ส าคญั ได้แก่ การลด
ช่องว่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรให้เกิดมีความสมดุล อนัจะน าไปสู่การแก้ปัญหาความ
เหล่ือมล ้ าในสังคม การสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนทุกคนให้ไดรั้บการคุม้ครองทางสังคม และ
เขา้ถึงบริการของรัฐท่ีมีคุณภาพและครอบคลุมทัว่ถึง การวดัดชันีความสงบสุขและดชันีสุขภาพ การ
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สร้างสิทธิความเท่าเทียมกนัในกรณีต่างๆ เช่น ความเท่าเทียมกนัทางเพศ ความเท่าเทียมกนัทาง
การศึกษา ความเท่าเทียมกนัแก่ผูด้อ้ยโอกาส เป็นตน้ นอกจากน้ียงัประเมินจากการบริหารจดัการ
ของรัฐท่ีตอ้งโปร่งใส ตรวจสอบได ้และสร้างสิทธิของประชาชนให้เกิดข้ึนจริงดว้ยการมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจ รวมถึงการลดระบบอุปถมัภใ์นสังคม สอดคลอ้งกบั Barros ( 2009: 24-25) ระบุวา่ 
การวดัความไม่เท่าเทียมกนัจะพิจารณาจากตวัช้ีวดัดา้นการบริโภค รายได ้หรือระดบัความร ่ ารวย 
อย่างไรก็ตามความไม่เท่าเทียมกนัถือเป็นลกัษณะของประเทศท่ีเป็นเจ้าของปัจจยัการผลิตและ
บริการท่ีมีอิทธิพลต่อความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจและสังคม 
 กุลภา วจนสาระ (2555: 29-31) ระบุว่า ดว้ยสังคมไทยไม่เคยมีความคิดเร่ืองความ
เป็นธรรม แต่ยอมรับความสัมพนัธ์ท่ีไม่เสมอภาคระหวา่งคนแต่ละชั้นเป็นแก่นส าคญัในแบบแผน
ความสัมพนัธ์ทางสังคม ท าใหค้วามเป็นธรรมในสังคมไทย มีลกัษณะแยกเป็นส่วนๆ ดงัน้ี 

1) มองความเป็นธรรมทางศีลธรรมภายใตก้ฎแห่งกรรมของพุทธศาสนา 
น าไปสู่การยอมรับความไม่เท่าเทียมกนัของมนุษย ์เน่ืองจากความเช่ือตามศาสนาพุทธยอมรับความ
เป็นธรรมตามกฎแห่งกรรม กล่าวคือ ไม่ไดถื้อว่า ผูท่ี้กระท าผิดเดียวกนั ย่อมได้รับโทษเดียวกนั
ในทางกฎหมาย หากแต่เช่ือวา่ ใครท ากรรมมาอยา่งไรก็ควรไดรั้บผลอยา่งนั้น เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม
ภายใต้ความเป็นธรรมทางสังคมตามหลักพุทธศาสนานั้ น การกระท าใดๆท่ีสอดคล้องกับ
ความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผลในธรรมชาติ (ปฏิจจสมุปบาท) ก็ถือว่า ถูกตอ้งและเป็นธรรม (ชาญ
ณรงค,์ 2550:139 อา้งถึงในกุลภา วจนสาระ, 2555: 29-31) 

2) เข้าใจความเป็นธรรมอย่างสัมพนัธ์กับวฒันธรรมอุปถัมภ์ กล่าวคือ 
ลกัษณะโครงสร้างของสังคมไทยท่ีประกอบดว้ยชนชั้น ฐานะ สถานะท่ีสูงต ่าไม่เท่ากนั ท าให้เกิด
การรับรู้ในอตัลกัษณ์ สถานภาพและหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนัของตวัเอง ดงันั้นการยืนยนัสิทธิและความ
เสมอภาคระหว่างบุคคลจึงไม่มีความส าคญัแต่อย่างใด มีแนวคิดว่า ความยุติธรรม คือ การไดแ้ละ
การเสียในส่ิงต่างๆตามสถานภาพทางสังคมท่ีตนมีอยู่ เป็นการยอมรับความยุติธรรมท่ีสัมพนัธ์กบั
สถานะทางสังคม และอ านาจท่ีมีเหนือกวา่ 

3) ความเป็นธรรมและความยุติธรรมในสังคมสมัยใหม่ เม่ือเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและทางเศรษฐกิจ เช่น การขยายตวัเพิ่มข้ึนของความรู้ การลดลงของการ
แบ่งแยกชนนั้น การยอมรับ เคารพในอตัลกัษณ์และวฒันธรรมพื้นถ่ิน การต่ืนตวัให้ความส าคญัใน
สิทธิพื้นฐานและสิทธิมนุษยชน การเคล่ือนไหวทางการเมือง เป็นตน้ ส่งผลให้กระบวนทศัน์เร่ือง
ความเป็นธรรมทางสังคมไดถู้กหยิบยกเป็นประเด็นส าคญับนพื้นฐานของความเสมอภาค การให้
คุณค่าในความเป็นมนุษย ์เคารพในความแตกต่างหลากหลาย ดงันั้นความเป็นธรรมในแง่น้ีจะมอง
ว่า มนุษยทุ์กคนควรได้รับการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งการได้รับโอกาส สิทธิ และการ
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จดัสรรผลประโยชน์ และภาระท่ีเสมอภาคตามสถานะ เพื่อให้คนด้อยโอกาสท่ีสุดสามารถสร้าง
คุณภาพชีวติใหท้ดัเทียมผูอ่ื้น  
 โดยสรุปแนวคิดเร่ืองความเป็นธรรมทางสังคมนั้น มองดว้ยสายตาท่ีเท่าเทียมวา่ การ
ช่วยเหลือคนดอ้ยโอกาสกวา่เป็นสิทธิท่ีเขาพึงมีพึงได ้ไม่ใช่ดว้ยความเมตตาจากการท าบุญของผูอ่ื้น 
สังคมท่ีเป็นธรรมตอ้งมีลกัษณะต่างตอบแทนท่ีเสมอภาคกนั นั่นคือ ทุกคนท าดีท่ีสุดในส่วนของ
ตวัเองเพื่อสังคม และจะไดรั้บส่วนแบ่งท่ียติุธรรมจากสังคมเป็นการตอบแทน 
 
 2.2.5  สาระการเรียนรู้เร่ืองสิทธิมนุษยชน 
 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ไดก้ าหนดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระฯวา่ดว้ยการอยูร่่วมกนัในสังคมท่ี
มีความเช่ือมสัมพนัธ์กนั และมีความแตกต่างกนัอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเอง
กบับริบทสภาพแวดลอ้ม เป็นพลเมืองท่ีดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทกัษะ คุณธรรม และค่านิยม
ท่ีเหมาะสม จึงเป็นเหตุผลส าคญัท่ีจ  าเป็นตอ้งศึกษาเรียนรู้วิชาต่างๆในกลุ่มสาระการเรียนรู้น้ี อนั
ไดแ้ก่ ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรมและการด าเนินชีวิต เศรษฐศาสตร์ 
ประวติัศาสตร์ และภูมิศาสตร์  

ทั้งน้ีความรู้เร่ืองสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหน่ึงของสาระท่ี 2 หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรมและ
การด าเนินชีวิต โดยกระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดตวัช้ีวดั และสาระการเรียนรู้แกนกลางไว ้เพื่อ
ใชส้ าหรับวดัผลการเรียนการสอนของนกัเรียนในแต่ละระดบัชั้น อยา่งไรก็ตามประเด็นความรู้เร่ือง
สิทธิมนุษยชนไดถู้กจดัใหมี้การเรียนการสอนอยา่งชดัเจนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายปีท่ี 4-
6 เพื่อให้นกัเรียนเขา้ใจและปฏิบติัตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงาม และธ ารง
รักษาประเพณี และวฒันธรรมไทย ด ารงชีวิตอยูร่่วมกนัในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 
ซ่ึงมีตวัช้ีวดั และสาระการเรียนรู้แกนกลาง ดงัตารางท่ี 2.3  
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ตารางที ่2.3  แสดงตวัช้ีวดั และสาระการเรียนรู้แกนกลางเฉพาะประเด็นความรู้เร่ืองสิทธิมนุษยชน
ของระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายปีท่ี 4-6  

 
ชั้น ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.4-6 1. วิเคราะห์และปฏิบติัตน
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
ประเทศชาติและสังคมโลก 

- ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ เช่น ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิ
มนุษยชน และกฎหมายมนุษยธรรมระหวา่งประเทศ 

 2. ปฏิบัติตนและมีส่วน
ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ผู ้ อ่ื น
ประพฤติปฏิบัติ เพื่อเป็น
พลเมืองดีของประเทศชาติ
และสังคมโลก 

- คุณลกัษณะพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก เช่น 
1) เคารพกฎหมายและกติกาสังคม 2) เคารพสิทธิเสรีภาพ
ของตนเองและบุคคลอ่ืน 3) มีเหตุผล รับฟังความคิดเห็น
ของผู ้อ่ืน 4) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน 
ประเทศชาติและสังคมโลก 5) เขา้ร่วมกิจกรรมทางการ
เมืองการปกครอง 6) มีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ส่ิงแวดลอ้ม 
7) มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลกัในการด าเนินชีวติ 

 3. ประ เ มินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนในประเทศ
ไทย และเสนอแนวทาง
พฒันา 

- ความหมาย ความส าคญั แนวคิด และหลกัการของสิทธิ
มนุษยชน 
- บทบาทขององคก์รระหวา่งประเทศในเวทีโลกท่ีมีผลต่อ
ประเทศไทย 
- สาระส าคญัของปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน 
- บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบั
ปัจจุบนัเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน 
- ปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศและแนวทางแกปั้ญหา
และพฒันา 

 
จะเห็นได้ว่า การจะจดักระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้นกัเรียนหรือเยาวชนนั้นได้รับ

ความรู้ มีทัศนคติท่ีถูกต้องในเร่ืองสิทธิมนุษยชน และประสบความส าเร็จตามตัวช้ีวดัของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัเพื่อเสริมสร้างความรู้สิทธิมนุษยชนในระบบการศึกษา
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ไทย นัน่คือ ศกัยภาพของผูใ้ห้การศึกษา และการพฒันากระบวนการเรียนรู้ดา้นสิทธิมนุษยชน (วร
ลกัษณ์ สงวนแกว้, 2551: 11-13)  

โดยผูใ้หก้ารศึกษาดา้นสิทธิมนุษยชนถือเป็นบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีหลกัในการสร้างและเผยแพร่
องค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนไปยงัประชาชนทัว่ไป เช่น ครู อาจารย์ นักวิชาการอิสระ หรือ
ผูป้ฏิบติังานในองค์กรพฒันาเอกชน ฯลฯ จ าเป็นตอ้งไดรั้บการสร้างทศันคติและกรอบแนวคิดท่ี
เอ้ืออ านวยต่อการให้การศึกษาดา้นสิทธิมนุษยชน ไดแ้ก่ 1) การมีโลกทศัน์กวา้งไกล พร้อมเรียนรู้
ส่ิงใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงในสังคมโลก ปราศจากอคติทางเช้ือชาติ ศาสนาและวฒันธรรม 2) การมี
ทศันคติของการเป็นนกัสิทธิมนุษยชนท่ีดี และตอ้งเสริมสร้างทศันติน้ีแก่ผูเ้รียนดว้ย ไม่ว่าจะเป็น
ความมีจิตอาสาสมคัร การเคารพในสิทธิของตนเองและผูอ่ื้น การมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 
เป็นตน้ 3) มีความเป็นผูน้ าในการเปล่ียนแปลงทางสังคมในทางท่ีดีข้ึน เช่น การจดักิจกรรมพฒันา
ชนบท การจดัค่ายอาสา เป็นตน้  

ทั้งน้ีตวัรูปแบบของการจดัการเรียนการสอนดา้นสิทธิมนุษยชนควรเป็นการศึกษาแบบองค์
รวม ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการพฒันาคนภายใตบ้รรยากาศของการเรียนการสอนท่ีเต็มไปดว้ยความ
หลากหลายทางวฒันธรรม สร้างความสัมพนัธ์ของมนุษยก์ับส่ิงต่างๆรอบตวั เพื่อให้ผูเ้รียนได้
ค  านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม โดยอาจจดัการการเรียนการสอนแบบบูรณาการศาสตร์หลายๆ
แขนงเขา้ดว้ยกนั เน่ืองจากสิทธิมนุษยชนเป็นศาสตร์แห่งการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์ตลอดจน
การเคารพในคุณค่าของคน ชุมชน และสังคม นอกจากน้ีการจดัการการเรียนการสอนยงัตอ้งค านึง
การมีส่วนร่วมของผูเ้รียน และให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง เพื่อให้ผูเ้รียนน าความรู้ทางทฤษฎีไป
ประยกุตใ์ชก้บัสถานการณ์ชีวติประจ าวนั 

อยา่งไรก็ตามปัจจุบนัการพฒันาประเทศยงัค านึงแต่ตวัเลขทางเศรษฐกิจอยา่งเดียว ถือเป็น
การพฒันาท่ีละเลยปัญหาของสังคม ละเลยมิ ติด้านสิทธิมนุษยชน ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์ถูก
กระทบ จึงควรหาลู่ทางในการขจดัการลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐาน และการย  ่ายีศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
เพื่อให้การพฒันาประเทศโดยรวมย ัง่ยืน สมดุล และเป็นธรรม การเรียนการสอนเร่ืองสิทธิ
มนุษยชนจึงเป็นหนทางหน่ึงท่ีจะสามารถช่วยปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีแก่เยาวชนได ้แต่ในบทเรียนของ
วชิาสังคมศึกษา จะเนน้ไปทางสิทธิทางการเมือง ขาดเร่ืองสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม 
โดยการสอนเร่ืองเหล่าน้ีถือเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับครู จึงจ าเป็นตอ้งมีกระบวนการเรียนการสอนท่ี
เนน้กระบวนการเรียนรู้มากกวา่เนน้เน้ือหา เนน้ประสบการณ์และกิจกรรมจากการใชส่ื้อต่างๆ การ
ท ากิจกรรม การลงมือปฏิบติัจริง การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จะช่วยให้เด็กเกิดความเขา้ใจ ทกัษะ 
ทศันคติ ค่านิยม จิตส านึกท่ีดีต่อเร่ืองสิทธิมนุษยชน (อรพนัธ์ อตัถากร, 2542: 56-58) 
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ดงันั้นการพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเป็นกระบวนการในการเสริมสร้างความเขา้ใจ
ในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาสจึงมีความส าคญั และเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
ประเทศชาติ ควรยดึหลกัการบูรณาการศาสตร์ต่างๆเพื่อให้เกิดการเขา้ใจถึงความหลากหลาย ความ
แตกต่างท่ีมีอยูใ่นสังคม และใหก้ระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนดว้ย นอกจากน้ีศกัยภาพ
ตวัผูส้อนเองก็เป็นกุญแจส าคญัส าหรับกระบวนการเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของ
มนุษยท่ี์มีต่อเด็กด้อยโอกาสท่ีควรไดรั้บการอบรม ฝึกทกัษะให้สามารถตอบสนองกระบวนการ 
และถ่ายทอดองคค์วามรู้ ความเขา้ใจไดอ้ย่างถูกตอ้ง ผลสุดทา้ย คือ เยาวชนของสังคมเติบโตเป็น
ผูใ้หญ่ท่ีดีต่อไปในภายภาคหนา้ 
 

2.3  แนวคดิ และทฤษฎด้ีานเยาวชน และเด็กด้อยโอกาส 
 

2.3.1  ความหมายของเยาวชน 
 นิยามของค าวา่ เยาวชน ไดถู้กใหค้วามหมายไวห้ลากหลาย 

 ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2521 ก าหนดให้ “เยาวชน” 
หมายความถึง บุคคลซ่ึงมีอายุไม่เกิน 25 ปี ซ่ึงตรงกบัความหมายท่ีองคก์ารเงินสงเคราะห์เด็กแห่ง
สหประชาชาติ (UNICEF) ก าหนดช่วงอายขุองเยาวชนไว ้นัน่คือ ระหวา่ง 15-24 ปี 
 นอกจากน้ีนโยบายเยาวชนแห่งชาติและแผนพฒันาเด็กและเยาวชนระยะยาว พ.ศ. 2545 - 
2554 ไดแ้บ่งกลุ่มเด็ก และเยาวชนตามช่วงอายุ และก าหนดช่วงอายุของเยาวชนไวว้า่ เยาวชน คือ 
กลุ่มบุคคลท่ีอายุ 15-25 ปี ท่ีจ  าเป็นตอ้งไดรั้บการศึกษา การฝึกอาชีพระยะสั้น ร่วมกิจกรรมการใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน และในแผนพฒันาเด็ก และเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 จ ากดัความของค าว่า “เยาวชน” หมายถึง บุคคลซ่ึงมีอายุตั้งแต่ 18 ปี
บริบูรณ์ ถึง25 ปีบริบูรณ์ 

จะเห็นไดว้า่ ทุกหน่วยงานไดใ้ห้ความหมายของเยาวชนโดยใชช่้วงอายุเป็นเกณฑ์แบ่ง ซ่ึง
ลว้นแต่สอดคลอ้งกนั นัน่คือ เยาวชน หมายความถึง กลุ่มบุคคลท่ีมีอายุ 15ปีข้ึนไป แต่ตอ้งไม่เกิน 
25ปีบริบูรณ์ 
 

2.3.2  แนวคิดเกีย่วกบัเยาวชน 
จากการศึกษา สรุปไดว้า่ เยาวชน หมายความถึง ผูมี้อายุ 15 ปีข้ึนไปถึง25 ปี และไม่ใช่เป็น

ผูบ้รรลุนิติภาวะแลว้ดว้ยการสมรส เยาวชนเป็นกลุ่มรากฐานและก าลงัส าคญัของประเทศชาติท่ีจะ
เติบโตเป็นผูใ้หญ่ และพฒันาสังคม ประเทศชาติให้มีความเจริญต่อไป จึงมีองคก์าร และหน่วยงาน
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ต่างๆท่ีเขา้มามีบทบาทในการพฒันาเยาวชน ให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์สอดคล้องกบัความ
ตอ้งการของประเทศ โดยการพฒันาเยาวชน มีแนวความคิดพื้นฐานอยู ่6 ประการ ตามท่ีคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติไดก้ าหนดเป็นกรอบ เพื่อก าหนดนโยบาย และหลกัในการวางแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ไดแ้ก่ 

1) เยาวชนมีเกียรติ สิทธิ และศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์การพฒันาเยาวชนจึง
ไม่ใช่เพียงแต่แปรสภาพตามความตอ้งการของผูใ้หญ่เท่านั้น 

2) การพฒันาคน เป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองตลอดชีวิต โดยในช่วงหน่ึงๆของชีวิต
จะมีวิกฤตและจุดเด่น อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางสรีระ การรับรู้ การปรับตวั และการปรับ
บทบาทอนัเน่ืองมาจากประสบการณ์ และอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัต่างๆโดยรอบ บางอย่าง
เป็นอุปสรรคต่อการพฒันา กล่าวคือ ความยากจน สุขภาพ ความดอ้ยโอกาสในการศึกษา การเขา้ไม่
ถึงบริการบางอยา่ง สภาพทุโภชนาการ เป็นตน้ 

3) เยาวชนตอ้งได้รับความสนใจเป็นพิเศษ เน่ืองจากเป็นช่วงคาบเก่ียวระหว่าง
ความเป็นเด็ก และความเป็นผูใ้หญ่  

4) เยาวชนสามารถเป็นไดท้ั้งผูไ้ดรั้บการพฒันา และผูด้  าเนินการพฒันา เยาวชนท่ีมี
โอกาสมากกวา่ตอ้งช่วยพฒันาผูด้อ้ยโอกาส 

5) การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เป็นกระบวนการท่ีซับซ้อน และตอ้งลงทุนสูง จึง
ควรระวงัมิใหเ้กิดการสูญเปล่า โดยใชว้ธีิการป้องกนัมากกวา่แกไ้ข 

เหตุเพราะเยาวชนเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีบทบาทส าคญัอยา่งมากต่อการพฒันาประเทศ เยาวชน
ท่ีประเทศตอ้งการตอ้งมีทั้งความพร้อมในการท างาน มีความสามารถ แต่ในขณะเดียวกนัจ าเป็นตอ้ง
มีคุณธรรม และจริยธรรมดว้ย แผนพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2545-2554 ไดก้  าหนด
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องเด็กและเยาวชน ไวด้งัน้ี 

1) มีความผูกพนัในครอบครัว ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีทกัษะในอาชีพและ
การด ารงชีวติท่ีรู้จกัเคารพสิทธิของผูอ่ื้น 

2) มีสุขภาพและพลานามยัแข็งแรง และรู้จกัการป้องกนัตนเองจากโรคและส่ิงเสพ
ติด 

3) มีวฒิุภาวะทางอารมณ์ จริยธรรมคุณธรรมและมีพฤติกรรมดา้นความรับผิดชอบ
ตามวยั 

4) มีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน มีศกัด์ิศรีและความภูมิใจในการท างานสุจริต 
5) รู้จกัคิดอยา่งมีเหตุผลรอบดา้น และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
6) รู้จกัช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสและมีส่วนร่วมเพื่อการพฒันาชุมชนและประเทศชาติ 
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 จะเห็นไดว้า่ มีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งพฒันาเยาวชนทั้งทางดา้นสติปัญญา อารมณ์ และ
สังคมจริยธรรม เพราะเยาวชนอยูใ่นช่วงท่ีมีความเปล่ียนแปลงอยา่งมากทางบุคลิกภาพ โดยจะเป็น
ตวัของตวัเองมากข้ึน มีความสามารถในการคิด การรับรู้ ตอ้งการค าอธิบาย ตอ้งการแสดงความ
คิดเห็น และตอ้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม นอกจากน้ีพระราชด าริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเ้น้นย  ้าให้ตระหนกัถึงความส าคญัของเด็กและเยาวชน โดย
ตั้งแต่ปีพ.ศ.2523 ทรงเร่ิมปฏิบติัพระราชกรณียกิจในการพฒันาช่วยเหลือราษฎรให้มีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีข้ึนโดยเฉพาะผูท่ี้อยู่ในท้องถ่ินทุรกันดารหรือท่ียงัไม่มีโอกาส ทรงเลือกเด็กเป็น
กลุ่มเป้าหมายแรกของการพฒันา ดว้ยพระองคท์รงเห็นว่า เด็กเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบมากท่ีสุดจาก
ปัญหาความยากจน ความขาดแคลน ทั้ งในด้านอาหาร บริการสาธารณสุข การศึกษา รวมทั้ ง
สภาพแวดลอ้มท่ีเส่ือมโทรม  ประการส าคญั คือ  เด็กจะเติบโตเป็นผูรั้บผิดชอบดูแลพฒันาทอ้งถ่ิน
ของตน และประเทศชาติต่อไปในอนาคต  ดงันั้นจึงเกิดโครงการพฒันาต่างๆเพื่อช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชน มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาควบคู่กบัส่งเสริมการเรียนรู้ และการสร้างลกัษณะนิสัย รวมถึง
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมในดา้นต่างๆ ทั้งดา้นการเกษตร โภชนาการ สุขภาพ การศึกษา ทกัษะพื้นฐาน
ดา้นอาชีพ การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
 แมก้ลุ่มเยาวชนจะมีบทบาทท่ีส าคญั และมีองคก์ารต่างๆเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา แต่
ในทางปฏิบติัยงัไม่ค่อยมีความชดัเจนในการส่งเสริมการพฒันาเยาวชน อีกทั้งยงัมีกลุ่มเด็ก และ
เยาวชนอีกจ านวนมากท่ีไม่ไดรั้บสิทธิ และโอกาสอยา่งเยาวชนทัว่ไป 

 
2.3.3  ความหมายของเด็กด้อยโอกาส 

 พระราชบญัญติัการจัดการศึกษาสงเคราะห์ มาตรา 3 ก าหนดว่า “เด็กด้อยโอกาส” 
หมายความถึง เด็กท่ีมีสภาพความเป็นอยู่ท่ียากล าบาก อนัเน่ืองมาจากปัญหาทางสภาพภูมิศาสตร์ 
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซ่ึงมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บการดูแลหรือช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 
 ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต (ม.ป.ป.: 127-128) ให้ความหมายว่า เด็กท่ีประสบปัญหาความ
เดือดร้อน และไดรั้บผลกระทบในดา้นเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การเมือง วฒันธรรม 
ภยัธรรมชาติและภยัสงคราม อีกทั้งขาดโอกาสในการเขา้ถึงบริการพื้นฐานของรัฐและยงัไม่มีองคก์ร
หลกัรับผดิชอบ น าไปสู่การมีชีวติอยูอ่ยา่งล าบาก 
 ศูนยป์ฏิบติัการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน เทศบาลต าบลท่าคนัโท. (2554) เด็กท่ีอยู่ใน
สภาวะยากล าบาก มีชีวิตความเป็นอยู่ด้อยกว่าเด็กปกติทัว่ไป จ าเป็นตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือเป็น
กรณีพิเศษ แบ่งเป็น 10 ประเภท ไดแ้ก่ เด็กถูกบงัคบัใหข้ายแรงงาน เด็กเร่ร่อน เด็กท่ีอยูใ่นธุรกิจทาง
เพศ โสเภณีเด็ก เด็กท่ีถูกทอดทิ้งหรือก าพร้า เด็กท่ีถูกท าร้ายทารุณ เด็กยากจนมากเป็นพิเศษ เด็กชน
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กลุ่มน้อย เด็กท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัสารเสพติด เด็กท่ีได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์หรือโรคติดต่อ
ร้ายแรง และเด็กในสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน 
 ปรัชญา เวสารัชช์ (2545:6) ก าหนดความหมายว่า ผูด้อ้ยโอกาสหรือบุคคลลกัษณะพิเศษ 
โดยส่ิงท่ีท าใหแ้ตกต่างนั้นอาจเกิดจากฐานะทางเศรษฐกิจ เช่น เด็กท่ีผูป้กครองไม่ส่งเสริมให้ศึกษา
เล่าเรียน เด็กไร้ผูอุ้ปการะ หรือ ความแตกต่างท่ีเกิดจากลกัษณะทางร่างกาย จิตใจ และสมอง เช่น 
เด็กพิการ เด็กอจัฉริยะ เด็กมีปัญหาทางจิตใจ เป็นตน้ จึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อให้
มีโอกาสเช่นเดียวกบัเด็กทัว่ไป ถา้เป็นเร่ืองการให้โอกาสทางการศึกษา จ าเป็นอยา่งยิ่งตอ้งใชค้วาม
อดทน เมตตา และความเขา้ใจในการปฏิบติัต่อพวกเขา เน่ืองจากวา่พวกเขาเสียเปรียบทางเศรษฐกิจ 
สังคม วฒันธรรม และอ่ืนๆ 
 องคก์ารทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ. ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงาน
เยาวชนแห่งชาติ (2533: 2) เด็กในภาวะยากล าบาก (Children in Especially Difficult 
Circumstances) กลุ่มเด็กท่ีประสบกบัปัญหาและตอ้งการความช่วยเหลือจากสังคมเป็นพิเศษอยา่ง
มาก เพื่อใหส้ามารถด ารงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งปกติสุข  
 Mock and Buhr (2009: 479-480) กล่าวว่า เด็กดอ้ยโอกาสถือเป็นกลุ่มขนาดใหญ่และมี
ความหลากหลาย โดยมีความตอ้งการไดรั้บการดูแลอยา่งมาก โดยเฉพาะดา้นจิตใจ ประเภทของเด็ก
เหล่าน้ี 
 South African Commission (2002:166-167) นิยามวา่ เด็กในภาวะยากล าบาก หรือ CEDC 
โดยก่อนหนา้น้ีไดนิ้ยามศพัทว์า่ Children In Need of Special Protection (CINSP) หมายถึง เด็กท่ี
ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นกรณีพิเศษ เด็กกลุ่มน้ีมีชีวติอยูใ่นความเส่ียง 
 กล่าวโดยสรุป คือ เด็กดอ้ยโอกาส หมายถึง กลุ่มเด็กท่ีถูกจดัอยูใ่นกลุ่มพิเศษ ตอ้งไดรั้บการ
คุม้ครองเป็นพิเศษ โดยอยู่ในสภาวะท่ีไดรั้บโอกาส และสิทธิต่างๆไม่เท่าเทียมเด็กปกติโดยทัว่ไป 
อาจเพราะไม่สามารถเขา้ถึงทรัพยากรท่ีจะช่วยในการพฒันาร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ รวม
ไปถึงชีวติความเป็นอยูต่อ้งไดรั้บการช่วยเหลือ  
 

2.3.4  แนวคิดเกีย่วกบัเด็กด้อยโอกาส 
  กลุ่มเด็กดอ้ยโอกาสมกัเป็นกลุ่มเด็กท่ีมีปัญหา หรือมีลกัษณะ ดงัน้ี  

2.3.4.1 เด็กเร่ร่อน หรือเด็กก าพร้า 
2.3.4.2 เด็กท่ีถูกทอดทิ้งหรือพลดัหลง 
2.3.4.3 เด็กท่ีผูป้กครองไม่สามารถอุปการะเล้ียงดูไดด้ว้ยเหตุ 
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2.3.4.4 เด็กท่ีผูป้กครองมีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไม่เหมาะสมอนัอาจส่งผล
กระทบต่อพฒันาการทางร่างกายหรือจิตใจของเด็กท่ีอยูใ่นความปกครองดูแล 

2.3.4.5 เด็กท่ีไดรั้บการเล้ียงดูโดยมิชอบ  
2.3.4.6 เด็กพิการ 
2.3.4.7 เด็กท่ีอยูใ่นสภาพยากล าบาก 
2.3.4.8 เด็กชนกลุ่มนอ้ย 
2.3.4.9 เด็กถูกข่มขืน 
2.3.4.10 เด็กในสลมั 
2.3.4.11 แรงงานเด็ก 
2.3.4.12 เด็กในสถานพินิจ 

 จากขอ้มูลขา้งตน้ พบวา่ เด็กดอ้ยโอกาสถูกแบ่งไวห้ลายกลุ่ม หากพิจารณาจ าแนกเป็นกลุ่ม
ใหญ่ อาจจ าแนกไดเ้ป็น กลุ่มของเด็กท่ีถูกละเมิดสิทธิ กลุ่มเด็กถูกละเลย กลุ่มเด็กประพฤติตนไม่
สมควร กลุ่มเด็กท่ีอยูใ่นพื้นท่ีท่ีท าให้ดอ้ยโอกาส และกลุ่มเด็กพิการ ซ่ึงกลุ่มเด็กดอ้ยโอกาสน้ี เป็น
มนุษยเ์หมือนเด็กปกติทัว่ไป ท่ีพึงสมควรไดรั้บสิทธิ เสรีภาพ การคุม้ครองตามท่ีควรจะเป็น แต่ทวา่ 
ดว้ยปัจจยัทางสังคม และความเหล่ือมล ้าทางสังคม จึงท าใหก้ลุ่มเด็กดอ้ยโอกาสถูกละเลย 
 ดงันั้นจากการคน้ควา้ และศึกษา ผูว้ิจยัสามารถสรุปโดยจ าแนกเด็กด้อยโอกาสเป็นกลุ่ม
ตามลกัษณะไดด้งัน้ี 

1) กลุ่มเด็กท่ีอยู่ในสภาพ หรือภาวะท่ีท าให้ด้อยโอกาส เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจ
ของครอบครัว สภาพท่ีอยูอ่าศยั พื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ ผูป้กครองมีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไม่
เหมาะสม อนัอาจส่งผลกระทบต่อพฒันาการทางร่างกายหรือจิตใจของเด็กท่ีอยูใ่นความปกครอง
ดูแล เป็นตน้ 

2) กลุ่มเด็กท่ีถูกละเลยจากครอบครัว เช่น มีปัญหาทางครอบครัว พ่อแม่หรือ
ผูป้กครองไม่เอาใจใส่ เด็กก าพร้าไร้ท่ีพึ่งพา ไดรั้บการเล้ียงดูโดยมิชอบ เป็นตน้ 

3) กลุ่มเด็กท่ีบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ หรือสมอง เช่น เด็กพิการ เด็กท่ีมีสภาพ
จิตใจไม่ปกติ เป็นตน้ 

4) กลุ่มเด็กท่ีตอ้งเขา้สู่กระบวนการทางกฎหมาย เช่น ใช้ความรุนแรง กระท าการ
ผดิกฎหมาย ถูกกุมขงัในสถานพินิจ เป็นตน้ 

5) กลุ่มเด็กท่ีถูกละเมิดสิทธิ ไม่วา่จะเป็นการละเมิดสิทธิทางร่างกาย จิตใจ โอกาส 
แรงงาน เป็นตน้ 

6) กลุ่มเด็กท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรคติดต่อร้ายแรง เช่น โรคเอดส์ 
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7) กลุ่มเด็กชาติพนัธ์ุ หรือชนกลุ่มน้อย รวมถึงเด็กไร้สัญชาติ ไม่มีหลกัฐานแสดง
ตน บุตรของแรงงานต่างดา้ว ไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ ท าใหเ้กิดการพลดัถ่ิน เป็นตน้  

ความตระหนักในความส าคญัของเด็กด้อยโอกาสเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอย่างมาก คนในสังคม
จะตอ้งเข้าใจในสิทธิเสรีภาพท่ีเด็กควรจะได้รับ และไม่เขา้ไปล่วงละเมิดสิทธิของเด็ก รวมถึง
ส่งเสริมให้เด็กมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เพื่อท่ีจะเติบโตไปเป็นผูใ้หญ่ท่ีดีของสังคมในอนาคต มากไปกว่า
นั้นเด็กและเยาวชนทัว่ไปจึงควรไดรั้บการปลูกฝังให้มีความเขา้ใจในความหลากหลาย หรือความ
แตกต่างน้ีดว้ย เพื่อไม่ก่อใหเ้กิดเป็นปัญหาสังคมไดใ้นภายภาคหนา้ 

 
2.3.5  แนวคิดเร่ืองสิทธิเด็ก 
เด็กทุกคนท่ีเกิดมาต้องการความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ และผูใ้หญ่ในสังคม

นอกจากน้ีพอ่แม่ ผูใ้หญ่ก็จะตอ้งปฏิบติัต่อเด็กในฐานะท่ีเป็นมนุษยด์ว้ยกนั ตอ้งไม่ดูถูกเหยียดหยาม
แมใ้นกรณีเด็กท่ีมีเช้ือชาติ หรือสีผิว หรือมีฐานะแตกต่างไปจากตน ไม่ใช้ความรุนแรงในรูปแบบ
ต่างๆ ต่อเด็ก มากไปกวา่นั้นพ่อแม่หรือผูใ้หญ่ตอ้งท าตวัเป็นตวัอยา่งท่ีดี และกระท าในส่ิงท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อเด็ก ทั้งน้ีเพื่อท าใหเ้ด็กอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุขและเติบโตเป็นคนดีของสังคม 

โดยสมชัชาแห่งองคก์ารสหประชาชาติเล็งเห็นความส าคญัของเด็ก จึงไดมี้มติเป็นเอกฉนัท์
ยอมรับ และออกประกาศ “ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิเด็ก” ซ่ึงเป็นแนวคิดกวา้งๆ เพื่อให้เด็กพึงมี
ชีวติวยัเยาวท่ี์เป็นสุข ทั้งเป็นประโยชน์ต่อตวัเอง และสังคมท่ีตนร่วมอยู ่

เด็กทุกคนไม่วา่จะเป็นเด็กท่ีดอ้ยโอกาสในลกัษณะใดก็ตาม เช่น เด็กพิการ เด็กท่ีถูกทอดทิ้ง 
เด็กเร่ร่อน เด็กถูกทารุณกรรม เด็กท่ีถูกใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมาย และโสเภณีเด็ก มีสิทธิขั้น
พื้นฐานของเด็กอนัพึงจะไดรั้บ ไดแ้ก่ สิทธิพื้นฐาน 4 ประการ 

 2.3.5.1  สิทธิในการมีชีวิต เด็กทุกคนเม่ือเกิดมาแลว้จะมีสิทธิท่ีจะมีชีวิตอยู ่ไม่วา่จะ
เกิดมามีร่างกายท่ีสมบูรณ์หรือไม่ก็ตาม โดยเด็กท่ีเกิดมาตอ้งไดรั้บการจดทะเบียนการเกิด มีสิทธิท่ี
จะไดรั้บการเล้ียงดูอย่างดีท่ีสุด ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ ท่ีพกัอาศยั โภชนาการ และการบริการทาง
การแพทยเ์ม่ือป่วยไขโ้ดยบิดา มารดา ญาติพี่น้องหรือรัฐ เพื่อให้อยู่รอดและเจริญเติบโต เช่น สิทธิ
รับวคัซีนป้องกนัโรคต่าง ๆ สิทธิท่ีจะไดรั้บอาหารในปริมาณท่ีเพียงพอและสะอาด สิทธิท่ีจะไดรั้บ
ปัจจยัพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวติ เช่น อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค เป็นตน้ 

 2.3.5.2  สิทธิท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองจากกฎหมาย เป็นสิทธิท่ีเด็กไดรั้บการปกป้อง
จากการทารุณกรรมทุกรูปแบบ เช่น การทารุณกรรมทางร่างกาย อันจะท าให้เด็กได้รับความ
เจบ็ปวด เกิดบาดแผล หรือรอยฟกช ้า การทารุณกรรมทางดา้นจิตใจ อาจกระท าดว้ยวาจาหรือท่าทาง 
ซ่ึงจะท าให้เด็กรู้สึกขาดความรัก น้อยใจ เกิดความหวาดระแวง เกิดความรู้สึกไม่ดีต่อตนเอง หรือ
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แมแ้ต่การล่วงละเมิดทางเพศ โดยเด็กเล็กอาจไม่เขา้ใจถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน แต่จะท าให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้ และพฒันาการทางบุคลิกภาพท่ีผดิปกติ เช่น การแอบดูเด็กขณะอาบน ้ า การมีเพศสัมพนัธ์กบั
เด็ก เป็นตน้ การใชแ้รงงานเด็ก เป็นการละเมิดสิทธิเด็กรูปแบบหน่ึง เป็นการแสวงหาผลประโยชน์
จากการท างานของเด็ก ท าให้เด็กขาดการเรียนรู้ การศึกษา การพฒันาทางด้านร่างกาย จิตใจ 
ศีลธรรม และสังคมของเด็ก  

 2.3.5.3  สิทธิในดา้นพฒันาการ เด็กทุกคนจะไดรั้บสิทธิให้มีสภาพความเป็นอยู่ท่ี
เหมาะสมกบัพฒันาการดา้นร่างกาย จิตใจ สังคม รวมถึงความตอ้งการ ความพึงพอใจ และความสุข
ของเด็ก ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมครอบครัว โรงเรียน และสังคม ไดมี้โอกาสเล่น พกัผอ่น 
ได้รับข้อมูลข่าวสาร มีอิสระในการคิด และการแสดงออก ได้รับการกล่อมเกลาทางด้านจิตใจ 
ความรู้ ความคิดท่ีเหมาะสมกบัวยั ท่ีส าคญัท่ีสุดเด็กทุกคนตอ้งได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี 
เพื่อให้เด็กมีคุณภาพชีวิตท่ีดี อย่างน้อยท่ีสุดเด็กทุกคนควรได้รับการตอบสนองความต้องการ
พื้นฐาน 

 2.3.5.4  สิทธิในการมีส่วนร่วม เป็นสิทธิท่ีให้ความส าคญักบัการแสดงออกทั้งใน
ดา้นความคิดและการกระท าของเด็ก ในการเป็นส่วนหน่ึงของสังคมท่ีอาศยัอยู ่รวมทั้งสิทธิในการ
ปกป้องเรียกร้องผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัชีวิตความเป็นอยู่ของเด็ก ดว้ยการอนุญาตให้เด็กไดมี้ส่วน
ร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็น โดยไม่
กระทบสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 

เห็นไดว้่า เด็กทุกคนมีสิทธิอนัพึงจะไดรั้บอย่างเท่าเทียมกนั ควรไดรั้บการคุม้ครองไม่ให้
เกิดการเลือกปฏิบติั ไม่วา่ดว้ยเหตุใดๆ เช่น เช้ือชาติ เพศ ภาษา ศาสนา หรือทรัพยสิ์น มากไปกว่า
นั้นการท่ีอยูใ่นวยัเด็ก ไม่สมควรถูกมองขา้มในการไดรั้บความส าคญัในดา้นต่างๆ เพราะเด็กท่ีดีใน
วนัน้ีจะเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีดีในวนัขา้งหนา้ เม่ือวนัน้ีเขาไดรั้บการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งยุติธรรม ภายภาค
หนา้เขาจะปฏิบติัต่อผูอ่ื้นอยา่งเป็นธรรมเช่นกนั 

 
2.4  แนวคดิ และทฤษฎด้ีานทศันคติ 
 
 2.4.1  ความหมายของทศันคติ 

ทศันคติถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีนักจิตวิทยาสังคมทั้งหลายมุ่งศึกษา เน่ืองจากเป็นสภาวะท่ี
มนุษยแ์สดงออกหรือตอบสนองต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง อนัเป็นความรู้สึก ความคิด การกระท าเฉพาะ
บุคคล โดย   จิระวฒัน์ วงศส์วสัดิวฒัน์ (2547: 1) กล่าววา่ ถา้เรารู้ถึงทศันคติของบุคคลต่อส่ิงหน่ึง 
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เราจะสามารถใช้ร่วมกบัตวัแปรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งได้ และทศันคติของบุคคลสามารถท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงได ้เม่ือไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากผูอ่ื้น หรือส่ือต่างๆ (ประภาเพญ็ สุวรรณ, 2526: 5) 
  วเิชียร วทิยอุดม (2547: 45) ให้ความหมายวา่ ทศันคติเป็นแบบแผนของความรู้สึก อารมณ์ 
การรับรู้ ความเช่ือ และพฤติกรรมท่ีมีต่อบุคคล กลุ่มคน แนวคิด ซ่ึงความสัมพนัธ์ของทศันคติ และ
พฤติกรรมอาจไม่ไดถู้กแสดงออกมาอยา่งชดัเจน หากแต่เม่ือเป็นความตั้งใจของบุคคลท่ีจะแสดง
ออกมา โดยการกระท าตามแนวทางท่ีแน่นอน  
  สิทธิโชค วรานุสันติกูล (2546: 121) กล่าวว่า ทศันคติ คือ ความเช่ือ ความรู้สึก และ
แนวโนม้ของพฤติกรรมท่ีบุคคลมีต่อบุคคล ส่ิงของ หรือความคิด ในลกัษณะของการประเมินค่า 
  ศกัด์ิไทย สุรกิจบวร (2545: 138) นิยามไวว้า่ สภาวะความพร้อมทางจิตท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
ในเร่ืองความคิด ความรู้สึก รวมถึงพฤติกรรมท่ีบุคคลมีต่อบุคคล ส่ิงของ หรือสถานการณ์ต่างๆใน
ทิศทางใดทิศทางหน่ึง และสภาวะความพร้อมทางจิตน้ีจะตอ้งอยูน่านพอสมควร 
  สุวชัรีย ์เดชาธรอมร (2544: 13-14) กล่าววา่ ทศันคติหรือเจตคติ เป็นความเช่ือท่ีคงทนท่ี
มนุษยไ์ดเ้รียนรู้มาเก่ียวกบับางส่ิงบางอย่าง ซ่ึงจะเห็นวา่ ทศันคติเป็นส่ิงท่ีรวมตวักนัจากความเช่ือ
เป็นกลุ่ม จนมีความมัน่คง และเป็นระบบ 
  ศกัด์ิ สุนทรเสณี (2531: 2) ให้ความหมายค าว่า ทศันคติ คือ ความสลับซับซ้อนของ
ความรู้สึกของบุคคลอนัมีผลเน่ืองจากประสบการณ์ท่ีไดรั้บ โดยทศันคติถือเป็นความโนม้เอียงท่ีจะ
มีปฏิกิริยาต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงในทางท่ีดีหรือต่อต้านทางใดทางหน่ึง อาจแสดงออกในรูปของ
พฤติกรรม 
  ลดัดา กิติวภิาต (2532: 2) กล่าววา่ ทศันคติเป็นความคิดท่ีมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบ ท าให้
เกิดความพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงในทางบวกหรือทางลบ 
  Schermerhorn (2000: 75) ให้นิยามทศันคติไวว้า่ ทศันคติ หมายถึง การวางแนวความคิด 
ความรู้สึก ท่ีตอบสนองต่อคนหรือส่ิงของในเชิงบวกหรือเชิงลบในสภาวะแวดลอ้มของบุคคลนั้นๆ 
และทศันคติสามารถแปลความ หรือตีความไดจ้ากส่ิงท่ีบุคคลนั้นพูดออกมาอย่างไม่เป็นทางการ 
หรือจากการส ารวจท่ีเป็นทางการ รวมทั้งจากพฤติกรรมของบุคคลเหล่านั้นดว้ย 
  Kendler (1963: 572) ใหค้วามหมายวา่ เป็นสภาวะความพร้อมของบุคคลในการแสดงออก
ซ่ึงพฤติกรรมท่ีจะสนบัสนุนหรือต่อตา้นส่ิงใดส่ิงหน่ึง ไม่วา่จะเป็นบุคคล สถาบนั สถานการณ์ หรือ
ความคิด 
  Allport (1935 อา้งใน จิระวฒัน์ วงศส์วสัดิวฒัน์, 2547: 1) ระบุวา่ ทศันคติเป็นเร่ืองสภาวะ
ความพร้อมทางจิต เกิดจากประสบการณ์ โดยทศันคติจะเป็นตวัก าหนดทิศทางหรือเป็นตวักระตุน้
ใหบุ้คคลเกิดปฏิกิริยาตอบสนองส่ิงต่างๆหรือสถานการณ์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
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  โดยสรุปความหมายของทศันคติ หมายถึง สภาวะความพร้อมทางจิตท่ีบุคคลจะตอบสนอง
ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ไม่วา่จะเป็นบุคคล ส่ิงของ แนวความคิด หรือสถานการณ์ อาจเป็นปฏิกิริยาตอบ
ในทางท่ีดี สนบัสนุน หรือต่อตา้น รวมถึงการไม่ตอบสนองหรือแสดงความคิดเห็นใดๆทิศทางใด
ทิศทางหน่ึง อนัเกิดจากการประเมินค่าของบุคคลท่ีไดรั้บมาจากการสั่งสมประสบการณ์ และการได้
เรียนรู้จากวฒันธรรม สังคม หรือบุคคลแวดลอ้ม ทศันคติจึงเป็นลกัษณะของความเช่ือ ความรู้สึก 
ท่าที แนวความคิด และผลกัดนัให้เกิดการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมเฉพาะของบุคคล ทศันคติ และ
พฤติกรรมจึงมีความสัมพนัธ์กนั อย่างไรก็ตามทศันคติสามารถเปล่ียนแปลง หรือพฒันาได้ เม่ือ
บุคคลไดรั้บอิทธิพลจากส่ิงแวดลอ้ม หรือเกิดการเพิ่มพนูของการเรียนรู้ 
 

2.4.2  แนวคิดด้านทศันคติ  
2.4.2.1  คุณลกัษณะของทศันคติ นกัทฤษฎีหลายท่านไดศึ้กษาไวอ้ย่างหลากหลาย 

ผูว้จิยัสามารถรวบรวมไดด้งัน้ี 
1)   ทัศนคติมีคุณลักษณะของการประเมินท่ีกระตุ้นให้เกิดการแสดง

พฤติกรรมตอบสนอง การท่ีบุคคลหน่ึงมีทศันคติอย่างไรต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด สามารถสังเกตได้จาก
ความรู้ ความคิด ความเช่ือท่ีมีเก่ียวกบัส่ิงนั้นๆท่ีผ่านการประเมินของบุคคล มิใช่ส่ิงท่ีติดตวัมาแต่
ก าเนิด โดยผลการประเมินจะแตกต่างกนัตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล นอกจากน้ี Fishbein 
and Ajzen (1975 อา้งในจิระวฒัน์ วงศส์วสัดิวฒัน์ (2547: 3) ระบุวา่ คุณลกัษณะของทศันคติเร่ือง
การประเมินเป็นลกัษณะท่ีส าคญัท่ีสุด่ีท าให้ทศันคติแตกต่างกนัอยา่งแทจ้ริงจากแรงผลกัดนัภายใน
อ่ืนๆ อาทิ นิสัย แรงจูงใจ เป็นตน้ อาจกล่าวไดว้า่ ทศันคติถือเป็นสภาวะพร้อมก่อนมีพฤติกรรมจริง  

2)   ทัศนคติมีความคงตัวอยู่ในช่วงระยะเวลา ไม่เปล่ียนแปลงง่าย แต่
สามารถเปล่ียนแปลงได ้กล่าวคือ เม่ือบุคคลเกิดการเรียนรู้ สั่งสมประสบการณ์ และมีการประเมิน
อยา่งถูกตอ้ง จนเกิดเป็นทศันคติท่ีฝังแน่นลึกซ้ึง การเกิดความรู้ใหม่ ไดรั้บประสบการณ์ใหม่ อาจ
ไม่สามารถท าให้ทัศนคติเปล่ียนแปลงได้ง่ายนัก แต่ทัศนคติของบุคคลอาจเปล่ียนไปได้ถ้า
สภาพแวดลอ้มและเหตุการณ์ต่างๆเปล่ียนแปลงไป  

3)   ทศันคติมีลกัษณะซับซ้อน กล่าวคือ มีคุณภาพและความเขม้ คุณภาพ
ของทศันคติเป็นส่ิงท่ีได้จากการประเมิน อาจเป็นทศันคติทางบวก หรือลบ และความเข้มของ
ทศันคติ คือ ระดบัความมากนอ้ยของการประเมิน 

4)   ทศันคติตอ้งมีส่ิงท่ีหมายถึง กล่าวคือ บุคคลตอ้งมีทศันคติต่อส่ิงใดส่ิง
หน่ึง อาจเป็นทศันคติต่อบุคคล ส่ิงของ สถานการณ์ แนวคิด สถานท่ี หรืออ่ืนๆ มิใช่ทศันคติลอยๆท่ี
ไม่ไดห้มายถึงส่ิงใด 
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5)   ทัศนคติมีลักษณะความสัมพันธ์ กล่าวคือ จะแสดงความสัมพันธ์
ระหวา่งบุคคลกบัส่ิงอ่ืนท่ีตนประเมิน อนัจะเช่ือมโยงใหเ้กิดแนวโนม้ของพฤติกรรม นอกจากน้ียงัมี
ความสัมพนัธ์ระหว่างแต่ละทศันคติ เน่ืองจากทศันคติต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ย่อมประกอบดว้ยหลาย
ทศันคติท่ีมีระดบัความสัมพนัธ์แตกต่างกนั โดยทศันคติจะเปล่ียนแปลงไดย้าก และมีความแม่นตรง
ในการท านายพฤติกรรม เม่ือองคป์ระกอบต่างๆท่ีท าให้เกิดทศันคติรวมตวักนัอยา่งมีความสัมพนัธ์
สูง ยิง่ความสัมพนัธ์สูงมากเท่าใด การรวมตวักนัของแต่ละทศันคติก็ยิ่งแน่นแฟ้นมากเช่นกนั ส่งผล
ต่อความคงทนไม่เปล่ียนง่ายของทศันคติ  

2.4.2.2  องคป์ระกอบของทศันคติ 
ทศันคติของบุคคลนั้นมีปัจจยัหลายประการท่ีกระตุน้ให้เกิดการก่อตวัเป็นทศันคติท่ี

คงทนเปล่ียนแปลงไดย้าก โดยถวิล ธาราโภชน์ (2532: 24) และประภาเพญ็ สุวรรณ (2520: 64-65) 
มีแนวคิดการเกิดทศันคติท่ีสอดคล้องกัน กล่าวคือ ทศันคติเกิดจากประสบการณ์เฉพาะอย่างท่ี
บุคคลไดป้ระสบเจอดว้ยตนเอง และจากการไดติ้ดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้น นอกจากน้ียงัไดรั้บการหล่อ
หลอมจากสถาบนัต่างๆทางสังคม เช่น ครอบครัว โรงเรียน หน่วยงาน สมาคม วดั เป็นตน้ และ
นกัวิชาการหลายท่านไดเ้สนอองค์ประกอบของทศันคติไวอ้ย่างคลา้ยคลึงกนั ผูว้ิจยัสามารถสรุป
องคป์ระกอบของทศันคติไดด้งัน้ี 

1)   องคป์ระกอบดา้นปัญญา (Cognitive Component) โดยจะหมายความถึง 
ความรู้ ความคิด ความเช่ือ ความคิดเห็น และความเขา้ใจ ทศันคติส่วนน้ีมีท่ีมาจากกระบวนการการ
ใชเ้หตุผลเชิงตรรกะเป็นหลกั บุคคลจะใชส้ติและเหตุผลของตนในการประเมิน พิจารณาส่ิงใดๆ  

2)   องค์ประกอบดา้นอารมณ์ ความรู้สึก (Affective Component) กล่าวถึง 
ความรู้สึกโดยรวมของบุคคล ความชอบ หรือความไม่ชอบ พอใจ หรือไม่พอใจ ใชอ้ารมณ์ควบคู่ใน
การประเมิน 

3)   องค์ประกอบดา้นพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง ความ
พร้อมหรือความโน้มเอียงท่ีจะเกิดการปฏิบติั หรือมีพฤติกรรม ซ่ึงสภาวะความพร้อมท่ีจะเกิด
พฤติกรรมน้ีเป็นผลจากการเรียนรู้โดยใชส้ติ เหตุผล ประกอบกบัความรู้สึกของบุคคล เช่น บุคคลมี
ความเช่ือ และความรู้สึกท่ีดีต่อสิทธิมนุษยชน แนวโน้มพฤติกรรมก็จะยอมรับและเคารพสิทธิของ
ผูอ่ื้น เป็นต้น อย่างไรก็ตามยงัมีแนวคิดบางกลุ่มท่ีมองว่า องค์ประกอบด้านพฤติกรรมไม่ใช่
องค์ประกอบหน่ึงของทศันคติ แต่เป็นผลท่ีเกิดจากแรงกระตุน้ของทศันคติ หรือเกิดภายหลงัเม่ือ
บุคคลมีทศันคติต่อส่ิงใดๆแลว้ 
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 2.4.2.3  หนา้ท่ีของทศันคติ มี 4 ประการ ดงัน้ี 
1)   ทศันคติช่วยแสดงออกถึงความรู้ และช่วยให้เกิดความเขา้ใจ เน่ืองจาก

ทศันคติช่วยใหบุ้คคลเขา้ใจโลก และสภาพแวดลอ้มภายนอก รวมถึงเขา้ใจบุคคลอ่ืน และตวัเองดว้ย 
โดยทศันคติจะเป็นตวัก าหนดกระบวนการเลือกรับรู้วา่ ส่ิงใดควรเลือกรับรู้ และส่ิงใดไม่ควรเลือก
รับรู้ 

2)   ทัศนคติมีหน้าท่ี ช่วยป้องกันตนเอง กล่าวคือ ช่วยในการปกป้อง
ภาพลกัษณ์ของตนเองจากความไม่แน่ใจ เพราะความคิด ความเช่ือบางอยา่งสามารถท าให้บุคคลเกิด
ความสบายใจได ้ทั้งน้ียงัช่วยปิดบงัทศันคติท่ีแทจ้ริงไม่ใหป้รากฏ 

3)   ทศันคติมีหนา้ท่ีในการปรับตวั กล่าวคือ ช่วยใหเ้กิดการปรับตวัให้เขา้กบั
สังคม และสภาพแวดล้อม เม่ือบุคคลเจอสถานการณ์เดิมหรือประสบกับส่ิงใดอีกคร้ัง จะเกิด
พฒันาการในการตอบสนองไปในทิศทางท่ีตอ้งการของตนได ้หมายความว่า บุคคลจะปรับตวัเขา้
หาส่ิงท่ีท าใหเ้กิดความถึงพอใจ และหลีกเล่ียงส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนา 

4)   ทศันคติแสดงออกซ่ึงค่านิยม หน้าท่ีแสดงถึงค่านิยมเป็นส่ิงท่ีทศันคติ
พยายามแสดงลกัษณะท่ีแท้จริงของตวับุคคลออกมาอย่างพึงใจ อนัเป็นการบ่งบอกถึงตวัตนให้
บุคคลอ่ืนไดรั้บรู้ เช่น บุคคลท่ียึดในความซ่ือสัตย ์ก็จะมีพฤติกรรมท่ีต่อตา้น รังเกียจกลุ่มคนท่ีคด
โกง เป็นตน้  

2.4.2.4 การเปล่ียนแปลงทศันคติ 
แมว้่าคุณลกัษณะของทศันคติจะระบุว่า ทศันคติมีความคงตวั และเปล่ียนแปลงได้

ยาก แต่ก็สามารถเปล่ียนแปลงไดด้ว้ยวิธีเช่นเดียวกบัการก่อทศันคติ จะเห็นวา่ บ่อยคร้ังท่ีมนุษยเ์รา
พยายามเปล่ียนทศันคติของผู ้อ่ืนท่ีมีต่อเรา โดยอาจใช้วิธีการแลกเปล่ียนหรือถกเถียงกัน เพื่อ
พยายามให้ผูอ่ื้นยอมรับทัศนคติของตน การได้รับข้อมูลใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิม การอาศัย
กระบวนการบางอย่าง (จิระวฒัน์ วงศ์สวสัดิวฒัน์, 2547: 185) เช่น การท าจิตบ าบดั (Psychotherapy) 
การฝึกประสาท (Sensitivity Training) การแสดงบทบาทของบุคคลอ่ืน (Role Playing) เป็นตน้ ซ่ึงการ
ท่ีจะใหมี้การยอมรับหรือปฏิเสธในส่ิงใดส่ิงหน่ึงนั้นควรเร่ิมจากการให้ความรู้ใหม่เสียก่อน เพื่อให้เกิด
เป็นความเขา้ใจท่ีดี การท่ีทศันคติจะถูกเปล่ียนแปลงไดม้ากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กบัระดบัความเขม้
ของทศันคตินั้น ส่วนวิธีการเปล่ียนแปลงทศันคติอาจใช้การติดต่อส่ือสารท่ีช่วยโน้มน้าวใจเพื่อ
ละลายทศันคติเดิม เนน้ความรู้สึกและอารมณ์เขา้ช่วย ในขณะท่ีการให้ขอ้มูลใหม่ท่ีมีอิทธิพลยอ่มมี
ความจ าเป็นเช่นกนั ทั้งน้ีแหล่งขอ้มูลข่าวสารตอ้งมาจากบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญ เป็นท่ียอมรับ 
และเป็นบุคคลท่ีปราศจากอคติดว้ย 
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จากการศึกษา พบวา่ การเปล่ียนแปลงทศันคติยงัมีทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งหลากหลาย 
อาทิ 1) ทฤษฎีความสอดคลอ้ง เป็นทฤษฎีท่ีค านึงถึงความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบของทศันคติ 
เม่ือองค์ประกอบใดก็ตามเปล่ียนไป จะท าให้อีกองค์ประกอบหน่ึงเปล่ียน น าไปสู่การเปล่ียน
ทศันคติเพื่อเขา้ภาวะสอดคลอ้ง 2) ทฤษฎีความขดัแยง้ กล่าวคือ เม่ือมีความขดัแยง้ในเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึงมากถึงระดบัหน่ึง บุคคลจะเปล่ียนความเช่ือ หรือพฤติกรรม  เช่น การหลีกเล่ียงโดยหาความรู้
ใหม่ท่ีสอดคล้องเพิ่มเติม การหาเหตุผลอธิบายพฤติกรรม เป็นตน้ เพื่อจะลดความขดัแยง้นั้น 3) 
ทฤษฎีการเรียนรู้ เม่ือบุคคลได้สัมผสักบัส่ิงเร้าท่ีมีลกัษณะจูงใจหรือมีอิทธิพล จะท าให้เกิดการ
เปล่ียนทศันคติ เช่น การเสริมแรง การวางเง่ือนไข การเช่ือมโยง และการเลียนแบบ 4) ทฤษฎีการ
พิจารณาตดัสินสังคม เป็นเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างการเปล่ียนทศันคติและขนาดความแตกต่าง
ระหว่างความคิดเห็นเดิมและขอ้มูลใหม่ 5) ทฤษฎีหน้าท่ีของทศันคติ จุดส าคญัของทฤษฎีน้ี คือ 
ทศันคติท่ีท าหน้าท่ีต่างกัน จะถูกเร้าด้วยสถานการณ์ท่ีต่างกัน และจะเปล่ียนด้วยอิทธิพลท่ีไม่
เหมือนกนั 

อย่างไรก็ตามการเปล่ียนแปลงทศันคตท่ีเกิดข้ึน จะมีกระบวนการโดยสรุป (สุวาณี 
ดิเรกวฒันะ, 2538: 22) ดงัน้ี กระบวนการเร่ิมตน้จากการท่ีบุคคลจ าเป็นตอ้งมีความเอาใจใส่ใน
ขอ้มูลข่าวสารใหม่ๆ โดยปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อการรับขอ้มูล คือ แหล่งท่ีมาของสาร ผูส่้งสารท่ีมี
ความน่าเช่ือถือ รวมถึงตวัผูรั้บสารเอง เม่ือบุคคลใส่ใจในการรับขอ้มูลแลว้ ผลท่ีตามมาจะเกิดเป็น
ความเข้าใจ ซ่ึงอาจไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีจะให้ผู ้รับเข้าใจส่ิงใหม่ได้อย่างถูกต้อง ข้ึนอยู่กับระดับ
ความสามารถของผูรั้บ ความยากง่ายของเร่ือง ความเหมาะสมของวิธีการถ่ายทอดขอ้มูล เป็นตน้ 
จากนั้นจึงเป็นขั้นตอนในการยอมรับ โดยการยอมรับมี 3 ประเภท อนัได้แก่ การยอมตาม 
(Yielding) การเลียนแบบ (Identification) และการยอมรับแบบผสมผสานส่ิงใหม่เขา้กบัส่ิงเดิมท่ีตน
มีอยู ่(Internalization) ประเภทสุดทา้ยน้ีจะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลประเมินส่ิงนั้นและยอมรับวา่ดี ตรงกบั
ความตอ้งการของตน ถือเป็นการยอมรับท่ีผูรั้บมีความพึงพอใจ และขั้นสุดทา้ย คือ ขั้นความจ า เม่ือ
บุคคลยอมรับและเปล่ียนแปลงทศันคติแลว้นั้น ปัญหาท่ีตามมา คือ ความคงอยู่ของทศันคติใหม่
นัน่เอง จะเห็นว่า แมท้ศันคติจะเป็นส่ิงท่ีคงทนและฝังในความคิด ความเช่ือ และแสดงออกเป็น
พฤติกรรมของบุคคล กระนั้นยงัสามารถเปล่ียนแปลงไดเ้ช่นกนั 
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 2.4.3  แนวคิดด้านการวดัทศันคติ 
 การวดัทศันคติถือเป็นการวดัความโนม้เอียงในการจะแสดงออกหรือปฏิบติัอยา่งมีระเบียบ
แบบแผนคงท่ี ทศันคติไม่สามารถสังเกตหรือวดัได้โดยตรง ดงันั้นการวดัทศันคติจึงเป็นการวดั
ทางออ้ม ซ่ึงบุคคลอาจไม่ให้ขอ้เท็จจริงดว้ยความจริงใจ และมกัไตร่ตรองถึงความเหมาะสมตาม
สภาพการณ์ทางสังคม โดยการวดัทศันคติท่ีปฏิบติักนัในปัจจุบนัมีหลากหลายวิธี ไดแ้ก่ 1) การ
สังเกตจากพฤติกรรม แต่อาจไม่ชดัเจน เน่ืองจากการแสดงออกไม่สามารถสะทอ้นทศันคติท่ีแทจ้ริง
ไดท้ั้งหมด 2) การรายงานดว้ยค าพูด ดว้ยการใชแ้บบสอบถาม และ /หรือการสัมภาษณ์ท่ีมีลกัษณะ
แบบปรนยั 3) วิธีการแปลความ เป็นวิธีหาทศันคติของบุคคลแบบอตันยั กล่าวคือ ผูถู้กถามมกัไม่รู้
ถึงวตัถุประสงคข์องผูท้  าการศึกษา และไม่ถูกจ ากดัในการตอบ ทั้งขอบเขตดา้นเวลาและดา้นเน้ือหา 
จึงเป็นวธีิท่ีสามารถวดัทศันคติไดช้ดัเจน ค่อนขา้งถูกตอ้งท่ีสุด อยา่งไรก็ตามวิธีน้ีตอ้งใชผู้ศึ้กษาท่ีมี
ความสามารถ ความงชั านาญทางจิตวิทยาและตอ้งใชเ้วลามาก อีกทั้งใชศึ้กษากบับุคคลจ านวนนอ้ย 
นอกจากน้ีไดมี้การรวบรวมมาตรวดัทศันคติไว ้4 ประเภท อนัเป็นเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัทศันคติ แต่ละ
ประเภทมีข้อจ ากัด ข้อดี ข้อเสียแตกต่างกัน ดังนั้ นการจะเลือกใช้มาตรวดัแบบใดข้ึนอยู่กับ
สถานการณ์และความจ ากดัของการศึกษา (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2547: 294-306) ดงัน้ี 
 2.4.3.1 มาตรวดัแบบเทอร์สโตน (Thurstone’s Type Scale) เทอร์สโตนให้ความ
คิดเห็นวา่ เราไม่สามารถวดัทศันคติโดยตรงได ้เพราะทศันคติเป็นส่ิงท่ีมีอยูใ่นสมองของมนุษย ์แต่
อาจวดัไดโ้ดยการแสดงออกในรูปของความคิดเห็น ภาษาพูดหรือพฤติกรรม มาตรวดัแบบเทอร์
สโตน เป็นวิธีการสร้างมาตรวดัทศันคติออกเป็นปริมาณ แลว้เปรียบเทียบต าแหน่งของทศันคติไป
ในทางเดียวกนั และเสมือนวา่เป็นสเกลท่ีมีช่วงห่างเท่าๆกนั มีวธีิการสร้าง คือ สร้างขอ้ความคิดเห็น
ให้ไดม้ากท่ีสุด ทั้งขอ้ความทางบวก ทางลบ และเป็นกลาง โดยให้แต่ละขอ้มีมาตรวดั 11ช่วง แลว้
จึงให้กลุ่มบุคคลกลุ่มหน่ึงท่ีน่าเช่ือถือท าการตดัสินข้อความท่ีสร้างข้ึนเพื่อหาค่าน ้ าหนักแต่ละ
ขอ้ความ และค่าพิสัยของควอไทล์ โดยควรไดค้่า s ทุกมาตรวดัทั้ง 11ช่วง (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2542 
:35,48) 
 2.4.3.2  มาตรวดัแบบลิเคอร์ต (Likert Scale) ดว้ยมาตรวดัทศันคติแบบเทอร์สโตนมี
ขอ้จ ากดัหลายประการ เช่น การส้ินเปลืองเวลาในการสร้างขอ้ค าถาม ผูพ้ิจารณาความเท่ียงตรงของ
ขอ้ค าถาม เป็นตน้ ลิเคอร์ตจึงไดคิ้ดสร้างมาตรวดัชนิดน้ีข้ึน ถือไดว้่า เป็นมาตรวดัทศันคติท่ีไดรั้บ
ความนิยมแพร่หลาย และสามารถวดัไดเ้กือบทุกประเด็น อีกทั้งมีความเท่ียงตรงสูงกวา่แบบอ่ืนอีก
ดว้ย มีหลกัเบ้ืองตน้วา่ ทศันคติมีลกัษณะการกระจายเป็นแบบโคง้ปกติ จึงน าขอ้ความท่ีสร้างข้ึนไป
ทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่าง ไม่จ  าเป็นตอ้งให้คณะผูต้ดัสินพิจารณาเหมือนวิธีของเทอร์สโตน โดย
มาตรวดัแบบลิเคอร์ตมีเกณฑ์ 2 อย่าง ได้แก่ การประเมิน (evaluation) อนัมีลกัษณะบ่งบอกถึง
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ความชอบหรือไม่ชอบในประเด็นหน่ึงๆ เพื่อให้ผูต้อบตอบเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ค าถาม
นั้น และระดบัการประเมิน (degree of favorable) กล่าวคือ ค าถามแต่ละขอ้จะมีลกัษณะสเกลในตวั
มนัเองเพื่อบอกถึงระดบัการประเมินวา่ ชอบมาก ค่อนขา้งมาก ปานกลาง ไม่ค่อยชอบ ไม่ชอบเลย 
ซ่ึงแต่ละมาตรวดัห่างเท่ากนั และก าหนดการให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์ความเบ่ียงเบนมาตรฐานให้
คะแนนช่วงความรู้สึกเท่าๆกนัเป็น 5 ช่วงแบบต่อเน่ือง ไดแ้ก่ เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง (ชอบมาก) ไปถึง ไม่
เห็นดว้ยอยา่งยิง่ (ไม่ชอบเลย) ใหค้ะแนนเป็น 5,4,3,2,1  ส าหรับขอ้ความทางบวก ส่วนขอ้ความทาง
ลบในระดบัความคิดเห็นเดียวกนั ให้คะแนนเป็น 1,2,3,4,5  ซ่ึงไดผ้ลไม่แตกต่างกนั (จิระวฒัน์ วงศ์
สวสัดิวฒัน์,2547: 46,ธีรวฒิุ เอกะกุล, 2542 :51) 
 2.4.3.3  มาตรวดัแบบกตัตแ์มน (Guttman Scale)  มีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงวา่ การ
วเิคราะห์มาตราส่วน เป็นวิธีการประเมินชุดของขอ้ความวดัทศันคติท่ีสร้างข้ึน ดว้ยการพยายามหา
ชุดของข้อความท่ีมีลักษณะเป็นมาตราวดัได้ โดยใช้หลักของรูปแบบแนวค าถามท่ีมีลักษณะ
ต่อเน่ืองกนั แลว้น าแนวค าถามนั้นมาสร้างเป็นสเกลต่อเน่ืองกนัไป กล่าวคือ เรียงล าดบัขอ้ค าถาม
ตามระดับทศันคติ เร่ิมจากข้อค าถามอย่างกวา้งแล้วค่อยๆแคบลงอย่างต่อเน่ือง ถ้าบุคคลใดมี
ทศันคติเห็นดว้ยมากกวา่คนอ่ืนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงแลว้ บุคคลนั้นจะตอ้งตอบค าถามในเชิงเห็นดว้ย
มากกวา่คนอ่ืนๆในแต่ละขอ้ค าถามท่ีเรียงล าดบันั้น หากแบบค าถามชุดใดมีลกัษณะดงักล่าว เรียกวา่ 
สเกลมิติร่วม (Unidimension Scale) 
 2.4.3.4 มาตรวดัแบบออสกูด (Osgood’s Scale) หรือเรียกอีกอย่างว่า มาตรวดั
ทศันคติโดยใชค้วามหมายทางภาษา หรือวธีิการแห่งความแตกต่างของความหมาย มาตรวดัทศันคติ
ประเภทน้ีจึงใชส้เกลต่อเน่ือง เป็นการประเมินสองขั้วโดยอาศยัค าคุณศพัทท่ี์มีความหมายตรงขา้ม 
คือ ทางบวกและทางลบ และมีจุดแบ่งคร่ึงท่ีเป็นกลาง อนัหมายถึงวา่ แต่ละสเกลจะบ่งช้ีทิศทางการ
ประเมินและความเขม้ในการประเมิน ดว้ยมาตรวดั7ช่วง  1,2,3,4,5,6 และ7 ซ่ึงค าคุณศพัทท่ี์ใชเ้ป็น
องค์ประกอบส าคญั 3 ลกัษณะ คือ ดา้นประเมินค่า เช่น สะอาด-สกปรก ดี-เลว สุข-ทุกข์ เป็นตน้ 
ดา้นศกัยภาพ เช่น แข็ง-อ่อน หนกั-เบา ใหญ่-เล็ก และดา้นกิจกรรม เช่น ร่าเริง-เซ่ืองซึม หนุ่ม-แก่ 
อว้น-ผอม เป็นตน้ ส่ิงท่ีวดัไดจึ้งมีคุณสมบติัของทศันคติในความหมายความรู้สึกนึกคิดดา้นการ
ประเมินค่าอยูอ่ยา่งพร้อมมูล (จิระวฒัน์ วงศส์วสัดิวฒัน์,2547: 94) 
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2.5  แนวคดิ และทฤษฎด้ีานการท่องเทีย่ว 
 

2.5.1  ความหมายของการท่องเทีย่ว 
การท่องเท่ียว (Tourism) ถือเป็นกิจกรรมอยา่งหน่ึงของมนุษย ์ท่ีกระท าเพื่อผอ่นคลายความ

ตึงเครียดจากการท างาน หรือการใช้ชีวิตตามปกติ ในบางคร้ังหลายคนเขา้ใจวา่ การท่องเท่ียว คือ 
การเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ การไปร่วมกิจกรรมบางอยา่ง การเยี่ยมเยือนญาติมิตร หรือการไป
ประชุมนอกสถานท่ี นอกจากน้ียงัพบว่า การเดินทางเป็นกิจกรรมท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัมนุษยม์า
ตั้งแต่สมยัโบราณ อาทิ การเดินทางแสวงหาสินคา้ การล่าอาณานิคม การเดินทางเพื่อนมสัการส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิ และการท าสงคราม เป็นตน้ ซ่ึงการเดินทางบางอยา่งยงัปรากฎให้เห็นในปัจจุบนั อยา่งไร
ก็ตามการเดินทางมิใช่การท่องเท่ียวเสมอไป จึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีตอ้งเขา้ใจนิยามของค าว่า การ
ท่องเท่ียว อนัมีความหมายท่ีกวา้งขวาง และหลากหลาย ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ฉลองศรี พิมลสมพงศ ์(2548: IV) กล่าววา่ การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางเพื่อผ่อน
คลายความเครียด เพื่อความเพลิดเพลิน และพกัผอ่นหยอ่นใจ โดยมีเง่ือนไขวา่ การเดินทางนั้น เป็น
การเดินทางเพียงชัว่คราว ผูเ้ดินทางจะตอ้งไม่ถูกบงัคบัใหเ้ดินทาง และมิไดเ้ดินทางเพื่อหารายได ้

เศกสรรค ์ยงวณิชย ์และคณะ (2551: 7) ให้ความหมายการท่องเท่ียวท่ีละเอียดมากข้ึนว่า 
เป็นการประกอบธุรกิจท่ีน ามาซ่ึงการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมและประชาชนของ
ประเทศ รวมถึงการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของสถานท่ีท่ีน่าสนใจภายในประเทศให้กบัชาว
ต่างประเทศไดเ้ขา้ใจถึงวฒันธรรมประเพณี และยงัท าให้ผูเ้ดินทางไดพ้กัผอ่น มีประสบการณ์ และ
สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อเพื่อนมนุษย ์การท่องเท่ียวเป็นการเดินทางไปยงัท่ีอ่ืนชัว่คราว ดว้ยความ
สมคัรใจ โดยมิไดเ้ป็นการหารายได ้ 

เสรี วงัส์ไพจิตร (2534: 2) นิยามการท่องเท่ียวท่ีหมายความรวมถึง การท่ีผูค้นไปเยี่ยม
สถานท่ีหน่ึงเพื่อการเท่ียวชมเมือง เยี่ยมญาติหรือเพื่อน ทั้งในวนัหยุดระยะสั้นและระยะยาว ขยาย
ความรวมไปถึงบุคคลท่ีไปเขา้ร่วมการประชุมทางวิชาการทางการเมืองหรือการประชุมทางธุรกิจ 
ตลอดจนการเดินทางไปศึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญหรือไปท าวิจยัทางวิทยาศาสตร์ดว้ย โดยท่ีบุคคลกลุ่ม
น้ีสามารถใชก้ารคมนาคมขนส่งไดทุ้กรูปแบบ  

กล่าวโดยสรุปวา่ การท่องเท่ียว หมายถึง การออกเดินทางจากสถานท่ีหน่ึงซ่ึงเป็นท่ีพ  านกั
ของตนไปยังสถานท่ีอ่ืนเป็นการชั่วคราว โดยไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อการหารายได้ อาจมี
จุดประสงคเ์พื่อการพกัผอ่น เยีย่มเยอืน เพื่อหาประสบการณ์ หรือการเดินทางเขา้ร่วมประชุม อีกทั้ง
ยงัเป็นการเดินทางเพื่อเรียนรู้วถีิชีวติ วฒันธรรม ประเพณีท่ีต่างไปจากประเทศของตน 
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2.5.2  รูปแบบการท่องเทีย่วและกจิกรรมทางการท่องเทีย่ว 
ปัจจุบนัการท่องเท่ียวมีความหลากหลาย ถูกจดัแบ่งไดห้ลายประเภทตามวตัถุประสงค ์และ

พฤติกรรมของนักท่องเท่ียว เพื่อรองรับพฤติกรรมท่ีเป็นพลวตั อีกทั้งแรงจูงใจในการท่องเท่ียว 
ส่งผลใหม้นุษยมี์ความตอ้งการทางการท่องเท่ียวต่างกนั จึงเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีก าหนดรูปแบบและ
กิจกรรมทางการท่องเท่ียว ดว้ยมนุษยมี์แรงจูงใจหรือความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้เกิดเป็น
พฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัเพื่อตอบสนองความตอ้งการนั้นๆ เป็นไปตามทฤษฎีล าดบัขั้นแห่งความ
ตอ้งการ (Hierarchy of needs) เพื่อการด ารงชีวิตของมนุษยใ์นแนวคิดของมาสโลว์ ท่ีระบุวา่ มนุษย์
มีความตอ้งการไม่มีวนัจบส้ิน เม่ือความตอ้งการระดบัหน่ีงไดรั้บการตอบสนอง ความตอ้งการอีก
ระดบัหน่ึงก็จะเกิดข้ึนมาแทนท่ี โดยแบ่งเป็น 5 ขั้นตามล าดบั ไดแ้ก่ ความตอ้งการทางสรีระหรือ
ความตอ้งการทางกายภาพ ความตอ้งการดา้นความปลอดภยั ความตอ้งการความรักและความเป็น
เจา้ของ ความตอ้งการความยอมรับนบัถือ และความตอ้งการเพื่อความส าเร็จแห่งตน สอดคลอ้งกบั
รายงานท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยจดัท าข้ึนในการศึกษาเก่ียวกบัแรงจูงใจหรือความตอ้งการ
ในการเดินทางท่องเท่ียว (อินทชั รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซ่ี , 2553: 1-4) กล่าวคือ เร่ิมจาก
แรงจูงใจใช้การท่องเท่ียวเพื่อความเป็นอิสระทางกาย แรงจูงใจท่ีตอ้งการความมัน่ใจด้านความ
ปลอดภยั แรงจูงใจท่ีตอ้งการความมัน่คงด้านความรักและความสัมพนัธ์ แรงจูงใจเพื่อแสวงหา
ความยอมรับนบัถือ และแรงจูงใจในการแสวงหาตวัตน ตามล าดบัเช่นเดียวกนั 

มนุษยจ์ะเดินทางท่องเท่ียวเพื่อการพกัผ่อนทางกายภาพ (ความเป็นอิสระทางกาย) เช่น  
ตอ้งการพกัผ่อนทางร่างกาย หรือการไดรั้บประทานอาหารอร่อย ไดรั้บอากาศอนับริสุทธ์ิ ไดรั้บ
ความเป็นอิสระในการเคล่ือนยา้ย เกิดความสนุกสนานและบนัเทิงทางกาย เป็นตน้ ซ่ึงเป็นความ
คาดหวงัท่ีส าคญัยิ่งของผูท่ี้ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวเพื่อการพกัผอ่น เน่ืองจากปรารถนาจะไดรั้บ
ความแตกต่างของสถานท่ีท่องเท่ียวจากรูปแบบปกติในการด ารงชีวติ 

มนุษยจ์ะเดินทางท่องเท่ียวเพื่อความมัน่ใจดา้นความปลอดภยั โดยนกัท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมี
ภาระผูกพนั อาทิ มีลูกเด็กเดินทางด้วย จะมีความตอ้งการความปลอดภยัอย่างมาก เป็นตน้ ทั้งน้ี
พฤติกรรมการท่องเท่ียวมกัไปเท่ียวท่ีเดิมท่ีตนเองคุน้เคย เพราะรู้สึกปลอดภยั 

มนุษยจ์ะเดินทางท่องเท่ียวเพื่อความมัน่คงทางความรักและความสัมพนัธ์ นัน่คือ ตอ้งการ
ใหค้นท่ีตนรักมีส่วนร่วมรับรู้ถึงความสุขหรือประสบการณ์ใหม่ท่ีไดจ้ากการท่องเท่ียวร่วมกนั ไม่วา่
จะเป็นสังคมในครอบครัว กลุ่มเพื่อนหรือคนรัก อีกทั้งการเดินทางท่องเท่ียวไดถู้กใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ในการกระชบัความสัมพนัธ์ระหวา่งตนเองกบัสังคมใกลต้วัของตน 

มนุษยจ์ะเดินทางท่องเท่ียวเพื่อแสวงหาความยอมรับนบัถือ มนุษยเ์ร่ิมแบ่งปันความรักเพื่อ
แสวงหาความตอ้งการความยอมรับนบัถือจากคนไกลตวัมากข้ึน เป็นการบ่งบอกความอ่ิมเอมทาง
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จิตใจไดดี้ กล่าวคือ เม่ือร่างกายไดรั้บการตอบสนองขั้นพื้นฐาน ความปลอดภยั รวมถึงมีความรัก
และความเขา้ใจระหว่างสังคมรอบตวัแล้ว มนุษยจ์ะแบ่งปันความรักท่ีเกิดจากภายในกลบัคืนสู่
สังคม ซ่ึงไม่ใช่การยอมรับนับถือทางวตัถุ แต่เป็นการยอมารับนับถือจากภายใน จากการศึกษา
พบวา่ สัดส่วนของแรงจูงใจในการท่องเท่ียวดา้นน้ียงัไม่สูงมากนกั 

มนุษยจ์ะเดินทางท่องเท่ียวเพื่อแสวงหาตวัตน หากมนุษยไ์ด้รับการตอบสนองในล าดบั
ขั้นตน้อยา่งเพียงพอจึงจะเกิดแรงจูงใจในการคน้หาตวัตน จากผลการศึกษาระบุวา่ ในปัจจุบนัการ
เดินทางท่องเท่ียวเพื่อแสวงหาตวัตน โดยตอ้งการคน้หาความสุขจากภายในตน เพื่อการหลุดพน้นั้น
ยงัมีสัดส่วนนอ้ยมาก 

Mcintosh (1980: 124-125 อา้งในศรัญยา วรากุลวิทย ,์ 2551: 53) สรุปมูลเหตุจูงใจเพื่อการ
ท่องเท่ียวขั้นพื้นฐานไว ้4 ประการ ไดแ้ก่ 1) มูลเหตุจูงใจเพื่อกายภาพ รวมไปถึงการพกัฟ้ืนร่างกาย
และแข่งขนักีฬา 2) มูลเหตุจูงใจเพื่อวฒันธรรม ลกัษณะของความต้องการอยากรู้อยากเห็นใน
ศิลปวฒันธรรมของประเทศอ่ืน 3) มูลเหตุจูงใจเพื่อความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล รวมถึงการพบปะ
บุคคลอ่ืนๆ และแสวงหาเพื่อนใหม่ 4) มูลเหตุจูงใจเพื่อสถานะภาพและเกียรติภูมิ หมายถึง ความ
ตอ้งการยกฐานะของตนให้สูงข้ึน เช่น การไปท าธุรกิจในต่างประเทศ การร่วมประชุม การศึกษา 
เป็นตน้ การไดมี้โอกาสเดินทางเพื่อท ากิจกรรมต่างๆน้ี จะท าใหเ้ป็นคนท่ีมีเกียรติ และสังคมท่ีดีข้ึน  

Mill (1990: 43 อา้งในศรัญยา วรากุลวิทย ,์ 2551: 51) มีแนวคิดเร่ืองความตอ้งการในการ
เดินทางท่องเท่ียวของมนุษยว์า่ มนุษยต์อ้งการมีความรู้ความเขา้ใจ (To know and Understand) 
เพื่อให้เกิดประสบการณ์หลงัจากการเดินทางไปยงัสถานท่ีแห่งใดแห่งหน่ึง นอกจากน้ีมนุษยย์งั
ตอ้งการสัมผสัและช่ืนชมถึงความงดงาม (Aesthetics) ซ่ึงความช่ืนชมในความงดงามของสรรพส่ิง
เป็นความตอ้งการสูงสุด เช่น การท่องเท่ียวเพื่อประสบการณ์ดา้นศิลปวฒันธรรม เป็นตน้ 

ดว้ยความแตกต่างของแรงจูงใจในการท่องเท่ียว วตัถุประสงค์ของการท่องเท่ียว จึงท าให้
เกิดรูปแบบการท่องเท่ียวมากมายเพื่อตอบสนองความแตกต่างในความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 
ซ่ึงรูปแบบการท่องเท่ียวจะเป็นตวับ่งช้ีถึงกิจกรรมการท่องเท่ียว โดยสรุปสามารถแบ่งรูปแบบการ
ท่องเท่ียวได ้3 ประเภทใหญ่ๆ (ศรัญยา วรากุลวทิย,์ 2551: 17-23) 
 2.5.2.1  การท่องเท่ียวตามลกัษณะพื้นฐานของการท่องเท่ียว โดยจะพิจารณาตาม
วตัถุประสงค์ในการเดินทางของนักท่องเท่ียว การท่องเท่ียวสามารถเกิดข้ึนได้จากเหตุผลของ
นกัท่องเท่ียวดงัน้ี 

http://libsearch.nida.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=1W8389K82176A.26895&profile=main&uri=search=AL@!%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A2%E0%B8%B2%20%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C&ri=3&aspect=basic&menu=search&source=202.28.16.20@!nidadb
http://libsearch.nida.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=1W8389K82176A.26895&profile=main&uri=search=AL@!%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A2%E0%B8%B2%20%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C&ri=3&aspect=basic&menu=search&source=202.28.16.20@!nidadb
http://libsearch.nida.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=1W8389K82176A.26895&profile=main&uri=search=AL@!%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A2%E0%B8%B2%20%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C&ri=3&aspect=basic&menu=search&source=202.28.16.20@!nidadb
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1) การท่องเท่ียวเม่ือมีเวลาว่าง (Leisure) ซ่ึงมนุษย์จะใช้เวลาว่างท่ีมี
แตกต่างกันไปตามเจตคติ และส่ิงแวดล้อม โดยส่วนใหญ่มกัเป็นไปตามแรงจูงใจส่วนบุคคล 
(Personal Motivation) แต่เม่ืออยูใ่นยุคของขอ้มูลข่าวสาร ผูค้นสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆได้
โดยง่าย ส่งผลให้เกิดการเพิ่มข้ึนของการท่องเท่ียวตามอตัภาพ ผูท่ี้มีเวลาว่างจะวางแผนในการ
เดินทางล่วงหนา้ในแหล่งท่องเท่ียวตามความสนใจ 

2) การท่องเท่ียวเพื่อการพักผ่อน (Recreation) เป็นการท่องเท่ียวท่ีมี
วตัถุประสงค์ตอ้งการพกัผ่อนอย่างแทจ้ริงในลกัษณะของการใช้เวลาหยุดงานไปท่องเท่ียวท่ีผ่อน
คลาย สบายๆ เช่น การพกัผอ่นในบา้นพกัตากอากาศริมทะเล เป็นตน้ 

3) การท่องเ ท่ียวในวันหยุด  (Holiday)  การเดินทาง เพื่อผ่อนคลาย
ความเครียดอนัเกิดจากการหมกหมุ่นในการท างานเพื่อด ารงชีพ เม่ือถึงวนัหยุดจึงมีนักท่องเท่ียว
จ านวนมากเดินทางไปต่างทอ้งถ่ินหรือนอกเมืองท่ีไม่ใช่ท่ีอยูอ่าศยัของตน 

4) การท่องเท่ียวเพื่อการกีฬา (Sport) อยู่บนพื้นฐานวตัถุประสงค์ 2 
ประการ นัน่คือ การไปชมการแข่งขนักีฬาท่ีตนชอบ หรือ การไปแข่งขนักีฬา 

5) การท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ (Health) เป็นท่ีนิยมอยา่งมากในปัจจุบนั ไม่
วา่จะเป็นการเดินทางเพื่อฟ้ืนฟูสุขภาพหรือเพื่อการรักษาทางการแพทย ์เช่น การเดินทางไปประเทศ
โปแลนด์เพื่อฟ้ืนฟูสุขภาพ การเดินทางไปประเทศคิวบาเพื่อเข้ารับการรักษาในราคาต ่าส าหรับ
คนไข้ต่างประเทศ การเดินทางไปอาบน ้ าแร่ในประเทศไทย อาทิ ในจังหวดัล าปาง เชียงใหม่ 
กาญจนบุรี เป็นตน้ 

6) การท่องเท่ียวเพื่อการศึกษา (Study) ถือเป็นการเดินทางเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ วุฒิ ประสบการณ์ การเดินทางเพื่อฝึกอบรมระยะสั้ น การเดินทางเพื่อดูงาน การเรียน
ภาษาองักฤษภาคฤดูร้อน ก็เป็นท่ีนิยมจากกลุ่มบุคคลท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดี 

7) การท่องเท่ียวทางศาสนา (Religion) สมยัก่อนประชาชนนิยมเดินทาง
เพื่อแสวงบุญ (Pilgrim) ไปยงัสถานท่ีท่ีเป็นความเช่ือในศาสนาของตน ส าหรับประเทศไทยการ
ท่องเท่ียวประเภทน้ีจะมีลกัษณะเป็นการเดินทางทอดกฐิน ทอดผา้ป่า ถวายพระพุทธรูป ถวายฉตัร 
นมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นตน้ 

8) การท่องเท่ียวเพื่อธุรกิจ (Business) สามารถจ าแนกได้หลายรูปแบบ 
เช่น การเดินทางเพื่อให้การปรึกษา การเดินทางเพื่อการด าเนินการ การเดินทางเพื่อการจดัการ และ
การเดินทางเพื่อการบ ารุงรักษากิจการ เป็นตน้ หากจ าแนกเป็นลกัษณะใหญ่ จะแบ่งเป็นประเภท 
ไดแ้ก่ การท่องเท่ียวเพื่อการประชุม การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั การท่องเท่ียวเพื่อประชุมประจ า
เวลา การท่องเท่ียวเพื่อแสดงนิทรรศการ หรือ MICE โดยการท่องเท่ียวรูปแบบน้ีนกัท่องเท่ียวจะมี
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อ านาจการซ้ือสูง และมกัมีผูติ้ดตามอีกไม่นอ้ยกวา่หน่ึงคน 
9) การท่องเท่ียวเพื่อเยี่ยมญาติมิตร (Visiting Friends and Relatives / VFR) 

เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีจุดหมายปลายทางชดัเจน คือ เป็นแหล่งพ านกัของครอบครัว ญาติมิตร คนไทย
นิยมเดินทางกลบัถ่ินก าเนิดเพื่อเยี่ยมญาติในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ปีใหม่ ชาวจีนนิยมเดินทางไป
เยีย่มครอบครัวในเทศกาลตรุษจีน เป็นตน้  

10) การท่องเท่ียวเพื่อวตัถุประสงคข์ององคก์ร (Mission) เป็นการเดินทาง
ของบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อด าเนินการตามวตัถุประสงค์ขององค์กรตน เช่น การเดินทางของ
รัฐบาลเพื่อประชุม เจรจา ในต่างประเทศ การเดินทางของทางคณะฑูต เพื่อด าเนินงานตามท่ีไดรั้บ
มอบหมาย เป็นตน้ 

2.5.2.2  การท่องเท่ียวตามมาตรฐานสากล ดงัต่อไปน้ี 
1)   การท่องเท่ียวภายในประเทศ โดยการท่องเท่ียวชนิดน้ีจะตอ้งเกิดจาก

ส่ิงจูงใจหลายประการ เช่น ความสวยงามของภูมิประเทศ ความสะดวกสบายในการเดินทาง ความ
ปลอดภยั ตลอดจนการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงานทางการท่องเท่ียวในประเทศ 

2)   การท่องเท่ียวต่างประเทศ การเดินทางไปยงัประเทศท่ีแตกต่างจาก
ประเทศของตน โดยตอ้งผ่านขั้นตอนการเดินทางระหว่างประเทศหลายประการ ไดแ้ก่ กระทรวง
ต่างประเทส สถานฑูต หรือกงศุลของประเทศท่ีเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเท่ียว และด่าน
ตรวจคนเขา้- ออกเมือง ฯลฯ เป็นการเดินทางเพื่อหาประสบการณ์ พกัผอ่น หรือเรียนรู้วฒันธรรม
ของประเทศอ่ืนๆแลว้แต่วตัถุประสงคก์ารเดินทางของแต่ละบุคคล 

3)   การท่องเท่ียวลักษณะส่วนตัว เป็นการท่องเท่ียวเฉพาะบุคคล หรือ
ครอบครัว ถือเป็นการท่องเท่ียวอิสระ ผูเ้ดินทางเป็นผูรั้บผิดชอบการเดินทาง ท่ีพกั ร้านอาหาร 
แหล่งท่องเท่ียว และค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยตวัเอง จึงตอ้งศึกษาแหล่งท่องเท่ียวจากคู่มือน าเท่ียวให้
ละเอียด หรือนกัท่องเท่ียวอาจใชบ้ริการบริษทัน าเท่ียว เพื่ออ านวยความสะดวกในเร่ืองต่างๆให้ แต่
จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายสูงกว่าการไปเป็นหมู่คณะ การท่องเท่ียวชนิดน้ีมกัเป็นการเดินทางคนเดียว คู่
สามีภรรยา หรือครอบครัว หรือกลุ่มคนท่ีมีจ านวนไม่มากกวา่ 15 คน  

4)   การท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะหรือเรียกอีกอยา่งวา่ GIT (Group Inclusive 
Tour) เป็นการท่องเท่ียวท่ีโดยส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียวจะมอบการดูแลให้บริษทัน าเท่ียวด าเนินการ 
และเป็นการเดินทางท่ีมีผูร่้วมเดินทางไม่ต ่ากวา่ 15 คน ซ่ึงบริษทัน าเท่ียวจะจดัด าเนินการน าเท่ียวใน
สถานท่ีต่างๆท่ีตกลงกนัไว ้เช่น การจดัการเร่ืองคมนาคม ท่ีพกั ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก 
นอกจากน้ีจะมีมคัคุเทศก์เป็นผูอ้  านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง โดยการท่องเท่ียวประเภทน้ี
จะมีค่าบริการต ่ ากว่าการท่องเท่ียวลักษณะส่วนตัว นักท่องเท่ียวจะรู้ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเพื่อ
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ประกอบการตดัสินใจ แต่จะแตกต่างจากการท่องเท่ียวแบบเหมาจ่าย (Package Tour) ท่ีมีลกัษณะ
ส าคญั คือ นักท่องเท่ียวท่ีร่วมเดินทางจะไม่รู้จกักนัมาก่อน และรายการน าเท่ียวถูกก าหนดโดย
บริษทัน าเท่ียว 

2.5.2.3  การท่องเท่ียวตามลกัษณะการจดัการ มีรูปแบบดงัน้ี 
1)   ก าหนดโดยประเภท ได้แก่ การท่องเท่ียวภายในประเทศ และการ

ท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ 
2)   ก าหนดโดยระยะทาง ไดแ้ก่ การท่องเท่ียวระยะไกล และการท่องเท่ียว

ระยะใกล ้
3)   ก าหนดโดยวตัถุประสงคใ์นการท่องเท่ียว เช่น เพื่อการพกัผอ่น เพื่อการ

ดูงาน เพื่อการกีฬา เพื่อเยีย่มญาติ เป็นตน้ 
4)   ก าหนดโดยระยะเวลา ไดแ้ก่ การไปแวะเยี่ยมหรือทศันาจรโดยไม่คา้ง

คืน และLong Stay 
5)   ก าหนดโดยนักท่องเท่ียว นั่นคือ นักท่องเท่ียวเป็นผู ้ก  าหนดแหล่ง

ท่องเท่ียวและเส้นทาง อาจเป็นการท่องเท่ียวคนเดียว หรือ เป็นกลุ่ม 
6)   ก าหนดโดยวิธีการจัดการ ได้แก่ การท่องเท่ียวแบบอิสระ และการ

ท่องเท่ียวแบบเบด็เสร็จ 
7)   ก าหนดโดยปริมาณ และคุณภาพ ได้แก่ การท่องเท่ียวมวลชน (Mass 

Tourism) การท่องเท่ียวเพื่อประชาชน (Popular Tourism) และการท่องเท่ียวเพื่อสังคม (Social 
Tourism) 
 2.5.2.4  ลกัษณะของกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีให้บริการ เพื่อรองรับพฤติกรรมของ
นกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งครอบคลุม เศกสรรค ์ยงวณิชย ์และคณะ (2551: 7-9) และ ฉนัทชั วรรณถนอม 
(2552: 39-52) ไดแ้บ่งรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีคลา้ยคลึงกนัไว ้ดงัน้ี 

1) การท่องเท่ียวพิพิธภณัฑ์ ค่ายทหาร แหล่งประวติัศาสตร์ เหมาะแก่ผูท่ี้
อยากเยีย่มชมอดีตสมรภูมิรบ หรือชมกิจกรรมแบบผาดโผน ท่ีเนน้ความสนุกสนาน 

2) การท่องเท่ียวฮนันีมูน ไดรั้บความนิยมในระยะหลงั เพราะคู่สมรสนิยม
เดินทางท่องเท่ียวเพื่อฉลองการสมรสมากข้ึน 

3) การท่องเท่ียวเพื่อศึกษาธรรมชาติ การท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวท่ี
เป็นธรรมชาติ ศึกษาความเป็นอยูข่องส่ิงมีชีวติท่ีน่าสนใจ 
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4) การท่องเท่ียวถ่ายภาพ เป็นการจัดการท่องเท่ียวโดยบริษัทน าเท่ียว 
บริการส าหรับผูท่ี้สนใจถ่ายภาพ โดยบริษทัน าเท่ียวจะจดัให้สัมผสักบัส่ิงแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้
ลูกคา้ไดมี้โอกาสถ่ายภาพในจุดท่ีน่าสนใจ 

5) การท่องเท่ียวเดินชม เป็นการเดินชมจากตวัเมืองไปตามภูเขา เพื่อชม
ธรรมชาติ หรือชมเมืองตามจุดต่างๆ มีมคัคุเทศกค์อยบรรยาย 

6) การท่องเท่ียวเพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจ เช่น ชายหาด 

7) การท่องเท่ียวเพื่อศาสนา เช่น ทวัร์ทอดกฐิน ทวัร์วดั 

8) การท่องเท่ียวเชิงวทิยาศาสตร์ เช่น ศึกษาทอ้งฟ้าดาราศาสตร์ 

9) การท่องเท่ียวเพื่อเล่น หรือการชมการแข่งขนักีฬา 

10) การท่องเท่ียวเพื่อการซ้ือของ เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง 

11) การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เป็นการท่องเท่ียวอยา่งมีความ
รับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน และแหล่งวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัระบบนิเวศ 

12) การท่องเท่ียวเชิงผจญภยั (Adventure Tourism) เป็นการท่องเท่ียวท่ี
น าธรรมชาติส่ิงแวดล้อมมาใช้ในการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีท้าทายความสามารถ ท้าทาย
ประสบการณ์  

13) การท่องเท่ียวเพื่อส่งเสริมการขายสู่พื้นท่ี (Agent Educational Trip 
:AET)เป็นการเดินทางเพื่อสร้างความคุน้เคยกบัแหล่งท่องเท่ียว หรือส่ิงอ านวนความสะดวกดา้น
การท่องเท่ียว เพื่อส่งเสริมการขายสู่พื้นท่ีหรือบริการนั้นๆ 

14) การท่องเท่ียวเชิงเกษตรกรรม (Agro Tourism) เป็นการท่องเท่ียวใน
แหล่งท่ีนกัท่องเท่ียวไดศึ้กษาการเกษตรเป็นหลกั  

15) การท่องเท่ียวทางเลือก (Alternative Tourism) เป็นรูปแบบการ
ท่องเท่ียวท่ีหลีกเล่ียงผลกระทบทางลบ แต่จะส่งผลทางบวกต่อสังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม 

16) การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์(Conservation Tourism) เป็นการท่องเท่ียว
ไปย ังสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความดั้ งเดิม เพื่อช่ืนชมและได้เข้าใจต่อสภาพธรรมชาติ สังคม 
วฒันธรรม และวถีิชีวติของคนในทอ้งถ่ินบนพื้นฐานของการมีจิตส านึกอนุรักษ ์

17) การท่องเท่ียวเชิงวิถีชีวิตคนในทอ้งถ่ินโดยพกักบัชาวบา้น (Home 
stay Tourism) คลา้ยการน าการท่องเท่ียวเชิงนิเวศร่วมกบัการท่องเท่ียวชนบท โดยนกัท่องเท่ียวจะ
พกัร่วมกบัเจา้ของบา้น มีการแลกเปล่ียนวฒันธรรม การเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 
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18) การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม (Cultural Tourism) จุดสนใจของการ
ท่องเท่ียวประเภทน้ีอยู่ท่ีวฒันธรรมความเป็นอยู่ของผูค้น ตลอดจนแหล่งโบราณสถาน ประเพณี 
และศิลปะแขนงต่างๆ 

19) การท่องเท่ียวด าน ้ า (Diving Tourism) เป็นการท่องเท่ียวส าหรับผูท่ี้
สนใจทอ้งทะเล 

20) การท่องเท่ียวเชิงทศันศึกษา (Educational Tourism) การท่องเท่ียวท่ี
เนน้การศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัเร่ืองราวของแหล่งท่องเท่ียว โดยมกัมีการน าชมสถานท่ีท่องเท่ียว
จากผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงเป็นการท่องเท่ียวท่ีมุ่งเนน้สร้างความเขา้ใจหรือสร้างความรู้ใหม่ๆ 

21) การท่องเท่ียวเชิงชาติพนัธ์ุ (Ethnic Tourism) เน้นความสนใจไปท่ี
ลกัษณะทางวฒันธรรม วถีิชีวติความเป็นอยู ่หรือประเพณีของสังคมหน่ึงๆ 

22) การท่องเท่ียวในรูปแบบการใช้ชีวิตในฟาร์ม (Farm Tourism) เป็น
รูปแบบหน่ึงของการท่องเท่ียวเชิงเกษตรกรรม นกัท่องเท่ีวจะไดร่้วมกิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การท าฟาร์ม และไดพ้กัอยูใ่นฟาร์มร่วมกบัเจา้ของฟาร์ม และร่วมท ากิจกรรมในฟาร์ม 

23) การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) วตัถุประสงค์เพื่อ
ปรับปรุงฟ้ืนฟูสุขภาพของนกัท่องเท่ียว หรือเป็นการส่งเสริมสุขภาพ ปัจจุบนัก าลงัไดรั้บความนิยม 

24) การท่องเท่ียวในรูปแบบการใช้บริการสปา (Spa Tourism) มี
วตัถุประสงคเ์พื่อการผอ่นคลายความเครียด การพกัผอ่นโดยการนวดเป็นส่วนใหญ่ 

25) การท่องเท่ียวทางอวกาศ (Space Tourism) การท่องเท่ียวรูปแบบใหม่
สุดอยา่งหน่ึงของโลก นกัท่องเท่ียวจะไดส้ัมผสักบัภาวะไร้น ้าหนกั ไดป้ระสบการณ์แปลกใหม่ 

26) การท่องเท่ียวเชิงนิเวศทะเล (Marine Ecotourism) ท่องเท่ียวอย่างมี
ความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติทางทะเลท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน หรือเก่ียวขอ้งกบัระบบนิเวศ
ทางทะเล 

27) การท่องเท่ียวในชนบท (Rural Tourism) นกัท่องเท่ียวจะไดเ้รียนรู้ 
และมีประสบการณ์ ในชีวติความเป็นอยูแ่บบชนบท ไดเ้รียนรู้ทั้งธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

28) การท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน (Sustainable Tourism) การท่องเท่ียวท่ีอยู่
บนพื้นฐานของขีดความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน ประเพณี วฒันธรรม และวถีิชีวติ 

29) การท่องเท่ียวแบบเดินป่า (Trekking Tourism) เป็นการท่องเท่ียวท่ี
เดินป่าไปศึกษาธรรมชาติ สัตวป่์า พืชพนัธ์ุต่างๆ การท่องเท่ียวประเภทน้ียงัมีกิจกรรมการท่องเท่ียว
อ่ืนๆประกอบอีกมาก เช่น การดูนก ส่องสัตว ์เป็นตน้ 
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30) การท่องเท่ียวทางน ้ า มีหลากหลายประเภท เช่น การท่องเท่ียวทางน ้ า
ท่ีใชเ้รือแคนู การท่องเท่ียวแบบล่องแพ การท่องเท่ียวแบบล่องไพร 

31) การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั (Incentive Travel) เป็นการท่องเท่ียวท่ี
บริษทัจดัใหพ้นกังานเป็นรางวลัหรือกระตุน้การท างาน  

32) การท่องเท่ียวเฉพาะเร่ือง (Special Interest Tourism) การท่องเท่ียว
ส าหรับผูท่ี้มีความสนใจพิเศษ โดยมีผูเ้ช่ียวชาญในสาขานั้นๆเป็นมคัคุเทศก ์

33) การท่องเท่ียวเชิงธรณีวิทยา (Litho Tourism) การท่องเท่ียวในแหล่ง
ธรรมชาติท่ีเป็นผา ลานหิน อุโมงค ์โพรง ถ ้าน ้ าลอด ถ ้าหินงอกหินยอ้ย เพื่อดูความงามของภูมิทศัน์
ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของพื้นผวิโลก 

34) การท่องเท่ียวโดยชุมชน (Community-based Tourism) เป็นการ
ท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีการจดัการโดยชุมชน คือ ชุมชนมีส่วนร่วม การท่องเท่ียวช่วย
กระตุน้เศรษฐกิจทอ้งถ่ิน ขณะเดียวกนัช่วยในการอนุรักษว์ฒันธรรม ประเพณีของชุมชนดว้ย 

35) การท่องเท่ียวแบบเหมาจ่าย (Package Tour) เป็นการท่องเท่ียวท่ีจดั
โดยบริษทัน าเท่ียวหรือสายการบิน โดยจะรวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ท่ีพกั และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ี
จ าเป็น 

36) การท่องเท่ียวท่ีมีพื้นฐานอยู่กบัธรรมชาติ (Nature-based Tourism) 
การท่องเท่ียวท่ีเก่ียวเน่ืองกบัแหล่งธรรมชาติ ในบางคร้ังรวมถึงแหล่งท่องเท่ียวประวติัศาสตร์ และ
วฒันธรรมดว้ย 
 จากการศึกษาอาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่ รูปแบบการท่องเท่ียวนั้นมีความหลากหลาย ข้ึนอยู่
กับเกณฑ์ท่ีใช้ในการแบ่ง รวมถึงการเปล่ียนแปลง เพื่อตอบสนองพฤติกรรมนักท่องเท่ียว 
นอกจากน้ีกิจกรรมการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่จะมีความสอดคลอ้งกบัการท่องเท่ียวนั้นๆ  
 อย่างไรก็ตามจะมีรูปแบบการท่องเท่ียวใหม่ๆเกิดข้ึนอีกมากมาย เพราะมนุษย์มีความ
ตอ้งการไม่หยดุน่ิง ความชอบส่วนบุคคลหรือกลุ่มบุคคล รวมถึงวตัถุประสงคท่ี์แทจ้ริงของตวับุคคล
เอง จะเป็นตวับ่งช้ีให้เกิดการพฒันารูปแบบการท่องเท่ียว เช่นเดียวกับงานวิจยัเล่มน้ีท่ีตอ้งการ
พฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเป็นกระบวนการเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของ
มนุษยแ์ก่เยาวชนท่ีมีต่อเด็กดอ้ยโอกาส  
 

 2.5.3  การท่องเทีย่วเชิงบ าเพญ็ประโยชน์ 
 การท่องเท่ียวเชิงบ าเพ็ญประโยชน์ (Voluntourism) มาจากศพัท์ภาษาองักฤษ 2 ค  า คือ 
Volunteer และTourism จึงเกิดเป็นค าใหม่ท่ีผสานระหว่างการให้บริการในรูปแบบจิตอาสา อาทิ 



70 

การปลูกป่า สอนหนงัสือ สร้างห้องสมุด เป็นตน้ และการเดินทางท่องเท่ียวในรูปแบบความสนใจ
พิเศษ เช่น เชิงนิเวศ วฒันธรรม ประวติัศาสตร์ เป็นต้น นอกจากน้ีการท่องเท่ียวเชิงบ าเพ็ญ
ประโยชน์ยงัถูกนิยามวา่ เป็นการท่องเท่ียวท่ีน ามาซ่ึงความยุติธรรม และความหวงัดีดว้ย เน่ืองจาก
บุคคลท่ีช่ืนชอบการท่องเท่ียวลกัษณะน้ีจะเป็นบุคคลท่ีมีจิตอาสา กล่าวคือ เป็นบุคคลท่ีศรัทธาจะ
ท างานเพื่อสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือสังคมดว้ยความสมคัรใจ เสียสละซ่ึงเวลา ความสามารถเพื่อ
เสนอตวัช่วยส่วนรวม ผลตอบแทนท่ีอาสาสมคัรได ้คือ ความสุข และความภาคภูมิใจท่ีไดป้ฏิบติัส่ิง
ดีงามท่ีเป็นประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ (พจนีย ์ทวโีภคา, 2542, Sin., 2009: 480) 
 ปัจจุบนัการท่องเท่ียวมีความหลากหลาย ถูกจดัแบ่งไดห้ลายประเภทตามวตัถุประสงค ์และ
พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว เพื่อรองรับพฤติกรรมท่ีเป็นพลวตั ซ่ึงรูปแบบการท่องเท่ียวจะเป็นตวั
บ่งช้ีถึงกิจกรรมการท่องเท่ียว ตวัอยา่งรูปแบบการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ การท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์
การท่องเท่ียวฮนันีมูน การท่องเท่ียวเพื่อศึกษาธรรมชาติ การท่องเท่ียวถ่ายภาพ การท่องเท่ียวเชิง
ศาสนา การท่องเท่ียวเชิงวทิยาศาสตร์ การท่องเท่ียวเพื่อชมการแข่งขนักีฬา การท่องเท่ียวเพื่อการซ้ือ
ของ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การท่องเท่ียวเชิงผจญภยั การท่องเท่ียวเชิงเกษตรกรรม การท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ การท่องเท่ียวเชิงวิถีชีวิต การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม การท่องเท่ียวเชิงทศันศึกษา การ
ท่องเท่ียวเชิงชาติพนัธ์ุ การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ การท่องเท่ียวทางอวกาศ การท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน 
การท่องเท่ียวโดยชุมชน และการท่องเท่ียวเฉพาะเร่ืองหรือการท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่ม เป็นตน้ ซ่ึงเป็น
การท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่มก าลังเติบโตและน่าสนใจ อาทิ การท่องเท่ียวตามรอยภาพยนตร์ การ
ท่องเท่ียวเชิงการอ่าน การท่องเท่ียวเชิงทนัตกรรม การท่องเท่ียวเชิงโศกนาฏกรรม การท่องเท่ียวเชิง
เพศท่ีสาม รวมถึงการท่องเท่ียวเชิงบ าเพญ็ประโยชน์ (ฉตัรเฉลิม องอาจธานศาล, 2551, เศกสรรค ์ยง
วณิชย ์และคณะ, 2551, ฉนัทชั วรรณถนอม, 2552)  
 ความนิยมในการท่องเท่ียวเชิงบ าเพ็ญประโยชน์มีเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากเป็นการ
ท่องเท่ียวเพื่อความสุขของตนเองในขณะเดียวกนัก็ไดม้อบความสุขน้ีให้กบัคนอ่ืน จากการศึกษา
งานวจิยัพบวา่ กลุ่มกิจกรรมเชิงบ าเพญ็ประโยชน์มีจ านวน 10 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มประชาสงเคราะห์ 2) 
กลุ่มการสอน 3) กลุ่มการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม 4) กลุ่มพฒันาธุรกิจ 5) กลุ่มก่อสร้าง 6) กลุ่ม
พฒันาวฒันธรรม 7) กลุ่มการวจิยัและศึกษาสภาพแวดลอ้ม 8) กลุ่มทางการแพทย ์9) กลุ่มการพฒันา
ชุมชน และ 10) กลุ่มท่องเท่ียวในชุมชน โดยกิจกรรมประชาสงเคราะห์ เป็นกลุ่มท่ีนกัท่องเท่ียวเขา้
ร่วมกิจกรรมมากท่ีสุด (กาญจนา สมมิตร และนิทศัน์บุญไพศาลสถิตย,์ 2556)  
 ดว้ยการท่องเท่ียวช่วยท าให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ใหม่นอกห้องเรียน 
และลกัษณะเฉพาะของการท่องเท่ียวเชิงบ าเพญ็ประโยชน์ท่ีนกัท่องเท่ียวจะไดล้งมือปฏิบติัจริงกบั
งานอาสาสมคัร ซ่ึงการลงไปช่วยเหลือนั้นจะช่วยฝึกหรือเพิ่มทกัษะใหม่ ประสบการณ์ใหม่ เกิดการ
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เรียนรู้ การพฒันาความสามารถและสมองไปพร้อมๆกนั อีกทั้งไดส้ร้างความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 
เกิดการเรียนรู้เพื่อนมนุษยท่ี์มีความแตกต่างจากตน กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ถือวา่เป็นกิจกรรมท่ี
ดึงคุณค่าความเป็นมนุษยอ์อกมาจากผูเ้รียนไดอ้ยา่งง่ายดาย (อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, 2553) ส่งผล
ให้เกิดความเขา้ใจผูอ่ื้น และเรียนรู้บทบาทของการเป็นผูใ้ห้ และผูรั้บ เพื่อตระหนกัในคุณค่าของ
ตวัเองและผูอ่ื้น จึงเป็นเหตุผลท่ีผูว้ิจยัใช้การท่องเท่ียวเชิงบ าเพ็ญประโยชน์เป็นเคร่ืองมือของ
กระบวนการเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของมนุษย์ท่ีมีต่อเด็กด้อยโอกาส ทั้งน้ี
กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนจากการวิจยัจะเป็นการท่องเท่ียวเชิงบ าเพ็ญประโยชน์อีกรูปแบบ
หน่ึงส าหรับกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจพิเศษในประเด็นการสร้างความเข้าใจในความ
หลากหลายของมนุษยต่์อไป 

อยา่งไรก็ตามการจดัการการท่องเท่ียวตามรูปแบบการท่องเท่ียวและกิจกรรมการท่องเท่ียว
ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวนั้น จ  าเป็นตอ้งค านึงถึงปัจจยัอ่ืนๆดว้ย เพื่อให้การ
ท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ และด าเนินการจนส้ินสุดได้อย่างราบร่ืน สมบูรณ์
แบบ และสร้างความประทบัใจ โดยปัจจยัในการวางแผนการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ รายการท่องเท่ียวตอ้ง
อยู่ในความสนใจของนักท่องเท่ียว มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน มีส่ิงดึงดูดใจทั้งในแหล่ง
ท่องเท่ียวและกิจกรรมท่องเท่ียวอย่างกว้างขวาง  มีระยะทางไกลพอสมควรท่ีจะดึงดูดใจ
นกัท่องเท่ียวได ้อากาศดี ภูมิทศัน์สวยงาม มีความปลอดภยัในแหล่งท่องเท่ียวและท่ีพกั มีตวัแทน
ผูป้ระกอบการทอ้งถ่ินอ านวยความสะดวก มีการก าหนดราคาท่ีเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพของ
รายการน าเท่ียวและราคาของคู่แข่ง ตลอดจนสอดคล้องกับแผนการส่งเสริมการขายของการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
 

2.6  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 2.6.1  ด้านเยาวชนและเด็กด้อยโอกาส 
 วไลรักษ ์รัติวนิช (2542: 71-77) ศึกษาเร่ือง การศึกษากิจกรรมการพฒันาเด็กและเยาวชน
ขององค์กรพฒันาเอกชน  เป็นการศึกษากิจกรรมการพฒันาเด็กและเยาวชนขององค์กรพฒันา
เอกชน จ านวน 5 องคก์รในกรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ ดว้ยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก  
และเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบกิจกรรมหรือโครงการ จากผลการศึกษาท าให้
ทราบวา่ กิจกรรมท่ีจดัโดยส่วนใหญ่เนน้เป็นกิจกรรมงานสงเคราะห์และบริการ เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการขั้นพื้นฐานของเด็กและเยาวชนในภาวะเร่งด่วน เช่น ด้านโภชนาการ ด้าน
รักษาพยาบาล เป็นตน้ นอกจากน้ีกิจกรรม/โครงการไม่นอ้ยกวา่ 70 เปอร์เซ็นต ์เป็นกิจกรรมท่ีเน้น
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การพฒันาศกัยภาพของตวัเด็กและเยาวชนมากกวา่การพฒันาดา้นวตัถุ หรือปัจจยัแวดลอ้ม และเป็น
การบรรเทาปัญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน  
 ซ่ึงจากขอ้เสนอแนะจะเห็นวา่ กิจกรรมต่างๆท่ีจดัข้ึนควรเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัวยั กบั
พฒันาการ และความตอ้งการของเด็ก และเยาวชน มิใช่เป็นไปตามความตอ้งการของผูจ้ดั และใช้
กิจกรรมเป็นตวัเช่ือมโยงให้ครอบครัวเขา้มามีส่วนร่วมดว้ย เพราะการจะพฒันาเด็กและเยาวชน 
ส่วนหน่ึงมีอิทธิพลจากการอบรมเล้ียงดู ตลอดจนผลกระทบจากสังคม ส่ิงแวดลอ้ม 
 
 2.6.2  ด้านสิทธิมนุษยชน 
 เจษฎา นกนอ้ย (2554: 43-64) ศึกษาเร่ือง ตวัแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย ์เพื่อความเท่า
เทียมกันของผูมี้อตัลักษณ์หลากหลายทางเพศ กรณีศึกษากลยุทธ์องค์กรเพื่อการจดัการความ
หลากหลาย โดยมีวตัถุประสงคก์ารวจิยัดงัน้ี 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับและ
การเลือกปฏิบติัต่อผูมี้อตัลกัษณ์หลากหลายทางเพศในสถานท่ีท างาน 2) เพื่อศึกษาปัจจยัและบริบท 
ซ่ึงส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งเท่าเทียมในองคก์ร 3) เพื่อศึกษาผลกระทบของการ
บริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์ไม่เท่าเทียมท่ีมีต่อผูมี้อตัลกัษณ์หลากหลายทางเพศ  4) เพื่อศึกษาความ
เก่ียวขอ้งของนโยบายองคก์ร เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์มีอตัลกัษณ์หลากหลายทางเพศ ทั้งน้ี
กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูซ่ึ้งยอมรับการเป็นผูมี้อตัลกัษณ์ทางเพศของตน ทั้งส้ิน 43 ราย ผลการวิจยั
พบว่า ปัจจยัและบริบทซ่ึงส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์พื่อความเท่าเทียมกนัของผูมี้อตั
ลกัษณ์หลากหลายทางเพศ ประกอบดว้ย ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาชีพ การแสดงออกและ
การรับรู้ของบุคคลอ่ืน การจดัการความหลากหลายในองคก์ร ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหารองคก์รมี
ความหลากหลาย การฝึกอบรมและใหค้วามรู้เก่ียวกบัความหลากหลายของทรัพยากรมนุษย ์การมีท่ี
ปรึกษาหรือกลุ่มท่ีไม่เป็นทางการให้ค  าแนะน า และนโยบายการไม่เลือกปฏิบติั บริบทอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 
ค่านิยมทางสังคม และกฎหมาย นอกจากน้ีมีขอ้คน้พบว่า ในองคก์รเกิดการเลือกปฏิบติัและไม่เท่า
เทียมต่อผูมี้อตัลกัษณ์หลากหลายทางเพศ ตั้งแต่การคดัสรรบุคลากร และการเล่ือนต าแหน่ง อยา่งไร
ก็ตามกลุ่มตวัอยา่งโดยส่วนใหญ่จะไดรั้บการยอมรับ และการปฏิบติัจากเพื่อนร่วมงาน ลูกคา้ และ
สังคมภายนอกเสมือนบุคคลทัว่ไป แต่ความรู้สึกสงสารหรือเห็นใจจากผูอ่ื้น ท าให้พวกเขารู้สึกถูก
แบ่งแยก และไม่เท่าเทียมกนั มากไปกวา่นั้นพวกเขาจะรู้สึกไม่ดีเม่ือผูจ้ดัการ เพื่อนร่วมงาน และ
ลูกนอ้ง กล่าวถึงบุคคลผูมี้อตัลกัษณ์ทางเพศหลากหลายในทางลบ แมว้า่สังคมจะยอมรับมากข้ึน แต่
ผูมี้อตัลกัษณ์หลากหลายทางเพศยงัตอ้งการใหส้ังคมเปิดใจ และยอมรับพวกเขาอยา่งเตม็ท่ี เพราะถา้
หากทุกคนมีทศันคติท่ีดีในการยอมรับพวกเขา ก็จะสามารถดึงพลงั ความรู้ ความสามารถของพวก
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เขาออกมาไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพ สุดทา้ย คือ ผูมี้อตัลกัษณ์หลากหลายทางเพศ ตอ้งการให้สังคมมี
กฎหมาย กฎระเบียบท่ีปกป้อง และใหสิ้ทธิพวกเขาอยา่งเท่าเทียมกบับุคคลทัว่ไป 
 การพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษย์
ท่ีมีต่อเด็กดอ้ยโอกาสจึงจะเป็นแนวทางหน่ึงท่ีช่วยบรรเทาปัญหาการเลือกปฏิบติัต่อผูมี้อตัลกัษณ์
หลากหลายทางเพศในอนาคต เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีเร่ิมตน้ปลูกฝังทศันคติและความเขา้ใจท่ีดี
งามแก่เด็กและเยาวชนในเร่ืองการยอมรับในความหลากหลายของมนุษย ์
 Nordin, Shapiee, Suhor and Muhamad (2011: 715-722) ไดศึ้กษาถึงความตอ้งการในวิชา
สิทธิมนุษยชนศึกษาของนกัศึกษาคณะกฎหมาย ของมหาวิทยาลยั Kebangsaan ประเทศมาเลเซีย มี
วตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจความคิดเห็น และการรับรู้ของนกัศึกษาในประเด็น 1) หลกัการของสิทธิ
มนุษยชนและการละเมิดสิทธิมนุษยชน 2) ความสัมพนัธ์ระหวา่งวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษากบัความ
สามคัคีของสังคม กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 และปีท่ี 4 เน่ืองจากมหาวิทยาลยั Kebangsaan 
ประเทศมาเลเซีย ประกอบด้วยนักศึกษาหลากหลายเช้ือชาติและวฒันธรรม จึงท าให้เร่ืองสิทธิ
มนุษยชนเป็นประเด็นท่ีไดรั้บการให้ความสนใจ โดยผูต้อบแบบสอบถามแต่ละคนจะมีความคิด
เห็นต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บัความสนใจในวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา การรับรู้ถึงประโยชน์ของวิชา การ
รับรู้ถึงการสร้างความสามคัคีภายในสังคมท่ีหลากหลายเช้ือชาติ และความช่ืนชอบในวิธีการสอน 
ผลการศึกษาสรุปได้ว่า  นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้พื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชน และไม่มี
ประสบการณ์การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งน้ีท่ีมาของความรู้เร่ืองสิทธิมนุษยชนจะมาจาก
หนังสือ อินเทอร์เน็ต และส่ือสาธารณะ ตามล าดบั นอกจากน้ีนักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นว่า 
สิทธิมนุษยชนศึกษาสามารถช่วยให้พวกเขาเขา้ใจในสิทธิ และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล 
และเรียนรู้ท่ีจะเคารพสิทธิ เสรีภาพของผูอ่ื้น พวกเขาเห็นด้วยว่า สิทธิมนุษยชนเป็นหลกัการท่ี
สามารถน ามาใช้จริงในชีวิตประจ าวนั โดยสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานจะช่วยก าจดัอคติต่อความ
แตกต่างทางเช้ือชาติ และช่วยส่งเสริมให้เกิดความสามคัคีในสังคม ทั้งน้ีวิธีการสอนท่ีอยู่ในความ
สนใจของนักศึกษา ได้แก่ การบรรยายจากอาจารย ์การอภิปราย การกวดวิชา และการสอนจาก
ปัญหา ตามล าดบั 

 สอดคล้องกบังานวิจยัท่ีได้น าเอาแนวคิดสิทธิมนุษยชนมาเป็นแนวคิดพื้นฐานของการ
พฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็ก
ดอ้ยโอกาส 
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2.6.3  ด้านกระบวนการเรียนรู้ 
จิรสันต ์บวัสาย (2549: บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง แนวทางการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้

โดยเน้นกระบวนการคิด : กรณีศึกษาโรงเรียนภูห่านศึกษา อ าเภอสีชมพู จงัหวดัขอนแก่น มี
วตัถุประสงคก์ารวจิยัเพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดย
เน้นกระบวนการคิดของโรงเรียน ซ่ึงการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบดว้ยตวัแทนครู ตวัแทนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตวัแทนผูป้กครองนกัเรียน และ
ตวัแทนนักเรียน รวม 48 คน ผลการวิจยั แบ่งเป็น 2 ประเด็น กล่าวคือ สภาพและปัญหาการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการคิดนั้นพบว่า นักเรียนได้คิดวิเคราะห์เพียงบางสาระการ
เรียนรู้เท่านั้น เน่ืองจากครูสอนโดยการบอกความรู้ นอกจากน้ีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดา้นการคิด
สังเคราะห์มีส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นสูงเท่านั้น และขาดการเรียนรู้แบบบูรณาการ หรือสร้างสรรค ์
ส่วนแนวทางการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการคิด พบว่า ครู กรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูป้กครองนกัเรียน เสนอให้ฝึกนกัเรียนไดคิ้ดวิเคราะห์ตั้งแต่ระดบัช่วง
ชั้นตน้ตามสมควรแก่วยั และเนน้ใหมี้การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีฝึกให้นกัเรียนคิด สังเคราะห์ และ
สร้างสรรค์ผลงานอย่างอิสระตามความพึงพอใจ โดยโรงเรียนมีส่วนในการจดัหาส่ือการเรียนรู้ท่ี
กระตุน้ความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียน 

แนวทางการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการคิดของจิรสันต ์บวัสาย 
มีผลการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของงานการศึกษากิจกรรมการพฒันาเด็กและเยาวชน
ขององค์กรพฒันาเอกชน ของวไลรักษ์ รัติวนิช ท่ีกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพื่อพฒันาเด็ก และเยาวชนนั้น 
ควรจดัตามความเหมาะสม และความต้องการของเด็กและเยาวชน การเปิดโอกาสให้เด็กและ
เยาวชนไดก้ลา้คิดกลา้แสดงออก ถือเป็นการสร้างพื้นฐานความเขา้ใจเร่ืองสิทธิมนุษยชนทางหน่ึง 

นนัทภา ชมพูบุตร (2549) ศึกษาเพื่อพฒันาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ
เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กชายในสถานสงเคราะห์เด็กชายบา้นปากเกร็ด จงัหวดั
นนทบุรี โดยมีการเปรียบเทียบผลการเห็นคุณค่าในตนเองทั้งก่อนและหลงัการทดลองโปรแกรมท่ี
พฒันา อีกทั้งเปรียบเทียบผลการเห็นคุณค่าในตนเองระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมดว้ย ทั้งน้ี
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กชายในสถาน
สงเคราะห์เด็กชายบา้นปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ประกอบไปดว้ยหลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค ์
หัวขอ้ของโปรแกรม คุณสมบติัของผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรม ขั้นตอนการด าเนินการ วิธีการ วิทยากร 
ระยะเวลา สถานท่ี ผูรั้บผิดชอบ การประเมินผล ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ก าหนดการของ
โปรแกรม และกิจกรรมการเห็นคุณค่าในตนเอง ผลการทดลองใช้โปรแกรมฯพบว่า ไม่เกิดความ
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติในการใชโ้ปรแกรมฯระหวา่งก่อนและหลงัของกลุ่มทดลอง และ
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ระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ซ่ึงสาเหตุท่ีไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ผูว้ิจยัระบุวา่ เด็กบางคน
ในกลุ่มทดลองน่าจะมีปัญหาความบกพร่องในการเรียนรู้ภาษา ภาษาท่ีใชใ้นแบบวดัอาจยากเกินกวา่
เด็กจะเขา้ใจได ้อีกทั้งเวลาในการมีส่วนร่วม (ในการทดลอง) มีระยะเวลาจ ากดั เน่ืองจากเด็กใน
สถานสงเคราะห์ตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ อย่างไรก็ตามจากการสังเกตของผูว้ิจยัพบว่า เด็กๆมี
พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี  และมีข้อเสนอแนะ คือ ควรศึกษาความต้องการของ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมก่อน จึงสร้างโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่า
ในตนเอง 

การพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษย์
ท่ีมีต่อเด็กดอ้ยโอกาสเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนเพื่อสร้างความเขา้ใจให้แก่เยาวชนซ่ึงเป็น
นกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายปีท่ี 4-6 โดยผูว้ิจยัอาศยัความรู้เก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน
เป็นพื้นฐานของกระบวนการ ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายปีท่ี 4-6 เพื่อให้กระบวนการเรียนรู้ท่ีพฒันามีความสอดคล้อง
หลกัสูตรการศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 อนัจะสามารถท าให้ครูอาจารย์
สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง อีกทั้งนกัเรียนไดมี้กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน ซ่ึง
จากการศึกษา พบวา่ การเรียนการสอนท่ีตรงตามความตอ้งการของผูเ้รียนจะมีลกัษณะท่ีผูเ้รียนไดมี้
ส่วนร่วมและไดล้งมือปฏิบติั 

 
สายฤดี วรกิจโภคาทร และคณะ (2554) ศึกษาคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝัง

คุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทย โดยผูว้ิจยัใชก้ารเก็บขอ้มูลทั้งจากการศึกษาเอกสาร ร่วมกบัการ
ใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการจดัสนทนากลุ่ม ท าให้ตระหนกัถึงความส าคญัของ
คุณธรรมจริยธรรมท่ีตอ้งมีในมนุษย ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ควรเร่งปลูกฝังในเด็กและเยาวชนไทย ไดแ้ก่ 
ความมีวนิยั ความอดทนอดกลั้น ความขยนัหมัน่เพียร ความซ่ือสัตยซ่ื์อตรง ความรับผิดชอบ ความมี
สติ ความพอเพียง ความเมตาตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ความกตญัญูกตเวที และความเสียสละ ถือเป็น
คุณธรรมจริยธรรมท่ีหากมีอยู่ในตวัมนุษยจ์ะส่งผลให้เขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยม์าก
ยิ่งข้ึน โดยความพอเพียงเป็นแก่นของคุณธรรมอ่ืนๆ ผลการวิจยั พบวา่ รูปแบบและกระบวนการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยด าเนินการใน 8 วิธีการไดแ้ก่ 1) ดว้ยวาจา 2) ผา่นการจดัหา
ส่ิงท่ีเหมาะสมใหค้นไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง 3) การปฏิบติัให้ดูเป็นแบบอยา่ง/ใชค้นดีเป็นแบบอยา่ง 4) 
การสอนโดยสอดแทรกในกิจกรรมท่ีท าร่วมกนั 5) โดยการให้รางวลัและการลงโทษ 6) ดว้ยการ
น าเสนอผา่นส่ือมวลชน 7) โดยกระตุน้ใหคิ้ดหาเหตุผลวา่ท าไมส่ิงหน่ึงจึงดีหรือไม่ดี 8) การโดยการ
ให้ปฏิบติัในสถานการณ์จริง อยา่งไรก็ตามผลสรุปทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพสอดคลอ้งกนัว่า 
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การประพฤติปฏิบติัให้ดูเป็นแบบอยา่ง และการสอนดว้ยวิธีการน าเสนอผา่นส่ือมวลชนในรูปแบบ
ต่าง ๆ เป็นวธีิท่ีไดรั้บความสนใจ ท าใหเ้กิดการจดจ า สร้างความประทบัใจและใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดี 

ความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยถื์อเป็นคุณธรรมหน่ึงท่ีจ าเป็นตอ้งเร่งปลูกฝังแก่
เด็กและเยาวชนของสังคม เพื่อก่อให้เกิดการประพฤติปฏิบติัอนัเป็นประโยชน์ต่อตวัเองและผูอ่ื้น 
ทั้งน้ีการพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มี
ต่อเด็กดอ้ยโอกาสสามารถน าเอารูปแบบและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมไปประยุกตใ์ช้
ได ้

ยวุดี อ่ิมใจ (2552: 97-101) ไดศึ้กษายทุธศาสตร์การพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีจิตส านึกต่อ
ส่ิงแวดล้อม โดยวตัถุประสงค์ของโครงการวิจยั คือ เพื่อศึกษายุทธศาสตร์การให้การศึกษาท่ี
สามารถกระตุ้นเด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้ท่ีจะอยู่กับธรรมชาติอย่างเหมาะสม เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม และเกิดจิตส านึกท่ีดีต่อส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ียงัศึกษารูปแบบและเน้ือหาการเรียนการ
สอนท่ีสามารถท าใหเ้ด็กและเยาวชนมีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติท่ี
เหลือน้อย และมีจ านวนจ ากัดในชุมชนหรือพื้นท่ี ซ่ึงประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ 
สถานศึกษาทุกสังกัดในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเก่ียวกับ
ส่ิงแวดลอ้มดา้นต่างๆอยา่งเป็นรูปธรรมทัว่ประเทศ โดยเป็นสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีใกลชิ้ดอยูก่บั
ทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มตวัอยา่ง คือ ครู อาจารย ์และนกัเรียนในทุกช่วงชั้น จากทุกภูมิภาคๆละ 5 
จงัหวดั จงัหวดัละ 1 โรงเรียน ได ้19 โรงเรียน ประกอบดว้ยนกัเรียน 381 คน และครู อาจารย ์70 คน 
ผลการสรุปและอภิปราย พบว่า รูปแบบหรือวิธีด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมของ
โรงเรียนจะใช้วิธีด าเนินการโดยให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมด าเนินการ เขา้ร่วมด าเนินงานด้วย
ความสมคัรใจ มีโอกาสเสนอโครงงานได ้และบริหารจดัการโดยคณะนกัเรียน มีครูเป็นท่ีปรึกษา 
ถือเป็นรูปแบบท่ีนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง นอกจากน้ีแหล่งท่ีใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม
แก่นกัเรียนท่ีถูกใหค้วามส าคญัเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ ส่ือมวลชน อาทิ โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์วิทยุ วี
ซีดี ภาพยนตร์ เป็นต้น ดังนั้ นส่ือมวลชนจึงเป็นยุทธวิธีหน่ึงท่ีจะช่วยปลูกฝังจิตส านึกทาง
ส่ิงแวดลอ้มให้เกิดข้ึนในตวัเด็กและเยาวชนได ้อีกทั้งมีส่วนช่วยให้ความรู้ความเขา้ใจ และจูงใจให้
เกิดการเปล่ียนแปลงทศันคติอีกดว้ย ส่วนล าดบัสอง คือ ครูผูส้อนอธิบายใหฟั้งในการสอนวิชาต่างๆ
ตามสาระการเรียนรู้ในหลกัสูตร และอนัดบัสาม คือ การมีส่วนร่วมท ากิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มกบั
โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ จากกรณีการเรียนรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มดว้ยรูปแบบและวิธีการ
ต่างๆ พบวา่ PIL (Participation, Integration and Learning) เป็นยุทธศาสตร์หน่ึงท่ีโรงเรียนควรใช้
เป็นยทุธวธีิในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มทั้งในโรงเรียนและในชุมชน การมีส่วน
ร่วมและการเรียนรู้จากการเรียนการสอนตามสาระการเรียนรู้รายวิชาและการปฏิบัติจริงด้วย
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กิจกรรมต่างๆ โดยบูรณาการทั้งในกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ใน
โรงเรียนและชุมชน อีกทั้งก าหนดเร่ืองส่ิงแวดลอ้มไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของวิสัยทศัน์โรงเรียนดว้ย ผล
สุดทา้ยท่ีไดรั้บ คือ สามารถพฒันาผูเ้รียนใหมี้จิตส านึกต่อส่ิงแวดลอ้มได ้

จากผลการวิจยัยุทธศาสตร์การให้การศึกษาเพื่อพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีจิตส านึกต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม มีหลกัการจดักระบวนการเรียนการสอน และการจดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการ
จดัการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความรู้ดา้นสิทธิมนุษยชนในระบบการศึกษาไทยของวรลกัษณ์ 
สงวนแกว้ (2551: 11-13) ท่ีพบวา่ การจดัการเรียนการสอนเพื่อให้นกัเรียนหรือเยาวชนไดมี้ความรู้
ความเข้าใจในสิทธิมนุษยชนท่ีถูกต้อง และเปล่ียนแปลงทัศนคติให้มีจิตส านึกต่อส่วนรวม 
จ าเป็นตอ้งใหก้ระบวนการเรียนการสอนตอ้งมีลกัษณะองคร์วม และสร้างการมีส่วนร่วม รวมถึงได้
ปฏิบติัจริง นอกจากน้ียงัควรมีการบูรณาการศาสตร์ต่างๆและสร้างความร่วมมือกบัชุมชน สังคม 
และประเทศชาติดว้ย 

 
2.6.4  ด้านทศันคติ 
สมยศ สุขวณิช (2531: บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง ทศันคติเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเปรียบเทียบทศันคติเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน
ระหว่างนักเรียนชาย และนักเรียนหญิง และนักเรียนท่ีมีฐานะทางสังคม และเศรษฐกิจของ
ผูป้กครองต่างกนั โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ  านวน 800 คน ใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้ นตอน ซ่ึ งการ ศึกษาพบว่า  นัก เ รียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ท่ี  6 ใน เขต
กรุงเทพมหานคร มีทศันคติท่ีดีต่อสิทธิมนุษยชน และนักเรียนชาย และนักเรียนหญิงมีทศันคติ
เก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และการท่ีนกัเรียนมีฐานะ
ทางสังคม และเศรษฐกิจของผูป้กครองต่างกนันั้น มีทศันคติเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 งานวจิยัน้ีไดแ้สดงให้เห็นวา่ เยาวชนในระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 6 อยูใ่นวยัท่ีมีทศันคติท่ีดี ซ่ึงหากไดเ้ขา้ร่วมการท่องเท่ียวทศันศึกษาท่ีเกิดจากการศึกษาเพื่อหา
แนวทางพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเยาวชนในลกัษณะท่ีเสริมสร้างความเขา้ใจในเร่ืองสิทธิ
มนุษยชนท่ีถูกตอ้งนั้น จะเป็นหนทางท่ีดีท่ีจะพฒันาเยาวชนใหมี้ความประพฤติท่ีเหมาะสมต่อไปได ้

 
2.6.5  ด้านการท่องเทีย่ว 
ประชุม สุวตัถี, นรีวรรณ จินตภานนท์ และจิราวลัย ์มิตรทองแท ้(2533: 6-9) ศึกษาเร่ือง

การศึกษาเพื่อหาแนวทางพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเยาวชน โดยศึกษาหาขอ้มูลจากหน่วยงาน
ของรัฐ และเอกชนท่ีจดักิจกรรมท่องเท่ียวทศันศึกษาให้กบัเยาวชน เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัจจุบนั 
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รุปแบบการเดินทาง แหล่งท่องเท่ียว ท่ีพกัแรม ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายของการท่องเท่ียวทศัน
ศึกษาของเยาวชน รวมทั้งศึกษาทศันคติของเยาวชนกลุ่มต่างๆ อนัไดแ้ก่ เยาวชนอายุระหว่าง 15 – 
24 ปี โดยแบ่งเยาวชนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เยาวชนในระบบโรงเรียน และเยาวชนนอกระบบ
โรงเรียน ศึกษาทศันคติของครู อาจารย ์และผูป้กครองของเยาวชนท่ีมีต่อการท่องเท่ียวทศันศึกษา 
ผลการศึกษา พบว่า การท่องเท่ียวทศันศึกษาของเยาวชนไดรั้บความนิยมมากข้ึน เน่ืองจากความ
สะดวกในการคมนาคม ตลอดจนครู อาจารย์ และผูป้กครองตระหนักถึงความส าคัญของการ
ท่องเท่ียวทศันศึกษา ซ่ึงแต่ละหน่วยงานท่ีจดักิจกรรมท่องเท่ียวทศันศึกษาให้กับเยาวชน อาทิ 
สถานศึกษา หน่วยงานของรัฐและเอกชน บริษทัน าเท่ียว ผูป้กครอง หรือเยาวชนจดัไปเอง ลว้นแต่มี
วตัถุประสงค์ในผลท่ีต้องการจะได้รับแตกต่างกันไป ในส่วนของสถานศึกษาจะเห็นได้ชัดว่า 
ลกัษณะกิจกรรมจะเป็นการเสริมหลกัสูตรหรืออบรมสัมนา เพื่อเพิ่มความรู้ และประสบการณ์ให้แก่
เยาวชน เป็นต้น ทั้ ง น้ีรูปแบบการจัดท่องเท่ียวก็จะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ ส่วน
ขอ้เสนอแนะของงานวจิยั คือ รัฐควรมีนโยบายท่ีชดัเจนในการส่งเสริมสนบัสนุนการท่องเท่ียวทศัน
ศึกษาของเยาวชน เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
นโยบายรัฐควรจะส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐท่ีท างานเก่ียวขอ้งกบัเยาวชนหรือการท่องเท่ียว มี
จดัการท่องเท่ียวทศันศึกษาส าหรับเยาวชน และควรถือเป็นนโยบายท่ีจะจดัสรรงบประมาณให้ตาม
ความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนทุกกลุ่ม และทุกสภาพเศรษฐกิจไดท้่องเท่ียวทศันศึกษา 
นอกจากน้ีควรมีการชกัชวน สนบัสนุนให้บริษทัน าเท่ียวเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท่องเท่ียวทศัน
ศึกษาส าหรับเยาวชน ให้ถือเป็นกิจกรรมท่ีบริการสังคม ส่ิงส าคญัอีกประการ คือ รูปแบบการจดั
ท่องเท่ียวทศันศึกษาส าหรับเยาวชน ควรเนน้เร่ืองความปลอดภยั ประหยดั และการใหค้วามรู้ 

งานวิจยัน้ีแสดงให้เห็นถึงความส าคญัของการท่องเท่ียวทศันศึกษาส าหรับเยาวชน และ
แนวทางการพฒันาเพื่อให้เกิดรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม และได้ประโยชน์มากท่ีสุด



 

บทที ่3 
 

วธีิการด าเนินการวจิยั 

การวิจัยเร่ือง “การพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในความ
หลากหลายของมนุษย์ท่ีมีต่อเด็กด้อยโอกาส” ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพื่อพฒันา
กระบวนการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของ
มนุษย์ท่ีมีต่อเด็กด้อยโอกาส โดยใช้การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ให้ได้มาซ่ึง
กระบวนการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของ
มนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส  ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งจาก
การคน้ควา้เอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาจากรายงานขององคก์ร หนงัสือ บทความ 
วารสารทางวิชาการ รายงานการวิจยั เอกสารทางราชการ และวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมการท่องเท่ียว ความหลากหลายของมนุษย ์ความเหล่ือมล ้ าในสังคม 
สิทธิมนุษยชน การพฒันาเด็กและเยาวชน รวมถึงเด็กดอ้ยโอกาส เพื่อเป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
วิจยัในเบ้ืองตน้ และศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่ีมีความรู้ ประสบการณ์หรือมี
บทบาทในองค์กรดา้นการท่องเท่ียว ดา้นการพฒันาเด็กและเยาวชน ดา้นสิทธิมนุษยชน โรงเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาในจงัหวดักรุงเทพฯ และสถานสงเคราะห์เด็กในจงัหวดักรุงเทพฯ ดว้ยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม ส าหรับเป็นขอ้มูลร่วมในการพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อ
เสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส ขั้นสุดทา้ยจึงปรับปรุง
แกไ้ข สรุปเป็นกระบวนการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในความ
หลากหลายของมนุษย์ท่ีมีต่อเด็กด้อยโอกาสท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงมีขั้ นตอนและรายละเอียดของ
วิธีด าเนินการวิจยั ประกอบดว้ย  กรอบแนวคิดในการด าเนินการวิจยั ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล และวิธีการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
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3.1 กรอบการด าเนินการวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.1 แสดงกรอบการด าเนินการวจิยั 
แหล่งทีม่า:  ผูว้จิยั 
 

3.2 วธิีการด าเนินการวจิัยส่วนที ่1  
 

เพื่อศึกษาองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์
มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส (ตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1) 

ในส่วนน้ีผูว้ิจยัศึกษา และเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการคน้ควา้เอกสารขั้นทุติยภูมิ ไม่ว่าจะ
เป็นรายงานขององคก์ร หนงัสือ บทความ วารสารทางวิชาการ รายงานการวิจยั เอกสารทางราชการ 
และวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมการท่องเท่ียว ความ
หลากหลายของมนุษย ์ความเหล่ือมล ้าในสังคม สิทธิมนุษยชน การพฒันาเด็กและเยาวชน รวมถึง
เด็กดอ้ยโอกาส ใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลทั้งหมดเก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการท่องเท่ียวท่ี
จะสามารถช่วยเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาสได ้เพื่อ
เป็นขอ้มูลการวิจยัในเบ้ืองตน้ กล่าวคือ ขอ้มูลทั้งหมดจากการศึกษาคน้ควา้ เม่ือผ่านกระบวนการ
วเิคราะห์ สังเคราะห์เน้ือหา จะเป็นแนวทางส าหรับการพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้าง
ความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาสต่อไป 
 ในล าดบัต่อมาผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ถือเป็นแหล่งขอ้มูล
ปฐมภูมิ เป็นการเจาะลึกประเด็นต่างๆ ด าเนินบทสนทนาระหว่างผูว้ิจยัและผูใ้ห้สัมภาษณ์ เพื่อ

 
รวบรวม เรียบเรียง วเิคราะห์ 
สงัเคราะห์ สรุปผลจากเอกสาร
ขั้นทุติยภูมิ และการสมัภาษณ์
เชิงลึก ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัใน
องคก์รดา้นพฒันาเด็กและ
เยาวชน ดา้นสิทธิมนุษยชน 

โรงเรียนมธัยมศึกษา และสถาน
สงเคราะห์เด็ก  

 

การสนทนากลุ่มของผูใ้หข้อ้มูล
ส าคญัดา้นการท่องเท่ียว เพื่อ

พฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวเพ่ือ
เสริมสร้างความเขา้ใจในความ
หลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็ก

ดอ้ยโอกาส 
 

 
วเิคราะห์ สรุปผลการพฒันา 

และปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้
ใหมี้ความสมบูรณ์ 

 

กระบวนการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการท่องเท่ียวเพ่ือเสริมสร้างความเขา้ใจ
ในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส 
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เขา้ถึงความคิด ความรู้ ความรู้สึก ความเช่ือ ความสนใจ มุมมอง หรือค่านิยมของผูใ้ห้สัมภาษณ์อยา่ง
ลึกซ้ึง (ขจรศกัด์ิ บวัระพนัธ์, 2554: 101) ซ่ึงอาจสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได ้ โดยการวิจยั
น้ีจะสัมภาษณ์แบบรายบุคคล (one-on-one interview) จากผูใ้หข้อ้มูลส าคญัทั้ง 4 ดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง อนั
ได้แก่  องค์กรด้านการพฒันาเด็กและเยาวชน องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน  โรงเรียนระดับชั้ น
มธัยมศึกษาในจงัหวดักรุงเทพฯ สถานสงเคราะห์เด็กในจงัหวดักรุงเทพฯ เน่ืองจากการศึกษาถึง
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีจะสามารถช่วยเสริมสร้างความเขา้ใจในความ
หลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาสยงัไม่ผูศึ้กษาโดยตรง จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจกัตอ้ง
อาศยัความคิดเห็น มุมมอง รวมทั้งการแลกเปล่ียนแนวคิด และประสบการณ์ของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญใน
การร่วมกนัศึกษา และพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลาย
ของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาสใหเ้กิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีตรงตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยั 

 
3.2.1  การก าหนดประชากร และเลอืกกลุ่มตัวอย่าง  

3.2.1.1  ประชากร 
คือ ผูเ้ช่ียวชาญหรือผูมี้ประสบการณ์การท างานหรือมีบทบาทในองค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการวจิยั 4 ดา้น ดงัน้ี  
 1)  องคก์รดา้นการพฒันาเด็กและเยาวชน เช่น ส านกังานส่งเสริมสวสัดิภาพ

และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผูด้้อยโอกาส และผูสู้งอายุ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมและ
ประสานงานเยาวชนแห่งชาติ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก มูลนิธิเพื่อการพฒันาเด็ก ศูนยพ์ิทกัษ์และ
ช่วยเหลือเด็กทางการศึกษา มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิต และสังคม มูลนิธิเพื่อการฟ้ืนฟูพฒันาเด็ก
และครอบครัว สภาองคก์รพฒันาเด็กและเยาวชน สมาคมสวสัดิการเด็กในประเทศไทย และกลุ่ม
เพื่อการพฒันาและการศึกษาเด็ก เป็นตน้ 

 2)  องคก์รดา้นสิทธิมนุษยชน เช่น ส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ เครือข่ายการเรียนรู้สิทธิมนุษยชน ศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช มูลนิธิศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิเด็ก มูลนิธิคุม้ครองเด็ก มูลนิธิปวีณา หง
สกุลเพื่อเด็กและสตรี และโครงการสานฝันใหน้อ้ง ช่วยเหลือเด็กท่ีขาดแคลนและดอ้ยโอกาสทาง
การศึกษาตามชนบท เป็นตน้ 

 3)  โรงเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษาในจังหวดักรุงเทพฯ ทั้ งในส่วนของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 และเขต 2  
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 4)  สถานสงเคราะห์เด็กในจงัหวดักรุงเทพฯ เช่น สมาคมสงเคราะห์เด็ก
ก าพร้าแห่งประเทศไทย สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้าน
มหาเมฆ บา้นครูนอ้ย และมูลนิธิบา้นนกขมิ้น เป็นตน้ 

 
3.2.1.2  กลุ่มตวัอยา่ง  
ในการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 1)  เลือกสุ่มตวัอยา่งผูใ้หข้อ้มูลส าคญัท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดจากองคก์ร

ดา้นการพฒันาเด็กและเยาวชน จ านวน 2 องค์กร องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน จ านวน 2 องค์กร 
โรงเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาในจงัหวดักรุงเทพฯ จ านวน 2 แห่ง และสถานสงเคราะห์เด็กใน
จงัหวดักรุงเทพฯ จ านวน 2 แห่ง เน่ืองจากการวจิยัคร้ังน้ีมีความจ าเป็นอยา่งมากท่ีตอ้งอาศยัความรู้ 
ความคิดเห็น ความเข้าใจ ประสบการณ์ และความช านาญของผูใ้ห้ข้อมูลส าคญัท่ีสามารถให้
ขอ้มูลแก่ผูว้ิจยั เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จตามวตัถุประสงค์การวิจยัได้ การวิจยัน้ีมีขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่าง เป็นผูเ้ช่ียวชาญด้านการพฒันาเด็กและเยาวชน 2 ท่าน ด้านสิทธิมนุษยชน 2 ท่าน ครู
ประจ าสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมจากโรงเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ในจงัหวดักรุงเทพฯ 2 ท่าน และบุคลากรจากสถานสงเคราะห์เด็กในจงัหวดักรุงเทพฯ 2 ท่าน รวม
ทั้งหมด 8 ท่าน 

 คุณสมบติัของผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่ีก าหนดเป็นกลุ่มตวัอย่างของการวิจยั ผูท่ี้
ไดรั้บคดัเลือกตอ้งมีคุณสมบติัใดคุณสมบติัหน่ึงต่อไปน้ี 

(1) เป็นผูมี้บทบาทหนา้ท่ีหรือมีประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เด็กและเยาวชน มาเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 5 ปี  

(2) เป็นผูบ้ริหารหรือมีส่วนร่วมในการวางแผน หรือแนวทางการ
ปฏิบติังาน หรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพฒันาเด็กและเยาวชน  มาเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 5 ปี 

(3) เป็นผูมี้บทบาทหรือผลงานดา้นการส่งเสริม ปกป้อง และคุม้ครอง
สิทธิมนุษยชน ตลอดจนกระตุน้ใหส้ังคมไทยตระหนกัถึงความส าคญัของสิทธิมนุษยชน 

(4) เป็นผูมี้โอกาสหรือมีความสนใจในการศึกษาหรือมีผลงานการวจิยั
ประเด็นใหม่ๆอนัเก่ียวขอ้งกบัเด็กและเยาวชนหรือสิทธิมนุษยชนหรือความหลากหลายของมนุษย ์

(5) เป็นผูมี้ความยนิดี และสละเวลาใหค้วามร่วมมือกบัการวจิยั จนเสร็จ
ส้ินกระบวนการวิจยั 
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3.2.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
ในส่วนของขั้นตอนการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อศึกษาองค์ประกอบท่ีมีผลต่อการเสริมสร้าง

ความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส ผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือ และอุปกรณ์ใน
การรวบรวมขอ้มูลท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

3.2.2.1 ตวัผูว้ิจยั ในการบนัทึก การสังเกต และการรวบรวมเรียบเรียงขอ้มูลจาก
การสัมภาษณ์   

3.2.2.2 แนวค าถามในการสัมภาษณ์ ลกัษณะแบบก่ึงมีโครงสร้าง (Guideline) ท่ี
สามารถยืดหยุน่ได ้ ลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด ผูว้ิจยัไดพ้ฒันามาจากแนวคิด และการวิเคราะห์
เอกสารงานวิจยัต่างๆ โดยก าหนดค าถามในการสัมภาษณ์ออกเป็นรายประเด็น ทั้งน้ีจะมีความ
สอดคล้องและครอบคลุมวตัถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็นอัน
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาองคป์ระกอบ อนัจะน าไปสู่การพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อสร้างความ
เขา้ใจในเร่ืองความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส  

3.2.2.3 แบบบนัทึกข้อมูลภาคสนาม เพื่อความสะดวกในการจดัหมวดหมู่ของ
ขอ้มูล และการวเิคราะห์ 

3.2.2.4 อุปกรณ์สนาม ไดแ้ก่ เคร่ืองบนัทึกเสียง กลอ้งถ่ายภาพ เคร่ืองเขียนต่างๆ 
รวมถึงเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใช้บนัทึกการสนทนาของกลุ่มตวัอย่าง เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีครบถว้น
สมบูรณ์ท่ีสุด 

 
3.2.3  การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 ในการวจิยัคร้ังน้ีหลงัจากไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารต่างๆ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
แลว้ ผูว้ิจยัจึงสร้างแนวค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ ซ่ึงจะเป็นค าถามปลายเปิด รวมถึงแบบบนัทึก
ขอ้มูลภาคสนาม ให้ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญได้ตรวจสอบ เร่ืองการใช้ภาษา การตั้งค  าถามท่ี
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคง์านวจิยั และน ามาปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า ก่อนน าไปใชจ้ริง 
 

3.2.4  วธีิเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ขั้นตอนน้ีใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูล ทั้งจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ และแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ  

3.2.4.1 แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูว้ิจยัศึกษา และรวบรวมขอ้มูลจาก
รายงานขององคก์ร หนงัสือ บทความ วารสารทางวชิาการ รายงานการวจิยั เอกสารทางราชการ และ
วิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมการท่องเท่ียว ความหลากหลาย
ของมนุษย ์ความเหล่ือมล ้ าในสังคม สิทธิมนุษยชน การพฒันาเด็กและเยาวชน รวมถึงเด็กด้อย
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โอกาส เพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับการพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจใน
ความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส 

3.2.4.2  แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญัโดยขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัรวบรวม สังเคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิ จะเป็นแนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์
เชิงลึก เพื่อให้กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั แสดงความคิดเห็น ประสบการณ์ ความรู้ของตน อนัไดม้าซ่ึง
ขอ้สรุปขององคป์ระกอบส าหรับกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อ
เสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส โดยการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึกนั้น มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1) เม่ือผูว้ิจ ัยสุ่มตัวอย่างได้กลุ่มตัวอย่างแล้ว ผูว้ิจ ัยจึงติดต่อขอความ
ร่วมมือจากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั และช้ีแจงรายละเอียดของงานวิจยั ไดแ้ก่ วตัถุประสงคก์ารวิจยั ท่ีมา
และความส าคญัของงานวิจยั วิธีการด าเนินการวิจยั เพื่อให้ผู ้ให้ขอ้มูลส าคญัไดท้ราบและเขา้ใจใน
กระบวนการวจิยั โดยผูใ้หข้อ้มูลส าคญัสามารถตอบรับหรือปฏิเสธการเขา้ร่วมการวจิยัน้ีได ้

2) ผูว้ิจยัติดต่อทางคณะการจดัการการท่องเท่ียว เพื่อท าหนงัสือขอความ
ร่วมมือจากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทั้ง 8 ท่านในการท าวิจยั และจดัส่งหนงัสือ พร้อมทั้งรายละเอียดของ
งานวจิยัใหแ้ก่ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัทุกท่าน 

3) ระหว่างการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูว้ิจยัได้ช้ีแจงถึงวตัถุประสงค์ของการ
สัมภาษณ์ และขออนุญาตในการจด และบนัทึกเสียง ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการบนัทึกขอ้มูล
ในแบบบนัทึกขอ้มูล เพื่อจดัขอ้มูลเป็นหมวดหมู่ ร่วมกบัการบนัทึกเสียงและถ่ายภาพ เพื่อให้เกิด
ความผิดพลาดในการสูญเสียขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ให้นอ้ยท่ีสุด ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการสัมภาษณ์ไป
จนกวา่เกิดการอ่ิมตวัของขอ้มูล หรือจนกวา่ขอ้มูลจะซ ้ า จึงหยุดการสัมภาษณ์ โดยท าการสัมภาษณ์
ต่อหนา้ ร่วมกบัการสัมภาษณ์ทางโทรศพัทใ์นกรณีท่ีขอ้มูลยงัไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

 
3.2.5  วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

 “การวิเคราะห์ขอ้มูล คือ กระบวนการจดัระเบียบ หาโครงสร้าง และหาความหมายของ
ขอ้มูลท่ีรวบรวมมา เป็นกระบวนการท่ียากและละเอียดอ่อน ไม่มีขั้นตอนชดัเจน ตอ้งใช้เวลามาก 
และตอ้งการความสร้างสรรคอ์ยา่งมากดว้ย” (Marshall and Rossman, 1989: 112 อา้งถึงใน ชาย 
โพธิสิตา, 2552: 359) ผูว้ิจยัน าขอ้มูลต่างๆท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้จากเอกสารขั้นทุติยภูมิ และ
ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ทั้งท่ีบนัทึกดว้ยการจดในแบบบนัทึก และจากการ
บนัทึกเสียง มาวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิดงัต่อไปน้ี 
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 3.2.5.1  แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) มาจดัระเบียบขอ้มูล วิเคราะห์และ
สังเคราะห์เชิงเน้ือหา และจึงสรุปสาระส าคญัตามประเด็นท่ีก าหนดไวใ้นขอบเขตเน้ือหา เพื่อให้
ขอ้มูลน้ีเป็นแนวทางในการท าการวจิยัขั้นตอนของการสนทนากลุ่มต่อไป 
 3.2.5.2  แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูว้ิจยัถอดความท่ีบนัทึกไว ้โดยถอด
ความแบบค าต่อค า เพื่อให้คงไวซ่ึ้งลกัษณะของความรู้สึกในขณะนั้น รวมถึงตีความอาการต่างๆ 
ของกลุ่มตวัอยา่งดว้ย และจึงวิเคราะห์เน้ือหา ในส่วนของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการจดบนัทึก ผูว้ิจยัจะจดั
ระเบียบข้อมูล วิเคราะห์เน้ือหา ตีความตามหลักตรรกะ และความเท่ียงตรง เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ี
สมบูรณ์ ชดัเจนเป็นรูปธรรมตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั อาจมีการเก็บขอ้มูลเพิ่มเติม เพื่อให้ไดข้อ้มูล
ท่ีครอบคลุม ครบถว้น 
 ในการวิเคราะห์ใชว้ิธีวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) เช่ือมโยงความสัมพนัธ์จาก
องคป์ระกอบของเอกสาร ร่วมกบัขอ้มูลจากแบบบนัทึก ทั้งน้ีด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นขั้นตอน 
การแตกขอ้มูล การใหร้หสัขอ้มูล การจดัหมวดหมู่ขอ้มูล และการหาประเด็นหลกัของขอ้มูล เพื่อให้
ได้มาซ่ึงขอ้สรุป และน าเสนอกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อ
เสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส 
 

3.3  วธิีการด าเนินการวจิัยส่วนที ่2 
 

เพื่อพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษย์
ท่ีมีต่อเด็กดอ้ยโอกาส (ตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2)  

ในล าดบัต่อมาผูว้ิจยัจึงใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group) ถือเป็นแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ 
เป็นวิธีการวิจยัท่ีมีเป้าหมายพื้นฐานเพื่ออธิบาย และเขา้ใจการรับรู้ การแปลความหมาย และความ
เช่ือของประชากรท่ีเลือกเป็นกลุ่มเป้าหมาย (ถวิลวดี บุรีกุล และเมธิศา พงษศ์กัด์ิศรี, 2550: 4) อนั
น ามาซ่ึงขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดตรงตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา ผ่านการมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัของสมาชิก
ในวงสนทนา (ชาย โพธิสิตา, 2552: 210)  กล่าวคือ วิธีการสนทนากลุ่มจะท าให้ไดข้อ้มูลท่ีตรง
ประเด็นเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีเป็นการอภิปรายจากกลุ่มบุคคลท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ 
ประสบการณ์หรือมีคุณสมบติัพื้นฐานบางประการคล้ายคลึงกัน และในล าดบัขั้นตอนน้ีจดัการ
สนทนากลุ่ม เพื่อพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวให้สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบของกระบวนเรียนรู้ท่ี
จะสามารถช่วยเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กด้อยโอกาส จึงมี
ความจ าเป็นตอ้งอาศยัความคิดเห็น มุมมอง รวมทั้งการแลกเปล่ียนแนวคิด และประสบการณ์ของ
กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัดา้นการท่องเท่ียวในการพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความ
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เขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาสให้เกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีตรงตาม
วตัถุประสงคข์องงานวจิยั 

 
3.3.1  การก าหนดประชากร และเลอืกกลุ่มตัวอย่าง  

3.3.1.1  ประชากร    
คือ ผูเ้ช่ียวชาญหรือผูมี้ประสบการณ์การท างานหรือมีบทบาทในองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ องคก์รดา้นการท่องเท่ียว เช่น การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว (ATTA) สมาคมผูป้ระกอบการน าเท่ียวไทย 
(สนท.) บริษทัน าเท่ียว ชมรมมคัคุเทศก ์และองคก์รภาคเอกชนอ่ืนๆ เป็นตน้ 

3.3.1.2  กลุ่มตวัอยา่ง  
ในการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling)   

1)  เลือกสุ่มตัวอย่างผู ้ให้ข้อมูลส าคัญจากองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการ
ท่องเท่ียวเน่ืองจากการจดัการสนทนากลุ่มมีความจ าเป็นอยา่งมากท่ีตอ้งอาศยัความรู้ ความคิดเห็น 
ประสบการณ์ และความช านาญของผูเ้ช่ียวชาญท่ีสามารถให้ขอ้มูลแก่ผูว้ิจยั เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จ
ตามวตัถุประสงค์การวิจยัได้ โดยขนาดของกลุ่มตวัอย่างประมาณ 6-8 คน ถือเป็นจ านวนท่ี
เหมาะสมส าหรับการจดัการสนทนากลุ่ม (ชาย โพธิสิตา, 2552: 241) เพราะเป็นขนาดของกลุ่มท่ีไม่
จ  ากดัอยู่กบัความคิดของคนจ านวนน้อยเกินไป แต่ยงัคงท าให้เกิดการด าเนินการอภิปราย การมี
ปฏิกิริยาโตต้อบกนั การแลกเปล่ียนความคิดเห็นอยา่งทัว่ถึง ซ่ึงถือเป็นหวัใจส าคญัของการจดัการ
สนทนากลุ่ม การวจิยัน้ีจึงมีขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 8 ท่าน 

2)  คุณสมบติัของผูใ้หข้อ้มูลส าคญัท่ีก าหนดเป็นกลุ่มตวัอยา่งของการวิจยั 
ผูท่ี้ไดรั้บคดัเลือกตอ้งมีคุณสมบติัใดคุณสมบติัหน่ึงต่อไปน้ี 

(1) เป็นผูไ้ดรั้บรางวลัมคัคุเทศก์ดีเด่นจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย  

(2) เป็นผูบ้ริหารหรือมีส่วนร่วมในการวางแนวทางของโปรแกรม
การท่องเท่ียวหรือกิจกรรมต่างๆทางการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเด็กและเยาวชน  มาเป็น
เวลาอยา่งนอ้ย 5 ปี 

(3) เป็นผูมี้โอกาสหรือมีความสนใจในการศึกษาหรือมีผลงานการ
วจิยัประเด็นใหม่ๆอนัเก่ียวขอ้งกบัการพฒันากิจกรรมท่องเท่ียวในรูปแบบต่างๆ 

(4) เป็นผูมี้ความยินดี และสละเวลาให้ความร่วมมือกบัการวิจยั จน
เสร็จส้ินกระบวนการวจิยั 



87 

3.3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
ในส่วนของขั้นตอนการจัดการสนทนากลุ่ม เพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อ

เสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษย์ท่ีมีต่อเด็กดอ้ยโอกาส ผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือ และ
อุปกรณ์ในการรวบรวมขอ้มูลท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

 3.3.2.1 ตวัผูว้ิจยั ในการบนัทึก การสังเกต และการรวบรวมเรียบเรียงขอ้มูลจาก
การสนทนากลุ่ม 

 3.3.2.2 แบบรายการหรือประเด็นค าถามในการสนทนากลุ่ม ลักษณะแบบมี
โครงสร้าง (Guideline) ท่ีสามารถยืดหยุ่นได้ ผูว้ิจ ัยได้พฒันามาจากแนวคิด และการวิเคราะห์
เอกสารงานวจิยัต่างๆ เพื่อเป็นกรอบการอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น อนัจะน าไปสู่การพฒันา
กิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อสร้างความเข้าใจในเร่ืองความหลากหลายของมนุษย์ท่ีมีต่อเด็กด้อย
โอกาส  

 3.3.2.3 แบบบนัทึกข้อมูลภาคสนาม เพื่อความสะดวกในการจดัหมวดหมู่ของ
ขอ้มูล และการวเิคราะห์ 

 3.3.2.4 อุปกรณ์สนาม ได้แก่ เคร่ืองบนัทึกเสียง กลอ้งถ่ายภาพ เคร่ืองเขียนต่างๆ 
รวมถึงเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใช้บนัทึกการสนทนาของกลุ่มตวัอย่าง เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีครบถว้น
สมบูรณ์ท่ีสุด 

 
3.3.3  การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
ในการวจิยัคร้ังน้ีหลงัจากไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารต่างๆ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ร่วมกบัการไดข้อ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแลว้ ผูว้ิจยัจึงสร้างแบบรายการหรือประเด็นค าถามท่ี
ใช้ในการสนทนากลุ่ม ซ่ึงจะเป็นค าถามปลายเปิด รวมถึงแบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม ให้
ผู ้ทรงคุณวุฒิหรือผู ้เ ช่ียวชาญได้ตรวจสอบ เร่ืองการใช้ภาษา การตั้ งค  าถามท่ีสอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์งานวิจยั และน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า โดยตรวจสอบทั้ งความตรงตาม
เน้ือหา (Content Validity) และ ความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) หลงัจากนั้นน ามา
สรุป ปรับปรุง แกไ้ข ก่อนน าไปใชจ้ริง 

 
3.3.4  วธีิเกบ็รวบรวมข้อมูล 
จากการสนทนากลุ่มของกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญัโดยขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัรวบรวม สังเคราะห์ขอ้มูล

ทุติยภูมิ และขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัจะเป็นแนวทางหรือประเด็นส าหรับ
การสนทนากลุ่ม เพื่อใหก้ลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญัดา้นการท่องเท่ียวร่วมกนัอภิปราย แสดงความคิดเห็น 
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อนัไดม้าซ่ึงขอ้สรุปของกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้าง
ความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กด้อยโอกาส โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย
วธีิการสนทนากลุ่มนั้น มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1) เม่ือผูว้จิยัสุ่มตวัอยา่งไดแ้ลว้ ผูว้จิยัจึงติดต่อขอความร่วมมือจากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั 
และช้ีแจงรายละเอียดของงานวิจยั ไดแ้ก่ วตัถุประสงค์การวิจยั ท่ีมาและความส าคญัของงานวิจยั 
วิธีการด าเนินการวิจยั เพื่อให้ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทราบและเขา้ใจในกระบวนการวิจยั โดยสามารถ
ตอบรับหรือปฏิเสธการร่วมวจิยัน้ีได ้

2) ผูว้จิยัติดต่อทางคณะการจดัการการท่องเท่ียว เพื่อท าหนงัสือขอความร่วมมือจาก
ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัทั้ง 8 ท่านในการท าวจิยั และจดัส่งหนงัสือ พร้อมทั้งรายละเอียดของงานวิจยัให้แก่
ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั รวมถึงนดัหมายก าหนดการในวนัเวลาท่ีตรงกนัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทั้ง 8 ท่าน
สามารถสะดวกเขา้ร่วมการวจิยัได ้

3) ระหว่างการจดัสนทนากลุ่ม ด าเนินการตามขั้นตอนของการจดัสนทนากลุ่ม  
ประกอบดว้ย ผูด้  าเนินการจดัสนทนากลุ่ม ผูบ้นัทึกการสนทนา และผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ผูว้ิจยัจะเก็บ
รวบรวมขอ้มูลดว้ยการบนัทึกขอ้มูลในแบบบนัทึกขอ้มูล เพื่อจดัขอ้มูลเป็นหมวดหมู่ ร่วมกบัการ
บนัทึกเสียงและถ่ายภาพ (ขออนุญาตผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั) เพื่อให้เกิดความผิดพลาดในการสูญเสีย
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ให้น้อยท่ีสุด ทั้งน้ีเวลาท่ีใช้ในการสนทนากลุ่มข้ึนอยู่กบัขอบเขต ลกัษณะ
ของปัญหาท่ีตอ้งการศึกษา ลกัษณะของผูเ้ขา้ร่วมสนทนา ปฏิสัมพนัธ์ภายในกลุ่ม และบรรยากาศ
ของการสนทนา อยา่งไรก็ตามจะใชเ้วลาประมาณหน่ึงชัว่โมงคร่ึงถึงสองชัว่โมง 

 
3.3.5  วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลในช่วงแรกควรด าเนินการทนัทีหลงัการสนทนากลุ่ม โดยผูด้  าเนินการ

สนทนาจะสรุปประเด็นให้ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัฟังทนัทีเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง และเหมาะสมของ
การสรุปความคิดเห็นกลุ่ม เป็นการหาผลสรุปเบ้ืองตน้จากขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการสนทนา สามารถ
เพิ่มเติมหรือแก้ไขขอ้ผิดพลาดจากการสรุปได้ก่อนส้ินสุดการสนทนากลุ่ม หลงัจากนั้นผูว้ิจยัน า
ขอ้มูลต่างๆท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่มของผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ทั้งท่ีบนัทึกด้วยการจดในแบบบนัทึก 
และจากการบนัทึกเสียง มาจบัประเด็นท่ีได ้และลงรหสัขอ้มูล โดยเร่ิมจากการถอดเทปออกมาเป็น
บทสนทนาอยา่งละเอียดแบบค าต่อค า เพื่อให้คงไวซ่ึ้งลกัษณะความรู้สึกของผูร่้วมสนทนากลุ่มใน
ขณะนั้น รวมถึงตีความอาการต่างๆของกลุ่มตวัอยา่ง นอกจากน้ียงัตอ้งวิเคราะห์เน้ือหาในส่วนของ
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการจดบนัทึก เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีครบถ้วน และไม่ใส่ความคิดของตนเองท่ีถือเป็น
ขอ้สรุปลงไป  
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จากนั้นผูว้ิจยัจึงจดัระเบียบข้อมูลทั้งหมด และตีความหมายในรูปของการวิเคราะห์เชิง
เน้ือหา ตีความตามหลกัตรรกะ และความเท่ียงตรง เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ ชดัเจนเป็นรูปธรรม
ตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั ทั้งน้ีอาจมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลซ ้ าภายหลงั โดยให้ผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญัตรวจสอบรายงานขอ้เขียนหรือเป็นการตรวจสอบระหว่างผูด้  าเนินการสนทนา กบั
ผูช่้วย รวมถึงอาจมีการเก็บขอ้มูลเพิ่มเติม เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครอบคลุม ครบถว้น 

 
3.4  วธิีการด าเนินการวจิัยส่วนที ่3 
 

เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจใน
ความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส (ตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2) 

ในส่วนน้ีเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการด าเนินการวิจยั กล่าวคือ ผูว้ิจยัจะน าผลสรุปท่ีได้
วิเคราะห์ สังเคราะห์ทั้งจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และจากการสนทนากลุ่ม
ของผูเ้ช่ียวชาญมาใชร่้วมกนั เพื่อสรุปผล ถอดบทเรียน ปรับปรุง และพฒันาให้เกิดเป็นกระบวนการ
เรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อ
เด็กดอ้ยโอกาสท่ีสมบูรณ์ บรรลุตามวตัถุประสงค ์และน าเสนอโดยใชก้ารวเิคราะห์เชิงเน้ือหา  

นอกจากน้ีสามารถน ากระบวนการเรียนรู้ไปต่อยอด หรือปรับใช้ให้เป็นรูปแบบหน่ึงของ
การท่องเท่ียวทางเลือกของประเทศไทย ไดแ้ก่ การท่องเท่ียวเชิงบ าเพญ็ประโยชน์ ซ่ึงมีแนวโนม้การ
เติบโตอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีกระบวนการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจ
ในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส จะช่วยขยายตลาดของกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมี
ความสนใจเฉพาะไดมี้รูปแบบการท่องเท่ียวใหม่ท่ีท าให้การท่องเท่ียวไม่ใช่ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
นกัท่องเท่ียวและเจา้บา้นอีกต่อไป แต่เป็นการเดินทางมาเยี่ยมเยือนกนัของเพื่อนมนุษยร่์วมสังคม
โลก 
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ตารางที ่3.1  แสดงวธีิการด าเนินการวิจยั (แสดงตามวตัถุประสงค)์ 
 

วตัถุประสงค์ วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประชากร กลุ่มตวัอย่าง เคร่ืองมอืทีใ่นการวจิยั วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

ขอ้1. เพ่ือศึกษาองคป์ระกอบ
ท่ีมีผลต่อการเสริมสร้าง
ความเขา้ใจในความ
หลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อ
เดก็ดอ้ยโอกาส 

(ตอน1) คน้ควา้ รวบรวม
ขอ้มูลจากเอกสารขั้นทุติยภูมิ
ในประเดน็กระบวนการ
เรียนรู้ กิจกรรมการท่องเท่ียว 
และความหลากหลายของ
มนุษย ์

- - -รายงานขององคก์ร 
-หนงัสือ 
-บทความ 
-วารสารทางวิชาการ 
-รายงานการวิจยั  
-เอกสารทางราชการ  
-วิทยานิพนธ ์

รวบรวม จดัระเบียบขอ้มูล 
วิเคราะห์ และสงัเคราะห์
เน้ือหา (วิเคราะห์เชิงเน้ือหา) 

ขอ้1. เพ่ือศึกษาองคป์ระกอบ
ท่ีมีผลต่อการเสริมสร้าง
ความเขา้ใจในความ
หลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อ
เดก็ดอ้ยโอกาส 

(ตอน2) การสมัภาษณ์เชิงลึก 
โดยน าขอ้มูลจากตอน 1 เป็น
แนวทางของการสมัภาษณ์  

ผูเ้ช่ียวชาญ/มี
ประสบการณ์/มี
บทบาทในองคก์ร
ท่ีเก่ียวขอ้ง 4 
ประเภท 

วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ
เจาะจง (Purposive 
Sampling)   
เลือกสุ่มตวัอยา่งผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญัท่ีมี
คุณสมบติัตามก าหนด 
องคก์รละ 2 ท่าน  

1. ตวัผูว้ิจยั 
2. แนวค าถามส าหรับ
การสมัภาษณ์ 
3. แบบบนัทึกขอ้มูล 
4. อุปกรณ์ภาคสนาม 
ไดแ้ก่ เคร่ือง
บนัทึกเสียง 

ถอดความ รวบรวม จดั
ระเบียบขอ้มูล วิเคราะห์
สงัเคราะห์ ตีความตาม
ตรรกะ และสรุปผล 
(วิเคราะห์เชิงเน้ือหา) 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ)      
      

วตัถุประสงค์ วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประชากร กลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือทีใ่นการวจิัย วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
ขอ้2. เพ่ือพฒันากิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเพ่ือเสริมสร้าง
ความเขา้ใจในความ
หลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อ
เดก็ดอ้ยโอกาส 

(ตอน3) การสนทนากลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญทางการท่องเท่ียว 
เพ่ือพฒันากิจกรรมการ
ท่องเท่ียวท่ีสอดคลอ้งกบั
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
เสริมสร้างความเขา้ใจใน
ความหลากหลายของมนุษย์
ท่ีมีต่อเดก็ดอ้ยโอกาส 

ผูเ้ช่ียวชาญ/มี
ประสบการณ์/มี
บทบาทในองคก์ร
ทางการท่องเท่ียว 
 
 
 

วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ
เจาะจง (Purposive 
Sampling) 
เลือกสุ่มตวัอยา่งผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญัท่ีมี
คุณสมบติัตามก าหนด 8 
ท่าน 

1. ตวัผูว้ิจยั 
2. แนวค าถามส าหรับ
การสนทนากลุ่ม 
3. แบบบนัทึกขอ้มูล 
4. อุปกรณ์ภาคสนาม 
ไดแ้ก่ เคร่ือง
บนัทึกเสียง 

1. ถอดความขอ้มูล รวบรวม 
เรียบเรียง สรุปสาระส าคญั 
วิเคราะห์สงัเคราะห์ ตีความ
ตามตรรกะ และสรุปผล
(วิเคราะห์เชิงเน้ือหา) 
 

ขอ้2. เพ่ือพฒันากิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเพ่ือเสริมสร้าง
ความเขา้ใจในความ
หลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อ
เดก็ดอ้ยโอกาส 

(ตอน4) น าผลการวิเคราะห์
จากตอน 3 มาใชใ้นการ
ปรับปรุง และพฒันา
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมการท่องเท่ียวเพ่ือ
เสริมสร้างความเขา้ใจใน
ความหลากหลายของมนุษย์
ท่ีมีต่อเดก็ดอ้ยโอกาสให้มี
ความสมบูรณ์ 

- - - น าผลสรุปทั้งหมดมา
วิเคราะห์ ถอดบทเรียน
ร่วมกนั โดยให้สอดคลอ้ง
ตามวตัถุประสงค ์และ
ปรับปรุง พฒันา น าเสนอเป็น
กระบวนการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ 
(วิเคราะห์เชิงเน้ือหา) 
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3.5  นิยามศัพท์เชิงปฏบิัติการ 
 

กระบวนการเรียนรู้  หมายถึง  กระบวนการสร้างการรับรู้และความเขา้ใจ ซ่ึงเป็นบทสรุป
ของการพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวในเร่ืองความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส ดว้ย
วิธีการศึกษาคน้ควา้ การสัมภาษณ์เชิงลึก ร่วมกบัการสนทนากลุ่มของผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีทศันคติท่ีดีและถูกตอ้งในการเขา้ใจความแตกต่างกนั น าไปสู่การลดความเหล่ือมล ้ าทาง
สังคม  

กิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็ก
ดอ้ยโอกาส  หมายถึง  รูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีอยู่บนพื้นฐานของการท่องเท่ียวเชิงบ าเพ็ญ
ประโยชน์ ซ่ึงไดรั้บการพฒันาให้มีความเหมาะสม และสามารถเสริมสร้างความเขา้ใจเร่ืองความ
หลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาสได ้

ความหลากหลายของมนุษย์  หมายถึง  ความแตกต่างของบุคคล ทั้งความแตกต่างโดย
ธรรมชาติ และความแตกต่างโดยกลไกของสังคม ระหวา่งเยาวชนปกติทัว่ไปกบัเด็กดอ้ยโอกาสใน
สังคม ท่ีท าใหเ้กิดความไม่เสมอภาคกนั  

เยาวชน  หมายถึง  บุคคลท่ีมีอายรุะหวา่ง 15-25 ปีบริบูรณ์ 
เด็กดอ้ยโอกาส หมายถึง เด็กท่ีมีลกัษณะดงั 7 ประเภทต่อไปน้ี ไดแ้ก่ เด็กท่ีอยูใ่นสภาพหรือ

ภาวะท่ีท าให้ดอ้ยโอกาส เด็กท่ีถูกละเลยจากครอบครัว เด็กท่ีบกพร่องทางร่างกาย จิตใจหรือสมอง 
เด็กท่ีตอ้งเขา้สู่กระบวนการทางกฎหมาย เด็กท่ีถูกละเมิดสิทธิ เด็กท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรคติดต่อ
ร้ายแรง และเด็กชาติพนัธ์ุหรือชนกลุ่มนอ้ย 
 



 

บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 

การวิจัยเร่ือง “การพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในความ
หลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส” โดยมีวตัถุประสงค์ของการวิจยัดงัน้ี 1) เพื่อศึกษา
องค์ประกอบท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กด้อย
โอกาส 2) เพื่อพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของ
มนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้โดย
ใช้กิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ย
โอกาส ซ่ึงใชว้ธีิการด าเนินการวิจยัเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
และการสนทนากลุ่ม ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความชัดเจน และง่ายต่อความเข้าใจ ผูว้ิจยัจะน าเสนอผล
การศึกษาเป็น 2 ตอน ตามรายวตัถุประสงค ์มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 
ตอนที ่1  องค์ประกอบทีม่ีผลต่อการเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของมนุษย์ที่มีต่อเด็ก

ด้อยโอกาส 
4.1  ความหลากหลายของเด็กดอ้ยโอกาสในสังคมไทย 
4.2  ประเด็นความรู้เพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ย

โอกาส 
4.3  องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อ

เด็กดอ้ยโอกาส 
 
ตอนที ่2  กจิกรรมการท่องเทีย่วเพือ่เสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของมนุษย์ที่มีต่อเด็ก

ด้อยโอกาส 
4.4  ขอบเขตพื้นท่ีท่องเท่ียว 
4.5  ระยะเวลาการจดักิจกรรมการท่องเท่ียว 
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4.6  กิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อ
เด็กดอ้ยโอกาส 

4.7  ตารางโปรแกรมกิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลาย
ของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส 

4.8  สรุปความสอดคลอ้งระหวา่งกิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในความ
หลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส และองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างความเขา้ใจ
ในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส 
 
ตอนที ่1 องค์ประกอบทีม่ีผลต่อการเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของมนุษย์ที่มีต่อเด็ก

ด้อยโอกาส 
เป็นการตอบวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 อนัจะน าไปใช้เป็นขอ้มูลน าเขา้ของวตัถุประสงค์อ่ืน

ต่อไป ผูว้จิยัใชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญ
หรือผูมี้ประสบการณ์การท างานหรือมีบทบาทในองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั 4 ดา้น ทั้งทางการ
นดัสัมภาษณ์ต่อหนา้ และการสัมภาษณ์เพิ่มเติมทางโทรศพัท ์ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  าการสัมภาษณ์ไปจนกวา่
จะเกิดการซ ้ าของข้อมูล หรือไม่มีข้อมูลใหม่เกิดข้ึนอีก ทั้งน้ีกลุ่มตวัอย่างผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัจะมี
คุณสมบติัใดคุณสมบติัหน่ึงตามท่ีก าหนดไว ้(ดูบทท่ี 3) รวมจ านวนผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทั้งหมด 8 ท่าน 
รายช่ือผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ดงัน้ี 

องคก์รดา้นการพฒันาเด็กและเยาวชน ไดแ้ก่  
  1) อาจารยม์าลา ชูเกียรติศิริ  อาจารยป์ระจ าโรงเรียนพุทธจกัรวทิยา  
  2) คุณเชษฐา มัน่คง   ผูจ้ดัการมูลนิธิเพื่อการพฒันาเด็ก 
 
องคก์รดา้นสิทธิมนุษยชน ไดแ้ก่  
  1) คุณนที สรวารี   เลขาธิการมูลนิธิอิสรชน 
  2) คุณมนตรี สินทวชิยั   เลขาธิการมูลนิธิคุม้ครองเด็ก  
 
โรงเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาในจงัหวดักรุงเทพฯ ไดแ้ก่  
  1) อาจารยล์ะออง อ่อนเกตุพล  อาจารยป์ระจ าโรงเรียนสตรีวดัระฆงั 
  2) อาจารยสุ์กลัย ์ฟูก าเนิด  อาจารยป์ระจ าโรงเรียนสตรีวดัระฆงั 
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สถานสงเคราะห์เด็กในจงัหวดักรุงเทพฯ ไดแ้ก่  
  1) ครูนวลนอ้ย ทิมกุล   ผูดู้แลมูลนิธิบา้นครูนอ้ย 
  2) คุณสมชาย เช้ือสุข   หวัหนา้ฝ่ายกิจกรรมมูลนิธิบา้นนกขมิ้น 

 
โดยก่อนการลงพื้นท่ีเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญันั้น 

ผูว้ิจ ัยได้ท าการศึกษา ค้นควา้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมการ
ท่องเท่ียว ความหลากหลายของมนุษย ์ความเหล่ือมล ้าในสังคม สิทธิมนุษยชน การพฒันาเด็กและ
เยาวชน รวมถึงเด็กดอ้ยโอกาส จากเอกสารขั้นทุติยภูมิ เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเน้ือหา 
ส าหรับใช้เป็นแนวค าถามในการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้มาซ่ึงองค์ประกอบท่ีมีผลต่อการเสริมสร้าง
ความเข้าใจในความหลากหลายของมนุษย์ท่ีมีต่อเด็กด้อยโอกาส ผูว้ิจยัได้สรุปข้อมูลเบ้ืองต้น
ส าหรับเป็นแนวค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้หข้อ้มูลส าคญัดงัภาพท่ี 4.1 
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ภาพที ่4.1  กรอบประเด็นความรู้เพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็ก

ดอ้ยโอกาส 
 

ภาพท่ี 4.1 จากการศึกษาพบว่า เด็กดอ้ยโอกาสเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ท่ีความแตกต่างของ
พวกเขาถูกนิยามวา่ เป็นความดอ้ยโอกาส โดยเด็กดอ้ยโอกาสเองยอ่มมีลกัษณะแตกต่างหลากหลาย
กนัไปด้วยสาเหตุนานาประการ จึงสามารถแบ่งประเภทของเด็กด้อยโอกาสได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ
ทั้งหมด 7 ประเภท ดงัน้ี 

เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เสมอภาค/เท่าเทยีม เป็นธรรม 

ถูกละเมดิสิทธิ 
 

อยู่ในสภาพ /ภาวะทีท่ าให้ด้อยโอกาส 
 

ถูกละเลย 
 

ต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย 
 

บกพร่องทาง
ร่างกาย จติใจ 
หรือสมอง 

ผลกระทบจาก
โรคตดิต่อ
ร้ายแรง 

 

ชาตพินัธ์ุ/ไร้สัญชาต ิ
 

ความหลากหลายของเด็กด้อยโอกาส 
 

สิทธิมนุษยชน 
 

สิทธิพลเมอืง 
 

สิทธิ
ทางการ 
เมอืง 

 

สิทธิทาง
เศรษฐกจิ 

 

สิทธิทางวฒันธรรม 
 

สิทธิทางสังคม 
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1) กลุ่มเด็กท่ีอยู่ในสภาพ หรือภาวะท่ีท าให้ด้อยโอกาส เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจ
ของครอบครัว สภาพท่ีอยูอ่าศยั พื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ ผูป้กครองมีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไม่
เหมาะสม อนัอาจส่งผลกระทบต่อพฒันาการทางร่างกายหรือจิตใจของเด็กท่ีอยูใ่นความปกครอง
ดูแล เป็นตน้ 

2) กลุ่มเด็กท่ีถูกละเลยจากครอบครัว เช่น มีปัญหาทางครอบครัว พ่อแม่หรือ
ผูป้กครองไม่เอาใจใส่ เด็กก าพร้าไร้ท่ีพึ่งพา ไดรั้บการเล้ียงดูโดยมิชอบ เป็นตน้ 

3) กลุ่มเด็กท่ีบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ หรือสมอง เช่น เด็กพิการ เด็กท่ีมีสภาพ
จิตใจไม่ปกติ เป็นตน้ 

4) กลุ่มเด็กท่ีตอ้งเขา้สู่กระบวนการทางกฎหมาย เช่น ใช้ความรุนแรง กระท าการ
ผดิกฎหมาย ถูกกุมขงัในสถานพินิจ เป็นตน้ 

5) กลุ่มเด็กท่ีถูกละเมิดสิทธิ ไม่วา่จะเป็นการละเมิดสิทธิทางร่างกาย จิตใจ โอกาส 
แรงงาน เป็นตน้ 

6) กลุ่มเด็กท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรคติดต่อร้ายแรง เช่น โรคเอดส์ 
7) กลุ่มเด็กชาติพนัธ์ุ หรือชนกลุ่มนอ้ย รวมถึงเด็กไร้สัญชาติ ไม่มีหลกัฐานแสดงตน 

บุตรของแรงงานต่างดา้ว ไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ ท าใหเ้กิดการพลดัถ่ิน เป็นตน้  
ทั้งน้ีเด็กทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กดอ้ยโอกาสหรือเป็นเด็กปกติทัว่ไปย่อมไดรั้บสิทธิ

ประเภทหน่ึงอยา่งเท่าเทียมกนัในฐานะเกิดเป็นมนุษย ์นัน่คือ สิทธิมนุษยชน อนัเป็นสิทธิประจ าตวั
มนุษยท่ี์ทุกคนพึงไดรั้บโดยปราศจากเง่ือนไขใดๆ มีขอบเขตท่ีกวา้งกว่าสิทธิตามกฎหมาย ดงันั้น
การกระท าบางอยา่งไม่ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย แต่ถือเป็นความผิดฐานละเมิดสิทธิมนุษยชน 
สามารถแบ่งสิทธิมนุษยชนได ้5 ประเภท ไดแ้ก่ 1) สิทธิทางพลเมือง หมายถึง สิทธิในชีวิตและ
ร่างกาย รวมถึงเสรีภาพ และความมัน่คงในชีวติ 2) สิทธิทางการเมือง หมายถึง สิทธิ และเสรีภาพใน
การเลือกวิถีชีวิตของตวัเองทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม รวมถึงการจดัสรร
ทรัพยากรธรรมชาติ 3) สิทธิทางเศรษฐกิจ หมายถึง สิทธิในการมีงานท า อิสระในการเลือกงาน การ
ไดรั้บความเป็นธรรมในค่าจา้ง รวมถึงมีสิทธิในการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น และมีมาตรฐานการครอง
ชีพอย่างพอเพียง 4) สิทธิทางสังคม หมายถึง สิทธิในการได้รับการศึกษา การดูแลสุขภาพ และ
โอกาสในการพฒันาตน รวมถึงมีความมัน่คงทางสังคม และ 5) สิทธิทางวฒันธรรม หมายถึง 
เสรีภาพในการปฏิบติัตามวฒันธรรมของตนเอง  

อย่างไรก็ตามการจะท าให้เด็กด้อยโอกาสได้รับสิทธิมนุษยชนทั้ง 5 ประเภท 
จ าเป็นตอ้งเร่ิมจากการก าหนดนโยบายของรัฐบาล และกฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง งานวิจยัคร้ังน้ี
ผูว้ิจยัจึงไดมุ้่งเน้นให้เด็กปกติทัว่ไปพึงเขา้ใจเด็กดอ้ยโอกาส ดว้ยการเสริมสร้างทศันคติท่ีดีท่ีมีต่อ
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เด็กดอ้ยโอกาส โดยใช้หลกัของสิทธิมนุษยชนมาเป็นพื้นฐานการสร้างความเขา้ใจ การท่ีจะท าให้
เด็กและเยาวชนทัว่ไปเขา้ใจวา่ ท่ามกลางความแตกต่างนั้นทุกคนมีความเป็นมนุษยอ์ยา่งเท่าเทียมกนั
บนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน 

การศึกษาพบวา่ เด็กและเยาวชนจ าเป็นตอ้งเขา้ใจใน 3 ประเด็นความรู้หลกั เพื่อให้
เกิดความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส ไดแ้ก่  

1) เคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์หมายถึง การให้ความส าคญักับคุณค่าใน
ความเป็นมนุษยข์องแต่ละบุคคล เป็นการปฏิบติัต่อกนัให้สมกบัความเป็นมนุษย ์ไม่ค  านึงถึงความ
แตกต่าง กล่าวไดว้่า ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์สมือนเป็นมาตรฐานบ่งบอกถึงสถานภาพให้มนุษย์
อ่ืนๆปฏิบติัต่อกนัอย่างให้ความส าคญัในศกัด์ิศรีของตนเองและผูอ่ื้น โดยจะตอ้งนบัถือในตนเอง 
ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอ่ื้น และไม่เหยยีดหยามหรือลดทอนความเป็นมนุษยข์องบุคคลอ่ืน  

2) เสมอภาคหรือเท่าเทียม หมายถึง บุคคลทุกคนมีสิทธ์ิพึงมีพึงไดใ้นปัจจยัขั้น
พื้นฐานท่ีส าคญัส าหรับการด ารงชีวิตอยา่งเท่าเทียมกนั รวมถึงไดรั้บโอกาสต่างๆอยา่งเสมอภาคกนั
ตามกรอบกติกาท่ีก าหนดไว ้ไม่จ  ากดับนเง่ือนไขความต่างของบุคคล กล่าวคือ เม่ือใดก็ตามท่ีคน
ดอ้ยโอกาสไม่ไดรั้บสิทธ์ิท่ีพึงได ้ถือเป็นการเกิดความเหล่ือมล ้ าในการปฏิบติั ทุกคนจะตอ้งไม่ถูก
ปฏิเสธ เพราะความแตกต่างของบุคคล จึงถือวา่ ทุกคนไดรั้บความเท่าเทียมกนั  

3) เป็นธรรม หมายถึง การพิจารณา การจดัสรร การตดัสินอย่างถูกตอ้งของ
ผูป้กครองหรือผูบ้ริหาร ภายใตข้อ้ก าหนด กฎเกณฑ์ กติกาท่ีวางไว ้ไม่โอนเอนหรือล าเอียงดว้ยเหตุ
ปัจจยัภายนอก โดยส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองของกฎหมาย หากมีการตดัสินต่างกนัดว้ยเหตุอ่ืนอนัเกิด
จากความแตกต่างของบุคคล ถือว่าไม่เป็นธรรม ดงันั้นความเป็นธรรมมีความสัมพนัธ์กบัความดี 
คุณธรรม และจิตส านึก กล่าวไดว้า่ ทุกคนท าดีท่ีสุดในส่วนของตวัเองเพื่อสังคม และจะไดรั้บส่วน
แบ่งท่ียติุธรรมจากสังคมเป็นการตอบแทน  

จากกรอบประเด็นความรู้เพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อ
เด็กดอ้ยโอกาสขา้งตน้ ไดถู้กใชเ้ป็นแนวค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั จึงน ามาซ่ึง
ผลการศึกษาเร่ืององคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์
มีต่อเด็กด้อยโอกาส โดยผูว้ิจยัจะแสดงผลการวิเคราะห์เชิงเน้ือหาเป็นรายประเด็น แบ่งเป็น 3 
ประเด็น ดงัน้ี 
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4.1  ความหลากหลายของเด็กด้อยโอกาสในสังคมไทย 
 

การจะเข้าใจองค์ประกอบท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของ
มนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาสไดน้ั้น ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัมีความคิดเห็นในทางเดียวกนัวา่ ควรเร่ิมตน้เขา้
ใจความหลากหลายของเด็กดอ้ยโอกาสท่ีมีในสังคมไทยเสียก่อน เพื่อให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดั
กิจกรรมการท่องเท่ียวมีพื้นฐานความเขา้ใจท่ีตรงกนั โดยผลการสัมภาษณ์เชิงลึกของผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัเด็กดอ้ยโอกาสมีความสอดคลอ้งกนั นั่นคือ กลุ่มเด็กดอ้ยโอกาสเป็น
เพียงกลุ่มเด็กท่ีเลือกเกิดไม่ได ้มีตน้ทุนชีวิตท่ีไม่ทดัเทียมกบัเด็กทัว่ไป ส่งผลให้ไม่ไดรั้บโอกาสอนั
พึงจะไดรั้บจากครอบครัว และสังคมรอบขา้ง ไม่ว่าจะเป็นปัจจยัขั้นพื้นฐานส าหรับการด ารงชีวิต 
โอกาสทางการศึกษา โอกาสในการพฒันาตน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความรัก ความอบอุ่น การดูแลเอา
ใจใส่ การอบรมบ่มเพาะจากคนในครอบครัว ถือเป็นส่ิงท่ีกลุ่มเด็กด้อยโอกาสโหยหาและรู้สึก
ตอ้งการอย่างมาก ทั้งน้ีในแต่ละองค์กรไม่วา่จะเป็นองคก์รดา้นการพฒันาเด็กและเยาวชน องคก์ร
ดา้นสิทธิมนุษยชน โรงเรียนมธัยมศึกษา และสถานสงเคราะห์เด็ก จะไดส้ัมผสักบับุคคลท่ีมีความ
หลากหลายต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บันโยบาย วตัถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมายขององคก์ร ไม่ว่าจะเป็น
ความหลากหลายทางฐานะ ความหลากหลายทางการศึกษา ความหลากหลายทางกายภาพ ความ
หลากหลายทางสติปัญญาและจิตใจ ความหลากหลายทางอาชีพ ความหลากหลายทางชาติก าเนิด 
ความหลากหลายทางวฒันธรรม โดยความหลากหลายทางฐานะเศรษฐกิจของบุคคลเป็นประเด็นท่ี
ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญักล่าวถึงมากท่ีสุด เน่ืองจากช่องว่างความแตกต่างของฐานะไดส่้งผลให้บุคคลมี
สิทธ์ิมีเสียงอย่างไม่เสมอภาค และได้รับโอกาสต่างๆอย่างไม่เท่าเทียมกนั อนัเป็นชนวนน าไปสู่
ความไม่เท่าเทียมกนัดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงผลการศึกษาการสัมภาษณ์สามารถสรุปความหลากหลายของเด็ก
ดอ้ยโอกาสท่ีท าใหเ้กิดความไม่เท่าเทียมกนัในสังคมได ้6 ลกัษณะ ดงัตารางท่ี 4.1  
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ตารางที ่4.1  ความหลากหลายของเด็กดอ้ยโอกาสจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 
 

ลกัษณะของเด็กดอ้ยโอกาส 
ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 

1 ค าส าคญั 2 ค าส าคญั 3 ค าส าคญั 4 ค าส าคญั 5 ค าส าคญั 6 ค าส าคญั 7 ค าส าคญั 8 ค าส าคญั 
ฐานะครอบครัวยากจน  ฐานะทาง

บา้นไม่ดี  

 ด้ินรน
ต่อสูเ้ล้ียง
ตวัเอง 
บา้งก็หา
อาหารท่ี
เหลือตาม
ถงัขยะ 
เก็บของ
ขาย 

 บางคน
เป็นเด็ก
ขอทาน 
บางคนก็
มาจากขา้ง
ถนน 

 ครอบ 
ครัว
ยากจน 
บางคนถึง
ขั้นอด
อยาก 

   มีความ
แตกต่าง
จากผูอ่ื้น
ในเร่ือง
ฐานะทาง
เศรษฐ 
กิจ 

 ครอบ 
ครัวฐานะ
ยากจน 

 มีปัญหา
ทาง
เศรษฐกิจ
ของครอบ 
ครัว 

ถูกละเลยจากครอบครัว  ไม่ไดรั้บ
การดูแล
จากพอ่แม่ 
ตอ้ง
ท างาน
เล้ียง
ตวัเอง 
 

 คนใน
ครอบ 
ครัวไม่
ยอมรับ 

 ขาดความ
รัก ความ
อบอุ่นจาก
คนใน
ครอบ 
ครัว 

 อยูอ่ยา่ง
ด้ินรน ไม่
มีคนดูแล
หรือ
อบรม สัง่
สอน 

     ขาดความ
รักการ
ยอมรับ 
และการ
ดูแล 

 ดอ้ย
โอกาส
ทางการ
เล้ียงดู 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ)                 

                 

ลกัษณะของเดก็ด้อยโอกาส 
ลกัษณะของเดก็ด้อยโอกาส 

1 ค าส าคญั 2 ค าส าคญั 3 ค าส าคญั 4 ค าส าคญั 5 ค าส าคญั 6 ค าส าคญั 7 ค าส าคญั 8 ค าส าคญั 
มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ
และสติปัญญา 

 เด็กมี
ความ
เจริญเติบโ
ตชา้กวา่
เด็กทัว่ไป 

 สุขภาพ
ร่างกายไม่
สมบูรณ์ 
บา้งมีโรค
ประจ า 
ตวัร้ายแรง 

 พฒันา 
การดา้น
สติ 
ปัญญาชา้
กวา่เด็ก
ทัว่ไป 

 พิการทาง
ร่างกาย
ตั้งแต่ยงั
เด็ก 

 ท่ีน่ีก็มีเด็ก
พิการ แต่
เขาก็ได้
โอกาส
เรียน
เช่นเดียวกั
บเด็ก
ทัว่ไป 

 ความ
แตกต่าง
ทาง
กายภาพ 
ท าให้
สงัคม
ประกอบ
ดว้ยผู ้
พิการ 

 เด็กมี
ความ
บกพร่อง
ทาง
ร่างกาย 

  

ไร้สญัชาติ และกลุ่มชาติพนัธ์ุ  ไม่ไดรั้บ
การ
รับรอง
ทาง
กฎหมาย 
เป็นลูก
ของ 

 เป็นชน
กลุ่มนอ้ย 
คนไร้
สญัชาติ 

         มีเด็กพม่า 
ลาวท่ีเกิด
ใน
ประเทศ
ไทย แต่
ไม่ได้
สญัชาติ
ไทย  

  



 
102 

ตารางที ่4.1  (ต่อ)                 

                 

ลกัษณะของเดก็ด้อยโอกาส 
ลกัษณะของเดก็ด้อยโอกาส 

1 ค าส าคญั 2 ค าส าคญั 3 ค าส าคญั 4 ค าส าคญั 5 ค าส าคญั 6 ค าส าคญั 7 ค าส าคญั 8 ค าส าคญั 
  แรงงาน

ต่างดา้ว 
ไม่มี
เอกสาร
แสดงตวั 

           ท าให้
ไม่ไดรั้บ
โอกาส
บาง
ประการ 

  

เร่ร่อน ไร้บา้น    ใชชี้วติอยู่
ในท่ี
สาธารณะ 
บา้งก็เป็น
คนเร่ร่อน
ทั้งครอบ 
ครัว 

 เด็กบาง
คนไม่มี
แมแ้ต่ท่ีอยู่
อาศยั ตอ้ง
อยูต่าม
ขา้งทาง
รถไฟ ใต้
สะพาน 
ขา้งถนน
หรือบา้น
ร้างเก่าๆ 

 เด็กเร่ร่อน
ท่ีน่ีบา้งก็
มาจาก
ครอบ 
ครัวท่ีพอ่
แม่ไม่
พร้อมมี
บุตร หรือ
พอ่แม่ติด
คุก เป็น
ตน้ 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ)                 

                 

ลกัษณะของเดก็ด้อยโอกาส 
ลกัษณะของเดก็ด้อยโอกาส 

1 ค าส าคญั 2 ค าส าคญั 3 ค าส าคญั 4 ค าส าคญั 5 ค าส าคญั 6 ค าส าคญั 7 ค าส าคญั 8 ค าส าคญั 
ถูกท าร้ายร่างกาย        บางครอบ 

ครัว ตอ้ง
ท างาน
หนกั พอ่
แม่กลบัมา
จาก
ท างานก็
เหน่ือย 
ฉุนเฉียว 
ประกอบ
กบัฐานะ
ไม่ดี ท า
ใหล้งไม้
ลงมือกบั
ลูก 

     แรงงาน
เด็กมกัถูก
ท าร้าย
ร่างกาย 
ทุบตี ได้
ค่าแรงท่ี
ไม่เป็น
ธรรม อีก
ทั้งท างาน
อยา่งไม่มี
วนัหยดุ 

 พอ่แม่ท า
ทารุณกบั
ลูกแท้ๆ
ของ
ตนเอง ไม่
วา่จะเกิด
จากความ 
เครียด 
อารมณ์ชัว่
วบู ความ
เช่ือ ภูมิ
หลงั หรือ
ความซน
ของเด็ก
เอง 
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จากตารางท่ี 4.1สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
 

4.1.1  มีพืน้ฐานฐานะครอบครัวยากจน 
เร่ืองฐานะครอบครัวยากจน ถือเป็นประเด็นท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทุกคนกล่าวถึง เน่ืองจาก

ฐานะของครอบครัว ไดส่้งผลกระทบอ่ืนๆต่อพื้นฐานชีวิตของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการศึกษา การ
ด ารงชีวิตประจ าวนั ความสัมพนัธ์ในครอบครัว หรือการได้รับโอกาสต่างๆจากสังคม ดงัค าให้
สัมภาษณ์ของผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่านท่ี 1 วา่ “บางครอบครัวมีปัญหาเร่ืองฐานะทางเศรษฐกิจ ท าให้
เด็กตอ้งท างานเล้ียงดูตวัเอง บา้งก็ไม่ไดรั้บการดูแลจากครอบครัว เกิดปัญหาบานปลาย ท าให้ตอ้ง
ประกอบอาชีพท่ีมีความเส่ียงผิดกฎหมาย จากจุดเร่ิมต้นเพราะความไม่พร้อมทางฐานะของ
ครอบครัวเท่านั้น” เช่นเดียวกนักบัค าใหส้ัมภาษณ์ของผูใ้หข้อ้มูลส าคญัท่านท่ี 4 วา่ “เด็กดอ้ยโอกาส
ท่ีน่ีส่วนใหญ่มาจากครอบครัวท่ีมีฐานะยากจน บางคนถึงขั้นอดอยาก ท าให้กระทบต่อชีวิตของพวก
เขาในหลายๆด้าน พวกเขาไม่ได้รับการศึกษาตามสิทธิขั้นพื้นฐาน การด ารงชีวิตต้องอยู่อย่าง
ยากล าบาก ด้ินรนดว้ยตวัเอง ไม่มีคนดูแลหรืออบรมสั่งสอน ขาดโอกาส โดยเฉพาะขาดความรักท่ี
ควรได้จากครอบครัว เน่ืองจากพ่อแม่ท างานหนัก ต้องด้ินรน ท าให้ไม่มีเวลาดูแลลูก กลับจาก
ท างานมาก็มีความฉุนเฉียว ประกอบกบัเศรษฐกิจท่ีไม่ดี ท าใหล้งไมล้งมือกบัเด็กอีก”  

นอกจากน้ีการมีพื้นฐานครอบครัวฐานะยากจน ไม่เพียงแต่ส่งผลท าให้กลุ่มเด็กเหล่าน้ีขาด
โอกาสต่างๆท่ีพึงจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตเท่านั้น พวกเขายงัไดรั้บความไม่เท่าเทียมอนักระทบต่อ
ความรู้สึกและจิตใจของพวกเขาด้วย จากการสัมภาษณ์พบว่า คนในสังคมภายนอกมักตีตรา
ภาพลกัษณ์เด็กดอ้ยโอกาสในทางลบ อาทิ มีรูปลกัษณ์ภายนอกน่ากลวั น่าจะมีอนัตราย อาจเป็นโรค 
มีนิสัยเกเร นิสัยลกัขโมย พูดจาหยาบคาย แต่งตวัก็มอซอ เป็นตน้ หรือกลุ่มคนยากจนทัว่ไปใน
สังคมก็ไม่ไดรั้บความเท่าเทียมในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยจ์ากสังคมเช่นกนั ดงัค าให้สัมภาษณ์ของ
ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่านท่ี 6 วา่ “พอมีฐานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกนั ความเท่าเทียมก็ไม่เกิดละ อยา่ง
ในประเทศไทย ใครท่ีมีฐานะดีก็จะไดรั้บการยอมรับความเป็นคนมากกวา่ ส่วนคนท่ีมีฐานะต ่าตอ้ย
ในสังคม ฐานะความเป็นคนก็จะลดลง” จะเห็นว่า ประเด็นเร่ืองพื้นฐานฐานะครอบครัวมีส่วน
ส าคญัอย่างยิ่งต่อการได้รับความเท่าเทียม และความเป็นธรรมจากสังคม ดงันั้นความหลากหลาย
ของฐานะเป็นส่วนหน่ีงท่ีท าใหม้นุษยถู์กเลือกปฏิบติั 

 
4.1.2  ถูกละเลยจากครอบครัว  
สถาบนัครอบครัวเป็นตวัแปรส าคญัในการปลูกฝัง อบรมบ่มเพาะให้เด็กเติบโตมาอย่าง

สมบูรณ์ ในทางกลบักนัจากผลการศึกษา พบว่า ครอบครัวก็เป็นรากฐานของปัญหาต่างๆเก่ียวกบั
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เด็ก ไม่ว่าจะเป็นการถูกปล่อยให้เติบโตตามยถากรรม ขาดคนเล้ียงดู ขาดตน้แบบท่ีดี ครอบครัว
แตกแยก ถูกทอดทิ้งใหอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสม การออกมาประกอบอาชีพตั้งแต่เยาวว์ยั 
หรือกลายเป็นเด็กขอทานขา้งถนน ไม่ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐาน เป็นตน้ ปัญหา
เหล่าน้ีส่งผลใหเ้ด็กไม่ไดรั้บโอกาสท่ีพึงไดจ้ากครอบครัว และสังคม เด็กจึงอ่อนแอและอ่อนไหวต่อ
ส่ิงเร้าภายนอก ผลการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัพบว่า องคก์รต่างๆลว้นแต่มีวิธีการดูแลเด็กดว้ย
การสร้างความผูกพนัเสมือนคนในครอบครัว ดงัเช่นการดูแลของสถานสงเคราะห์เด็ก มีแนวทาง 
ระเบียบปฏิบติั และเป้าหมายท่ีคล้ายคลึงกนั กล่าวคือ สร้างความอบอุ่น ความรัก และความเป็น
กนัเองให้แก่เด็ก เพราะกลุ่มเด็กด้อยโอกาสจะมีความเปราะบางของจิตใจ มกัไม่เห็นคุณค่าของ
ตวัเอง ตอ้งการความรัก ความอบอุ่น และการให้ความส าคญัดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษเพื่อฟ้ืนฟูและ
ปรับสภาพเขา้สู่การอยูร่่วมกนัในสังคม ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่านท่ี 3 กล่าววา่ “เราจึงดูแลเด็กในแบบ
ระบบครอบครัว จ าลองครอบครัวให้กบัเด็กๆ มีเจา้หนา้ท่ีท่ีเป็นคู่สามีภรรยากนัจริงๆ ท าหนา้ท่ีเป็น
พ่อแม่ให้แก่พวกเขา เพราะพวกเขาเติบโตมาจากการขาดแคลนความรัก ความอบอุ่น ดงันั้นระบบ
ครอบครัวจะช่วยบ าบดัพวกเขา” ซ่ึงการให้สัมภาษณ์น้ีสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั
ท่านท่ี 8 วา่ “ท่ีน่ีเราจะดูแลเด็กโดยเนน้บรรยากาศความเป็นครอบครัวท่ีผูใ้หญ่กบัเด็กไดใ้ชชี้วิตอยู่
ดว้ยกนั คือ ทุกอยา่งจะเป็นวิถีชีวิต ไม่ไดเ้ป็นทางการ เราจะเป็นทั้งเพื่อน พ่อ แม่ ญาติ เป็นทุกอยา่ง 
เพื่อให้พวกเขาไดรั้บรู้ว่า เขาเป็นท่ีตอ้งการของครอบครัวและมีคุณค่ามากส าหรับผูใ้หญ่ท่ีน่ี” ผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญัทุกท่านมีความคิดเห็นตรงกนัในเร่ืองความส าคญัของสถาบนัครอบครัวท่ีจะเป็นเกราะ
ป้องกนัปัญหาอ่ืนๆท่ีอาจเกิดข้ึนกบัเด็กต่อไป 

 
4.1.3  มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  
เร่ืองความบกพร่องทางกายภาพ จิตใจ หรือสติปัญญานั้น เป็นหน่ึงในความหลากหลายท่ี

พบในกลุ่มเด็กดอ้ยโอกาส จากการสัมภาษณ์พบวา่ เด็กดอ้ยโอกาสกลุ่มน้ีจะมีลกัษณะเป็นเด็กพิการ 
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสมอง และสติปัญญา อีกทั้งเด็กจะมีการเจริญเติบโต พฒันาการทาง
ร่างกาย สมอง สติปัญญาชา้กวา่เด็กทัว่ไป บางรายเป็นมาตั้งแต่ก าเนิด บางรายมีความบกพร่องเม่ือ
โตแลว้ จากนั้นจึงเขา้มาอยูใ่นความดูแลของมูลนิธิ ซ่ึงเด็กพิเศษกลุ่มน้ีจ าเป็นตอ้งอยูไ่ดรั้บการดูแล
จากเจา้หนา้ท่ีอยา่งใกลชิ้ด เพื่อรักษา บ าบดัให้พวกเขามีพฒันาการท่ีสมวยั และสามารถดูแลตวัเอง
ไดเ้ม่ือเติบใหญ่ ซ่ึงการให้สัมภาษณ์มีทิศทางเดียวกนัในเร่ืองของการไดรั้บหรือไม่ไดรั้บโอกาส
ต่างๆของผูมี้ความบกพร่องทางร่างกาย สมอง หรือสติปัญญา ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่านท่ี 6 กล่าวว่า 
“เม่ือลกัษณะทางกายภาพของเราต่างจากคนอ่ืน เราจะไม่ไดรั้บการยอมรับจากคนในสังคม ถึงแมว้า่
จะมีการรณรงคใ์ห้เกิดมีความเท่าเทียมแก่ผูพ้ิการ ไม่ให้เหยียดหยามหรือดูถูก กระนั้นก็ยงัมิใช่การ
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ใหเ้กียรติกนัอยา่งแทจ้ริง อยา่งเช่นการคดัเลือกบุคคลเขา้ท างาน ยงัมีการแบ่งแยกหรือไม่ให้โอกาส
กลุ่มคนท่ีบกพร่องทางร่างกาย แมว้า่งานบางประเภทนั้นพวกเขามีศกัยภาพสามารถปฏิบติัไดดี้เฉก
เช่นบุคคลทัว่ไป จะเห็นว่า คนไทยยงัไม่มองคนอย่างเท่าเทียมกนัจริงๆหรอก” อยา่งไรก็ตามผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญัท่านท่ี 5 ไดแ้สดงความคิดเห็นถึงความเปล่ียนแปลงของการให้โอกาสทางการศึกษาแก่
ผูพ้ิการวา่ “ปัจจุบนัการกระจายโอกาสหรือเปิดโอกาสทางการศึกษาส าหรับผูพ้ิการ มีมากข้ึนกวา่ใน
สมยัก่อนมาก ซ่ึงเวลาน้ีเด็กพิการสามารถเรียนหนงัสือร่วมกบัเด็กปกติทัว่ไปได ้อีกทั้งเด็กๆนกัเรียน
เองก็ยอมรับ และปฏิบติัตนกบัเพื่อนของเขาเสมือนคนปกติทัว่ไป” แมว้่าสถานการณ์และโอกาส
ของกลุ่มเด็กดอ้ยโอกาสท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจและสติปัญญานั้นจะดีข้ึนกวา่เดิมมาก 
แต่ยงัคงมีปัญหาและอุปสรรคในการพฒันา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเด็นของทศันคติท่ีมีต่อเด็กกลุ่มน้ี 
ดงัค ากล่าวของผูใ้หข้อ้มูลส าคญัท่านท่ี 7 ท่ีวา่ “เราจ าเป็นตอ้งสร้างทศันคติให้สังคมไดพ้ึงตระหนกั
วา่ ความพิการไม่ใช่ปัญหาส่วนบุคคลท่ีคนพิการหรือครอบครัวของเด็กพิการตอ้งเผชิญ และแกไ้ข
ปัญหาเพียงล าพงั แต่เราตอ้งเป็นส่วนหน่ึงท่ีเปิดโอกาสให้เด็กพิการเขา้มามีบทบาทมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของสังคมไดอ้ยา่งเตม็ท่ี” 

 
4.1.4  ไร้สัญชาติ และกลุ่มชาติพนัธ์ุ 
กลุ่มเด็กไร้สัญชาติและกลุ่มเด็กชาติพนัธ์ุเป็นกลุ่มเด็กดอ้ยโอกาสท่ีมีจ านวนเพิ่มสูงข้ึน โดย

สถานการณ์ของเด็กกลุ่มน้ีค่อนขา้งจะเรียกได้ว่า เป็นการด้อยโอกาสซ ้ าซ้อน เน่ืองมาจากการมี
สถานภาพของการเป็นเด็กต่างชาติ และการมีอ านาจต่อรองท่ีนอ้ยกวา่ผูใ้หญ่ จากผลการสัมภาษณ์ 
พบวา่ เด็กต่างชาติจะมีความเส่ียงถูกละเมิดสิทธิทางร่างกาย และจิตใจอยา่งมาก ไม่วา่จะเป็นการถูก
ล่อลวง บงัคบัใหค้า้ประเวณี ถูกกดข่ีข่มเหง หรือบงัคบัใชแ้รงงานอยา่งผิดกฎหมาย ซ่ึงส่วนใหญ่จะ
มาจากกมัพูชา ลาว และพม่า ท่ีอพยพติดตามมากบัพ่อแม่ท่ีเขา้มาเป็นแรงงาน รวมถึงเด็กต่างชาติท่ี
เกิดในประเทศไทย ทั้งน้ีปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัเด็กต่างชาติ นัน่คือ พวกเขาขาดโอกาสทางการศึกษา 
ทางด้านสาธารณสุข ขาดการเขา้ถึงสวสัดิการทางสังคมและสิทธิคุม้ครองตามกฎหมาย รวมถึง
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ท่ีตอบสนองความตอ้งการพื้นฐาน จากค าสัมภาษณ์ของผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั
ท่านท่ี 1 สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นโดยส่วนใหญ่ว่า “มีเด็กจ านวนมากท่ีไม่ไดรั้บการรับรองทาง
กฎหมาย บา้งก็เป็นลูกของกรรมกร แรงงานต่างดา้ว พวกเขาไม่มีเอกสารแสดงตวั กลายเป็นเด็กไร้
สัญชาติ ซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่นะ ท าใหพ้วกเขาไม่ไดรั้บโอกาสหลายๆอยา่งท่ีควรไดรั้บ” นอกจากนั้น
ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่านท่ี 7 ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า “ด้วยปัญหาทางการเงินของครอบครัวเด็ก
ต่างชาติ บีบคั้นให้เด็กตอ้งออกมาท างานก่อนวยัอนัควร ท าให้หมดโอกาสทางการเรียน เด็กจึงมี
โอกาสจบเพียงชั้นประถมหรือมธัยมศึกษาตอนนั้นเท่านั้น บางรายไม่สามารถเรียนหนังสือได้
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ต่อเน่ือง เพราะตอ้งยา้ยถ่ินตามการท างานของพ่อแม่” มากไปกวา่นั้นทศันคติของสังคมรอบขา้งยงั
ตีความภาพลกัษณ์ของกลุ่มคนชาติพนัธ์ุในแง่ลบ ส่งผลกระทบต่อจิตใจของเด็กกลุ่มน้ี 

 
4.1.5  เร่ร่อน ไร้บ้าน 
บุคคลท่ีออกมาใชชี้วิตในท่ีสาธารณะเป็นท่ีพกัอาศยั ท่ีท ามาหากิน โดยจะอยูต่ามจุดต่างๆ 

เช่น ใตท้างด่วน ใตส้ะพาน ป้ายรถโดยสารประจ าทาง ตลาด หรือแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญัท่านท่ี 2 ไดนิ้ยามวา่ เป็นผูใ้ชชี้วิตในท่ีสาธารณะ และเด็กเร่ร่อนในสังคมไทยเป็น 2 ประเภท 
ไดแ้ก่ 1) ตามลกัษณะการหาเล้ียงชีพ เช่น กลุ่มขอทาน กลุ่มประกอบอาชีพตามถนน 2) ตามวิถี
ด ารงชีวติ คือ เร่ร่อนตามวถีิชีวติของครอบครัว เช่น เคล่ือนยา้ยตามครอบครัวไปตามแหล่งงาน เป็น
ตน้ นอกจากน้ีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่านท่ี 2 ยงักล่าวเพิ่มเติมว่า “อีกกรณีหน่ึงท่ีพบ นั่นคือ เม่ือเด็ก
เร่ร่อนเติบโตไดมี้การสร้างครอบครัวในท่ีสาธารณะ กลายเป็นครอบครัวเร่ร่อนต่อไป เด็กท่ีเกิดมาก็
จะเป็นเด็กเร่ร่อนถาวร เพราะพ่อแม่ออกมาเร่ร่อนตั้งแต่เยาวว์ยั จึงจ าเป็นอยา่งมากท่ีทุกภาคส่วนจะ
เขา้มามีบทบาทในการช่วยเหลือ เพื่อจดับริการขั้นพื้นฐาน และบริการทางสังคมอ่ืนๆให้แก่เด็กกลุ่ม
น้ี รวมถึงประสานส่งต่อการดูแลตามความเหมาะสมให้แก่องค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อลดปัญหาทาง
สังคมท่ีจะเกิดข้ึนในภายภาคหนา้” สอดคลอ้งกบัจุดเร่ิมตน้การก่อตั้งมูลนิธิท่ีผูใ้หข้อ้มูลส าคญัท่านท่ี 
3 กล่าวไวว้า่ “มูลนิธิเร่ิมตน้จากการมองเห็นปัญหาของเด็กเร่ร่อนขา้งถนน จึงตอ้งการช่วยเหลือให้
เด็กๆไดอ้ยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีดีข้ึน พวกเขาควรไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ ไดรั้บความรักและความ
อบอุ่น เพื่อให้มีความเจริญเติบโตทั้งทางกาย สติปัญญา และทางจิตใจ ไดรั้บโอกาสทางการศึกษา
ตามความสามารถของแต่ละบุคคล โดยหวงัวา่ ในอนาคตพวกเขาจะกลบัไปด ารงชีวิตในสังคมได้
อยา่งมีคุณภาพ และเป็นประโยชน์แก่สังคม” 

 
4.1.6  ถูกท าร้ายร่างกาย  
เราจะพบเห็นสถานการณ์การท าร้ายร่างกาย ทุบตีเด็กไดท้ัว่ไปในสังคมไทย บา้งก็เกิดข้ึน

ภายในครอบครัว บา้งก็เป็นการทารุณกรรมของนายจา้ง บา้งก็เป็นการทารุณกรรมจากสังคมรอบ
ขา้ง พวกเขาไดรั้บความกระทบดา้นสุขภาพจิตจากการถูกท าร้าย และการเล้ียงดูท่ีไม่เหมาะสมอยา่ง
รุนแรง ท าให้ก่อนท่ีเด็กกลุ่มน้ีจะมาอยูใ่นความดูแลขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง มกัมีสภาวะทางอารมณ์ 
และจิตใจท่ีเปราะบางกวา่ปกติ เช่น มีพฤติกรรมกา้วร้าว วิตกกงัวล หวาดระแวงผูค้นรอบขา้ง อยูใ่น
ภาวะซึมเศร้า ลดทอนคุณค่าของตนเอง อารมณ์ผิดปกติแปรปรวน เป็นตน้ ส่งผลให้ไม่สามารถ
แสดงความรู้สึกออกมาไดอ้ยา่งเหมาะสมตามวยัของตนเอง  จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งเร่งบ าบดัเยียวยา 
และฟ้ืนฟูสภาพจิตใจเด็ก ซ่ึงผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่านท่ี 7 แสดงความคิดเห็นไวว้า่ “เร่ืองเด็กถูกทารุณ 
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ท าร้ายร่างกาย จะพบเห็นไดม้ากในกรณีของแรงงานเด็ก ทั้งถูกบงัคบัขู่เขญ็ ทุบตี เรียกไดว้า่ เป็นการ
ใช้แรงงานเด็กรูปแบบท่ีเลวร้าย เพราะให้เด็กท างานในสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภยั ไม่มีมาตรการใดๆ
ป้องกนั อีกทั้งยงัเอาเปรียบแรงงานเด็กดว้ยการใชง้านอยา่งไม่ค  านึงถึงมนุษยธรรม” นอกจากน้ีผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญัท่านท่ี 8 ใหค้วามคิดเห็นท่ีเกิดจากประสบการณ์การดูแลเด็กท่ีถูกท าร้ายร่างกายจากคน
ในครอบครัวว่า “จากการท างานท าให้พบเจอในหลากหลายกรณี การท่ีคนในครอบครัวท าร้าย
กนัเองเป็นเร่ืองท่ีสะเทือนใจมาก มีสาเหตุมากมายท่ีผูเ้ป็นพ่อแม่ท าทารุณกบัลูกแท้ๆ ของตนเอง ไม่
ว่าจะเกิดจากความเครียด อารมณ์ชั่ววูบ ความเช่ือ ภูมิหลงั หรือความซนของเด็กเอง ซ่ึงเม่ือเกิด
เหตุการณ์การท าร้าย ล่วงละเมิดสิทธิเด็กภายในครอบครัว โดยส่วนใหญ่แลว้พ่อหรือแม่ก็จะปิดปาก
เงียบ ไม่กล้าออกมาเรียกร้องความถูกต้องให้แก่ลูก สุดท้ายเด็กก็ต้องทนอยู่กับสภาวะเช่นนั้น
เร่ือยไป อย่างน้ีเด็กจะเติบโตมาอยา่งมีคุณค่าไดอ้ย่างไร ถา้เขาไม่ไดซึ้มซบัประสบการณ์ท่ีดีตั้งแต่
จากสถาบนัครอบครัว” 

อยา่งไรก็ตามจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่านท่ี 2 ไดแ้สดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า 
“ใครๆก็สามารถเป็นคนด้อยโอกาส หากเราถูกปิดกั้นด้วยเง่ือนไขบางอย่าง ท าให้ไม่อาจเขา้ถึง
โอกาสในบางเร่ืองท่ีควรได ้เขาก็จะกลายเป็นคนดอ้ยโอกาส” สอดคลอ้งกบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่านท่ี
8 กล่าววา่ “ เด็กท่ีเกิดในครอบครัวมีฐานะก็เป็นเด็กดอ้ยโอกาสไดเ้หมือนกนันะ เช่น เขาอาจดอ้ย
โอกาสในการเลือกใช้ชีวิตหรือด้อยโอกาสในการหาประสบการณ์บางอย่าง เป็นตน้” ดงันั้นใน
ความเป็นจริง คนทุกคนไม่อาจไดรั้บโอกาสในทุกเร่ือง และทุกคนก็ไม่ไดด้อ้ยโอกาสในทุกเร่ือง
เช่นกนั 

 
4.2  ประเด็นความรู้เพือ่เสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของมนุษย์ทีม่ต่ีอเด็ก

ด้อยโอกาส 

 

ผลการสัมภาษณ์ท าให้ทราบถึงความหลากหลายของเด็กดอ้ยโอกาสในสังคมไทย อนัจะ
เป็นพื้นฐานในการสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กด้อยโอกาส ล าดบั
ต่อไปผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัจึงได้แสดงความคิดเห็นถึงประเด็นความรู้ท่ีสามารถช่วยเสริมสร้างความ
เขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส ซ่ึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งสอน
ให้เด็กทัว่ไปและเด็กด้อยโอกาสเข้าใจว่า พวกเขาเท่าเทียมกัน มีศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์เสมอ
เหมือนกนั ทุกคนสมควรพึงไดรั้บปัจจยัขั้นพื้นฐานส าหรับการด ารงชีวิต ทั้งทางดา้นสุขภาพ ดา้น
อาหาร ด้านท่ีอยู่อาศยั รวมถึงโอกาสต่างๆในการพฒันาตน ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้
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ขอ้มูลส าคญัพบวา่มี 3 ประเด็นความรู้ ไดแ้ก่ 1) เร่ืองสิทธิมนุษยชน 2) เร่ืองหลกัศาสนา และ3) เร่ือง
หนา้ท่ีพลเมือง ดงัตารางท่ี 4.2 
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ตารางที ่4.2 ประเด็นความรู้เพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาสจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 
 

ประเด็นความรู้ 
ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 

1 ค าส าคญั 2 ค าส าคญั 3 ค าส าคญั 4 ค าส าคญั 5 ค าส าคญั 6 ค าส าคญั 7 ค าส าคญั 8 ค าส าคญั 
สิทธิมนุษยชน  ใหเ้ด็ก

เขา้ใจวา่ 
คนทุกคน
ท่ีดู
แตกต่าง
กนั แต่
ยอ่มไดรั้บ
สิทธิ
พ้ืนฐาน
เหมือน 
กนั  

 สอนให้
เขา้ใจวา่ 
เราและ
เขาเท่ากนั 
ดงันั้น
เร่ือง
พ้ืนฐานท่ี
จ าเป็น 
ตอ้งสอน 
คือ สิทธิ
มนุษยชน 

 เด็กควร
ไดรู้้วา่ คน
ทุกคน
เลือกอยู ่
เลือกมี
ชีวติ เลือก
เรียน 
เลือกท า
ทุกอยา่ง
ไดต้าม
สิทธ์ิของ
ตน 

 ดว้ย
ปัจจุบนั
คนมี
โอกาส
ชอบเอา
เปรียบคน
ดอ้ย
โอกาส
กวา่ จึง
ควร
ปลูกฝัง
เร่ืองความ
เท่าเทียม
กนัของ
มนุษย ์ 
 
 

   น าสิทธิ
มนุษย 
ชนมา
สอนเป็น
พ้ืนฐาน 
ใหเ้ขาไดรู้้
ถึงสิทธิ
ของตน 
และได้
เขา้ใจผูอ่ื้น 

 เร่ืองสิทธิ
มนุษย 
ชนจะเป็น
พ้ืนฐาน
การสร้าง
ความ
เขา้ใจท่ีดี 
เพราะเด็ก
ทุกคนมี
สิทธ์ิ 
โอกาสท่ี
เท่าเทียม
และ
เหมือน 
กนั 

 มีปัญหา
ทาง
เศรษฐกิจ
ของครอบ 
ครัว 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ)                 

                 

ประเดน็ความรู้ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคญั 

1 ค าส าคญั 2 ค าส าคญั 3 ค าส าคญั 4 ค าส าคญั 5 ค าส าคญั 6 ค าส าคญั 7 ค าส าคญั 8 ค าส าคญั 
        ซ่ึงเป็น

ส่วนหน่ึง
ของสิทธิ
มนุษย 
ชน 

        

หลกัศาสนา      เร่ือง
คุณธรรม 
ความดี 
เพื่อเขา้ถึง
การเคารพ
ในคุณค่า
ของ
ตนเอง 
การเคารพ 
และ 
 
 

   ตอ้งน า
หลกั
ศาสนามา
มีส่วน
ร่วม 
เพราะ 
การสร้าง
ความ
เขา้ใจ  
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ตารางที ่4.2  (ต่อ)                 

                 

ประเดน็ความรู้ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคญั 

1 ค าส าคญั 2 ค าส าคญั 3 ค าส าคญั 4 ค าส าคญั 5 ค าส าคญั 6 ค าส าคญั 7 ค าส าคญั 8 ค าส าคญั 
      ปฏิบติัดี 

ไม่เบียด 
เบียนต่อ
ผูอ่ื้น 

   เช่นน้ีมนั
เป็นเร่ือง
ทางใจ
มากกวา่ 

      

หนา้ท่ีพลเมือง    สอนเร่ือง
สิทธิของ
เดก็ และ
หนา้ท่ี
พลเมือง
ควบคู่ไป
ดว้ย 
เพ่ือใหเ้กิด
การรับผดิ 
ชอบต่อ
หนา้ท่ีของ
ตนเอง 

       สอนใหเ้ขา
รู้ดว้ยวา่ 
ท  าอยา่งไร
จะไม่
ละเมิด
สิทธิของ
ผูอ่ื้น และรู้
หนา้ท่ีของ
ตนต่อ
สังคม 
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จากตารางท่ี 4.2 สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
ประเด็นความรู้เร่ืองสิทธิมนุษยชน ผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญทุกท่านมีความคิดเห็นตรงกันว่า 

ประเด็นความรู้ส าคญัท่ีควรเร่ิมตน้ คือ เร่ืองสิทธิมนุษยชน โดยให้ความรู้ขั้นพื้นฐานแก่เด็กทุกคน 
เน่ืองจากจะท าให้เขา้ใจถึงสิทธิประจ าตวัของบุคคลท่ีพึงมีพึงได ้ไม่วา่จะมีความแตกต่างทางฐานะ 
การศึกษา เช้ือชาติ สัญชาติ วฒันธรรม หรือความสมบูรณ์ความบกพร่องของร่างกาย สติปัญญา และ
จิตใจ ทุกคนต่างมีสิทธิขั้นพื้นฐานเช่นเดียวกนั ดงัท่ีผูใ้หข้อ้มูลส าคญัท่านท่ี 2 กล่าววา่ “ไม่วา่จะยาก
ดีมีจนมาจากไหน เป็นคนเช้ือชาติใด เพศหญิงหรือชาย เป็นเด็กหรือผูใ้หญ่ ยอ่มมีศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษยอ์ยา่งเท่าเทียมกนั ซ่ึงมนัเป็นพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน” คลา้ยคลึงกบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่านท่ี 
7ว่า “เร่ืองสิทธิมนุษยชนจะเป็นพื้นฐานการสร้างความเขา้ใจท่ีดี เพราะเด็กทุกคนมีสิทธ์ิจะไดรั้บ
ประโยชน์ โอกาสท่ีเท่าเทียมและเหมือนกนั ไม่วา่เขาจะพิการ ยากจน มีปัญหาชีวิต อยูใ่นสลมั หรือ
เร่ร่อน อย่างไรก็ตามเขาก็เป็นมนุษยเ์หมือนๆกบัเรา สมควรท่ีจะไดใ้นส่ิงท่ีควรได”้ สอดคลอ้งกบั
ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่านท่ี 3 “น าสิทธิมนุษยชนมาใช้สอนได้นะ เด็กทัว่ไปควรเรียนรู้ว่า คนทุกคน
สามารถเลือกมีชีวิต เลือกกระท า เลือกเรียนไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนัตามสิทธ์ิของตน ไม่ใช่เพียงแค่เด็ก
ด้อยโอกาสนะท่ีเราควรท าความเข้าใจ แต่คนพิการ คนชรา และอ่ืนๆด้วยท่ีเราทุกคนควรพึง
ตระหนกัในสิทธิของพวกเขา ไม่ละเมิด และใหเ้กียรติ” 

ประเด็นความรู้เร่ืองหลกัศาสนา ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัส่วนหน่ึงไดแ้สดงความคิดเห็นเพิ่มเติมท่ี
นอกเหนือไปจากประเด็นความรู้เร่ืองสิทธิมนุษยชน กล่าวคือ การจะท าให้เข้าใจในความ
หลากหลายของมนุษย ์ควรจะน าเอาหลกัศาสนามาเป็นส่วนหน่ึงของการเสริมสร้างความเขา้ใจดว้ย 
โดยเป็นหลกัศาสนาประเภทศีลธรรม และคุณธรรม เพื่อปลูกฝัง และบ่มเพาะให้เด็กมีความคิด และ
การกระท าท่ีดี อนัจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ย
โอกาสไดอ้ย่างดียิ่งข้ึน ดงัค าให้สัมภาษณ์ของผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่านท่ี 3 ว่า “ประเด็นความรู้ท่ีจะ
สนบัสนุนสิทธิมนุษยชนในทางปฏิบติั คือ หลกัศาสนา เนน้สอนเร่ืองคุณธรรม ความดี เพื่อให้เด็ก
ทัว่ไปและเด็กด้อยโอกาสได้เข้าถึงการเคารพในคุณค่าของตนเอง การเคารพ และปฏิบติัดี ไม่
เบียดเบียนต่อผูอ่ื้น” 

ประเด็นความรู้เร่ืองหนา้ท่ีพลเมือง จากการสัมภาษณ์พบวา่ หากจะสร้างความเขา้ใจในเร่ือง
สิทธิมนุษยชน อนัเป็นสิทธิประจ าตวัของมนุษยทุ์กคน ในทางกลบักนัเม่ือเด็กไดเ้รียนรู้ถึงสิทธิของ
ตนแลว้ จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งเรียนรู้เร่ืองสิทธิและหน้าท่ีพลเมืองของตนเอง เช่นความคิดเห็น
ของผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่านท่ี 6 ว่า “เร่ืองสิทธิมนุษยชนสามารถมาสอนเป็นพื้นฐานได ้แต่ตอ้งสอน
ใหเ้ขารู้ดว้ยวา่ ท าอยา่งไรจะไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น เขา้ใจผูอ่ื้น ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น นอกเหนือไปจาก
การรู้สิทธิของตน” 
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อยา่งไรก็ตามจากความคิดเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัพบวา่ ประเด็นความรู้ทั้ง 3 ประเด็นท่ี
กล่าวขา้งตน้เป็นเพียงความรู้ท่ีจะถ่ายทอดให้เด็กไดเ้รียนรู้ และเขา้ใจในความหมาย ความส าคญั 
ลกัษณะ หรือประเภทเท่านั้น หากแต่ควรมีกระบวนการอนัส าคญัยิง่กวา่ท่ีจะท าให้เกิดการสร้างหรือ
ปรับทศันคติเร่ืองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ความเท่าเทียมกนั และความเป็นธรรม ให้แนวคิดน้ี
กลายเป็นส่วนหน่ึงของความคิด และพฤติกรรม ดงันั้นกระบวนการสร้างความเขา้ใจในความ
หลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส จึงไม่ใช่เพียงให้เด็กอ่าน ท่องจ าความรู้เป็นตวัหนงัสือ 
แต่จ าเป็นตอ้งให้เด็กเขา้ถึงความรู้นั้นๆจากการปฏิบติัจริงดว้ย สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญัท่านท่ี 5 “การท่ีจะท าให้คนเราเขา้ใจความเท่าเทียมกนั มนัเป็นเร่ืองทางจิตใจมากกว่า 
ดงันั้นเราตอ้งสอนใหเ้ขาเห็นถึงจิตใจของผูอ่ื้น ใหเ้ขามีความรัก และเห็นคุณค่าในความเป็นคน การ
ท่ีเราไปสอนปากเปล่า จะไม่สามารถท าให้เขาเรียนรู้ไดอ้ยา่งถ่องแท ้แต่หากไดย้กเร่ืองราวใกลต้วั
ในชีวิตประจ าวนัของเขามาให้เขา้ไดส้ัมผสั เขาจะเขา้ใจ ยอมรับ และปฏิบติัตาม” ซ่ึงเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนักบัความคิดเห็นของผูใ้หข้อ้มูลส าคญัท่านท่ี 8 วา่ “เร่ืองสิทธิมนุษยชนไม่ใช่เพียงแค่
เป็นความรู้ มนัเป็นเร่ืองของทศันคติ ดงันั้นจึงไม่ใช่สอนแค่ให้เด็กได้รู้ แต่ตอ้งสอนให้เขาเขา้ใจ 
และน าไปใชเ้ป็นหลกัพื้นฐานของชีวติ” 
 

4.3  องค์ประกอบที่มีผลต่อการเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของมนุษย์ที่มี
ต่อเด็กด้อยโอกาส 

 
หลงัจากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัในประเด็นการศึกษาเร่ืองความหลากหลายของเด็ก

ดอ้ยโอกาสในสังคมไทย และประเด็นความรู้เพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของ
มนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาสแลว้ พบวา่ กลุ่มเด็กดอ้ยโอกาสอนัเป็นกลุ่มเป้าหมายในการเสริมสร้าง
ความเขา้ใจมีลกัษณะอยู่ 6 ประเภท ได้แก่ 1) มีพื้นฐานฐานะครอบครัวยากจน 2) ถูกละเลยจาก
ครอบครัว 3)  มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจและสติปัญญา 4) ไร้สัญชาติ และกลุ่มชาติพนัธ์ุ 5) 
เร่ร่อน ไร้บา้น และ6) ถูกท าร้ายร่างกาย ส่วนประเด็นความรู้ท่ีถือเป็นประเด็นหลกัในการเสริมสร้าง
ความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส นัน่คือ เร่ืองสิทธิมนุษยชน  

จากการคน้ควา้เอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อศึกษาหาองค์ความรู้ท่ีสามารถท า
ใหเ้ด็กทัว่ไปเกิดความเขา้ใจเร่ืองสิทธิมนุษยชน อนัจะส่งผลให้เกิดความเขา้ใจในความหลากหลาย
ของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส พบวา่ จ  าเป็นตอ้งให้เด็กเขา้ใจประเด็นความรู้ใหญ่ๆใน 3 หวัขอ้
ส าคญั ไดแ้ก่ เคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์เสมอภาคหรือเท่าเทียม และเป็นธรรม เพราะถือเป็น
องค์ประกอบท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กด้อย
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โอกาส โดยในแต่ละหวัขอ้ใหญ่จะมีประเด็นความรู้ยอ่ยๆ อนัจะช่วยสนบัสนุนใหเ้กิดความเขา้ใจใน
ความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาสมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ีผลการศึกษาไดจ้ากการสัมภาษณ์
ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทั้ง 8 ท่าน น ามาซ่ึงองค์ประกอบท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างความเขา้ใจในความ
หลากหลายของมนุษย์ท่ีมีต่อเด็กด้อยโอกาส อนัเป็นไปตามวตัถุประสงค์การวิจยัข้อ 1 ผลการ
วเิคราะห์เชิงเน้ือหา ดงัตารางท่ี 4.3  
 
ตารางที ่4.3  องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อ

เด็กดอ้ยโอกาส 
 

ประเด็นความรู้ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

1.เห็นคุณค่าในตวัเอง         

2.ยอมรับนบัถือตวัเอง         

3.เคารพ ใหเ้กียรติ และไม่เหยยีดหยามผูอ่ื้น         

4.ไม่ละเมิดสิทธิ และไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น         

เสมอภาคหรือเท่าเทยีม 

1.ไม่เลือกปฏิบติั         

2.เขา้ใจและยอมรับในความแตกต่างของผูอ่ื้น         

3.ไดรั้บโอกาสขั้นพื้นฐานเสมอเหมือนกนั         

เป็นธรรม 

1.ยดึมัน่ในความถูกตอ้ง         

2.ไม่มีระบบสองมาตรฐาน         

3.มีความรับผดิชอบในหนา้ท่ีของตนเอง         

4.มีคุณธรรม ความดี         

 
จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ในแต่ละประเด็นความรู้ใหญ่ทั้ง 3 หวัขอ้ ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัไดแ้สดง

ความคิดเห็นถึงประเด็นความรู้ยอ่ย อนัจะช่วยสนบัสนุนให้เกิดความเขา้ใจในความหลากหลายของ
มนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาสไวด้งัน้ี 
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 1)  เคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
  (1) บุคคลจ าเป็นตอ้งตระหนกัรู้ และเห็นคุณค่าในตวัเอง หมายถึง เป็นบุคคลท่ีมีความ
นึกคิด ทศันคติ และพฤติกรรมท่ีรู้จกัจุดเด่น จุดดอ้ยของตนเอง มีความเช่ือมัน่ในตนเอง ยอมรับ 
และภาคภูมิใจในตนเองและผูอ่ื้น รวมถึงเขา้ใจความแตกต่างระหวา่งบุคคล ตลอดจนมีความรู้สึกดี
กบับุคคลรอบขา้ง สามารถปรับตวัทางอารมณ์ให้เขา้กบัสังคม เม่ือเผชิญกบัอุปสรรคก็สามารถ
ยอมรับกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนได ้บุคคลท่ีเห็นคุณค่าของตวัเอง จะเป็นคนท่ีผูอ่ื้นรัก และรักผูอ่ื้น ผูท่ี้
ตระหนักในคุณค่าของตวัเอง จะเป็นผูท่ี้ตระหนกัในคุณค่าของผูอ่ื้นเช่นเดียวกนั ดงัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญัท่านท่ี 1 กล่าววา่ “การปลูกฝังและสร้างความรู้สึกตระหนกัและเห็นคุณค่าในตวัเองให้แก่เด็ก 
จะท าใหเ้ด็กมีทศันคติเชิงบวกกบัตวัเอง อนัมีผลต่อทศันคติท่ีมีต่อผูอ่ื้นดว้ย พวกเขาเพียงแต่มีตน้ทุน
ชีวติท่ีไม่เท่าเทียมกบัผูอ่ื้น ทั้งในเร่ืองของสติปัญญา และส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆท่ีไม่เอ้ืออ านวยให้พวกเขา
เกิดการพฒันาตน นัน่ส่งผลใหพ้วกเขาไม่เห็นคุณค่าของตวัเอง” สอดคลอ้งกบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่าน
ท่ี 3 กล่าวไวว้า่ “เราจะสอนเสมอวา่ พวกเขามีความส าคญัมากกบัคนท่ีน่ี พวกเขาคือครอบครัวของ
เรา ซ่ึงช่วยท าใหเ้ด็กๆรู้สึกถึงคุณค่าของตวัเอง เม่ือเขาเคารพตวัเอง เขาจะรู้จกัท่ีจะเคารพผูอ่ื้น ถา้เรา
ไม่รู้คุณค่าของตวัเอง แลว้ใครจะรู้ถึงคุณค่าของเรา คนเราไม่สามารถเลือกเกิดได้ จึงจ าเป็นตอ้ง
ยอมรับในตวัเอง และยอมรับในส่ิงท่ีผูอ่ื้นเป็น” 
  (2) บุคคลตอ้งรู้จกัการยอมรับนบัถือตนเอง หมายถึง มีความรับผิดชอบต่อการกระท า
ของตนเอง มีความภาคภูมิใจในผลส าเร็จท่ีตนเองท า การนบัถือตนเองเป็นลกัษณะทางความคิดของ
บุคคลเก่ียวกับตนเองท่ีให้คุณค่า และความหมายแก่ตนเอง เป็นเสมือนส่ิงท่ีหล่อเล้ียงจิตใจให้
สมบูรณ์แข็งแรง บุคคลท่ีไม่นับถือตนเอง หรือมีความนบัถือตนเองต ่าจะไม่มีความสงบในจิตใจ 
รู้สึกไม่พึงพอใจในตนเอง มีความอิจฉาริษยา และหลีกหนีปัญหา ซ่ึงบ่อยคร้ังท่ีตน้ทุนของชีวิต หรือ
สภาพแวดลอ้ม ไดส่้งผลกระทบท าให้เด็กดอ้ยโอกาสไม่มีการยอมรับนบัถือตนเอง ดงัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญัท่านท่ี 3 กล่าววา่ “ดว้ยพื้นหลงัของชีวิตคนเราไม่เท่ากนั เม่ือเด็กดอ้ยโอกาสไดไ้ปอยูร่่วมกบั
ผูอ่ื้นในสังคม เห็นเขามีพ่อแม่ บางคร้ังถูกลอ้เลียนจากเพื่อน ส่งผลให้เด็กๆซึมซบัความรู้สึกเหล่าน้ี
มาโดยตรง พวกเขาจะเกิดความไม่มัน่ใจ และไม่ศรัทธา ไม่ยอมรับนบัถือตนเอง ในขณะเดียวกนัก็
รู้สึกไม่เคารพนบัถือผูอ่ื้นดว้ย ผมเห็นว่า เป็นเร่ืองท่ีดี หากสอนให้เด็กทัว่ไปในสังคมตระหนกัถึง
การเคารพในความเป็นมนุษย ์และใหเ้กียรติผูอ่ื้น เพื่อการอยูร่่วมกนัของคนในสังคม” 
  (3) บุคคลจ าเป็นต้องตระหนักถึงการเคารพ ให้เกียรติ และไม่เหยียดหยามผูอ่ื้น 
หมายถึง การท่ีบุคคลพึงปฏิบติัต่อผูอ่ื้นอย่างมนุษยพ์ึงปฏิบติัต่อกนั เป็นการให้ความเคารพ และ
ยอมรับในบุคคลอ่ืนทั้งทางกาย วาจา และใจ เน่ืองด้วยธรรมชาติของมนุษย์ต่างต้องการความ
ภาคภูมิใจในตวัเอง ทุกคนปรารถนาการยอมรับนบัถือจากผูอ่ื้นในสังคม ซ่ึงจะมีผลท าให้บุคคลเห็น



117 

คุณค่าในตวัเองมากยิ่งข้ึน ดังนั้นจึงพบว่า ไม่มีใครปรารถนาอยากคบหาสมาคมกับบุคคลท่ีมี
พฤติกรรมชอบบัน่ทอน ท าลายความภาคภูมิใจ หรือท าลายเกียรติ เหยียดหยามผูอ่ื้น ทั้งน้ีผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญัท่านท่ี 2 และ7 มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ “ คนทุกคนมีความเท่าเทียมกนั ไม่วา่เขาจะ
เป็นคนยากดีมีจน พิการ หรือสูงต ่าด าขาวอยา่งไร ต่างก็เป็นมนุษยเ์สมอเหมือนกนัท่ีตอ้งการความมี
เกียรติมีศกัด์ิศรีใหแ้ก่ตนเอง” นอกจากน้ีผูใ้หข้อ้มูลส าคญัท่านท่ี 3 กล่าวเพิ่มเติมวา่ “โดยปกติมนุษย์
มักจะหาความภาคภูมิใจจากส่ิงหน่ึงส่ิงใดในชีวิตให้แก่ตนเอง อาจจะเป็นการศึกษา ฐานะ 
ความสามารถ การงาน หนา้ตา หรืออ่ืนๆ ซ่ึงช่วยท าใหม้นุษยน์ั้นรู้สึกมีความมัน่ใจในคุณค่าของการ
ด ารงชีวติอยู ่เราจึงสอนเด็กเสมอวา่ เม่ือเกิดมามีตน้ทุนชีวิตนอ้ยกวา่คนอ่ืน จึงตอ้งตั้งใจท าส่ิงท่ีมีอยู่
ท่ีกระท าอยูใ่หดี้ท่ีสุด เพื่อภายภาคหนา้จะไดภู้มิใจความส าเร็จของตนเอง” 
  (4) บุคคลพึงตระหนึกถึงการไม่ละเมิดสิทธิ และไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น หมายถึง บุคคลต่าง
มีสิทธิ เสรีภาพประจ าตวัของตน บุคคลจ าเป็นตอ้งปฏิบติั และใช้สิทธิของตนตามขอบเขต ไม่มาก
เกินไปจนละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น หรือท าให้ผูอ่ื้นไดรั้บผลกระทบจากการกระท านั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น
การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม โดยผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่านท่ี 8 แสดงความคิดเห็น
เร่ืองสิทธิของเด็กไวว้า่ “ตามอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก พวกเขามีสิทธิอยู ่4 ประการ ไดแ้ก่ สิทธิท่ีจะ
มีชีวิต สิทธิท่ีจะไดรั้บการเล้ียงดู สิทธิท่ีจะได้รับการพฒันา และสิทธิท่ีจะได้รับการเขา้ไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่างๆทางสังคม ซ่ึงพวกเขาพึงมีพึงไดใ้นสิทธิดงักล่าว แมแ้ต่พ่อแม่ก็ไม่สามารถ
ละเมิดสิทธิน้ีได ้หากสังคมยึดถือความเป็นธรรมเป็นหลกั ก็จะไม่เกิดการละเมิดหรือเบียดเบียน
ผูอ่ื้น” นอกจากน้ีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่านท่ี 6 และ 7 มีความคิดเห็นสอดคล้องกนัว่า “คนทุกคนพึง
ไดรั้บสิทธ์ิขั้นพื้นฐานอยา่งเท่าเทียมกนั เราจ าเป็นตอ้งรู้สิทธิของตนเอง และเคารพในสิทธิของผูอ่ื้น 
ทั้งน้ีการไม่ละเมิดสิทธิ และไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น ถือเป็นการเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยป์ระการ
หน่ึง” 

2)  เสมอภาคหรือเท่าเทียม  
 (1) บุคคลพึงไม่เลือกปฏิบติั หมายถึง บุคคลควรปฏิบติัต่อทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั โดย
ไม่ค  านึงถึงความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองเช้ือชาติ ศาสนา เผ่าพนัธ์ุ เพศ วฒันธรรม ฐานะ 
การศึกษา ความคิดเห็นหรือทศันคติ เป็นตน้ ทั้งน้ีการกีดกนั การแบ่งแยก หรือการให้สิทธิพิเศษ
บุคคลใดบุคคลหน่ึงอย่างไม่เป็นธรรม ดว้ยเหตุเพราะบุคคลนั้นมีลกัษณะท่ีต่างไปจากสังคมส่วน
ใหญ่ น ามาซ่ึงความแตกแยก และความไม่เสมอภาคในสังคม อย่างไรก็ตามการเลือกปฏิบติัอย่าง
เป็นธรรมก็ถือเป็นการกระท าในด้านบวก กล่าวคือ เป็นการปฏิบติัต่อส่ิงท่ีมีสาระส าคญัอย่าง
แตกต่างกนั อาทิ การเรียกเก็บภาษีตามฐานรายได ้การท าให้บุคคลท่ีมีฐานะดอ้ยกวา่คนอ่ืนให้ไดรั้บ
สิทธินั้นอยา่งเท่าเทียมกนั เป็นตน้ อาจกล่าวไดว้า่ การปฏิบติัท่ีไม่เหมือนกนัไม่อาจสรุปวา่เป็นการ
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เลือกปฏิบติัทุกกรณีไป ข้ึนอยูก่บัเป้าหมายของการกระท านั้นๆดว้ย สอดคลอ้งกบัผลการสัมภาษณ์
ของผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่านท่ี 2 และ 3 กล่าววา่ “ท่ามกลางความแตกต่าง ทุกคนมีความเป็นมนุษยท่ี์
ควรไดรั้บสิทธิขั้นพื้นฐานอยา่งเท่าเทียมกนั ทั้งทางดา้นสุขภาพ ดา้นท่ีอยูอ่าศยั ดา้นอาหาร และดา้น
การศึกษา ทุกคนจะไดรั้บการปฏิบติัภายในกรอบ กติกาท่ีเหมือนกนัโดยไม่แบ่งแยก” ซ่ึงผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญัท่านท่ี 8 มีความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า “บุคคลจะไม่รู้สึกถึงความไม่เท่าเทียมกนั หากเขาไม่ถูก
เลือกปฏิบติั ไม่ถูกปฏิเสธ ดว้ยเหตุเพราะความแตกต่าง” 
 (2) บุคคลพึงเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างของผูอ่ื้น หมายถึง การท่ีบุคคล
ตระหนัก หรือมีทศันคติว่า ความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นส่ิงท่ียอมรับได้ และถือเป็นความ
หลากหลายของสังคม อนัจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพึ่งพาอาศยักนั แต่ในขณะเดียวกนันั้นความ
แตกต่างอาจกลายเป็นปัญหา หากคนในสังคมแบ่งแยกพวกพอ้ง กีดกนัคนส่วนนอ้ยจากสังคมส่วน
ใหญ่ และมองความแตกต่างเป็นความแปลกแยก น ามาซ่ึงปัญหาความเหล่ือมล ้า และไม่เท่าเทียมกนั
ในสังคมต่อไป ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่านท่ี 1 และ3 กล่าวถึงเร่ืองน้ีไวว้า่ “เป็นเร่ืองส าคญัอยา่งยิ่งท่ีเรา
ควรปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงการยอมรับนบัถือในตวัเอง และเขา้ใจยอมรับในส่ิงท่ี
ผูอ่ื้นเป็น เพื่อลดอคติอนัส่งผลให้เกิดการปฏิบติัต่อผูอ่ื้นอย่างไม่เสมอภาค ให้พวกเขาไดเ้ขา้ใจว่า 
คนทุกคนท่ีผวิเผนิอาจแตกต่างกนั แต่แทจ้ริงแลว้ต่างมีความเป็นมนุษยเ์สมอเหมือนกนั” 
 (3) บุคคลพึงค านึงถึงการไดรั้บโอกาสขั้นพื้นฐานเสมอเหมือนกนั หมายถึง ในฐานะท่ี
เกิดมาเป็นมนุษย ์จึงพึงมีสิทธิขั้นพื้นฐานอนัเป็นสิทธิประจ าตวัติดตวัมาแต่ก าเนิด นั่นคือ สิทธิ
มนุษยชน ซ่ึงทุกบุคคลจะได้รับสิทธ์ินั้น ได้แก่ สิทธิทางพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทาง
เศรษฐกิจ สิทธิทางสังคม และสิทธิทางวฒันธรรม อนัแสดงถึงความเท่าเทียมของบุคคลท่ีไม่วา่จะมี
ความแตกต่างกนัอย่างไรก็ไดรั้บสิทธิอย่างเสมอเหมือนกนั ทั้งน้ีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่านท่ี 2 แสดง
ความคิดเห็นวา่ “ความเท่าเทียมเกิดข้ึน เม่ือการจดัสรรไดก้ระท าอยา่งเป็นธรรม” สอดคลอ้งกบัค า
กล่าวของผูใ้หข้อ้มูลส าคญัท่านท่ี 5 และ7 ไดก้ล่าวไวว้า่ “ไม่วา่จะมาจากไหน หลากศาสนา เช้ือชาติ
ใด ดอ้ยโอกาสหรือไม่ เราก็ควรใหโ้อกาสท่ีเหมือนกนับนพื้นฐานของความหลากหลายน่ีแหละ” 

3) เป็นธรรม  
 (1) บุคคลจ าเป็นตอ้งยึดมัน่ในความถูกตอ้ง หมายถึง การท่ีบุคคลมีทศันคติ พฤติกรรม

ท่ียึดถือกฎกติกา กรอบการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งตามกฎเกณฑ์ท่ีสังคมก าหนดไว ้เป็นหลกัในการด าเนิน
ชีวติร่วมกบัผูอ่ื้นโดยปราศจากอคติใดๆ สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่านท่ี 4  และ 7 
วา่ “สังคมจะเกิดความเป็นธรรมไดห้รือไม่นั้น ข้ึนอยู่กบัผูต้ดัสิน ผูป้กครองของสังคมว่า ด ารงตน
อยู่ในความถูกตอ้งดีงามมากน้อยแค่ไหน จึงจะเห็นว่า การจะตดัสินว่า ส่ิงใดถูกหรือผิด จะมีเร่ือง
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ของทศันคติเขา้มาเก่ียวขอ้ง เป็นการยึดมัน่ในความยุติธรรม ซ่ึงน าไปสู่ความเป็นธรรม และไม่เป็น
ธรรม ” 

 (2) บุคคลค านึงถึงการไม่มีระบบสองมาตรฐาน หมายถึง การท่ีบุคคลพึงปฏิบติัต่อผูอ่ื้น
โดยถูกตอ้ง และเหมาะสม ไม่เลือกปฏิบติั แบ่งแยก กีดกนั หรือให้ความพิเศษต่อบุคคลใดบุคคล
หน่ึงอย่างไร้ซ่ึงเหตุผล รวมถึงการให้บทลงโทษดว้ย ดงัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่านท่ี 5 และ 6 กล่าวว่า 
“ความเป็นธรรมจะเกิดข้ึนเม่ือสังคมใชม้าตรฐานเดียวในการตดัสินหรือใหบ้ทลงโทษ” 

 (3) บุคคลจ าเป็นตอ้งรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเอง หมายถึง ทุกคนพึงมีหน้าท่ีของ
ตนเองตามแต่ท่ีไดรั้บมอบหมาย การปฏิบติั และรับผิดชอบในหนา้ท่ีของตนอยา่งถูกตอ้งตามกรอบ
กติกา ถือเป็นหนทางหน่ึงท่ีน าไปสู่ความเป็นธรรม ดงัค ากล่าวของผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่านท่ี 5 ว่า 
“การตระหนกัในความรับผดิชอบในหนา้ท่ีของตนเองนั้น เป็นส่วนหน่ึงท่ีจะฟูมฟักให้เกิดความเป็น
ธรรมในสังคมได้ เน่ืองจากเม่ือคนรู้หน้าท่ี และรับผิดชอบหน้าท่ีของตน ปฏิบัติตามหน้าท่ี 
สถานภาพของตนอยา่งถูกตอ้ง” 

 (4) บุคคลพึงท าดี และมีคุณธรรม  หมายถึง บุคคลมีทศันคติ พฤติกรรม และจิตใจท่ีใฝ่
ท าดี ยดึมัน่ และตระหนกัในความดีงาม อาศยัหลกัศาสนาเป็นส่วนหน่ึงของการปลูกฝังคุณธรรมให้
เกิดมีข้ึน ทั้งน้ีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่านท่ี 5 กล่าวว่า “ความเป็นธรรมจะเกิดจากบุคคลท่ีมีคุณธรรม 
กล่าวคือ ปฏิบติัตนอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม จะเห็นไดว้่า ปัจจุบนัสังคมไทยยงัมีปัญหาอีกมากท่ี
สามารถตดัสินผดิใหเ้ป็นถูกได ้อนัเป็นการกระท าท่ีไร้ซ่ึงคุณธรรม” 

ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทั้ง 8 ท่าน ในประเด็นความรู้ยอ่ยท่ีจะช่วย
สนบัสนุนประเด็นความรู้ใหญ่ 3 หัวขอ้ คือ 1) เคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์2) เสมอภาคหรือเท่า
เทียม 3)  เป็นธรรม เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส ทั้งน้ี
เม่ือวิเคราะห์เชิงเน้ือหา พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัในหลายประเด็น จึง
สามารถสรุปเป็นองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์
มีต่อเด็กดอ้ยโอกาสไดด้งัตารางท่ี 4.4  

 
ตารางที ่4.4  สรุปองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์

มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส 
 

ประเด็นความรู้ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ) 
 

ประเด็นความรู้ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.1 นบัถือตนเอง         

1.2 ไม่ละเมิดสิทธิ เสรีภาพของผูอ่ื้น         

1.3 ไม่เหยียดหยาม ลดทอนหรือปฏิบติัต่อบุคคลอ่ืนเสมือนไม่ใช่
มนุษย ์

        

2. เสมอภาคหรือเท่าเทยีม 

2.1 ไม่เลือกปฏิบติั         

2.2 เปิดใจยอมรับความแตกต่าง         

2.3 ใหโ้อกาสท่ีเหมือนกนับนพื้นฐานของความหลากหลาย         

3. เป็นธรรม 

3.1 ยดึมัน่ในความยติุธรรม         

3.2 มีคุณธรรม ความดี         

3.3 เขา้ใจและรับผดิชอบในสิทธิและหนา้ท่ีของตนเอง         

 
เม่ือน าองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มี

ต่อเด็กดอ้ยโอกาสท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เชิงเน้ือหาเสนอต่อผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทั้ง 8 ท่านอีกคร้ัง เพื่อ
ขอค าปรึกษา ค าแนะน า และประเมินความถูกตอ้งเหมาะสมของเน้ือหา ผลปรากฎว่า ผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญัมีความเห็นดงัตารางท่ี 4.5 
 
ตารางที ่4.5  ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นเร่ืององคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างความเขา้ใจใน

ความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส 
 

 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
องค์ประกอบทีม่ีผลต่อการเสริมสร้างความเข้าใจในความ

หลากหลายของมนุษย์ทีม่ีต่อเด็กด้อยโอกาส 

1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 

อาจารยม์าลา ชูเกียรติศิริ             

คุณเชษฐา มัน่คง             
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ตารางที ่4.5  (ต่อ) 
 

 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
องค์ประกอบทีม่ีผลต่อการเสริมสร้างความเข้าใจในความ

หลากหลายของมนุษย์ทีม่ีต่อเด็กด้อยโอกาส 

1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 

คุณนที สรวารี             

คุณมนตรี สินทวชิยั             

อาจารยล์ะออง อ่อนเกตุพล             

อาจารยสุ์กลัย ์ฟูก าเนิด             

ครูนวลนอ้ย ทิมกุล             

คุณสมชาย เช้ือสุข             

 
ค าอธิบาย    หมายถึง ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัเห็นดว้ย 
   หมายถึง ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัเห็นดว้ย โดยมีขอ้เสนอแนะใหแ้กไ้ข 
   หมายถึง ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัไม่เห็นดว้ย 
 

จากตารางท่ี 4.5 ผูว้ิจยัได้สรุปผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั และ
น าเสนอเป็นร้อยละ ดงัตารางท่ี 4.6 ดงัน้ี 
 

ตารางที ่4.6 ร้อยละผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 
 

องค์ประกอบทีม่ีผลต่อการเสริมสร้างความเข้าใจใน
ความหลากหลายของมนุษย์ทีม่ีต่อเด็กด้อยโอกาส 

จ านวนร้อยละ 

เห็นด้วย 
เห็นด้วย มี
ข้อเสนอแนะ 

ไม่เห็น
ด้วย 

1. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 100 - - 
1.1  นบัถือตนเอง 87.5 12.5 - 
1.2  ไม่ละเมิดสิทธิ เสรีภาพของผูอ่ื้น 100 - - 
1.3  ไม่เหยยีดหยาม ลดทอนหรือปฏิบติัต่อบุคคลอ่ืน
เสมือนไม่ใช่มนุษย ์

100 - - 

2.  เสมอภาคหรือเท่าเทยีม 100 - - 
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ตารางที ่4.6 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทีม่ีผลต่อการเสริมสร้างความเข้าใจใน
ความหลากหลายของมนุษย์ทีม่ีต่อเด็กด้อยโอกาส 

จ านวนร้อยละ 

เห็นด้วย 
เห็นด้วย มี
ข้อเสนอแนะ 

ไม่เห็น
ด้วย 

2.1  ไม่เลือกปฏิบติั 100 - - 
2.2  เปิดใจยอมรับความแตกต่าง 100 - - 
2.3 ใหโ้อกาสท่ีเหมือนกนับนพื้นฐานของความ
หลากหลาย 

100 - - 

3. ความเป็นธรรม 100 - - 
3.1  ยดึมัน่ในความยติุธรรม 100 - - 
3.2  มีคุณธรรม ความดี 50 50 - 
3.3  เขา้ใจและรับผดิชอบในสิทธิและหนา้ท่ีของตนเอง 100 - - 
 
 จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทั้ง 8 ท่าน มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนั 
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1)  เคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ 
ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทุกท่านตระหนกัถึงความส าคญัท่ีจ  าเป็นตอ้งให้เด็กเรียนรู้ และเกิดความ

เขา้ใจในเร่ืองของการเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์เน่ืองจากมีความเห็นว่าจะช่วยสนบัสนุนให้
เสริมสร้างให้เด็กมีทศันคติท่ีดีในเร่ืองความแตกต่างหลากหลายของมนุษย ์ดงัค ากล่าวของผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญัท่านท่ี 2, 3 และ 4 ท่ีสอดคลอ้งกนัวา่ “ประเด็นเร่ืองการเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์
ถือเป็นเร่ืองท่ีควรสร้างความเขา้ใจเป็นอย่างมาก มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมศกัด์ิศรีของการเป็น
มนุษย ์ไม่วา่จะเกิดมาอยูใ่นสภาพใด มีหลายเหตุการณ์ท่ีคนในสังคมปัจจุบนัแสดงพฤติกรรมท่ีไม่
เคารพในศกัด์ิศรีของบุคคลอ่ืน เป็นเหตุให้บุคคลนั้นเกิดความรู้สึกไม่ดี เช่น เด็กท่ีพ่อแม่เป็นโรค
เอดส์ก็จะไม่ไดรั้บโอกาสจากสังคม เป็นตน้ จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งปลูกฝังให้เกิดความเขา้ใจเร่ือง
การเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องกนัและกนั”  
     (1)  นบัถือตนเอง เป็นประเด็นความรู้ท่ีผูใ้หข้อ้มูลส าคญัทุกท่านมีความคิดเห็นตรงกนัวา่ 
หากเรียนรู้การเคารพนบัถือตนเอง จะช่วยสนบัสนุนให้เกิดการเคารพนบัถือผูอ่ื้น และเม่ือเด็กไม่
เคารพหรือรู้สึกถึงคุณค่าของตนเอง เขาก็จะไม่สามารถเคารพผูอ่ื้นได้เช่นกนั อย่างไรก็ตามผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญัท่านท่ี 8 แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวา่ “การนบัถือตนเอง เป็นพฤติกรรม และทศันคติท่ี
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ใกล้เคียงกบัการมัน่ใจในตวัเอง เพราะเม่ือเด็กมัน่ใจในตวัเอง เขาจะนับถือตวัเองไปโดยปริยาย 
ดงันั้นเพื่อให้เด็กเกิดความเขา้ใจไดง่้ายมากข้ึน และสามารถประเมินเด็กไดช้ดัเจนมากกว่า หัวขอ้
การนบัถือตนเอง ควรปรับเป็นหวัขอ้วา่ การมัน่ใจในตวัเอง”  
 (2)  ไม่ละเมิดสิทธิ เสรีภาพของผูอ่ื้น เป็นประเด็นการเรียนรู้ท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัเห็นพอ้ง
ตอ้งกนัวา่ เป็นประเด็นความรู้ยอ่ยท่ีสามารถช่วยใหเ้ด็กเขา้ใจเร่ืองการเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์
ได ้คลา้ยคลึงกบัประเด็นเร่ืองการนบัถือตนเอง กล่าวคือ เม่ือเรารู้จกัสิทธิ เสรีภาพของตนเองท่ีพึงมี
พึงได ้เราก็จะรู้จกักระท า และมีทศันคติท่ีไม่ละเมิดสิทธิผูอ่ื้น ดงัเช่นผูใ้หข้อ้มูลส าคญัท่านท่ี 3 กล่าว
ไวว้า่ “ถา้เขารู้สิทธิของตนเอง เขาก็จะพึงระวงัไม่ไปล ้าสิทธิของผูอ่ื้น อนัเป็นพฤติกรรมท่ีแสดงถึง
การเคารพในศกัด์ิศรีของผูอ่ื้นดว้ย” 
 (3)  ไม่เหยียดหยาม ลดทอนหรือปฏิบติัต่อบุคคลอ่ืนเสมือนไม่ใช่มนุษย ์เป็นประเด็น
ความรู้ท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัตระหนกัถึงความส าคญั หากตอ้งการให้เขา้ใจถึงการเคารพศกัด์ิศรีความ
เป็นมนุษยน์ั้น บุคคลจ าเป็นตอ้งมีทศันคติ และพฤติกรรมท่ีให้ปฏิบติัต่อผูอ่ื้นอยา่งให้เกียรติ ดงัค า
กล่าวของผูใ้หข้อ้มูลส าคญัท่านท่ี 2 วา่ “ในสังคมเต็มไปดว้ยความไม่เท่าเทียมกนั และความเหล่ือม
ล ้ าของคน เม่ือใดก็ตามท่ีเอาความเป็นเมืองไปเปรียบกบัความเป็นคน จะเห็นว่า มีคนท่ีด้อยกว่า
มาตรฐานเป็นจ านวนมาก สังคมน ารายได้ การศึกษา ฐานะมาเป็นตวัวดัว่า ใครคือผูด้้อยโอกาส 
จดัล าดบัชนชั้นคนในสังคม ซ่ึงมุมมองเช่นน้ีถือเป็นการเหยียดหยามศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยอ์ย่าง
หน่ึง จึงควรสอนใหค้นเราตระหนกัถึงความส าคญัของคน เราและเขาเท่ากนั” 

2)  เสมอภาคหรือเท่าเทียม  
     ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทุกท่านตระหนักถึงความส าคญัท่ีจ  าเป็นตอ้งให้เด็กเรียนรู้ และเกิด
ความเขา้ใจในเร่ืองความเสมอภาคหรือเท่าเทียม เน่ืองจากความเสมอภาค หรือความเท่าเทียมเป็น
ประเด็นการเรียนรู้พื้นฐานส าคญัส าหรับการน าไปสู่ความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มี
ต่อเด็กดอ้ยโอกาส ดงัค ากล่าวของผูใ้หข้อ้มูลส าคญัท่านท่ี 4 และ7 “ไม่วา่จะเป็นผูด้อ้ยโอกาสหรือมี
ความแตกต่างจากผู ้อ่ืนในสังคมส่วนใหญ่ อย่างไรก็มีสิทธ์ิจะได้รับประโยชน์ และโอกาส
เหมือนๆกบัผูอ่ื้น เป็นความเสมอภาค ความเท่าเทียมท่ีทุกคนควรได ้เช่น กลุ่มคนตาบอดโดยสาร
ลิฟต ์ในลิฟตก์็ควรมีปุ่มอกัษรเบล หรือกลุ่มคนพิการใชว้ลีแชร์ ก็ควรมีทางลาดรองรับหรือมีห้องน ้ า
ท่ีเหมาะสม เป็นต้น เป็นเร่ืองดีมากท่ีจะปลูกฝังและสอนให้เด็กเขา้ใจความเท่าเทียมกนัของคน 
เพราะส่งผลถึงการอยูร่่วมกนัในอนาคตของคนในสังคม” 
 (1)  ไม่เลือกปฏิบติั เป็นประเด็นความรู้ท่ีผูใ้หข้อ้มูลส าคญัทุกท่านมีความคิดเห็นตรงกนั
ว่า หากตอ้งการให้เข้าใจเร่ืองความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมนั้น จ  าเป็นต้องมีทศันคติ และ
พฤติกรรมท่ีไม่เลือกปฏิบติัต่อผูอ่ื้น โดยผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่านท่ี 3 กล่าวไวว้า่ “ประเด็นการเรียนรู้น้ี
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ส าคญัมาก เน่ืองจากสังคมปัจจุบนัมีสถานการณ์การเลือกปฏิบติัให้เห็นโดยทัว่ไป ซ่ึงความแตกต่าง
กนัของบุคคลเป็นเหตุให้ไดรั้บการปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั อนัเป็นท่ีมาของความไม่เสมอภาค จึงควร
ปลูกฝังใหเ้ด็กตระหนกัถึงการไม่เลือกปฏิบติั” 
 (2)  การเปิดใจยอมรับความแตกต่าง เป็นประเด็นการเรียนรู้ท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัเห็นพอ้ง
ตอ้งกนัวา่จ าเป็นตอ้งสร้างความเขา้ใจให้แก่เด็กและเยาวชน เน่ืองจากความหลากหลายของมนุษย์
ในสังคม อนัถูกนิยามว่า เป็นความแตกต่าง มีอยู่มากมายในสังคมไทย การเปิดใจยอมรับความ
แตกต่างจะช่วยสนบัสนุนให้ไม่เกิดความเหล่ือมล ้าข้ึน ซ่ึงผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่านท่ี3 กล่าววา่ “ความ
ต่างระหวา่งบุคคลไดน้ าไปสู่อคติท่ีจะเปิดใจยอมรับผูอ่ื้น ส่งผลใหเ้กิดการปฏิบติัต่อผูอ่ื้นอยา่งไม่เท่า
เทียม” 
 (3)  การใหโ้อกาสท่ีเหมือนกนับนพื้นฐานของความหลากหลาย เป็นประเด็นการเรียนรู้
ท่ีผูใ้หข้อ้มูลส าคญัทุกท่านเห็นดว้ย เน่ืองจากความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมจะเกิดข้ึนได ้เม่ือไม่
มีการเลือกปฏิบติั ดว้ยการใหโ้อกาส สิทธิต่างๆท่ีเหมือนกนัโดยปราศจากเง่ือนไขของความแตกต่าง 
ดงัค ากล่าวของผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่านท่ี 2 ว่า “การให้ท่ีเท่าเทียมและยุติธรรม คือ การให้ท่ีทุกคน
ไดรั้บ แต่ในขณะเดียวกนัเพื่อใหเ้กิดความเท่าเทียม จึงมีการสนบัสนุน ช่วยเหลือผูท่ี้มีนอ้ยกวา่ให้ได้
มีส่ิงจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตเท่าเทียมบุคคลทัว่ไป อยา่งไรก็ตามสังคมปัจจุบนัมีลกัษณะท่ีวา่ คนท่ีมี
พร้อมยิง่มีโอกาสไดรั้บสิทธิต่างๆมากกวา่ผูอ่ื้น สังคมไทยจึงยงัคงเป็นสังคมแห่งความเหล่ือมล ้า” 

3)  เป็นธรรม  
     ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทุกท่านตระหนักถึงความส าคญัท่ีจ  าเป็นตอ้งให้เด็กเรียนรู้ และเกิด
ความเขา้ใจในเร่ืองความเป็นธรรม เน่ืองจากความเป็นธรรมเป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีมีผลต่อการ
เสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส จะเห็นไดว้า่ นอกจาก
การเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และการให้ความเสมอภาคแล้ว การให้ความเป็นธรรมถือเป็น
ส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยให้ความเข้าใจในความหลากหลายของมนุษย์ท่ีมีต่อเด็กด้อยโอกาสมีความ
สมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 (1)  ยดึมัน่ในความยติุธรรม เป็นประเด็นการเรียนรู้ท่ีผูใ้หข้อ้มูลส าคญัทุกท่านมีความคิด
เห็นตรงกนัว่า ความเป็นธรรมจะเกิดข้ึน เม่ือคนเราตระหนักถึงความยุติธรรม กล่าวคือ มีความ
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจท่ีไร้ซ่ึงอคติ อยูใ่นกรอบเกณฑข์องกติกา โดยมากผูท่ี้จะให้ความเป็นธรรม
แก่สังคมได ้คือ กลุ่มคนในระดบัปกครองหรือระดบับริหาร ซ่ึงผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่านท่ี 8 กล่าวว่า 
“ผมวา่ความเป็นธรรม เป็นประเด็นท่ีส าคญัอยา่งยิ่ง เพราะเป็นประเด็นท่ีครอบคลุมเร่ืองอ่ืนๆ ความ
เป็นธรรมเกิดข้ึน เม่ือเรามีความยุติธรรม และยุติธรรม คือ การไดข้อ้ยุติโดยธรรม ดงันั้นถา้ทุกคน
ได้รับความยุติธรรม ทุกคนก็จะได้รับความเสมอภาค และได้รับการเคารพในศกัด์ิศรีของตน” 
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เช่นเดียวกบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่านท่ี 3 แสดงความเห็นวา่ “การยึดมัน่ในความยุติธรรม คือ การรู้ว่า 
ส่ิงใดควรปฏิบติั ส่ิงใดถูกตอ้ง ไม่โอนเอนไปเน่ืองดว้ยปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงจะน าไปสู่ความเป็นธรรมใน
ท่ีสุด” 
 (2)  มีคุณธรรม ความดี เป็นประเด็นการเรียนรู้ท่ีผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญมีความคิดเห็น
สอดคลอ้งกนัว่า บุคคลท่ีจะด ารงอยูใ่นความเป็นธรรมไดน้ั้น คือ บุคคลท่ีพึงตระหนกัถึงคุณธรรม 
และความดี ดงัความคิดเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่ีไปในทิศทางเดียวกนัวา่ “การปลูกฝังเร่ืองการมี
คุณธรรม ความดี ถือเป็นประเด็นการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม ควรสอดแทรกสอนเด็กตั้งแต่เยาว์วยั 
เน่ืองจากหากเด็กยึดมัน่ในการมีคุณธรรม นัน่หมายความวา่ เขาจะรู้ถึงความถูกตอ้งดว้ย อย่างไรก็
ตามหวัขอ้ประเด็นการเรียนรู้เร่ือง มีคุณธรรม ความดี ควรจะปรับแกไ้ขให้เป็น มีคุณธรรม เพราะจะ
เป็นขอ้ความท่ีชดัเจน และสอดคลอ้งกบัการน าไปสู่ความเป็นธรรมในสังคมมากกวา่” 
 (3)  การเขา้ใจ และรับผิดชอบในสิทธิและหน้าท่ีของตนเอง เป็นประเด็นการเรียนรู้ท่ี
ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัทุกท่านเห็นดว้ย เพราะมีความสอดคลอ้งกบัการยึดมัน่ในความยุติธรรม และการมี
คุณธรรม กล่าวคือ เม่ือเขา้ใจในประเด็นใดประเด็นหน่ึง ไม่ว่าจะเป็นการเขา้ใจในความยุติธรรม 
เขา้ใจและรับผดิชอบในสิทธิหนา้ท่ีของตนเอง หรือเขา้ใจในการมีคุณธรรม ผลท่ีตามมาลว้นแต่ช่วย
เป็นพื้นฐานสนบัสนุนใหบุ้คคลพึงปฏิบติัต่อผูอ่ื้นโดยค านึงถึงความเป็นธรรม ดงัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั
ท่านท่ี 3 และ 5 ว่า “เม่ือบุคคลรู้ถึงความถูกผิดในส่ิงท่ีตวัเองกระท า ก็จะน าไปสู่การไม่กระท า
ความผิดท่ีขดัต่อกฎระเบียบ เป็นการรับผิดชอบในหนา้ท่ีของตวัเองอยา่งถูกตอ้ง อนัจะช่วยฟูมฟัก
การสร้างความเป็นธรรมแก่สังคมได ้เช่น การละเลยต่อหนา้ท่ีของตน หรือไม่กระท าตามขอ้บงัคบั
ในขอบเขตความรับผิดชอบ แต่กระท าการใดๆโดยตามใจตนเอง ไม่วา่จะดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ผล
ท่ีเกิดตามมาอาจท าใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมแก่บุคคลอ่ืนก็เป็นได ้เป็นตน้” 

ดงันั้นจากการวิเคราะห์ และสรุปขอ้มูลจากผลการสัมภาษณ์ และน าขอ้เสนอแนะของผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญัมาใช้ปรับแก้ไข เพื่อให้ตรงกับวตัถุประสงค์ และให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งข้ึน จึง
สามารถสรุปผลการศึกษาในวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 เร่ือง “องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างความ
เขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส” เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลน าเขา้ในวตัถุประสงค์
ขอ้ต่อไป มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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ภาพที่ 4.2  องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อ

เด็กดอ้ยโอกาส 
 
 

เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เสมอภาค/เท่าเทยีม เป็นธรรม 

1.นบัถือตนเอง 1.ไม่เลือกปฏิบติั 1.ยดึมัน่ในความยติุธรรม 

2.ไม่ละเมิดสิทธิ เสรีภาพของ
ผูอ่ื้น 

2.เปิดใจยอมรับความแตกต่าง 2.มีคุณธรรม 

3.ไม่เหยยีดหยาม ลดทอนหรือ
ปฏิบติัต่อบุคคลอ่ืนเสมือนไม่ใช่
มนุษย ์

3.ใหโ้อกาสท่ีเหมือนกนับน
พื้นฐานของความหลากหลาย 

3.เขา้ใจและรับผดิชอบใน
สิทธิและหนา้ท่ีของตนเอง 

ถูกละเมดิสิทธิ 
 

อยู่ในสภาพ /ภาวะทีท่ าให้ด้อยโอกาส 
 

ถูกละเลย 
 

ต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย 
 

บกพร่องทาง
ร่างกาย จติใจ 
หรือสมอง 

ผลกระทบจาก
โรคตดิต่อ
ร้ายแรง 

 

ชาติพนัธ์ุ/ไร้สัญชาติ 
 

ความหลากหลายของเด็กด้อยโอกาส 
 

สิทธิมนุษยชน 
 

สิทธิพลเมอืง 
 

สิทธิ
ทางการ 
เมอืง 

 

สิทธิทาง
เศรษฐกจิ 
 

สิทธิทางวฒันธรรม 
 

สิทธิทางสังคม 
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จากภาพท่ี 4.2 สามารถอธิบายองค์ประกอบท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างความเขา้ใจในความ
หลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาสไดด้งัน้ี 

1)  เคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์หมายถึง การท่ีบุคคลรู้จกัเคารพในตวัเอง และเคารพผูอ่ื้น 
อีกทั้งพึงปฏิบติัต่อผูอ่ื้นดว้ยการใหเ้กียรติ ไม่ค  านึงถึงความแตกต่างกนัของบุคคล ทุกคนต่างสมควร
ไดรั้บการเคารพต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์หมือนกนั 

1.1) นบัถือตนเอง หมายถึง การเคารพ ยอมรับ ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง รวมถึง
เช่ือมัน่ในความสามารถของตน เม่ือบุคคลรู้จกันบัถือตนเอง จะส่งผลให้บุคคลรู้จกันบัถือ และให้
เกียรติผูอ่ื้น 

1.2) ไม่ละเมิดสิทธิ เสรีภาพของผูอ่ื้น หมายถึง การรู้จกัสิทธิ เสรีภาพของตนเอง และ
เรียนรู้ท่ีจะไม่กา้วก่ายสิทธิ เสรีภาพของผูอ่ื้น ถือเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกนั 

1.3) ไม่เหยียดหยาม ลดทอนหรือปฏิบติัต่อบุคคลเสมือนไม่ใช่มนุษย ์หมายถึง การ
ประพฤติปฏิบติัทั้งทางดา้นวาจา การกระท า และความคิดต่อบุคคลอ่ืนอย่างให้คุณค่าสมกบัความ
เป็นมนุษย ์หลีกเล่ียงพฤติกรรมดูถูกหรือเหยยีดหยามผูอ่ื้นดว้ยเหตุอนัมีความแตกต่างไปจากตวัเอง 
 
 2)  เสมอภาคหรือเท่าเทียม หมายถึง บุคคลทุกคนมีสิทธ์ิพึงมีพึงไดใ้นปัจจยัขั้นพื้นฐานท่ี
ส าคญัส าหรับการด ารงชีวติอยา่งเท่าเทียมกนั รวมถึงไดรั้บโอกาสต่างๆอยา่งเสมอภาคกนัตามกรอบ
กติกาท่ีก าหนดไว ้ไม่จ  ากดับนเง่ือนไขความต่างของบุคคล เม่ือใดก็ตามท่ีคนดอ้ยโอกาสไม่ไดรั้บ
สิทธ์ิท่ีพึงได้ ถือเป็นการเกิดความเหล่ือมล ้ าในการปฏิบติั กล่าวคือ ทุกคนจะตอ้งไม่ถูกปฏิเสธ 
เพราะความแตกต่างของบุคคล จึงถือวา่ ทุกคนไดรั้บความเท่าเทียมกนั 

2.1) ไม่เลือกปฏิบติั หมายถึง เป็นขอ้ปฏิบติัท่ีส าคญัท่ีจะน าพาให้ความเท่าเทียมกัน
เกิดข้ึนได ้นัน่คือ ทุกคนจะตอ้งไม่ถูกปฏิเสธดว้ยเหตุของความต่าง ความไม่เท่าเทียมกนัจะไม่ชดั
แจง้หากบุคคลนั้นๆไม่ถูกเลือกปฏิบติัจากผูอ่ื้น 

2.2) เปิดใจยอมรับความแตกต่าง หมายถึง การกระท าทั้งทางปฏิบติั ความคิด และจิตใจ
ท่ียอมรับบุคคลท่ีมีความแตกต่างไปจากตวัเองหรือแตกต่างไปจากสังคมส่วนใหญ่ โดยตอ้งเขา้ใจถึง
ความเป็นตัวตนของบุคคลนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาพร่างกาย จิตใจ สติปัญญา เช้ือชาติ ศาสนา 
วฒันธรรม ฐานะครอบครัว การประกอบอาชีพ ระดบัการศึกษา หรือภูมิหลงัครอบครัว เป็นตน้  

2.3) ให้โอกาสท่ีเหมือนกนับนพื้นฐานของความหลากหลาย หมายถึง บุคคลทุกคน
สมควรไดรั้บโอกาสท่ีเหมือนกนัแมจ้ะมีความแตกต่างกนัไม่วา่ดา้นใดๆก็ตาม อาทิ เด็กพิการและ
เด็กทัว่ไปควรไดรั้บโอกาสทางการศึกษาเช่นเดียวกนั หรือเด็กชนกลุ่มนอ้ยพึงไดรั้บการให้บริการ



128 

สาธารณสุขเช่นเดียวกบัเด็กทัว่ไป เป็นตน้ ความแตกต่างไม่ควรเป็นส่ิงกีดขวางการเขา้ถึงโอกาส
ของบุคคล 
 3)  เป็นธรรม หมายถึง การพิจารณา การจดัสรร การตดัสินอยา่งถูกตอ้งของผูป้กครองหรือ
ผูบ้ริหาร ภายใตข้อ้ก าหนด กฎเกณฑ์ กติกาท่ีวางไว ้ไม่โอนเอนหรือล าเอียงดว้ยเหตุปัจจยัภายนอก 
โดยส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองของกฎหมาย หากมีการตดัสินต่างกนัดว้ยเหตุอ่ืนอนัเกิดจากความแตกต่าง
ของบุคคล ถือว่าไม่เป็นธรรม ดังนั้นความเป็นธรรมมีความสัมพนัธ์กับความดี คุณธรรม และ
จิตส านึก 

3.1) ยึดมัน่ในความยุติธรรม หมายถึง การมีทศันคติ และการปฏิบติับนพื้นฐานความ
ถูกตอ้งตามท่ีกฎเกณฑก์ าหนดไว ้ซ่ึงน าไปสู่การกระท าท่ีเป็นธรรม 

3.2) มีคุณธรรม หมายถึง การสร้างทศันคติให้บุคคลยึดถือในคุณธรรม กระท าส่ิงท่ี
ถูกตอ้งดีงาม ถือเป็นค่านิยมท่ีดีท่ีควรบ่มเพาะใหเ้กิดแก่เด็กและเยาวชน 

3.3) เขา้ใจและรับผิดชอบในสิทธิและหน้าท่ีของตนเอง หมายถึง การรู้ในสิทธิและ
หน้าท่ี การรับผิดชอบในหน้าท่ี ตลอดจนปฏิบติัตามหน้าท่ีของตนเอง จะช่วยท าให้บุคคลรักษา
ความถูกตอ้ง และท าใหเ้กิดความเป็นธรรมในท่ีสุด 
 
ตอนที ่2  กจิกรรมการท่องเทีย่วเพือ่เสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของมนุษย์ที่มีต่อเด็ก

ด้อยโอกาส 
เป็นการตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 ผูว้จิยัใชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสนทนากลุ่ม 

(Focus group) ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญหรือผูมี้ประสบการณ์การท างานหรือมีบทบาทใน
องคก์รดา้นการท่องเท่ียว เน่ืองจากจ าเป็นตอ้งอาศยัความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นต่างๆจาก
ผูมี้ความเช่ียวชาญ ทั้งน้ีกลุ่มตวัอยา่งผูใ้หข้อ้มูลส าคญัจะมีคุณสมบติัใดคุณสมบติัหน่ึงตามท่ีก าหนด
ไว ้ไดแ้ก่ 1) เป็นผูไ้ดรั้บรางวลัมคัคุเทศก์ดีเด่นจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 2) เป็นผูบ้ริหาร
หรือมีส่วนร่วมในการวางแนวทางของโปรแกรมการท่องเท่ียวหรือกิจกรรมต่างๆทางการท่องเท่ียว
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเด็กและเยาวชน  มาเป็นเวลาอย่างนอ้ย 5 ปี 3) เป็นผูมี้โอกาสหรือมีความ
สนใจในการศึกษาหรือมีผลงานการวจิยัประเด็นใหม่ๆอนัเก่ียวขอ้งกบัการพฒันากิจกรรมท่องเท่ียว
ในรูปแบบต่างๆ หรือ4)  เป็นผูมี้ความยินดี และสละเวลาให้ความร่วมมือกบัการวิจยั จนเสร็จส้ิน
กระบวนการวจิยั โดยรวมจ านวนผูใ้หข้อ้มูลส าคญัทั้งหมด 8 ท่าน รายช่ือผูใ้หข้อ้มูลส าคญั มีดงัน้ี  

1) อาจารยไ์พฑูรย ์มนตพ์านทอง อาจารย์พิเศษทางการท่องเท่ียวและเคยท างานเป็น
มคัคุเทศก ์
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2) คุณองัศิกานต ์ศศิธรเวชกุล นกัศึกษาปริญญาเอกสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
และเคยท างานท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และเคยเป็นมคัคุเทศก์ภาษาองักฤษประจ าพื้นท่ี
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

3) คุณกุสุมา เหาะเหิน  ผูน้ าเท่ียวและส ารองตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัแพนดา้ฮอลิเดย ์
4) คุณไพบูลย ์โชติพนิชเศรษฐ์ ผูน้ าเท่ียว 
5) คุณนพพล ครบปรัชญา ผูน้ าเท่ียวประเทศญ่ีปุ่น 
6) อาจารยม์าลา ชูเกียรติศิริ อาจารยป์ระจ าโรงเรียนพุทธจกัรวทิยา 
7) คุณคมสัน สุวรรณรัตน์  มคัคุเทศก ์และ operation cheif  
8) คุณประวทิย ์เจริญนวม  มคัคุเทศก ์Inbound 

  
 จากการร่วมสนทนากลุ่ม อนัมีจุดประสงคเ์พื่อพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้าง
ความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส เม่ือผูว้ิจยัถอดเทปการสนทนากลุ่ม
ออกมาอยา่งละเอียด และวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา จึงสามารถสรุปประเด็นท่ีผูเ้ช่ียวชาญเสนอ อนั
เป็นองค์ประกอบของกิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของ
มนุษยท่ี์มีต่อเด็กด้อยโอกาส แบ่งเป็น 5 หัวขอ้ ไดแ้ก่ ขอบเขตพื้นท่ีท่องเท่ียว ระยะเวลาการจดั
กิจกรรมการท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของ
มนุษยท่ี์มีต่อเด็กด้อยโอกาส โปรแกรมกิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในความ
หลากหลายของมนุษย์ท่ีมีต่อเด็กด้อยโอกาส และสรุปความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของมนุษย์ท่ีมีต่อเด็กด้อยโอกาส และ
องค์ประกอบท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กด้อย
โอกาส ผูว้จิยัขอน าเสนอผลการศึกษาตามประเด็นทั้ง 5 หวัขอ้ รายละเอียดดงัน้ี 
 

4.4  ขอบเขตพืน้ทีท่่องเทีย่ว 
 

ผลการศึกษาจากการจดัสนทนากลุ่มของผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทั้ง 8 ท่าน พบว่า แสดงความ
คิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ กิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในความ
หลากหลายของมนุษย์ท่ีมีต่อเด็กด้อยโอกาส มีกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กด้อยโอกาสจากสถาน
สงเคราะห์เด็ก และนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัจึงก าหนดขอบเขต
พื้นท่ีท่องเท่ียวอยู่ในจังหวดักรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวดัใกล้เคียง ได้แก่ จังหวดั
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นนทบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครปฐม จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัสมุทรปราการ และจงัหวดัสมุทรสาคร 

ทั้งน้ีเม่ือผูใ้หข้อ้มูลส าคญัทั้ง 8 ท่าน ร่วมกนัพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
กิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กด้อย
โอกาส ไดแ้ก่ 

- ลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ เยาวชน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย และเด็กดอ้ย
โอกาส จากสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิ ทั้งน้ีการเลือกเด็กและเยาวชนมาเขา้ร่วมกิจกรรม เช่ือว่า 
ทางโรงเรียนและทางสถานสงเคราะห์น่าจะมีเกณฑ์ในการคดัเลือกเด็กมาร่วมกิจกรรมอยูแ่ลว้ เช่น 
ส่วนของเยาวชนจากโรงเรียนมธัยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ครูอาจารยอ์าจจะคดัเลือกเด็กท่ีมีจิต
อาสาหรือสมคัรใจท่ีจะมาเข้าร่วมกิจกรรม ส่วนกลุ่มเด็กด้อยโอกาส จะมีลักษณะหลากหลาย 
อยา่งไรก็ตามโดยมากแลว้กลุ่มเด็กดอ้ยโอกาสท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือสติปัญญาจะไม่ได้
รับการอนุญาตให้ออกไปร่วมกิจกรรมนอกสถานท่ี เพื่อความปลอดภยัของตวัเด็กเอง ดงันั้นอาจมี
การคดัเลือกโดยเจา้หน้าท่ีหรือผูดู้แล อาจเป็นเด็กท่ีมีลกัษณะสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมนอกสถานท่ี
ได ้ซ่ึงกลุ่มเด็กดอ้ยโอกาสของทางสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิ จะมีอายรุะหวา่ง 7-12 ปี  

- ขอ้พึงระวงัของกลุ่มเป้าหมาย เน่ืองจากกลุ่มเด็กดอ้ยโอกาสจะมีลกัษณะท่ีตอ้งพึงสังเกต 
กล่าวคือ พวกเขาจะมีพฤติกรรมไม่ค่อยไวใ้จใคร ข้ีระแวง ไม่เช่ือใจ รู้สึกขาดความรัก อาจมี
พฤติกรรมอยากไดอ้ยากมีบา้ง เป็นตน้ ดงันั้นทางสถานสงเคราะห์จะมีเจา้หนา้ท่ีตามมาดว้ยเพื่อคอย
ดูแล และควบคุม  

จากการร่วมสนทนากลุ่มเพื่อก าหนดขอบเขตพื้นท่ีท่องเท่ียวท่ีสอดคล้องเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย จึงควรมีขอบเขตท่ีไม่ตอ้งเดินทางระยะไกล ปลอดภยั และสะดวกในการควบคุมดูแล 
ไดบ้ทสรุปของขอบเขตพื้นท่ีท่องเท่ียวส าหรับกิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจใน
ความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาสเป็นพื้นท่ีในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  
 

4.5  ระยะเวลาการจัดกจิกรรมการท่องเทีย่ว 
 

จากการสนทนากลุ่มเร่ืองขอบเขตพื้นท่ีท่องเท่ียว จึงท าให้ผูใ้ห้ข้อมูลส าคญัก าหนด
ระยะเวลาการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มี
ต่อเด็กดอ้ยโอกาสให้สอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย วตัถุประสงค์ของการจดักิจกรรม และขอบเขต
พื้นท่ีท่องเท่ียว 
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  ทั้งน้ีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัมีความคิดเห็นสอดคล้องกนั ผลการศึกษาพบว่า ระยะเวลาการจดั
กิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กด้อย
โอกาส ควรจดัอยูใ่นระยะเวลา 1 วนั ระหวา่งเวลา 07.30 -17.30 น. ซ่ึงผูใ้หข้อ้มูลส าคญัไดใ้ห้เหตุผล
ประกอบการพิจารณาดงัน้ี 
  - กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีพัฒนาข้ึนถูกก าหนดขอบเขตพื้นท่ีท่องเท่ียวอยู่ในจังหวดั
กรุงเทพมหานคร เพื่อลดปัญหาการเดินทางท่องเท่ียวระยะไกลหรือค้างแรม และให้เกิดความ
สะดวก ความปลอดภยัในการดูแลกลุ่มเด็กดอ้ยโอกาส และนกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย ท าให้ระยะเวลา
การจดักิจกรรมการท่องเท่ียวใน 1 วนั เป็นระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
  - กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีพฒันาข้ึนตามวตัถุประสงค์ของกิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อ
เสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส ซ่ึงจ าเป็นตอ้งสอดคลอ้ง
กบัองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ย
โอกาส ทั้งน้ีผลการศึกษาพบวา่ แหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดักรุงเทพมหานครสามารถจดักิจกรรมการ
ท่องเท่ียวตามวตัถุประสงคไ์ดภ้ายในระยะเวลา 1 วนั 
 

4.6  กจิกรรมการท่องเที่ยวเพือ่เสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของมนุษย์ที่มี
ต่อเด็กด้อยโอกาส 

 
เม่ือผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัร่วมกนัสนทนา และแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ืองขอบเขตพื้นท่ี

ท่องเท่ียว และระยะเวลาการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวแลว้ จึงด าเนินการพิจารณาเร่ืองกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวท่ีมีวตัถุประสงค ์คือ สามารถช่วยเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มี
ต่อเด็กด้อยโอกาส ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า การพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์หน่ึงๆนั้น จ  าเป็นตอ้งสอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย และระยะเวลาการจดักิจกรรมการ
ท่องเท่ียว  

ทั้งน้ีการพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของ
มนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส ผูว้จิยัสามารถสรุปผลการศึกษาเป็นรายหวัขอ้ตามประเด็นดงัต่อไปน้ี 

 
  4.6.1  ลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลาย

ของมนุษย์ทีม่ีต่อเด็กด้อยโอกาส 
  ผลการศึกษาพบวา่ เพื่อให้กิจกรรมการท่องเท่ียวอนัมุ่งเนน้เสริมสร้างความเขา้ใจในความ
หลากหลายของมนุษย์ท่ีมีต่อเด็กด้อยโอกาสมีความสอดคล้องกับองค์ประกอบท่ีมีผลต่อการ
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เสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของมนุษย์ท่ีมีต่อเด็กด้อยโอกาส ซ่ึงเป็นผลของ
วตัถุประสงค์ท่ี 1 และมีกลุ่มเด็กด้อยโอกาส และนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายเป็น
กลุ่มเป้าหมาย ดงันั้นกิจกรรมการท่องเท่ียวดงักล่าวควรมีลกัษณะดงัน้ี 
   1)  เป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงทศันศึกษท่ีสร้างความตระหนกัดา้นการเรียนรู้ท่ีจะ
อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายมีความแตกต่างหลากหลาย อาทิ ช่วงอายุ ภูมิหลงั 
การศึกษา วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ฐานะทางสังคม ครอบครัว หรือสภาพจิตใจ เป็นตน้ กิจกรรมท่ีถูก
พฒันาข้ึนจึงควรออกแบบให้เด็กสองกลุ่มไดมี้โอกาสเรียนรู้ เล่น แลกเปล่ียน และแบ่งปันกนั เพื่อ
ท าให้เด็กรู้สึกเปิดใจยอมรับในความแตกต่างของบุคคล เสมือนเป็นกิจกรรมท่ีใชล้ะลายพฤติกรรม 
สร้างความคุน้เคยระหวา่งกนั และสร้างทกัษะการส่ือสารแก่เด็กกลุ่มเป้าหมาย โดยอาจจดักิจกรรมน้ี
ตั้งแต่เร่ิมตน้โปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมล าดบัแรกๆ เช่น กิจกรรมตามหาคร่ึงหน่ึงของ
หวัใจ กิจกรรมคู่หูบดัด้ี กิจกรรมลูกบอลดนตรี เป็นตน้ 
  2)  เป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวในลกัษณะเชิงสร้างสรรค์ กล่าวคือ ให้กลุ่มเป้าหมาย
เกิดพฤติกรรมกลา้แสดงออก ไดส้ร้างหรือประดิษฐ์ผลงานดว้ยฝีมือของตนเอง ซ่ึงควรเป็นกิจกรรม
ท่ีสร้างผลงานร่วมกนัระหวา่งเด็กกลุ่มเป้าหมายทั้งสองกลุ่ม ให้เด็กไดเ้รียนรู้ถึงความสามคัคี ความ
รับผิดชอบ และความอดทน เช่น กิจกรรมสร้างดอกบวัสามคัคี กิจกรรมเกมส์แรลล่ี “ท่ีแห่งน้ี อยูท่ี่
ไหน” และกิจกรรมรวมเหรียญ เป็นตน้ 
  3)  เป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงบ าเพญ็ประโยชน์ กล่าวคือ น าเอาลกัษณะของการ
ท่องเท่ียวเชิงบ าเพญ็ประโยชน์ท่ีผสมผสานการท่องเท่ียวกบัการท ากิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน ไม่วา่
จะเป็นการให้ความรู้ ให้ส่ิงของท่ีเป็นประโยชน์ การเสียสละก าลงัแรงกาย และอ่ืนๆ กล่าวไดว้่า 
เป็นการท่องเท่ียวท่ีสร้างลักษณะนิสัยของการเป็นผูใ้ห้และผูรั้บ กลุ่มเป้าหมายจะรู้สึกถึงความ
ภาคภูมิใจ ความตระหนกัถึงคุณค่าของตวัเอง เขา้ใจคุณค่าของผูอ่ื้น สัมผสัถึงคุณค่าของชีวิต เช่น 
กิจกรรมเยบ็ตุ๊กตาผา้เพื่อนอ้ง กิจกรรมการ์ดก าลงัใจ และกิจกรรมหุ่นมือแสนสุข เป็นตน้ ทั้งน้ีของ
ประดิษฐ์ท่ีกลุ่มเป้าหมายร่วมกนัสร้างสรรค์นั้นจะน าไปมอบให้แก่กลุ่มเด็กผูป่้วยในโรงพยาบาล
ต่างๆ ดว้ยกลุ่มเป้าหมายมีลกัษณะเป็นช่วงวยัของพี่กบันอ้ง กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจึงเป็นไปในลกัษณะพี่
นอ้งชวนกนัท าความดี 
  4)  โดยภาพรวมเป็นกิจกรรมท่ีควรมุ่งเนน้เร่ืองการเปิดมุมมองการยอมรับและเขา้ใจ 
เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นท่ีมีความแตกต่างหลากหลายให้แก่กลุ่มนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย และ
ส่งเสริมกลุ่มเด็กดอ้ยโอกาสในเร่ืองของการนบัถือตวัเอง ให้พวกเขาเกิดความเขา้ใจว่า ตวัเขามิได้
เป็นจุดดอ้ยของสังคม และพวกเขาก็เหมือนคนทัว่ไป ไม่ใช่คนดอ้ยโอกาส เพื่อจะสนบัสนุนให้พวก
เขารู้สึกกลา้ท่ีจะร่วมท ากิจกรรมท่ีจดัข้ึนได ้จะเห็นไดว้า่ จ  าเป็นตอ้งมีกิจกรรมท่ีมุ่งเป้าประสงคค์น
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ละประเด็น แต่ขณะเดียวกนันั้นควรมีกิจกรรมท่ีท าให้เด็กทั้งสองกลุ่มมองเห็นถึงพื้นท่ีตรงกลาง
ร่วมกนั กล่าวคือ กลุ่มเด็กนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายจะไม่มีความคิด พฤติกรรมท่ีมองว่า 
ตนเองเหนือกว่า ดีกว่าผูอ่ื้น โดยเสริม และปรับทศันคติให้พวกเขารู้จกัเคารพผูอ่ื้น ส่วนกรณีเด็ก
ดอ้ยโอกาสจะไม่รู้สึกถึงการแบ่งแยก หรือลดทอนตนเอง มีทศันคติท่ีภูมิใจในตนเอง  
 ดงันั้นภาพรวมของกิจกรรมจะมีลกัษณะหลากหลาย ทั้งมุ่งเนน้เสริมสร้างความเขา้ใจให้แก่
กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม รวมถึงความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์พึงมีร่วมกนั นอกจากน้ี
กิจกรรมท่ีพฒันาข้ึนยงัตอ้งพึงค านึงถึงความสามารถของกลุ่มเป้าหมายทั้งสองกลุ่มว่า สามารถ
ปฏิบติัได ้เพื่อใหเ้ขารู้สึกวา่ ทุกคนมีความสามารถ ศกัยภาพเช่นเดียวกนั 

ทั้งน้ีผลการศึกษา พบวา่ แหล่งท่องเท่ียวสามารถช่วยสร้างการเรียนรู้ เปิดมุมมองและปรับ
ทศันคติได้ ซ่ึงเป็นหลักการของการท่องเท่ียวเชิงทศันศึกษา โดยผูใ้ห้ข้อมูลส าคญัเสนอแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีสอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเท่ียว ได้แก่  1) วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลารามราช
วรมหาวิหาร หรือ วดัโพธ์ิ 2) นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 3) Dialogue in the dark 4) บา้นสัตว์
ประหลาด 5) Breakaway 6) มิวเซียมสยาม และ 7) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยบทสรุปแหล่ง
ท่องเท่ียวจะน าเสนอในหัวขอ้โปรแกรมกิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในความ
หลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาสต่อไป 

 
4.6.2  วธีิการด าเนินการจัดกจิกรรมการท่องเที่ยวเพือ่เสริมสร้างความเข้าใจในความ

หลากหลายของมนุษย์ทีม่ีต่อเด็กด้อยโอกาส 
ผลการศึกษาพบวา่ กิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในควมหลากหลายของ

มนุษยท่ี์มีต่อเด็กด้อยโอกาสจะเป็นกิจกรรมทางการท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะไม่เหมือนการน าเท่ียว
โดยทัว่ไป ความท้าทายอยู่ท่ีการออกแบบกิจกรรมท่ีควรให้ความส าคญัทุกขั้นตอน เน่ืองจาก
กลุ่มเป้าหมายมีความเปราะบางทางความรู้สึก อีกทั้งยงัจ  าเป็นตอ้งพิถีพิถนักบัลกัษณะของกิจกรรม
ท่ีควรออกแบบให้ส าเร็จตามองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลาย
ของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส ตลอดจนบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรม ไม่วา่จะเป็นผู ้
จดักิจกรรม ผูน้ าเท่ียว ครูอาจารย ์และผูดู้แล ควรมีความพร้อม และความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคข์อง
การจดักิจกรรมการท่องเท่ียวคร้ังน้ี 
  ก่อนการจดักิจกรรม ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคนจ าเป็นตอ้งศึกษาถึงภูมิหลงัของกลุ่มเด็กดอ้ยโอกาสท่ี
เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยอาจขอค าแนะน าจากเจา้หน้าท่ีผูดู้แลเด็กดอ้ยโอกาสจากสถานสงเคราะห์ 
เพื่อใหก้ารจดักิจกรรมด าเนินไปไดอ้ยา่งราบร่ืน และเตรียมความพร้อมในขอ้จ ากดั และขอ้พึงระวงั
ต่างๆ อยา่งไรก็ตามกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมจะไดรั้บการคดัเลือกโดยทางโรงเรียน และทาง
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สถานสงเคราะห์เด็กมาในระดับหน่ึง ซ่ึงจากการสนทนากลุ่มมีการแสดงความคิดเห็นเร่ืองการ
ปฐมนิเทศให้ความรู้กบัเด็กทั้งสองกลุ่มก่อนวนัเขา้ร่วมกิจกรรมดว้ย ทั้งน้ีมีขอ้คน้พบส าคญั คือ ไม่
ควรเป็นการปฐมนิเทศท่ีโนม้นา้ว หรือช้ีน าใหเ้กิดความตอกย  ้าในเร่ืองความแตกต่างของตนกบัผูอ่ื้น 
เพื่อหลีกเล่ียงความรู้สึกการแบ่งพรรคแบ่งพวก หรือแบ่งชนชั้น ดงันั้นการปฐมนิเทศจึงควรช้ีแจงถึง
ก าหนดการของกิจกรรมการท่องเท่ียว และเสริมพื้นฐานความรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติเร่ืองการเคารพ
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ความเท่าเทียมกนั และความเป็นธรรม 
  ระหว่างการท ากิจกรรม ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคนจ าเป็นตอ้งระวงัเร่ืองการใช้ภาษาท่ีใช้ รวมถึง
เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นกิจกรรม ไม่ควรมีขอ้ความ หรือถอ้ยค าท่ีท าใหรั้บรู้ถึงความแบ่งแยกของเด็กทั้ง
สองกลุ่ม อีกทั้งการปฏิบติัต่อกลุ่มเด็กด้อยโอกาสให้เป็นการปฏิบติัเหมือนกลุ่มเด็กทัว่ไป ไม่พึง
กระท าให้แตกต่างดว้ยการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ หรือเห็นใจเป็นพิเศษ เพราะเราและเขาทุกคน
เหมือนกนั ท าใหเ้ขารู้สึกถึงความไม่แตกต่างกนั 
  หลงัการร่วมกิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของ
มนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาสคร้ังน้ี ควรมีการติดต่อสอบถามถึงความพึงพอใจท่ีไดรั้บจากการร่วม
กิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ครูอาจารย ์และเจา้หนา้ท่ี ตลอดจนสอบถามถึงพฤติกรรม ทศันคติของ
กลุ่มเป้าหมายหลงัจากการเขา้ร่วมกิจกรรม เพื่อน าขอ้มูลมาใชเ้ป็นขอ้เสนอแนะงานวจิยัต่อไป 
  

4.7  ตารางโปรแกรมกจิกรรมการท่องเทีย่วเพือ่เสริมสร้างความเข้าใจในความ
หลากหลายของมนุษย์ทีม่ต่ีอเด็กด้อยโอกาส 

 
 จากผลการศึกษาเร่ืองขอบเขตพื้นท่ีท่องเท่ียว ระยะเวลาการจดักิจกรรมการท่องเท่ียว และ
กิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กด้อย
โอกาส ผูว้ิจยัสามารถสรุปโปรแกรมกิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในความ
หลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาสไดด้งัตารางท่ี 4.7 
 
ตารางที่ 4.7  โปรแกรมกิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของ

มนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส 
 

  เวลา  กจิกรรม สถานที่ วธีิการ 
07.30-08.00 น. ลงทะเบียนเขา้ร่วมกิจกรรม วดัโพธ์ิ  
08.00-09.15 น. กิจกรรมละลายพฤติกรรม วดัโพธ์ิ  
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ตารางที ่4.7  (ต่อ) 
 
  เวลา  กจิกรรม สถานที่ วธีิการ 
 1) กิจกรรมตามหาคร่ึงหน่ึง

ของหวัใจ 
 
 
2)  กิจกรรมสร้างดอกบวั
สามคัคี 
 
 
3)  กิจกรรมเกมส์แรลล่ี 
“ท่ีแห่งน้ี อยูท่ี่ไหน” 

 - ใหก้ลุ่มเป้าหมายเล่นเกมส์ 
ตามหาหวัใจอีกคร่ึงหน่ึง เพื่อ
จบัคู่หูบดัด้ี และท าความรู้จกั
เพื่อนต่างกลุ่ม 
- ทุกคนจะมีส่วนประกอบ
ของดอกบวัคนละหน่ึงช้ิน 
ใหก้ลุ่มเป้าหมายรวมกลุ่มกนั
ประกอบดอกบวัใหส้มบูรณ์ 
- ระหวา่งการชมความงาม
ของวดัโพธ์ิ ท ากิจกรรมตาม
หาสถานท่ีในรูปภาพท่ี
ก าหนด 

09.30-10.00 น. 1) กิจกรรมคู่หูบดัด้ี 
2) กิจกรรมลูกบอลดนตรี 

บนรถระหวา่ง
เดินทาง 

- ท  าความรู้จกัคู่หู 
- เปิดทศันคติแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเร่ืองการเห็น
คุณค่าในตนเอง เห็นคุณค่า
ในคนอ่ืน 

10.00-12.00 น. ชมนิทรรศการ “นิทรรศน์
รัตนโกสินทร์” 

นิทรรศน์
รัตนโกสินทร์ 

- ชมนิทรรศการ เปิด
ความคิด มุมมอง เสริมสร้าง
ความรู้ สร้างความผกูพนั 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ลานกิจกรรมของ
นิทรรศน์
รัตนโกสินทร์ 

- 

13.30-15.30 น. กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์
ส่งต่อก าลงัใจแก่นอ้งใน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
  

ลานกิจกรรมของ
โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ 
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ตารางที ่4.7 (ต่อ) 
 
  เวลา  กจิกรรม สถานที่ วธีิการ 
 1) กิจกรรมเยบ็ตุก๊ตาผา้เพื่อ

นอ้ง หรือกิจกรรมหุ่นมือ
แสนสุขเพื่อนอ้ง 
2) กิจกรรมการ์ดก าลงัใจ  

 - นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลายประดิษฐตุ์ก๊ตาผา้
เพื่อนอ้ง 
- กลุ่มเด็กดอ้ยโอกาส
ประดิษฐก์าร์ดก าลงัใจ 

16.00-17.00 น. ชมนิทรรศการบทเรียนใน
ความมืด 

Dialogue in the 
dark 

- ชมนิทรรศการเพื่อเปิด
มุมมอง ทศันคติ การยอมรับ 
และเขา้ใจความแตกต่างของ
บุคคล 

17.00-17.30 น. ด าเนินการสรุปผลท่ีไดจ้าก
กิจกรรม 

Dialogue in the 
dark 

- แลกเปล่ียนความคิดเห็น
ระหวา่งกลุ่มเป้าหมาย ครู
อาจารย ์และเจา้หนา้ท่ีจาก
สถานสงเคราะห์ 

 
 จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ เป็นโปรแกรมกิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจใน
ความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาสส าหรับระยะเวลาใน 1 วนั โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
ของกิจกรรม คือ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย และกลุ่มเด็กด้อยโอกาส ทั้งน้ีกิจกรรม 
และสถานท่ีท่องเท่ียวไดพ้ฒันาข้ึนจากการสนทนากลุ่มของผูใ้หข้อ้มูลส าคญัท่ีมีความเช่ียวชาญ และ
มีประสบการณ์ทางการท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีมีความสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการ
เสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาสดว้ย โปรแกรมกิจกรรม
การท่องเท่ียวน้ีจึงมีความเฉพาะเพื่อมุ่งเนน้ให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่องเท่ียวไดมี้ความเขา้ใจ และปรับ
ทศันคติเร่ืองความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส กล่าวคือ กลุ่มเด็กนกัเรียนทัว่ไปจะมี
ความตระหนกัในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์เปิดใจยอมรับในความแตกต่างของบุคคล ในขณะท่ีกลุ่ม
เด็กดอ้ยโอกาสจะตระหนกัถึงคุณค่าของตวัเอง มีความภาคภูมิใจในตวัเอง และอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นใน
สังคมไดอ้ยา่งมีความสุข มากไปกวา่นั้นกลุ่มเด็กทั้งสองกลุ่มจะเกิดทศันคติท่ีเขา้ใจวา่ ความแตกต่าง
หลากหลายไม่ใช่ปัญหาของการอยูร่่วมกนั ไม่มีการแบ่งแยกพวกเขาพวกเรา เพราะทุกคนเท่าเทียม
กนัในฐานะของการเกิดเป็นมนุษยค์นหน่ึง 
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4.8  สรุปความสอดคล้องระหว่างกจิกรรมการท่องเทีย่วเพือ่เสริมสร้างความเข้าใจใน
ความหลากหลายของมนุษย์ทีม่ต่ีอเด็กด้อยโอกาส และองค์ประกอบทีม่ผีลต่อการ
เสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของมนุษย์ทีม่ต่ีอเด็กด้อยโอกาส 

 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจใน
ความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส จากการศึกษาตามวตัถุประสงคท่ี์ 1 ดว้ยวิธีการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ สังเคราะห์เน้ือหาจากเอกสารขั้นทุติยภูมิ ร่วมกบัการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่ีมีบทบาทและประสบการณ์การท างานในองค ์4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาเด็ก
และเยาวชน ด้านสิทธิมนุษยชน โรงเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาในจงัหวดักรุงเทพฯ และสถาน
สงเคราะห์เด็กในจงัหวดักรุงเทพฯ ซ่ึงน ามาซ่ึงผลการศึกษาองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการเสริมสร้าง
ความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส กล่าวคือ การเสริมสร้างความเขา้ใจ
ในประเด็นดงักล่าวจะอยู่บนพื้นฐานหลกัของสิทธิมนุษยชน อนัเป็นสิทธิประจ าตวัของมนุษยทุ์ก
คน ขอ้คน้พบส าคญัท่ีสามารถท าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดทศันคติ ความเขา้ใจในความหลากหลายของ
มนุษย ์คือ กลุ่มเป้าหมายจ าเป็นตอ้งเขา้ใจองคป์ระกอบต่างๆไดแ้ก่  
  ประเด็นการเรียนรู้ใหญ่ คือ  
  1) เคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์2) เสมอภาคหรือเท่าเทียม และ 3) ความเป็นธรรม 
  ประเด็นการเรียนรู้ย่อย คือ  
  1.1 นบัถือตนเอง 1.2 ไม่ละเมิดสิทธิ เสรีภาพของผูอ่ื้น และ 1.3 ไม่เหยียดหยาม ลดทอน
หรือปฏิบติัต่อบุคคลอ่ืนเสมือนไม่ใช่มนุษย ์
  2.1 ไม่เลือกปฏิบติั 2.2 เปิดใจยอมรับความแตกต่าง และ 2.3 ให้โอกาสท่ีเหมือนกนับน
พื้นฐานของความหลากหลาย 
  3.1 ยึดมัน่ในความยุติธรรม 3.2 มีคุณธรรม ความดี และ3.3  เขา้ใจและรับผิดชอบในสิทธิ
และหนา้ท่ีของตนเอง 
 เม่ือน าองค์ประกอบท่ีไดข้า้งตน้เป็นขอ้มูลน าเขา้เพื่อหาผลการศึกษาตามวตัถุประสงคก์าร
วิจัยท่ี 2 โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการจัดการสนทนากลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญด้านการ
ท่องเท่ียว จึงไดม้าซ่ึงกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีสามารถช่วยเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลาย
ของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาสได ้กล่าวคือ โปรแกรมกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีพฒันาด าเนินอยูบ่น
พื้นฐานขององคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อ
เด็กดอ้ยโอกาส 
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ทั้งน้ีเพื่อตรวจสอบถึงความสอดคลอ้งระหว่างกิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความ
เข้าใจในความหลากหลายของมนุษย์ท่ีมีต่อเด็กด้อยโอกาส และองค์ประกอบท่ีมีผลต่อการ
เสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของมนุษย์ท่ีมีต่อเด็กด้อยโอกาส ผูว้ิจ ัยได้สรุปผล
การศึกษาดงัตารางท่ี 4.8 
 
ตารางที่ 4.8  ความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในความ

หลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส และองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการเสริมสร้าง
ความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส 

 

เวลา กจิกรรม 

องค์ประกอบทีม่ีผลต่อการเสริมสร้างความ
เข้าใจในความหลากหลายของมนุษย์ทีม่ีต่อ

เด็กด้อยโอกาส 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

07.30-08.00 น. ลงทะเบียนเขา้ร่วมกิจกรรม          
08.00-09.15 น. กิจกรรมละลายพฤติกรรม          
 1) กิจกรรมตามหาคร่ึงหน่ึงของ

หวัใจ 

         

 2)  กิจกรรมสร้างดอกบวัสามคัคี          
 3)  กิจกรรมเกมส์แรลล่ี “ท่ีแห่งน้ี 

อยูท่ี่ไหน” 
         

09.30-10.00 น. 1) กิจกรรมคู่หูบดัด้ี          
 2) กิจกรรมลูกบอลดนตรี          
10.00-12.00 น. ชมนิทรรศการ “นิทรรศน์

รัตนโกสินทร์” 
         

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั          
13.30-15.30 น. กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ส่งต่อ

ก าลงัใจแก่นอ้งในโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ 
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ตารางที ่4.8 (ต่อ) 
  

เวลา กจิกรรม 

องค์ประกอบทีม่ีผลต่อการเสริมสร้างความ
เข้าใจในความหลากหลายของมนุษย์ทีม่ีต่อ

เด็กด้อยโอกาส 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

 1) กิจกรรมเยบ็ตุก๊ตาผา้เพื่อนอ้ง 
หรือกิจกรรมหุ่นมือแสนสุขเพื่อ
นอ้ง 

         

 2) กิจกรรมการ์ดก าลงัใจ          
16.00-17.00 น. ชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด          

17.00-17.30 น. ด าเนินการสรุปผลท่ีไดจ้าก
กิจกรรม 

         

 
จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ โปรแกรมกิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในความ

หลากหลายของมนุษย์ท่ีมีต่อเด็กด้อยโอกาส มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบท่ีมีผลต่อการ
เสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส โดยเห็นไดว้่า แต่ละ
กิจกรรม แต่ละสถานท่ีท่องเท่ียวมีลกัษณะแตกต่างกนั ซ่ึงท าให้กลุ่มเป้าหมายได้รับผลของการ
เรียนรู้ท่ีต่างกนั 

นอกจากน้ีผูใ้หข้อ้มูลส าคญัแสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีร่วมกนัพฒันาไว้
ดงัน้ี  
  “งานวิจยัท่ีพฒันาข้ึนน้ีเป็นแนวทางท่ีดีมาก หากไดน้ าไปใช้จริง น่าจะมีส่วนช่วยบรรเทา
ความรู้สึกถึงความไม่เท่าเทียมของคนไดใ้นระดบัหน่ึง” 
  “เป็นกิจกรรมท่ีดีในการส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจ และการแบ่งปันท่ีดีต่อเด็ก และสังคม 
เป็นงานวิจยัท่ีมีความน่าสนใจท่ีควรน าไปปฏิบติัจริง และน าไปดดัแปลงใช้ต่อเป็นกิจกรรมเพื่อ
สังคมต่อไป” 
  “นบัเป็นประโยชน์ของเด็กอีกกลุ่ม เพื่อการอยูร่่วมกนัในสังคม ทั้งน้ีพยายามท ากิจกรรมน้ี
ใหเ้กิดความแพร่หลายมากข้ึน เพื่อเป็นการช่วยกนัขจดัความเหล่ือมล ้าใหห้มดไปในท่ีสุด” 
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 อย่างไรก็ตามกิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของ
มนุษยท่ี์มีต่อเด็กด้อยโอกาสท่ีพฒันาข้ึนน้ีจะช่วยปรับเปล่ียนทศันคติและความเขา้ใจของคนใน
สังคมให้พึงตระหนกัถึงการปฏิบติัต่อผูอ่ื้นอยา่งเสมอภาคไม่มากก็น้อย  ลดปัญหาการเลือกปฏิบติั
ดว้ยเหตุแห่งความหลากหลายของมนุษย ์หรืออยา่งนอ้ยเด็กกลุ่มเป้าหมายจะมีทศันคติท่ีเขา้ใจคุณค่า
ของตนเองและผูอ่ื้นมากยิ่งข้ึน อนัท าให้การอยู่ร่วมกนัของเด็กซ่ึงเป็นอนาคตของชาติมีความสงบ
สุขยิง่ข้ึน นอกจากน้ีโปรแกรมกิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลาย
ของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาสสามารถน าไปปรับใช้เพื่อเป็นโปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงบ าเพ็ญ
ประโยชน์และการท่องเท่ียวเชิงทศันศึกษาไดอี้กรูปแบบหน่ึง 
 



 

บทที ่5 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “การพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในความ
หลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส” คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคข์องการวจิยั คือ 

1)  เพื่อศึกษาองค์ประกอบท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของ
มนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส 

2)  เพื่อพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของ
มนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส  

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพื่อพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีสามารถช่วย
เสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส ซ่ึงใชว้ิธีการด าเนินการ
วจิยัเชิงคุณภาพ โดยผูว้จิยัเร่ิมตน้จากเก็บรวบรวมขอ้มูล และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งจากการ
คน้ควา้เอกสาร (Documentary Research) เพื่อใช้เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการศึกษา และท าการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้หข้อ้มูลส าคญัท่ีมีบทบาทในองคก์ร 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาเด็กและเยาวชน 
ดา้นสิทธิมนุษยชน โรงเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาในจงัหวดักรุงเทพฯ และสถานสงเคราะห์เด็กใน
จงัหวดักรุงเทพฯ จ านวน 8 ท่าน ร่วมกบัการจดัสนทนากลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทางดา้นการท่องเท่ียว 
จ านวน 8 ท่าน ซ่ึงมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแนวค าถามในการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม 
ตามล าดบั ทั้งน้ีผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิการวเิคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis)  

โดยต่อไปน้ีจะเป็นการน าเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา แบ่งเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 
5.1  สรุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงคง์านวจิยั 
5.2  อภิปรายผลการศึกษา 
5.3  ขอ้เสนอแนะ 
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5.1  สรุปผลการวจิัยตามวตัถุประสงค์งานวจิัย 
 

5.1.1  ผลการวจัิยตามวตัถุประสงค์งานวจัิยข้อที ่1 
เพื่อศึกษาองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์

มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้หข้อ้มูลส าคญัจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
จ านวน 8 ท่าน พบวา่ 

 5.1.1.1  เด็กดอ้ยโอกาสในสังคมไทยมีอยูห่ลากหลายประเภท ซ่ึงความดอ้ยโอกาส
นิยามท่ีสังคมก าหนดให้แก่กลุ่มบุคคลท่ีแตกต่างไปจากสังคมส่วนใหญ่ เด็กดอ้ยโอกาสเป็นกลุ่มท่ี
ขาดปัจจยัขั้นพื้นฐานส าหรับการด ารงชีวิต โอกาสทางการศึกษา โอกาสในการพฒันาตน ความรัก 
ความอบอุ่น การดูแลเอาใจใส่ การอบรมบ่มเพาะจากคนในครอบครัว โดยความหลากหลายของเด็ก
ดอ้ยโอกาสโดยภาพรวมแบ่งได ้6 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) กลุ่มเด็กท่ีมีพื้นฐานฐานะครอบครัวยากจน 2) 
กลุ่มเด็กท่ีถูกละเลยจากครอบครัว 3) กลุ่มเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา 4) 
กลุ่มเด็กไร้สัญชาติ และกลุ่มชาติพนัธ์ุ 5) กลุ่มเด็กเร่ร่อน ไร้บา้น และ6) กลุ่มเด็กถูกท าร้ายร่างกาย 
ทั้งน้ีการเขา้ใจความหลากหลายของเด็กด้อยโอกาสท่ีมีในสังคมไทยเสียก่อน จะช่วยให้ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งในการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวมีพื้นฐานความเขา้ใจท่ีตรงกนั สามารถออกแบบ และ
ด าเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็ก
ดอ้ยโอกาสไดส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 

 5.1.1.2  ประเด็นความรู้ท่ีมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัการเสริมสร้างความเขา้ใจในความ
หลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส จะมีลกัษณะเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองความเท่าเทียมกนั 
และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์เน่ืองจากมนุษยทุ์กคนควรไดรั้บปัจจยั และโอกาสขั้นพื้นฐานอนัจ าเป็น
ส าหรับการด ารงชีวิตอยู่ และการพฒันาตนอย่างเสมอเหมือนกัน โดยประเด็นความรู้ท่ีสามารถ
น ามาใช้เพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส ไดแ้ก่ 1) 
เร่ืองสิทธิมนุษยชน 2) เร่ืองหลกัศาสนา และ3) เร่ืองหนา้ท่ีพลเมือง ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาประเด็นความรู้
ทั้งสามหัวขอ้ พบว่า มีความเก่ียวขอ้งกนั โดยเร่ืองหลกัศาสนา และเร่ืองหน้าท่ีพลเมือง ถือเป็น
แนวคิดส่วนหน่ึงของหลกัสิทธิมนุษยชน 

 5.1.1.3  องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของ
มนุษยท่ี์มีต่อเด็กด้อยโอกาส เป็นองค์ประกอบอนัเป็นประเด็นความรู้บนพื้นฐานของหลกัสิทธิ
มนุษยชน แบ่งเป็นประเด็นความรู้ใหญ่ 3 หวัขอ้ ซ่ึงแต่ละหวัขอ้จะประกอบดว้ยประเด็นความรู้ยอ่ย
ทั้งหมด 3 หวัขอ้ รายละเอียดดงัน้ี 
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  1)  เคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
 (1)  นบัถือตนเอง 
 (2)  ไม่ละเมิดสิทธิ เสรีภาพของผูอ่ื้น 
 (3)  ไม่เหยยีดหยาม ลดทอนหรือปฏิบติัต่อบุคคลเสมือนไม่ใช่มนุษย ์
   2)  เสมอภาคหรือเท่าเทียม 
    (1)  ไม่เลือกปฏิบติั 
    (2)  เปิดใจยอมรับความแตกต่าง 
    (3)  ใหโ้อกาสท่ีเหมือนกนับนพื้นฐานของความหลากหลาย 
   3)  เป็นธรรม 
    (1)  ยดึมัน่ในความยติุธรรม 
    (2)  มีคุณธรรม 
    (3)  เขา้ใจและรับผดิชอบในสิทธิและหนา้ท่ีของตนเอง 
 
 5.1.2  ผลการวจัิยตามวตัถุประสงค์งานวจัิยข้อที ่2 

เพื่อพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษย์
ท่ีมีต่อเด็กดอ้ยโอกาส ซ่ึงสอดคลอ้งกบัองค์ประกอบท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างความเขา้ใจในความ
หลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสนทนากลุ่มของผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญัท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญหรือผูมี้ประสบการณ์การท างานหรือมีบทบาทในองค์กรด้านการ
ท่องเท่ียว จ านวน 8 ท่าน ผลการศึกษาสามารถสรุปเป็น 5 ประเด็น ไดแ้ก่ 
 5.1.2.1 ขอบเขตพื้นท่ีท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมกบักิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กด้อยโอกาส พบว่า แหล่งท่องเท่ียวภายใน
จงัหวดักรุงเทพมหานคร เป็นพื้นท่ีสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของการกิจกรรม ลักษณะของ
กลุ่มเป้าหมาย และขอ้พึงระวงัต่างๆ 
 5.1.2.2 ระยะเวลาการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียว เ ม่ือพิจารณาถึงปัจจัยเ ร่ือง
กลุ่มเป้าหมาย วตัถุประสงคข์องกิจกรรม และขอบเขตพื้นท่ีท่องเท่ียว ไดผ้ลสรุปว่า ควรจดัอยู่ใน
ระยะเวลา 1 วนั ระหวา่งเวลา 07.30 -17.30 น. 
 5.1.2.3 กิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของ
มนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส ควรมีลกัษณะเป็นกิจกรรมท่ีสร้างความตระหนกัดา้นการเรียนรู้ในการ
อยู่ร่วมกันกับผูอ่ื้น เน่ืองจากสังคมประกอบด้วยผูค้นท่ีมีแตกต่างหลากหลาย เป็นกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวในลกัษณะเชิงสร้างสรรค ์เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายเกิดความกลา้แสดงออกทั้งการกระท า และ
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การแสดงความคิดเห็น นอกจากน้ียงัเป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงบ าเพ็ญประโยชน์ ท่ีช่วยสร้าง
ลกัษณะนิสัยของการเป็นผูใ้ห้ และผูรั้บ รวมถึงท าให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตวัเอง 
ซ่ึงเป็นลักษณท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ทั้งน้ีภาพรวมของ
กิจกรรมจะมุ่งเนน้เร่ืองการเปิดมุมมอง ปรับทศันคติ ให้เกิดการยอมรับ และเขา้ใจในความแตกต่าง
หลากหลายของคนในสังคม น ามาซ่ึงการลดความเหล่ือมล ้าทางสังคมต่อไป 
 การด าเนินการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในความ
หลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กด้อยโอกาสจะมีวิธีการต่างไปจากการน าเท่ียวทัว่ๆไป เน่ืองจาก
กลุ่มเป้าหมายมีความอ่อนไหวทางความรู้สึก ดว้ยมีภูมิหลงั วิถีชีวิตความเป็นมาท่ีแตกต่างกนั จึง
จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรมตอ้งพิถีพิถนักบัการด าเนินกิจกรรม และควรมี
ความพร้อม เขา้ใจถึงวตัถุประสงคข์องการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวคร้ังน้ี โดยวิธีการด าเนินการจดั
กิจกรรมจะแบ่งเป็น 3 ช่วง ไดแ้ก่ 1) ช่วงก่อนการจดักิจกรรมท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งตอ้งศึกษาถึงภูมิหลงัของ
กลุ่มเด็กด้อยโอกาสท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย และเตรียมความพร้อมในการศึกษาขอ้จ ากดั และขอ้พึง
ระวงัต่างๆ รวมถึงการจดัปฐมนิเทศแก่เด็กกลุ่มเป้าหมายทั้งสองกลุ่ม มุ่งเน้นท่ีก าหนดการของ
กิจกรรมการท่องเท่ียว และเสริมพื้นฐานความรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติเร่ืองการเคารพศกัด์ิศรีความ
เป็นมนุษย ์ความเท่าเทียมกนั และความเป็นธรรม 2) ช่วงระหวา่งการท ากิจกรรม ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคน
ตอ้งพึงระวงัเร่ืองการใชภ้าษา และเอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการท ากิจกรรม กล่าวคือ พึงปฏิบติัต่อกลุ่ม
เด็กดอ้ยโอกาสเหมือนกลุ่มเด็กทัว่ไป 3) หลงัการร่วมกิจกรรม มีการติดต่อสอบถามถึงผลของการ
ร่วมกิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ย
โอกาส 
 5.1.2.4 โปรแกรมกิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในความ
หลากหลายของมนุษย์ท่ีมีต่อเด็กด้อยโอกาส เป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวส าหรับ 1 วนั โดยมี
กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรม คือ เยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปี และกลุ่มเด็กด้อยโอกาส โดย
โปรแกรมกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีพฒันาข้ึนจะมีความสอดคล้องกบัองค์ประกอบท่ีมีผลต่อการ
เสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาสซ่ึงไดจ้ากผลการศึกษา
ตามวตัถุประสงค์ท่ี 1 ทั้ งน้ีโปรแกรมกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีพฒันาข้ึนจะประกอบด้วยเวลา 
กิจกรรม และสถานท่ี โดยสามารถอธิบายรายละเอียดไดด้งัน้ี 
 เร่ิมตน้ดว้ยการลงทะเบียนเขา้ร่วมกิจกรรม เวลา 07.30-08.00 น. ท่ีวดัพระเชตุพน
วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวดัโพธ์ิ จากนั้นจึงเร่ิมกิจกรรมแรกเป็นกิจกรรมละลาย
พฤติกรรม เพื่อสร้างความผ่อนคลาย ความคุ้นเคย และท าให้เด็กรู้สึกเปิดใจยอมรับผูอ่ื้น ได้แก่ 
กิจกรรมตามหาคร่ึงหน่ึงของหวัใจ กิจกรรมสร้างดอกบวัสามคัคี และกิจกรรมเกมส์แรลล่ี “ท่ีแห่งน้ี
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อยูท่ี่ไหน” หลงัจากการท ากิจกรรมท่ีวดัโพธ์ิจึงเดินทางไปชมนิทรรศการท่ีนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 
เพื่อเสริมสร้างความรู้ และเปิดมุมมองทางความคิด เดินทางโดยรถโดยสารไม่ประจ าทาง ซ่ึง
ระหวา่งการเดินทางน้ีจะมีการด าเนินกิจกรรมบนรถเพื่อสร้างความสัมพนัธ์และสอดแทรกทศันคติ
เร่ืองการเห็นคุณค่าในตนเอง และคุณค่าของผูอ่ื้น ในส่วนช่วงพกักลางวนัร่วมกนัรับประทานอาหาร
ท่ีลานกิจกรรมของนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และเดินทางไปท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ส่งต่อ
ก าลงัใจใหน้อ้ง ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทั้งน้ีเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายจะไดป้ระดิษฐ์ตุ๊กตา
ผา้ และการ์ดก าลงัใจ เพื่อมอบให้เด็กๆในโรงพยาบาล และปิดกิจกรรมสุดทา้ยของวนัท่ี Dialogue 
in the dark ชมนิทรรศการบทเรียนในความมืด สถานท่ีท่ีกลุ่มเป้าหมายจะไดเ้ปิดมุมมอง ปรับ
ทศันคติ เพื่อเขา้ใจในความแตกต่างหลากหลายของบุคคล 
 กิจกรรมต่างๆในโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนจะสอดคลอ้งกบัองค์ประกอบท่ีมีผลต่อการ
เสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาสต่างกนัไป กล่าวคือ 
  1) กิจกรรมตามหาคร่ึงหน่ึงของหัวใจ จะสอดคลอ้งกบัการนบัถือตนเอง 
ไม่ละเมิดสิทธิ เสรีภาพของผูอ่ื้น ไม่เหยียดหยาม ลดทอนหรือปฏิบติัต่อบุคคลอ่ืนเสมือนไม่ใช่
มนุษย ์ไม่เลือกปฏิบติั และเปิดใจยอมรับความแตกต่าง 
  2) กิจกรรมสร้างดอกบวัสามคัคี จะสอดคล้องกบัการนับถือตนเอง ไม่
เลือกปฏิบัติ เปิดใจยอมรับความแตกต่าง และให้โอกาสท่ีเหมือนกันบนพื้นฐานของความ
หลากหลาย 
  3) กิจกรรมเกมส์แรลล่ี “ท่ีแห่งน้ี อยูท่ี่ไหน” จะสอดคลอ้งกบัการยึดมัน่ใน
ความยติุธรรม มีคุณธรรม และเขา้ใจและรับผดิชอบในสิทธิ และหนา้ท่ีของตนเอง 
  4) กิจกรรมคู่หูบดัด้ี จะสอดคลอ้งกบัไม่ละเมิดสิทธิ เสรีภาพของผูอ่ื้น ไม่
เหยยีดหยาม ลดทอนหรือปฏิบติัต่อบุคคลอ่ืนเสมือนไม่ใช่มนุษย ์ไม่เลือกปฏิบติั และเปิดใจยอมรับ
ความแตกต่าง 
  5) กิจกรรมลูกบอลดนตรี จะสอดคล้องกับการนับถือตนเอง ไม่เหยียด
หยาม ลดทอนหรือปฏิบติัต่อบุคคลอ่ืนเสมือนไม่ใช่มนุษย ์ไม่เลือกปฏิบติั และเปิดใจยอมรับความ
แตกต่าง 
  6) กิจกรรมชมนิทรรศการท่ีนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ จะสอดคลอ้งกบัการ
ให้โอกาสท่ีเหมือนกนับนพื้นฐานของความหลากหลาย ยึดมัน่ในความยุติธรรม มีคุณธรรม และ
เขา้ใจและรับผดิชอบในสิทธิและหนา้ท่ีของตนเอง 
  7) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ส่งต่อก าลงัใจแก่น้อง จะสอดคล้องกบัการ
นบัถือตนเอง ไม่เหยียดหยาม ลดทอนหรือปฏิบติัต่อบุคคลอ่ืนเสมือนไม่ใช่มนุษย ์ไม่เลือกปฏิบติั 
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ให้โอกาสท่ีเหมือนกนับนพื้นฐานของความหลากหลาย ยึดมัน่ในความยุติธรรม มีคุณธรรม และ
เขา้ใจและรับผดิชอบในสิทธิและหนา้ท่ีของตนเอง 
  8) กิจกรรมชมนิทรรศการท่ี Dialogue in the dark จะสอดคลอ้งกบัการนบั
ถือตนเอง ไม่ละเมิดสิทธิ เสรีภาพของผูอ่ื้น ไม่เหยียดหยาม ลดทอนหรือปฏิบติัต่อบุคคลอ่ืนเสมือน
ไม่ใช่มนุษย ์ไม่เลือกปฏิบติั เปิดใจยอมรับความแตกต่าง ให้โอกาสท่ีเหมือนกนับนพื้นฐานของ
ความหลากหลาย ยึดมัน่ในความยุติธรรม มีคุณธรรม และเขา้ใจและรับผิดชอบในสิทธิและหนา้ท่ี
ของตนเอง 
 

5.2  อภิปรายผลการศึกษา 
 

จากการวิจยัเร่ือง การพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในความ
หลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส ผูว้จิยัไดท้ราบถึงองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการเสริมสร้าง
ความเข้าใจในความหลากหลายของมนุษย์ท่ีมีต่อเด็กด้อยโอกาส และกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ี
สามารถช่วยเสริมสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส เม่ือน าผล
การศึกษามาพิจารณาประกอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัต่างๆท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัจะหยิบยก
ประเด็นท่ีน่าสนใจมาอภิปราย ดงัต่อไปน้ี 
 

5.2.1  องค์ประกอบที่มีผลต่อการเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของมนุษย์ที่มี
ต่อเด็กด้อยโอกาส 

 5.2.1.1  ประเด็นความรู้หลกั 
 การจะสร้างการเรียนรู้ หรือสร้างความตระหนกัให้แก่เด็กและเยาวชนไดเ้กิดความ
เขา้ใจในความหลากหลายของมนุษย ์โดยมุ่งเน้นให้เกิดการปรับทศันคติ หรือพฤติกรรมท่ีเปิดใจ
ยอมรับความแตกต่างหลากหลายของบุคคลนั้น ผลการศึกษา พบว่า ประเด็นความรู้เร่ืองสิทธิ
มนุษยชน เป็นความรู้พื้นฐานท่ีเหมาะสม และจ าเป็นตอ้งให้เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายไดเ้รียนรู้ 
เน่ืองจากบุคคลจะตระหนกัวา่ คนทุกคนเท่าเทียมกนั พึงมีพึงไดใ้นปัจจยัขั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับ
การด ารงชีวติ และโอกาสต่างๆส าหรับการพฒันาตนเสมอเหมือนกนั ไม่วา่บุคคลจะมีความแตกต่าง
กนัมากน้อยเพียงใด ในเร่ืองเช้ือชาติ ศาสนา วฒันธรรม ภาษา ฐานะ การศึกษา หรือปัจจยัใดก็ตาม 
ความหลากหลายเหล่านั้นไม่มีผลต่อการไดรั้บการให้เกียรติในฐานะมนุษยค์นหน่ึง ทุกคนมีคุณค่า
แห่งการด ารงชีวิตอยู ่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของแฮสเพิลส์ (2546) ท่ีวา่ สิทธิมนุษยชนช่วยปกป้อง
คุ้มครองให้บุคคลในฐานะท่ีเกิดเป็นมนุษย์ พ้นจากการล่วงละเมิดหรือการกดข่ีข่มเหงจาก
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กระบวนการทางกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัการ
พฒันาแผนปฏิบติัการแม่บทดา้นสิทธิมนุษยชนเพื่อแปลงไปสู่ภาคปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ย
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยสถาบนัวิจยัสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2548) 
พบวา่ การผสมผสานแนวคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชนไวใ้นการพฒันาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศ จะน ามาซ่ึงสังคมท่ีเป็นประชาธิปไตย มีความเท่าเทียม และสันติสุข และอรพนัธ์ อตัถากร 
(2542) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการสอนเร่ืองสิทธิมนุษยชนว่า ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองสิทธิ
มนุษยชนจะช่วยขยายโลกทศัน์ของครูในการมองปัญหาทางการศึกษา และเขา้ใจกลุ่มเด็กด้อย
โอกาส โดยเฉพาะเด็กท่ีมีปัญหาครอบครัวและสังคม สามารถช่วยแกปั้ญหาการอยูร่่วมกนัในสังคม
ใหแ้ก่เด็กได ้ซ่ึงพนูผล เงินดี (2535) มีแนวคิดวา่ สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิธรรมชาติท่ีแสดงถึงคุณค่า
ของการเป็นมนุษย ์ถูกก าหนดข้ึนมาเพื่อให้มนุษยส์ามารถแสดงถึงคุณค่า สติปัญญา จิตส านึกของ
ความเป็นคน ดงันั้นสิทธิมนุษยชนจึงถือวา่เป็นส่ิงท่ีมีค่าสูงสุดท่ีจะตอ้งด ารงไวเ้พื่อรักษาคุณค่าของ
มนุษยแ์ต่ละคน และในงานวิจยัของRohaida Nordin, Rohimi Shapiee, shamsudin Suhor and 
Mohamad Munzil Muhamad (2011) ท่ีศึกษาความตอ้งการในวชิาสิทธิมนุษยชนศึกษาของนกัศึกษา
คณะกฎหมาย ของมหาวิทยาลยั Kebangsaan ประเทศมาเลเซีย พบวา่ สิทธิมนุษยชนศึกษาสามารถ
ช่วยให้พวกเขาเขา้ใจในสิทธิ และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล และเรียนรู้ท่ีจะเคารพสิทธิ 
เสรีภาพของมากไปกวา่นั้นสิทธิมนุษยชนเป็นหลกัการท่ีสามารถน ามาใชจ้ริงในชีวิตประจ าวนั โดย
จะช่วยก าจดัอคติต่อความแตกต่างทางเช้ือชาติ และช่วยส่งเสริมใหเ้กิดความสามคัคีในสังคม 
 5.2.1.2  ประเด็นความรู้ใหญ่ 
 เพื่อให้เกิดความเขา้ใจ หรือการเปล่ียนแปลงทศันคติในเร่ืองความหลากหลายของ
มนุษย์ท่ีมีต่อเด็กด้อยโอกาสบนหลักพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน จากการศึกษาท าให้ทราบว่า
จ าเป็นตอ้งใหเ้ด็กเกิดความเขา้ใจใน 3 ประเด็นใหญ่ ไดแ้ก่ เคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์เสมอภาค
หรือเท่าเทียม และเป็นธรรม ทั้งน้ีผลการวจิยั พบวา่  
 หัวข้อการเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์จะช่วยสนับสนุนให้เกิดทศันคติ และมี
พฤติกรรมท่ีให้เกียรติผูอ่ื้น ตลอดจนเคารพในความแตกต่าง ซ่ึงถือเป็นหลกัการส าคญัของสิทธิ
มนุษยชน สอดคลอ้งกบัการวิจยัของวรลกัษณ์ สงวนแกว้ (2551) ท่ีศึกษาเร่ืองการสร้างวฒันธรรม
สิทธิมนุษยชนผา่นระบบการศึกษาไทย พบวา่ หากแทรกองคค์วามรู้ดา้นสิทธิมนุษยชนในการศึกษา
ของเด็กไทย จะท าให้เด็กเติบโตมาอย่างไร้อคติเร่ืองความเป็นมนุษย ์ส่วนอุดม รัฐอมฤต และคณะ 
(2544) ระบุว่า การเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยถื์อเป็นมูลฐานหน่ึงของหลกัสิทธิมนุษยชนท่ีจะ
ช่วยให้ตระหนักว่า คนทุกคนมีความเท่าเทียมกัน ตลอดจนสอดคล้องกบัการวิจยัของจิราภรณ์ 
ทิพยศุภลกัษณ์, 2504) อนัศึกษาเร่ืองความตระหนกัในสิทธิมนุษยชนของผูติ้ดเช้ือ/เอดส์ พบวา่ ผูติ้ด



148 

เช้ือเอดส์มีการปฏิบติัตนเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนอยู่ในระดบัปานกลาง ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งมี
ทศันคติท่ีเห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสุดวา่ ตนเองควรมีสิทธิไดรั้บสวสัดิการทางสังคมและบริการทาง
สังคมเท่าเทียมคนทัว่ไปโดยไม่เลือกปฏิบติั ไดรั้บการดูแลรักษาเท่าเทียมผูป่้วยทัว่ไป และตนเองมี
คุณค่า และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกบัผูอ่ื้น น าไปสู่การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสันติสุข  
 ส่วนหัวข้อเสมอภาคหรือเท่าเทียมนั้ น ผลการศึกษาพบว่า ไม่ว่าบุคคลจะเป็น
ผูด้อ้ยโอกาส หรือมีความแตกต่างจะผูอ่ื้นในสังคมอย่างไร ก็ลว้นแต่มีสิทธ์ิไดรั้บประโยชน์ และ
โอกาสท่ีเหมือนๆกับผูอ่ื้นตามกรอบกติกาท่ีก าหนดไว ้โดยไม่จ  ากดัเง่ือนไขความแตกต่างของ
บุคคล ซ่ึงถือเป็นการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนัของสังคม สอดคลอ้งกบัแนวคิดของสุรีรัตน์ ประจนปัจจ
นึก (2551) วา่ หลกัความเสมอภาค เป็นหลกัพื้นฐานหน่ึงในการรับรองและคุม้ครองสิทธิ เสรีภาพ
ของประชาชนท่ีควรได้รับจากกฎหมายอย่างเท่าเทียมกนัในฐานะท่ีเป็นมนุษย ์โดยมิได้ค  านึงถึง
คุณสมบติัอ่ืนใดมาร่วมพิจารณา และสอดคล้องกบัหลกัการตามท่ี พีรธร บุณยรัตพนัธ์ุและคณะ 
(2555) ระบุไวว้่า หลกัความเสมอภาคเป็นฐานของเสรีภาพ ท่ีเนน้การค านึงถึงการยอมรับในความ
แตกต่างหลากหลายของบุคคล ขจดัความเหล่ือมล ้าท่ีจะเกิดข้ึนในสังคม 
 และในส่วนของหัวขอ้ความเป็นธรรม ผลการศึกษา พบว่า การให้ความเป็นธรรม
เป็นลกัษณะส่วนหน่ึงของการยึดหลกัสิทธิมนุษยชน กล่าวคือ มีความเก่ียวขอ้งกบัความถูกตอ้ง กฎ 
กติกา ซ่ึงการกระท าใดๆจะตอ้งไม่โอนเอนหรือล าเอียงดว้ยเหตุปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ จะมุ่งเนน้อยูบ่น
พื้นฐานของความยุติธรรม (Justness) และความเท่ียงธรรม (Fairness) อีกทั้งยงัมีความสัมพนัธ์กบั
ความดี คุณธรรม และจิตส านึก สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Plato (1963) อา้งถึงในไชยนัต์ (2541) 
ท่ีวา่ ความยุติธรรมหรือความเป็นธรรมท่ีแทจ้ริงตอ้งสัมพนัธ์เป็นเน้ือเดียวกบัความดี ความถูกตอ้ง
ดว้ย นอกจากน้ียงัตรงกบัแนวคิดของไพสิฐ พาณิชยก์ุล (2556) ท่ีว่า ความเป็นธรรมในสังคมเป็น
การท่ีบุคคลมีสิทธิท่ีเท่าเทียมกนั มีความสามารถในการเขา้ถึงสิทธิ และการไดรั้บการปฏิบติัท่ีเป็น
ธรรม อนัสอดคลอ้งกบัหลกัของสิทธิมนุษยชนทั้งส้ิน 
  5.2.1.3  ประเด็นความรู้ยอ่ย 
 เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในประเด็นความรู้ใหญ่มากยิ่งข้ึน และแสดงให้เห็นถึงความ
ชดัเจนของทศันคติ หรือพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัประเด็นความรู้ ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีประเด็น
ความรู้ย่อยมาเป็นช่วยสนบัสนุนให้เกิดความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ย
โอกาส ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ 

  1)  เคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์คือ การท่ีบุคคลรู้จกัเคารพในตวัเอง และ
ผูอ่ื้น อีกทั้งพึงปฏิบติัต่อผูอ่ื้นดว้ยการให้เกียรติ โดยปราศจากอคติเร่ืองความแตกต่างกนัของบุคคล 
ตระหนกัวา่ทุกคนต่างสมควรไดรั้บการเคารพต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์หมือนกนั ทั้งน้ีมีประเด็น
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ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง คือ (1) นบัถือตนเอง (2) ไม่ละเมิดสิทธิ เสรีภาพของผูอ่ื้น และ(3) ไม่เหยียดหยาม 
ลดทอนหรือปฏิบติัต่อบุคคลเสมือนไม่ใช่มนุษย์ สอดคล้องกบัแนวคิดของ สุพรรณี ไชยอ าพร 
(2550) ส่วนหน่ึงของการเคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์นัน่คือ การนบัถือตนเอง และการรู้ว่า
ตนเองมีสิทธิท่ีจะกระท าบางส่ิงท่ีไม่ละเมิดต่อสิทธิของผูอ่ื้น ในขณะท่ีการกดข่ีข่มเหง และไม่ให้
เกียรติผูอ่ื้นในสถานภาพของความเป็นมนุษยย์งัถือเป็นการลดทอนศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยท์างดา้น
จิตใจและจิตวิญญาณดว้ย เช่นเดียวกนักบัอุดม รัฐอมฤต และคณะ (2544) ระบุวา่ ศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษยเ์ป็นเร่ืองของการยอมรับนบัถือสถานภาพของบุคคล และจากแนวคิดเร่ืองศกัด์ิศรีของความ
เป็นคนโดยนายแพทยป์ระเวศ วะสี (2545) พบว่า ศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษยไ์ม่ไดข้ึ้นอยูก่บัเงิน 
ความงามของร่างกายหรือยศ หากแต่เป็นการส านึกรู้ในคุณค่าของความเป็นคนของตนเอง เคารพ
นบัถือตนเอง มีความปิติอ่ิมใจในความเป็นคนของตวัเอง น าไปสู่การเคารพความเป็นคนของผูอ่ื้น 
การเคารพความเป็นคนของตนเอง และการเคารพความเป็นคนของผูอ่ื้นจึงเป็นเร่ืองเดียวกนั 

 2)  เสมอภาคหรือเท่าเทียม เป็นหลกัคิดส าคญัของสิทธิมนุษยชนท่ีทุกคนมี
สิทธ์ิพึงมีพึงไดใ้นปัจจยัขั้นพื้นฐานส าหรับการด ารงชีวิต รวมถึงไดรั้บโอกาสต่างๆอยา่งเสมอภาค
กนัตามกรอบกติกาท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเท่าเทียมกนั ไม่จ  ากดับนเง่ือนไขความต่างของบุคคล กล่าวคือ 
ทุกคนจะตอ้งไม่ถูกปฏิเสธ เน่ืองดว้ยความแตกต่างระหวา่งบุคคล ทั้งน้ีมีประเด็นความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
คือ (1) ไม่เลือกปฏิบติั (2) เปิดใจยอมรับความแตกต่าง และ(3) ให้โอกาสท่ีเหมือนกนับนพื้นฐาน
ของความหลากหลาย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพีรธร บุณยรัตพนัธ์ุและคณะ (2555) พบวา่ ความ
เสมอภาค เป็นส่ิงจ าเป็นขั้นพื้นฐานประการหน่ึงต่อการอยูร่อดและพฒันาตวัเองตามหลกัของสิทธิ
มนุษยชน โดยมุ่งเน้นท่ีการให้ความส าคญักบัการยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย (Diversity) 
ของบุคคลทั้งในส่วนของสถานสภาพทางสังคม หรือลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกนัอยา่งใดอยา่งหน่ึง
ของบุคคล เช่น เพศสภาพ ชาติพนัธ์ุ ศาสนา เป็นต้น อนัเป็นตวัแทนของการยอมรับในความ
แตกต่างหลากหลาย โดยปราศจากเหตุผลในการแบ่งแยก กล่าวไดว้่า ค  านึงถึงการไม่เลือกปฏิบติั
นัน่เอง นอกจากน้ีงานวิจยัเก่ียวกบัสิทธิในความเสมอภาคของผูพ้น้โทษในการศึกษาและท างาน
ของศรัณยา กล่ินสุคนธ์ (2554) พบวา่ ผูพ้น้โทษเป็นบุคคลท่ีสังคมหลงลืม เป็นอีกหน่ึงกลุ่มคนดอ้ย
โอกาส ซ่ึงหากเขาไดรั้บการให้โอกาสในการพฒันาตน พวกเขาจะเป็นบุคคลอีกกลุ่มหน่ึงท่ีเป็น
ก าลงัส าคญัในการขบัเคล่ือนประเทศชาติ จึงควรปรับทศันคติของคนในสังคมเสียใหม่ ให้เปิดใจ
ยอมรับ ให้โอกาสต่างๆทั้งเร่ืองการศึกษา และการท างานอยา่งไม่เลือกปฏิบติัต่อคนกลุ่มน้ี เพื่อให้
พวกเขาไดมี้สิทธิท่ีเท่าเทียมกบัผูอ่ื้น  

 3)  เป็นธรรม เป็นแนวคิดส่วนหน่ึงของหลักสิทธิมนุษยชน โดยจะมี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร การตดัสินของผูป้กครองหรือผูบ้ริหารตามขอ้ก าหนด กฎเกณฑ์กติกาท่ีวาง
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ไวอ้ยา่งไม่โอนเอนหรือล าเอียงดว้ยเหตุของความแตกต่าง มีความสัมพนัธ์กบัความดี คุณธรรม และ
จิตส านึก ทั้งน้ีมีประเด็นความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง คือ (1) ยึดมัน่ในความยุติธรรม (2) มีคุณธรรม และ(3) 
เขา้ใจและรับผดิชอบในสิทธิและหนา้ท่ีของตนเอง โดยสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Plato (1963) อา้ง
ถึงใน ไชยนัต(์2541) ท่ีวา่ ความยุติธรรมท่ีแทจ้ริงตอ้งสัมพนัธ์เป็นเน้ือเดียวกบัความดี ความถูกตอ้ง 
และตอ้งมีความเป็นสากล ไม่วา่จะใชใ้นเวลาและสถานท่ีใดก็ตาม นอกจากน้ีตามงานวิจยัของ สุรี
รัตน์ ประจนปัจจนึก (2551) พบวา่ ความเป็นธรรมมีความเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของการเลือกปฏิบติั อนั
เป็นการเลือกปฏิบติัในทางบวก เพื่อลดความเหล่ือมล ้าในสังคม ดว้ยการให้สิทธิบางประการ ซ่ึงจะ
ช่วยยกระดบั และส่งเสริมบุคคลธรรมดาท่ีสถานะดอ้ยกว่าผูอ่ื้น ทดแทนความไม่เท่าเทียมกนัใน
สังคม ถือเป็นการแสดงถึงความยติุธรรมอยา่งหน่ึง   
 

5.2.2  ลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลาย
ของมนุษย์ทีม่ีต่อเด็กด้อยโอกาส 
5.2.2.1  รูปแบบการท่องเท่ียว 
ผลการศึกษา พบวา่ การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมท่ีสามารถช่วยเสริมสร้างความเขา้ใจ

ในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของสายฤดี วรกิจโภ
คาทร และคณะ (2554) ท่ีศึกษาคุณลกัษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในประเทศ
ไทย พบวา่ หน่ึงในรูปแบบและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยไดแ้ก่ ผา่นการ
จดัหาส่ิงท่ีเหมาะสมให้คนได้เรียนรู้ดว้ยตนเอง การสอนโดยสอดแทรกในกิจกรรมท่ีท าร่วมกนั 
และโดยการให้ปฏิบติัในสถานการณ์จริง ซ่ึงการท่องเท่ียวก็มีลกัษณะดงัท่ีกล่าวมา ผลการศึกษายงั
เพิ่มเติมว่า ควรเป็นการท่องเท่ียวเชิงบ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกบัการท่องเท่ียวเชิงทศันศึกษา ทั้งน้ี
ลกัษณะของกิจกรรมการท่องเท่ียวทั้งสองจะช่วยสร้างความตระหนกัดา้นการเรียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกบั
ผู ้อ่ืนในสังคม เพื่อท าให้เด็กรู้สึกเปิดใจยอมรับในความแตกต่างของบุคคลอ่ืน มุ่งเน้นให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดพฤติกรรมกลา้แสดงออก เรียนรู้ความสามคัคี ความรับผดิชอบ และความอดทน  

โดยน าเอากิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงบ าเพ็ญประโยชน์ท่ีมีลักษณะพิเศษ คือ 
ผสมผสานการท่องเท่ียวกบัการท ากิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน ไม่วา่จะเป็นการให้ความรู้ ให้ส่ิงของท่ี
เป็นประโยชน์ การเสียสละก าลงัแรงกาย และอ่ืนๆ อนัจะช่วยสร้างลกัษณะนิสัยของการเป็นผูใ้ห้
และผูรั้บ กลุ่มเป้าหมายไดรู้้สึกถึงความภาคภูมิใจในตวัเอง ตลอดจนตระหนกัถึงคุณค่าของตวัเอง 
เขา้ใจคุณค่าของผูอ่ื้น สอดคล้องกบัแนวคิดของพจนีย ์ทวีโภคา (2542) พบว่า การท่องเท่ียวเชิง
บ าเพ็ญประโยชน์ เป็นการท่องเท่ียวรูปแบบความสนใจพิเศษท่ีน ามาซ่ึงความยุติธรรม และ
ความหวงัดี บุคคลท่ีช่ืนชอบการท่องเท่ียวลักษณะน้ีจะเป็นบุคคลท่ีมีจิตอาสา นอกจากน้ียงั
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สอดคล้องกับแนวคิดของอาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา (2553) กล่าวไวว้่า ลักษณะเฉพาะของการ
ท่องเท่ียวเชิงบ าเพญ็ประโยชน์นกัท่องเท่ียวจะไดล้งมือปฏิบติัจริงกบังานอาสาสมคัร ซ่ึงการลงไป
ช่วยเหลือนั้นจะช่วยฝึกหรือเพิ่มทกัษะใหม่ ประสบการณ์ใหม่ ไดส้ร้างความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 
เกิดการเรียนรู้เพื่อนมนุษยท่ี์มีความแตกต่างจากตน กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์จึงถือวา่เป็นกิจกรรม
ท่ีดึงคุณค่าความเป็นมนุษยอ์อกมาจากผูเ้รียนไดอ้ยา่งง่ายดาย  

ผลการศึกษายงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของเศกสรรค ์ยงวณิชย ์และคณะ (2551):และ 
ฉันทชั วรรณถนอม (2552) ท่ีว่า การท่องเท่ียวเชิงทศันศึกษา (Educational Tourism) เป็นการ
ท่องเท่ียวท่ีเนน้การศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัเร่ืองราวของแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงมุ่งเนน้สร้างความเขา้ใจ
หรือสร้างความรู้ใหม่ๆ ขณะเดียวกนัผลการวิจยัของมนทราธิป อินทร์ก ่า (2555) พบว่า หลงัการ
ทดลองจดักิจกรรมทศันศึกษาเด็กปฐมวยัมีพฤติกรรมจิตสาธารณะสูงกว่าก่อนจดักิจกรรมทศัน
ศึกษา เน่ืองจากกิจกรรมทศันศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้รูปแบบหน่ึงท่ีช่วยเสริมสร้างและพฒันา
เด็กให้มีความสมบูรณ์ทางด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคม ให้สามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมี
ความสุข และเสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรมด้วย 
นอกจากน้ีผลการวิจยัของชนกนาถ วงษ์บูรณาวาทย์ (2549) เร่ืองกระบวนการเรียนรู้จากการ
ท่องเท่ียวทศันศึกษาของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ พบวา่ นกัเรียนกลุ่มเป้าหมายเกิดการ
เรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองจากการท่องเท่ียวทศันศึกษาทั้งก่อน ระหวา่ง และหลงัการท่องเท่ียว อีกทั้งมีการ
พฒันาบุคลิกภาพ รู้จกัควบคุมอารมณ์ เขา้ใจตนเอง ผูอ่ื้น และเรียนรู้ทกัษะทางสังคม ตลอดจน
ผลการวิจยัของอมรรัตน์ ชาลีเครือ (2555) พบว่า หลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมทศันศึกษา เด็กปฐมวยัมี
การพฒันาพฤติกรรมดา้นสัมพนัธภาพสูงกว่าก่อนเขา้ร่วมกิจกรรม แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทศัน
ศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้รูปแบบหน่ึงท่ีช่วยพฒันา และเสริมสร้างความสมบูรณ์ทางอารมณ์ 
จิตใจ สังคม ให้เด็กสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ผ่านการเรียนรู้ทางประสาทสัมผสั
ต่างๆและประสบการณ์ตรง ซ่ึงผลการวิจยัของประชุม สุวตัถี (2533) เพิ่มเติมว่า ผูป้กครองของ
เยาวชนมีความคิดเห็นวา่ การท่องเท่ียวทศันศึกษาช่วยให้เยาวชนไดรั้บความรู้ ไดพ้บเห็นส่ิงใหม่ๆ 
มีประสบการณ์มากข้ึน เรียกวา่ มีหูตากวา้งขวางข้ึน และไดรั้บความเพลิดเพลินดว้ย 

 5.2.2.2  โปรแกรมกิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในความ
หลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส 

 ผลการศึกษา พบว่า โปรแกรมกิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจใน
ความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส จะจดัอยูใ่นระยะเวลา 1 วนั เขตพื้นท่ีท่องเท่ียวอยู่
ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ วดัโพธ์ิ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ
Dialogue in the dark โดยมีกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรม คือ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
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และกลุ่มเด็กดอ้ยโอกาส สอดคลอ้งกบังานวิจยัของประชุม สุวตัถี (2533) พบวา่ ระยะเวลาในการ
ไปท่องเท่ียวทศันศึกษาส าหรับนกัเรียน นิยมจดัประเภทไม่คา้งแรมมากกวา่คา้งแรม เพราะขั้นตอน
ในการจดัไม่ยุ่งยากมากนัก และเสียค่าใช้จ่ายไม่มาก นอกจากน้ีปัญหาเร่ืองความปลอดภยัของ
นกัเรียน สถานพกัแรม ตลอดค่าใชจ่้ายก็เป็นอุปสรรคในการจดัการท่องเท่ียวทศันศึกษาประเภทคา้ง
แรม โดยส่วนมากจะจัดท่องเท่ียวในแหล่งประวติัศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวฒันธรรม เช่น 
พิพิธภณัฑ์สถาน อุทยานแห่งชาติ การไปดูงานเกษตร อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม และดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ภายในพื้นท่ีกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา ชลบุรี และสมุทรปราการ ทั้งน้ีหากเป็นแหล่งท่องเท่ียวในกรุงเทพ ผูป้กครองจะ
ใหค้วามสนใจในแหล่งท่องเท่ียวเหล่าน้ี คือ พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติ และทอ้งฟ้าจ าลอง รองลงมา 
คือ วดัพระศรีรัตนศาสนาดาราม และพระบรมมหาราชวงั รัฐสภา 
 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปประยุกต์ใช้ 
การวิจัยน้ีเป็นการศึกษาองค์ประกอบท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างความเข้าใจในความ

หลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส โดยผลการวจิยัไดพ้ฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเป็น
กระบวนการเรียนรู้ส าหรับช่วยเสริมสร้างความเขา้ใจเร่ืองความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็ก
ดอ้ยโอกาส โดยกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีพฒันาข้ึนมุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมเกิด
ความตระหนกัในการยอมรับความแตกต่างหลากหลายของบุคคลในสังคม เปิดมุมมอง และทศันคติ
ให้มีความเขา้ใจวา่ มนุษยทุ์กคนมีพึงมีพึงไดใ้นสิทธิขั้นพื้นฐาน และโอกาสต่างๆอยา่งเท่าเทียมกนั
โดยปราศจากอคติ และกา้วพน้เง่ือนไขของความต่าง อนัจะเป็นแนวโนม้ท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลง 
เพื่อบรรเทาความเหล่ือมล ้ าทางสังคม ความไม่เสมอภาคในแง่ของทัศนคติ ความรู้สึก และ
พฤติกรรมท่ีบุคคลปฏิบติัต่อกนั  

ทั้งน้ีงานวิจยัเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก และเยาวชน เพื่อช่วยสร้างรากฐานคุณธรรม และ
หล่อหลอมพฤติกรรมท่ีดี นอกจากน้ียงัสามารถสอดแทรกเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรการเรียนใน
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม หรือวิชาอ่ืนๆได้ โดยปรับใช้เป็นอีกวิธีการหน่ึงของ
กระบวนการสอนท่ีจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้แก่การเรียน ตลอดจนเป็นแนวทางของการ
ท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ส าหรับการท่องเท่ียวเชิงบ าเพญ็ประโยชน์หรือการท่องเท่ียวเชิงทศันศึกษา ท่ี
จะช่วยขยายฐานนกัท่องเท่ียวกลุ่มความสนใจพิเศษ และเพิ่มศกัยภาพแก่การท่องเท่ียวต่อไป ซ่ึง
สามารถอธิบายการน าผลวจิยัไปประยุกตใ์ชโ้ดยรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 



153 

 5.3.1.1  คณะกรรมการส่งเสริมการพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ และหน่วยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กและเยาวชน สามารถน ากิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจใน
ความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาสไปปรับใช้เป็นเคร่ืองมือหน่ึงส าหรับการพฒันา 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและเยาวชน ให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามนโยบายการ
พฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ทั้งเร่ืองตอ้งการให้เด็กรู้จกัเคารพสิทธิของผูอ่ื้น รวมถึงกฎเกณฑ์
และกติกาในสังคม ให้รู้จกัช่วยเหลือผูอ่ื้นโดยมีจิตส านึกในการให้และการอาสาสมคัร และรู้จกั
รับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้น และส่วนรวมตามสมควรแก่วยั ซ่ึงหน่วยงานหลกั และหน่วยงานรอง
สามารถน ากิจกรรมการท่องเท่ียวอนัเป็นผลการศึกษาจากงานวิจยัน้ีไปเป็นเคร่ืองมือหน่ึงเพื่อสร้าง
การเรียนรู้ ปรับทศันคติ หรือการเสริมสร้างความเขา้ใจ สนบัสนุนให้ยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไวส้ าเร็จ
ดงัเป้าประสงค์ อาทิ ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุม้กันในการด ารงชีวิตของเด็กและเยาวชนอนัมี
มาตรการพฒันาคุณภาพเด็กและเยาวชน มาตรการเสริมสร้างความเข้าใจในปัญหาและความ
ตอ้งการของเด็กและเยาวชน มาตรการเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อเด็กและเยาวชน และ
มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน เป็นตน้ 
 5.3.1.2  กระทรวงศึกษาธิการ สามารถน ากระบวนการเรียนรู้ท่ีได้จากการพฒันา
กิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของมนุษย์ท่ีมีต่อเด็กด้อย
โอกาส เป็นตวัอยา่งหรือแนวทางการจดัการเรียนการสอนส าหรับครูอาจารย ์เพื่อปรับใชเ้ป็นวิธีการ
เรียนการสอนในอีกรูปแบบหน่ึง เพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนมีวิธีการท่ีหลากหลาย สร้าง
ความสนใจให้แก่ผูเ้รียนมากยิ่งข้ึน ทั้งในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม และ
รายวชิาอ่ืนๆท่ีตอ้งการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เช่น กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ กิจกรรมการทศัน
ศึกษาภายในจงัหวดักรุงเทพฯ เป็นตน้ นอกจากน้ีครู อาจารยส์ามารถเลือกเพียงบางกิจกรรมท่ีตรง
กบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ในหวัขอ้รายวชิานั้น 
 5.3.1.3  หน่วยงานทางการท่องเท่ียว สามารถน ากระบวนการเรียนรู้จากการพฒันา
กิจกรรมการท่องเท่ียวน้ี ให้เป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ส าหรับการท่องเท่ียวเชิงบ าเพ็ญ
ประโยชน์ และการท่องเท่ียวเชิงทศันศึกษา โดยสามารถน ากิจกรรมการท่องเท่ียวดงักล่าวไปปรับ
ใชใ้นโปรแกรมการท่องเท่ียวท่ีทางหน่วยงานมีอยู ่ส าหรับเป็นโปรแกรมพิเศษแก่กลุ่มนกัท่องเท่ียว
ท่ีมีความสนใจเฉพาะ ไม่วา่จะเป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียว หรือกลุ่มนกัเรียน นกัศึกษา ท่ีสนใจเร่ืองความ
หลากหลายของมนุษย์ หรือเร่ืองความเสมอภาค นอกจากน้ียงัสามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจอ่ืนๆไดเ้ช่นกนั 
 5.3.1.4  สถาบนัการศึกษาของรัฐและเอกชน นกัวชิาการและนิสิต นกัศึกษา สามารถ
น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาและการบูรณาการความรู้ในหลายดา้น เช่น ดา้นการท่องเท่ียว ดา้นการ
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พฒันาเด็กและเยาวชน และดา้นความหลากหลายของมนุษย ์ไปประยุกตใ์ชใ้นเชิงวิชาการไดต่้อไป 
อาทิ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา น าประเด็นความรู้พื้นฐานท่ีช่วยสนับสนุนให้เกิดทศันคติ และ
พฤติกรรมท่ีดีในเร่ืองการยอมรับความหลากหลายของมนุษย ์หรือน าผลการศึกษาเร่ืองลกัษณะของ
เด็กดอ้ยโอกาส กิจกรรมทางการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเด็ก และเยาวชน รวมทั้งยงัเป็น
แนวทางของการท่องเท่ียวเชิงบ าเพ็ญประโยชน์ และเชิงทศันศึกษา อนัจะสามารถน าไปใช้เป็น
ขอ้มูลส าหรับงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งไดต่้อไป 

 
5.3.2  ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

 5.3.2.1  ควรมีการน ากิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีพฒันาข้ึนจากการศึกษา ไปด าเนินการ
ทดลองใชจ้ริงกบักลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน เพื่อใหท้ราบถึงผลของการเปล่ียนแปลงทางทศันคติ
หรือพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายหลังจากเข้าร่วมทดลองกิจกรรม เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีมี
ขอ้จ ากดัทางงานวิจยัทางดา้นระยะเวลา และงบประมาณ จึงท าให้ผลการศึกษาเป็นการเร่ิมตน้ของ
การพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวในลกัษณะโปรแกรมการท่องเท่ียวเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจใน
ความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กด้อยโอกาสเพียงเท่านั้น ยงัมิได้ด าเนินกระบวนการน าไป
ทดลองใชจ้ริง 
 5.3.2.2  ควรศึกษาถึงประเด็นความรู้อ่ืนๆ เช่น หลกัศาสนา หลกัหนา้ท่ีพลเมือง เป็น
ตน้ เพื่อน ามาเป็นหลกัคิดพื้นฐานในการหาองค์ประกอบท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างความเขา้ใจใน
ความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส เน่ืองจากจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญั พบว่า ประเด็นความรู้เร่ืองหลกัศาสนา และหลกัหน้าท่ีพลเมือง มีความสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคใ์นการท าใหเ้กิดความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยไ์ดเ้ช่นกนั เพราะหลกัศาสนา
จะมุ่งเน้น บ่มเพาะ ปลูกฝังในเร่ืองของการกระท าความดี มีศีลธรรม และคุณธรรม อนัจะช่วย
เหน่ียวน าจิตใจ และพฤติกรรมของเด็กกลุ่มเป้าหมายให้มีแนวโนม้ไปในทิศทางท่ีดีงาม ในขณะท่ี
หลกัหนา้ท่ีพลเมืองจะช่วยส่งเสริมใหก้ลุ่มเด็กเป้าหมายไดเ้รียนรู้ถึงกฎของการอยูร่่วมกนั รู้จกัสิทธิ 
หน้าท่ีของตนเอง รวมถึงการไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น อีกทั้งประพฤติตนอย่างเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม ประเด็นความรู้ทั้ งสองเร่ืองน้ีจะช่วยเสริมสร้าง และสนับสนุนความเข้าใจในความ
หลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาสไดอี้กทางหน่ึง 
 5.3.2.3  ควรศึกษาถึงการท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืน เช่น การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม การ
ท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ การท่องเท่ียวเชิงชาติพนัธ์ุ เป็นตน้ ซ่ึงจะไดผ้ลการวิจยัท่ีมีลกัษณะของ
กิจกรรมการท่องเท่ียวแตกต่างกนัไปตามรูปแบบการท่องเท่ียวนั้น เน่ืองจากการพฒันากิจกรรมการ
ท่องเท่ียวมีพื้นฐานความรู้ท่ีต้องการสร้างความเข้าใจให้กลุ่มเป้าหมายเหมือนกัน ดังนั้ นการ
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ท่องเท่ียวในรูปแบบท่ีต่างกนั ยอ่มจะมีประเภทของแหล่งท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีแตกต่าง
กนั ทั้งน้ีการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม การท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ และการท่องเท่ียวเชิงชาติพนัธ์ุ 
จะช่วยส่งเสริมให้เด็กไดเ้กิดการเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยูข่องผูค้นท่ีมีวฒันธรรมแตกต่างไปจาก
ตนเอง เพื่อไดเ้ขา้ใจความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีอยูใ่นสังคม 
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วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร.   

มหาชยั ศรีทองกลาง.  2551.  มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ International human 
rights standards.  คน้วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2556 จาก http://law.east.spu.ac.th/ 
law/admin/waaa_file/A29mahachai2.pdf. 

ยศศกัด์ิ โกไศยกานนท.์  2544.  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540.  วทิยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยั
รามค าแหง. 

ยวุดี อ่ิมใจ.  2552.  รายงานวิจัยการศึกษายุทธศาสตร์การพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีจิตส านึกต่อ
ส่ิงแวดล้อม.  กรุงเทพฯ: ส านกันโยบายและยทุธศาสตร์ ส านกังานปลดักระทรวง
ศึกษาธิการ. 

ลกัขณา สริวฒัน์.  2544.  จิตวทิยาในชีวติประจ าวนั.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
โยธิน ศนัสนยทุธและจุมพล พลูภทัรชีวนิ.  2529.  จิตวทิยาสังคม.  กรุงเทพฯ: ศูนยส่์งเสริมวชิาการ. 
รุสโซ่.  2555.  ความเรียงว่าด้วยต้นก าเนิดและรากฐานแห่งความไม่เท่าเทียมกนัของมวล

มนุษยชาติ.  แปลจาก Discourse on the Origin and Basis of Inequality Among Men. 
โดย ศุภชยั ศุภผล.  กรุงเทพฯ: สยามปริทศัน์. 

ลดัดา กิติวภิาต.  2532.  ทศันคติทางสังคมเบือ้งต้น.  กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ.์ 
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วรลกัษณ์ สงวนแกว้.  สร้างวฒันธรรมสิทธิมนุษยชนผา่นระบบการศึกษาไทย.   วารสารความ
ร่วมมือกบัต่างประเทศ.  6 (ตุลาคม-ธนัวาคม): 11-16. 

วารินทร์ รัศมีพรหม.  2542.  การออกแบบและพฒันาระบบการสอน.  กรุงเทพฯ: ภาควิชา
เทคโนโลยทีางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

วไล ณ ป้อมเพชร.  2551.  60 ปีปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน.  วารสารความร่วมมือกบั
ต่างประเทศ.  6 (ตุลาคม – ธนัวาคม): 7-10. 

วไลรักษ ์รัติวนิช.  2542.  การศึกษากจิกรรมการพฒันาเด็กและเยาวชนขององค์กรพฒันาเอกชน 
กรณีศึกษา องค์กรพฒันาเอกชนส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร).  ภาคนิพนธ์โครงการ
บณัฑิตการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

วชิยั อุตสาหจิต และจุฑามาศ แกว้พิจิตร.  2556.  องคก์รแห่งความสุขกบัการลดความเหล่ือมล ้าใน
สังคม.  วารสารพฒันบริหารศาสตร์.  53 (มกราคม-มีนาคม): 67-102. 

วทิยากร เชียงกลู.  2550.  อนาคตเศรษฐกจิโลกและทางออกของไทย.  กรุงเทพฯ: บา้นพระอาทิตย.์ 
วเิชียร วทิยอุดม.  2547.  พฤติกรรมองค์การ.  กรุงเทพฯ : ธีระฟิลม์และ ไซเทก็ซ์.  
ศรัณยา กล่ินสุคนธ์.  2554.  ปัญหาเกีย่วกบัสิทธิในความเสมอภาค: ศึกษาเฉพาะกรณีสิทธิในความ

เสมอภาคของผู้พนัโทษในการศึกษาและท างาน.  วทิยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 

ศรัญยา วรากุลวทิย.์  2551.  ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว.  กรุงเทพฯ:  มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ. 

ศราวฒิุ ประทุมราช.  2544.  สิทธิมนุษยชน : รวบรวมสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่
ส าคัญ.  กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท. 

ศกัด์ิ สุนทรเสณี.  2531.  เจตคติ.  กรุงเทพฯ: รุ่งวฒันา. 
ศกัด์ิไทย สุรกิจบวร.  2545. จิตวทิยาสังคม.  กรุงเทพฯ: สุวริียาสาส์น. 
ศิรินนัท ์กิตติสุขสถิต.  ม.ป.ป.  ความท้าทายในการขจัดแรงงานเด็กในรูปแบบทีเ่ลวร้าย.  คน้วนัท่ี 5 

มิถุนายน 2556 จากhttp://www2.ipsr.mahidol.ac.th/ConferenceVIII/Download/ 
Article_Files/6-ChildLabour-Sirinan.pdf 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์.  2552.  การบริหารการตลาดยุคใหม่.  กรุงเทพฯ: ธรรมสาร. 
ศูนยป์ฏิบติัการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน เทศบาลต าบลท่าคนัโท.  2554.  สาระส าคัญค าอธิบาย

ความหมายเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา. คน้วนัท่ี 5 มิถุนายน 2556 จาก 
http://www.nmt.or.th/kalasin/thakhantho/Lists/List60/Attachments/7/แผน่พบั
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เศกสรรค ์ยงวณิชย ์และเลิศชยั เจริญธญัรักษ์.  2551.  รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วเชิงนิเวศแบบยัง่ยนืมอหินขาว.  ขอนแก่น: ศูนยว์ิจยัท่องเท่ียวภูมิภาคลุ่มน ้า
โขง มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

สถาบนัวจิยัสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  2556. ความเป็นธรรมทางสังคม.  คน้วนัท่ี 20 
มิถุนายน 2556 จาก http://social-agenda.org/wp-content/uploads/2013/06/ความเป็น
ธรรม-สวส.-จุฬาฯ.pdf 

สถาบนัวจิยัสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  2548.  พฒันาแผนปฏิบัติการแม่บทด้านสิทธิ
มนุษยชนเพือ่แปลงไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน.  กรุงเทพฯ: กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุม้ครองสิทธิและ
เสรีภาพ กระทรวงยติุธรรม. 

สนิท สมคัรการ.  2538.  วธีิการศึกษาสังคมมนุษย์กบัตัวแบบส าหรับศึกษาสังคมไทย.  กรุงเทพฯ: 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

สมคิด เลิศไพฑูรย.์  2543.  หลกัความเสมอภาค.  วารสารนิติศาสตร์.  30 (มิถุนายน): 165-183. 
สมยศ สุขวณิช.  2531.  ทศันคติเกีย่วกบัสิทธิมนุษยชนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่6ในเขต

กรุงเทพมหานคร.  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย.์  2553.  รายงานความเหลือ่มล า้ทางเศรษฐกจิกบัประชาธิปไตย.  กรุงเทพฯ: 

สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย. 
สายฤดี วรกิจโภคาทร และคณะ.  2554.  รายงานวจัิยฉบับสมบูรณ์คุณลกัษณะและกระบวนการ

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทย.  กรุงเทพฯ: ศูนยส่์งเสริมและพฒันาพงั
แผน่ดินเชิงคุณธรรม. 

สิทธิโชค วรานุสันติกุล.  2546. จิตวทิยาสังคม: ทฤษฎแีละการประยุกต์.  กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชัน่.  
สุพรรณี ไชยอ าพร.  2550.  คุณธรรมการอยู่ร่วมกันและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพือ่การป้องกนั

แก้ไขการค้ามนุษย์ในพืน้ทีช่ายแดนภาคใต้และภูมิภาคมะละกา.  กรุงเทพฯ: คณะ
พฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

สุธีรา เผา่โภคสถิตย.์  2543.  จิตวทิยาทัว่ไป.  กรุงเทพฯ : แมค็. 
สุรางค ์โคว้ตระกลู.  2541.  จิตวทิยาการศึกษา. พิมพค์ร้ังท่ี 4.  กรุงเทพฯ: วจิิตรการพิมพ.์ 
สุริชยั หวนัแกว้.  2544.  กระบวนการกลายเป็นคนชายขอบ.  กรุงเทพฯ: ศูนยศึ์กษาการพฒันาสังคม 
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สุริยา สมุทฅุปต์ิ และพฒันา กิติอาษา.  2542.  อา้งถึงในกุลภา วจนสาระ.  2555.  ประชากรและ
สังคม 2555: ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย.  นครปฐม: 
สถาบนัวจิยัประชากรและสังคม มหาวทิยาลยัมหิดล. 

สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก.  2551. สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคดา้นการศึกษาของคนพิการ. 
วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช.  20 (ธนัวาคม): 23-43. 

สุวรรณา สถาอานนัท.์  2555.  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้ทฤษฎอีธิบายความไม่เป็น
ธรรมทางสังคม”.  คน้วนัท่ี 20 มิถุนายน 2556 จาก http://social-agenda.org/article/423 

สุวชัรีย ์เดชาธรอมร.  2544. ความรู้และทัศนะคติของบุคลากรเกีย่วกบัการพฒันาและรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล: กรณีศึกษาโรงพยาบาลหัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์.  
รัฐศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยับูรพา. 

สุวาณี ดิเรกวฒันะ.  2538.  ทัศนคติของผู้รับการฝึกต่อหลักสูตรเตรียมเข้าท างาน : ศึกษากรณี
สถาบันพฒันาฝีมือแรงงานกลาง กรมพฒันาฝีมือแรงงาน.  ภาคนิพนธ์คณะพฒันา
สังคม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

เสรี วงัส์ไพจิตร.  2534.  จุดหักเหของอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว ชนวนท าให้เกดิขบวนการนิเวศวทิยา
ทางการเมือง.  เอกสารวจิยัส่วนบุคคล วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร. 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  2547.  การใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน.  
กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  2555.  แผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับทีสิ่บเอด็ พ.ศ.2555-2559.  กรุงเทพฯ: ส านกันายกรัฐมนตรี. 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  2556ก.  รายงานการวเิคราะห์
สถานการณ์ความยากจนและความเหลือ่มล า้ของประเทศไทยปี2554. คน้วนัท่ี 20 
มิถุนายน 2556 จาก http://social.nesdb.go.th/social/Default.aspx?tabid=125& 
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สหประชาชาติ.  2533.  รายงานการประชุมปฏิบัติการเร่ืองเด็กในภาวะยากล าบาก.  
กรุงเทพฯ: องคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึก. 
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ส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.  2550.  พระราชบัญญตัิคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542.  กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ. 

ส านกังานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษเ์ด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส และผูสู้งอาย.ุ  ม.ป.ป..  
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ภาคผนวก ก 
 

ถอดเทปการสัมภาษณ์เชิงลกึผู้ให้ข้อมูลส าคญั 

 
รายช่ือผูใ้หข้อ้มูลส าคญั จ านวน 8 ท่าน ดงัน้ี 
 
1.  อาจารยม์าลา ชูเกียรติศิริ (อาจารยป์ระจ าโรงเรียนพุทธจกัรวทิยา) 
2.  คุณนที สรวารี (เลขาธิการมูลนิธิอิสรชน) 
3.  คุณสมชาย เช้ือสุข (หวัหนา้ฝ่ายกิจกรรมมูลนิธิบา้นนกขมิ้น) 
4.  ครูนวลนอ้ย ทิมกุล (ผูดู้แลมูลนิธิบา้นครูนอ้ย) 
5.  อาจารยล์ะออง อ่อนเกตุพล (อาจารยป์ระจ าสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม) 
6.  อาจารยสุ์กลัย ์ฟูก าเนิด (อาจารยป์ระจ าสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม) 
7.  คุณเชษฐา มัน่คง (ผูจ้ดัการมูลนิธิเพื่อการพฒันาเด็ก) 
8.  คุณมนตรี สินทวชิยั (เลขาธิการมูลนิธิคุม้ครองเด็ก) 
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บทถอดเทปสัมภาษณ์เชิงลกึ 
อาจารย์มาลา ชูเกยีรติศิริ (อาจารย์ประจ าโรงเรียนพุทธจักรวทิยา) 

วจัิยเร่ือง “การพฒันากจิกรรมการท่องเที่ยวเพือ่เสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของ
มนุษย์ทีม่ีต่อเด็กด้อยโอกาส” 

สัมภาษณ์โดย ฐิญาภา เสถียรคมสรไกร เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนพุทธจกัรวทิยา 
 
1. การท างานในโรงเรียนพุทธจกัรวทิยา 

ครูเป็นครูประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 4-6 และเป็นครูประจ าชั้นนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4/4 ท างานท่ีโรงเรียนพุทธจกัรวิทยาเป็นเวลา
ทั้งหมด 30 ปีแล้วสอนนักเรียนตามรายวิชาท่ีรับผิดชอบ แต่ท่ีส าคญั คือ การเป็นท่ีปรึกษาของ
นกัเรียน ซ่ึงนกัเรียนในท่ีปรึกษาเป็นนกัเรียนห้องท่ีค่อนขา้งเรียนไม่เก่ง ระดบัการเรียนจะต ่ากว่า
เพื่อนนกัเรียนห้องอ่ืนๆ มีความประพฤติกา้วร้าว ไม่สามารถเรียนในแผนทัว่ไปได ้จึงจ าเป็นตอ้ง
ไดรั้บการดูแล เอาใจใส่ และให้ค  าปรึกษาเป็นพิเศษ เช่น ครูจะเพิ่มการเรียนการสอนท่ีเป็นทกัษะ
ทางอาชีพให้เด็กได้เรียนรู้จากภายนอก พานักเรียนไปยงับริษทัเอกชนต่างๆเพื่อเรียนรู้ และเปิด
ประสบการณ์ เป็นตน้  

นักเรียนในโรงเรียนพุทธจักรวิทยาส่วนใหญ่เป็นนักเรียนท่ีมาจากคลองเตย  ชุมชน
คลองเตยพ่อแม่ของเด็กค่อนข้างมีฐานะทางบ้านไม่ดี แต่ทางโรงเรียนให้ความเท่าเทียมด้าน
การศึกษาอยา่งมาก  เปิดโอกาสรับนกัเรียนทุกคนท่ีมีความประสงคต์ั้งใจจะเรียนหนงัสือ ไม่มีการ
คดันักเรียนออก ซ่ึงค่าเทอมต่อ1ภาคการศึกษา เพียง 2,100 บาท และยงัมีการให้ทุนการศึกษาแก่
นกัเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพยอี์กดว้ย 
  
2. ปัจจยัใดบา้งท่ีท าใหเ้ด็กทัว่ไปและเด็กดอ้ยโอกาสอยูใ่นสถานการณ์ท่ีต่างกนั 

ดว้ยกลุ่มเด็กนกัเรียนโดยส่วนใหญ่ในโรงเรียนจะเป็นเด็กดอ้ยโอกาส มีกลุ่มเด็กท่ีมีความ
พร้อมอยูเ่ป็นจ านวนนอ้ยกวา่ร้อยละ 10 จึงพบวา่ ปัจจยัท่ีท าใหเ้ด็กอยูใ่นสภาพท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่  

สภาพฐานะครอบครัวท าให้ดอ้ยโอกาส เช่น พ่อแม่เป็นกรรมกรแรงงาน ท าให้เด็กเกิดการ
เรียนท่ีไม่ต่อเน่ืองตอ้งยา้ยโรงเรียนตามพ่อแม่ บางครอบครัวมีปัญหาเร่ืองฐานะทางเศรษฐกิจ กลุ่ม
เด็กไม่ไดรั้บการดูแลจากครอบครัว ท าให้เด็กตอ้งท างานเล้ียงดูตวัเอง  ส่งผลถึงท าให้ตอ้งประกอบ
อาชีพท่ีมีความเส่ียง  

ความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาของเด็ก ท าให้เด็กมีการเจริญเติบโตชา้กวา่
เด็กทัว่ไป 



169 

อยูใ่นกระบวนการทางกฎหมาย เช่น ติดยาเสพติด ท าอาชีพผดิกฎหมาย  
เป็นโรคติดต่อ ก็มีนะในโรงเรียน แต่ไม่ก่ีคนหรอก 
และการท่ีเด็กไม่ได้รับการรับรองทางกฎหมาย เด็กบางคนไร้สัญชาติ บา้งก็เป็นลูกของ

กรรมกรแรงงานต่างดา้ว เขาจะไม่มีเอกสารแสดงตวั ซ่ึงในบางคร้ังจะมีปัญหา ท าให้ขาดโอกาสบาง
ประการ 
 
3. คุณเห็นด้วยหรือไม่กบัความส าคญัและความจ าเป็นในการเสริมสร้างความเข้าใจในความ
หลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส 
 ครูวา่ เป็นงานวจิยัท่ีดีเลย เพราะเม่ือเราไดม้าดูแลเด็กท่ีขาดโอกาส ไดม้าสอน อบรม สัมผสั
กบัชีวติของเขา เราคิดวา่ คนอ่ืนๆก็ควรเขา้ใจพวกเขาเช่นกนั 

ครูจะปลูกฝัง และพยายามสร้างความรู้สึกให้เด็กนกัเรียนไดรู้้สึกถึงการมีคุณค่าในตวัเอง 
เน่ืองจากเด็กเหล่าน้ีเม่ือเกิดมาแล้วพร้อมกับความเท่าเทียม คือ การได้มีชีวิต เพียงแต่พวกเขามี
ตน้ทุนท่ีไม่เท่าเทียมกบัผูอ่ื้น ทั้งในเร่ืองของสติปัญญาและส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆท่ีไม่เอ้ืออ านวยให้เกิด
การพฒันาตน เราจึงมีหน้าท่ีตอ้งให้เขาไดมี้สภาพท่ีจะเท่าเทียมคนอ่ืน ครูมีเป้าหมายของการดูแล
เด็กด้อยโอกาส นัน่คือ  เด็กนักเรียนจะสามารถเล้ียงดูตวัเองได้ ในขณะท่ีตอ้งไม่เป็นปัญหาของ
สังคม และเม่ือแข็งแรงตอ้งมีจิตใจท่ีอยากช่วยเหลือผูอ่ื้นต่อไป ทั้งน้ีการอบรมสั่งสอนเด็กๆ เราใน
ฐานะท่ีเป็นครูจะดูแลเด็กๆเสมือนเป็นพ่อแม่ เราเหมือนเป็นแม่ของนกัเลง ครูจะคอยไปเยี่ยมบา้น 
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นรายบุคคล ร่วมกบัปลูกฝังคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพื่อพฒันาพวกเขา
ไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ 

ดงันั้นถ้าคนอ่ืนๆในสังคมได้เขา้ถึง และเขา้ใจเด็กๆท่ีด้อยโอกาส จะได้รับรู้ว่า พวกเขา
ไม่ไดต่้างไปจากคนทัว่ไปเลย เพียงแค่เขาขาดโอกาสดา้นต่างๆ เราจึงจ าเป็นตอ้งสนับสนุน และ
ผลกัดนัโอกาสให้พวกเขามีท่ียืนในสังคม การดูแลเด็กกลุ่มน้ี “ครูไม่ไดก้  าไรในชีวิตท่ีเป็นเม็ดเงิน 
แต่ครูไดทุ้กส่ิงท่ีควรไดรั้บในชีวติแลว้” 
 
4. คุณคิดว่า องค์ประกอบการเรียนรู้ตามกรอบเน้ือหาขา้งตน้ มีความเหมาะสมหรือไม่ หากตอ้ง
เพิ่มเติมควรเพิ่มประเด็นการเรียนรู้ใดบา้ง 
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องค์ประกอบการเรียนรู้ 
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ข้อเสนอแนะ 

1.เคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์    
1.1 การนบัถือตนเอง   เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง เราตอ้งปลูกฝังให้เด็ก

ทุกคนเห็นคุณค่าในตวัเอง 
1.2 การไม่ละเมิดสิทธิ เสรีภาพของ
ผูอ่ื้น 

   

1.3 การไม่เหยียดหยาม ลดทอน หรือ
ปฏิบติัต่อบุคคลเสมือนไม่ใช่มนุษย ์

  เขา้ใจยอมรับในส่ิงท่ีผูอ่ื้นเป็น เพื่อลด
อคติท่ีมีต่อผูอ่ื้น 

2. ความเสมอภาคหรือความเท่าเทียม    
2.1 การไม่เลือกปฏิบติั   เด็กท่ีไม่ไดรั้บการรับรองทางกฎหมาย 

เพราะเป็นลูกของกรรมกร แรงงานต่าง
ด้าว พวกเขาไม่ มี เอกสารแสดงตัว 
กลายเป็นเด็กไร้สัญชาติ ท าให้พวกเขา
ไม่ได้รับโอกาสหลายๆอย่างท่ีควร
ไดรั้บ 

2.2 การเปิดใจยอมรับความแตกต่าง    
2.3 การให้โอกาสท่ีเหมือนกันบน
พื้นฐานของความหลากหลาย 

   

3. ความเป็นธรรม    
3.1 การยดึมัน่ในความยติุธรรม     
3.2 ก า รป ลูก ฝั งค่ า นิ ยม ท่ี เ ห็นแ ก่
คุณธรรมความดี 

   

3.3 การเขา้ใจและรับผิดชอบในสิทธิ
และหนา้ท่ีของตนเอง 

   

 
5. มีวธีิการใดบา้งท่ีสามารถท าใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้ และมีความเขา้ใจเร่ืองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์
ความเท่าเทียมกนั และความเป็นธรรม 
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ครูจะพาเด็กนกัเรียนออกไปเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ภายนอก หรือการทศันศึกษา เพื่อท าให้เด็ก
ไดเ้ห็นความเป็นจริงของสังคม เพราะโลกในความคิดของพวกเขาจะมีแต่เร่ืองบนัเทิง โดยท่ีไม่รู้วา่ 
กว่าจะประสบความส าเร็จจะตอ้งพบเจอปัญหา หรืออุปสรรคใดๆบา้ง และบางกรณีของการทศัน
ศึกษา เด็กนักเรียนจะได้เห็นว่า เขายงัโชคดีกว่าบางคนเสียอีก ซ่ึงการเรียนรู้ความจริงของโลก
ภายนอก เขาจะเขา้ใจส่ิงต่างๆไดดี้กวา่การท่ีสอนในหอ้งเรียน ฝึกให้เขาไดเ้รียนรู้ชีวิต รับผิดชอบใน
หน้าท่ี  ดงันั้นครูคิดว่า หากจะสอนให้เด็กทัว่ไปเขา้ใจเร่ืองความเท่าเทียมกนั หรือเขา้ใจเด็กดอ้ย
โอกาส ก็อาจพาพวกเขาไปสัมผสัผูค้นในสังคมท่ีมีความแตกต่างกนัไปเช่นกนั ให้เขาไดม้องเห็น 
เขา้ถึง และเขา้ใจวา่ คนทุกคนท่ีเหมือนวา่จะต่างกนั แต่ความจริงเรามีความเป็นมนุษยเ์หมือนกนั 

ตวัอยา่งโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างความรู้ เปิด
ประสบการณ์ และมุมมองชีวิตใหแ้ก่นกัเรียน 

– โครงการพฒันาทักษะการเรียนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นิทรรศการ 
Dialogue in the Dark ณ องคก์ารพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จามจุรีสแควร์ 
เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผสันอกเหนือจากดวงตา การ
ปรับตวัของประสาทการรับรู้ต่างๆของมนุษย ์เพื่อเขา้ใจและเปิดโอกาสให้ผูพ้ิการ
ทางสายตาไดแ้สดงศกัยภาพ และมีคุณค่า ท าใหส้ังคมยอมรับ 

– โครงการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กิจกรรม SET Junior Financial Club  จดั
โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อให้นกัเรียนมีโอกาสเรียนรู้กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมศกัยภาพดา้นทกัษะอาชีพ ซ่ึงเป็นประสบการณ์ตรง เป็นการกระตุน้ และ
พฒันาใหน้กัเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติต่อไป 

– โครงการพฒันาคุณธรรม ทกัษะชีวิต จิตสาธารณะ ระบบประชาธิปไตยและหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมงานประดิษฐ์จิตอาสา ณ ตึก สก. โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์  เป็นการบูรณาการวิชาต่างๆกบักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เพื่อให้เกิดจิต
อาสาเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

กิจกรรมอ่ืนๆ เช่น กิจกรรมโครงงานอาชีพ กิจกรรมคุณคือคนดี เสริมสร้างความรู้ดา้นภาษี
อากรส าหรับเยาวชน กิจกรรมสร้างความมัน่ใจ ไม่ไกลเกินเอ้ือม กิจกรรมศึกษาดูงานการจดัการ
เรียนรู้ธุรกิจศึกษา พ.จ.ว. กิจกรรมพฒันาศกัยภาพด้านอาชีพ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนงู 
สถานเสาวภา และกิจกรรมท าน ้าหมกัชีวภาพเพื่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 
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บทถอดเทปสัมภาษณ์เชิงลกึ 
คุณนท ีสรวารี (เลขาธิการมูลนิธิอสิรชน) 

วจัิยเร่ือง “การพฒันากจิกรรมการท่องเที่ยวเพือ่เสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของ
มนุษย์ทีม่ีต่อเด็กด้อยโอกาส” 

สัมภาษณ์โดย ฐิญาภา เสถียรคมสรไกร เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2557 ณ คลองหลอด สนามหลวง 
 
1. ความเป็นมาของมูลนิธิอิสรชน 
 มูลนิธิอิสรชน เราท างานช่วยเหลือคนท่ีใชชี้วิตในท่ีสาธารณะ หรือท่ีใครหลายคนเรียกว่า 
คนไร้บา้น คนเร่ร่อน แต่ในความหมายของเรา หมายถึง คนท่ีใชชี้วิตในท่ีสาธารณะต่อเน่ืองกนั 16 
ชัว่โมงต่อวนั หรือมากกวา่ 20 วนัในหน่ึงเดือน ดว้ยทางมูลนิธิมองเห็นขอ้เท็จจริงในสังคมท่ีเต็มไป
ดว้ยความไม่เท่าเทียมกนั ความเหล่ือมล ้ าของคน ทั้งในสังคมเมืองหรือสังคมชนบท และเม่ือใดก็
ตามท่ีเอาความเป็นเมืองไปเปรียบเทียบกบัคน จะเห็นวา่ มีคนท่ีดอ้ยค่ากวา่มาตรฐานท่ีเขาวางไวอ้ยู่
เป็นจ านวนมาก คือ เราถูกก าหนดโดยสังคมว่า ตอ้งมีรายได้เท่าไร ตอ้งมีปัจจยัอะไรบา้ง จึงจะ
เรียกว่า ไม่จน จึงจะไม่ถูกเรียกขานว่า คนจรจดั เร่ร่อน แต่สังคมไม่ไดว้ดัมาตรฐานจากความเป็น
มนุษย ์จึงท าใหเ้กิดมีชนชั้นข้ึนในสังคมปัจจุบนั 
 ทางมูลนิธิพยายามมอง เรียนรู้การใชชี้วิตของกลุ่มคนท่ีขาดโอกาส ไม่มีท่ีอยูอ่าศยั และเขา้
ช่วยเหลือ โดยแสวงหาทางเลือกใหก้บัผูใ้ชชี้วติในท่ีสาธารณะ ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและวิถี
ชีวิตของพวกเขา เราจะลงพื้นท่ีส ารวจขอ้มูล สร้างความคุน้เคยเบ้ืองต้นด้วยรถเคล่ือนท่ี ซ่ึงจะ
ออกมาพบปะกบัผูใ้ชชี้วิตในท่ีสาธารณะทุกวนัองัคารและวนัศุกร์ ให้บริการขั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็นใน
การด ารงชีวติแก่พวกเขา  

เพราะเราเคยถูกสอนมาว่า จงรู้จกัให้กบัคนท่ีด้อยกว่า แต่ท่ีมูลนิธิสอนว่า เรากบัเขานั้น
เท่ากนัทางมูลนิธิด าเนินการในลกัษณะเป็นเพื่อนกบัพวกเขา เพื่อให้พวกเขาตระหนกัไดว้า่ เราและ
เขาเท่ากนัในสังคมน้ี 
 
2. ความหลากหลายของมนุษยด์า้นใดบา้งท่ีส่งผลใหเ้กิดความไม่เท่าเทียมกนัในสังคม  
 ผมขอพดูถึงความหลากหลายของมนุษยท่ี์ทางมูลนิธิดูแลอยู ่นัน่คือ ผูใ้ชชี้วติในท่ีสาธารณะ 
จะมีหลายประเภท ไดแ้ก่ คนไร้บา้น คนเร่ร่อน เด็กเร่ร่อนหรือครอบครัวเร่ร่อน ผูติ้ดสุรา ผูป่้วยขา้ง
ถนน พนักงานบริการ ผูพ้น้โทษ คนจนในเมือง คนท่ีใช้ท่ีสาธารณะหลบันอนชั่วครา ผูมี้ความ
หลากหลายทางเพศ ชาวต่างชาติตกยาก และคนไร้สัญชาติ คนเหล่าน้ีถูกมองว่า เป็นคนอีกชน
ชั้นหน่ึง ถูกสังคมกีดกนัออกจากสังคมส่วนใหญ่ การกระจายทรัพยากรต่างๆ รวมถึงโอกาส การ
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สาธารณสุข มาไม่ถึงกลุ่มคนเหล่าน้ี เป็นกลุ่มคนท่ีตกหล่นเชิงส ามะโนประชากร พวกเขาเขา้ไม่ถึง
อะไรเลย เราจะไปบอกเขาวา่ ให้เขาพอใจในส่ิงท่ีตวัเองมี มนัเป็นไปไม่ได ้เพราะพวกเขาขาดส่ิงท่ี
พึงมีแทบทุกอย่าง ดังนั้ นต้องมาพิจารณาว่า มาตรฐานของส่ิงท่ีทุกคนพึงมีควรประกอบด้วย
อะไรบา้ง ซ่ึงก็คือ บริการสุขภาพ บริการสาธารณสุข ประกนัสังคม เบ้ียยงัชีพ ฯลฯ วนัน้ีมนัยงัไม่
กระจายไดอ้ยา่งเพียงพอ พวกเขาไม่ไดรั้บความเท่าเทียมจากสังคม ถือเป็นปัญหาสังคมท่ีสะสมมา
นาน มากไปกว่านั้นสังคมเมืองยงัไปสูบทรัพยากรจากชนบทมาใชส้นบัสนุนการด าเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจอีกด้วย จะเห็นว่า สังคมไทยล้มเหลวในเร่ืองการกระจายโอกาส และการกระจาย
อ านาจ บางทีจะพบวา่ คนในชนบทเดินทางมากรุงเทพเพื่อหาความเจริญ แสงสีเสียง ความกา้วหนา้ 
ความมีหนา้มีตา เน่ืองจากชนบทไม่มีส่ิงเหล่าน้ี คุณจะเห็นแลว้วา่ ความไม่เท่าเทียมในสังคมเป็นตวั
ผลกัดนัใหค้นเขา้มาแยง่ชิงทรัพยากรกนั 
 

3. ในความคิดเห็นของคุณ “ความเท่าเทียม ความเสมอภาค ความเป็นธรรม” หมายความอยา่งไร 
และต่างกนัอยา่งไร 
 ความเท่าเทียมกนั คือ การท่ีทรัพยากร บริการ ตอ้งเพียงพอส าหรับคนทุกคน หมายความวา่ 
ถา้มีคนอยู ่100 คน จ าเป็นตอ้งมีทรัพยากรจ านวน 120 เป็นตน้ จึงจะเรียกวา่ เพียงพอ และทุกคนจะ
ไดรั้บอยา่งเท่าเทียมกนั ส่วนท่ีเหลือจะเป็นของส่วนกลาง แต่ทุกวนัน้ีจะมีบางคนไดข้อง 2 ช้ิน บาง
คนไดช้ิ้นคร่ึง บางคนได ้1 ช้ิน บางคนไม่ไดเ้ลย และไม่มีของส าหรับเหลือเป็นส่วนกลาง แบบน้ี
เรียกวา่ ไม่เท่าเทียมกนั ดว้ยการจดัสรรท่ีไม่ยติุธรรม 
 ดงันั้นความเท่าเทียมกนั ความเสมอภาค ความเป็นธรรม จะมีความหมายท่ีต่างกนัเล็กนอ้ย 
ขอยกตวัอยา่งในการอธิบาย มีของ 15 ช้ิน มีคนอยู ่10 คน การท่ีทุกคนไม่วา่จะเป็นใครยอ่มมีสิทธ์ิ
เขา้ถึงโอกาสน้ี เรียกวา่ ไดรั้บความเสมอภาค การไดรั้บของคนละช้ิน ถือวา่ เกิดความเท่าเทียม และ
เป็นการจดัสรรท่ีกระท าอยา่งเป็นธรรม  
 

4. ปัจจยัใดบา้งท่ีท าใหเ้ด็กทัว่ไปและเด็กดอ้ยโอกาสอยูใ่นสถานการณ์ท่ีต่างกนั 
 ความด้อยโอกาส คืออะไร อะไรคือโอกาส เราต้องพิจารณากันก่อน ส่วนตวัผมคิดว่า 
โอกาส คือ ส่ิงท่ีคนพึงจะมี และเขา้ถึง บุคคลท่ีเขา้ไม่ถึง จะเป็นคนดอ้ยโอกาส หากเราถูกปิดกั้นใน
บางเง่ือนไข เราก็จะดอ้ยโอกาสในบางเร่ือง คนทุกคนไม่มีโอกาสในทุกเร่ือง และคนทุกคนไม่ได้
ดอ้ยโอกาสในทุกเร่ือง ถา้พดูถึงเฉพาะเด็กดอ้ยโอกาส จะพบวา่ พวกเขามีปัจจยับางประการท่ีท าให้
ต่างไปจากเด็กทัว่ไป เช่น ความเปราะบางของครอบครัว ไม่มีการศึกษา สุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ 
คนในครอบครัวไม่ยอมรับ ยากจน มีโรคประจ าตวัร้ายแรง หรือการมีประวติัไม่ดีทางกฎหมาย 
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ปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีท าให้พวกเขาตอ้งออกมาอยูใ่นพื้นท่ีสาธารณะ ตอ้งด้ินรนต่อสู้ดว้ยตนเองท่ีจะมี
ชีวิตอยู่ในแต่ละวนั บ้างเก็บขวดขาย หาของเก่าขาย รับจ้างรายวนั ถ้าวนัไหนไม่มีกินจริงๆ ก็
จ  าเป็นตอ้งหาเศษอาหารท่ีเหลือตามถงัขยะ หรือขอกินกบัวดั  

 

5. คุณเห็นดว้ยหรือไม่กบัความส าคญัและความจ าเป็นในการเสริมสร้างความเขา้ใจในความ
หลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส 

งานวิจัยช้ินน้ีมีความน่าสนใจในเชิงเน้ือหาอย่างมาก แต่สังคมไทยจะท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงเร่ืองความเท่าเทียมกนัไดย้าก แต่หากวา่ สามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง จะเป็นเร่ืองดีอยา่ง
มากท่ีไดป้ลูกฝัง และสอนใหเ้ด็กเขา้ใจในความเป็นมนุษย ์ในความเท่าเทียมกนัของคน เพราะส่งผล
ไปถึงการอยูร่่วมกนัต่อไปของคนในสังคม เห็นไดช้ดัวา่ คนชั้นบน หรือชั้นปกครองของสังคมน้ีไม่
เปิดโอกาส หรือแบ่งปันทรัพยากรต่างๆใหผู้อ่ื้นอยา่งเท่าท่ีควรจะเป็น พวกเขากลวัท่ีคนอ่ืนจะมาเท่า
เขา มีนะสมยัน้ีท่ีคนเรากลวัว่า ผูอ่ื้นจะตามทนั หรือได้ดีกว่า ผมว่านะ เร่ืองความเขา้ใจในความ
หลากหลายของมนุษยท่ี์คุณท า ควรจะสอดแทรกปลูกฝังให้ผูใ้หญ่ไดรั้บรู้ไดเ้ขา้ใจดว้ยนะ ในเม่ือ
ผูใ้หญ่จะเป็นคนท่ีสั่งสอนอบรมเด็ก เขาจ าเป็นตอ้งท าตวัเป็นแบบอย่าง ไม่ใช่วา่ สายตายงัดูถูกคน
อ่ืน แลว้จะไปสอนลูกหลานไม่ให้ดูถูกคนอ่ืนไดอ้ย่างไร ซ่ึงงานวิจยัน้ีมีจุดประสงคค์ลา้ยๆกบัการ
ท างานของมูลนิธิอิสรชนท่ีตอ้งการให้คนเห็นคนเท่ากนั เม่ือใดก็ตามท่ีคนยงัมองว่า คนไม่เท่ากบั
คน เม่ือนั้นคนก็จะยงัไม่ไดรั้บโอกาสอยา่งเท่าเทียมกนั 

 
6. หากคุณเห็นดว้ยถึงความส าคญัดงักล่าว คุณคิดวา่ เด็กๆจ าเป็นตอ้งเรียนรู้เร่ืองอะไรบา้ง เพื่อให้
เกิดความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส 

ถา้จะสอนใหรู้้สึกและเขา้ใจวา่ เราและเขาเท่ากนั จ  าเป็นตอ้งสอนเร่ืองพื้นฐาน นัน่คือ สิทธิ
มนุษยชน ไม่ว่าจะยากดีมีจนมาจากไหน เป็นคนเช้ือชาติใด หญิงหรือชาย เด็กหรือผูใ้หญ่ ก็ยอ่มมี
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนั และมีสิทธิมนุษยชนอยา่งเสมอภาคกนั เพื่อให้เด็กทัว่ไปเขา้ใจ
ว่า ทุกคนพึงมีพึงได้ปัจจยัขั้นพื้นฐาน ทั้งด้านสุขภาพ ด้านอาหาร ด้านท่ีอยู่อาศยั ด้านการศึกษา 
อย่างเท่าเทียมกนั ดงันั้นถ้าเราให้เด็กไดเ้รียนรู้เร่ืองน้ีอย่างเขา้ใจ และสามารถปฏิบติัได ้ก็จะช่วย
บรรเทาปัญหาความเหล่ือมล ้ าในสังคมท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตได ้นอกจากน้ีอาจสอนให้เด็กๆไดรู้้
ถึงเร่ืองสิทธิเด็ก ควบคู่ไปกบัการรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีของตวัเอง 

 
7. คุณคิดวา่ องคป์ระกอบการเรียนรู้ตามกรอบเน้ือหาขา้งตน้ มีความเหมาะสมหรือไม่ หากตอ้ง
เพิ่มเติมควรเพิ่มประเด็นการเรียนรู้ใดบา้ง 
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องค์ประกอบการเรียนรู้ 
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ข้อเสนอแนะ 

1.เคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์   ส าคญัมากท่ีควรเขา้ใจ เพราะการ
เคารพตวัเอง และเคารพผูอ่ื้น การไม่ดู
ถูกผูอ่ื้น และปฏิบติักบัผูอ่ื้นอยา่งให้
เกียรติ น าไปสู่ความคิดท่ีจะไม่
แบ่งแยกผูอ่ื้นไม่วา่จะมีความแตกต่าง
อยา่งไรก็ตาม 

1.1 การนบัถือตนเอง    
1.2 การไม่ละเมิดสิทธิ เสรีภาพของ
ผูอ่ื้น 

   

1.3 การไม่เหยียดหยาม ลดทอน หรือ
ปฏิบติัต่อบุคคลเสมือนไม่ใช่มนุษย ์

   

2. ความเสมอภาคหรือความเท่าเทียม    
2.1 การไม่เลือกปฏิบติั   เป็นหลกัพื้นฐานของความเท่าเทียมกนั 

ซ่ึงการใหโ้อกาสท่ีเท่าเทียมกนัจะ
น าไปสู่ความยติุธรรมของสังคม โดย
ตอ้งใหค้วามสนใจกลุ่มคนพิเศษของ
สังคม ทั้งคนพิการ คนจน คนกลุ่มนอ้ย 
และคนท่ีไม่มีส่ิงดีๆในชีวติ เป็นพิเศษ 
เพราะเป็นกลุ่มคนท่ีมกัถูกละเลย และ
ถูกเลือกปฏิบติั 

2.2 การเปิดใจยอมรับความแตกต่าง    
2.3 การให้โอกาสท่ีเหมือนกันบน
พื้นฐานของความหลากหลาย 

   

3. ความเป็นธรรม    
3.1 การยดึมัน่ในความยติุธรรม     
3.2 ก า รป ลูก ฝั งค่ า นิ ยม ท่ี เ ห็นแ ก่    
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องค์ประกอบการเรียนรู้ 
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ข้อเสนอแนะ 

คุณธรรมความดี 
3.3 การเขา้ใจและรับผิดชอบในสิทธิ
และหนา้ท่ีของตนเอง 

   

 

8. มีวธีิการใดอีกบา้งท่ีสามารถท าใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้ และมีความเขา้ใจเร่ืองศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษยค์วามเท่าเทียมกนั และความเป็นธรรม 
 อาจใช้กิจกรรมต่างๆน าเข้าสู่บทเรียนแล้วตามด้วยหลักของวิชาการ หรือไม่ก็การใช้
บทบาทสมมติในการสอนให้เด็กมีส่วนร่วม หรือการให้เด็กมาเล่าประสบการณ์ชีวิตจริง ได้
วิเคราะห์จากสถานการณ์จริง ร่วมกบัการใชส่ื้อ วีดีโอ หรืออาจเป็นการพาเด็กทัว่ไปมาเยี่ยมเยือน
และร่วมท ากิจกรรมกบัเด็กดอ้ยโอกาสเลยก็ไดน้ะ 

 

 9. กิจกรรมการท่องเท่ียวจะสามารถเขา้มาช่วยเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้น้ีไดอ้ยา่งไร 
 การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมท่ีดีเลยท่ีจะน ามาช่วยเสริมสร้างความเขา้ใจใหเ้ด็กทัว่ไปมีหวัใจท่ี
ไม่ดูถูกผูอ่ื้น มีหวัใจท่ีเอ้ือเฟ้ือ และเป็นเพื่อนกบัคนท่ีต่างไปจากพวกเขาได ้โดยให้เขาไดไ้ปเท่ียว
ดว้ยกนั ท ากิจกรรมดว้ยกนั ผมเคยจดักิจกรรมให้ผูป้กครองพาลูกของตวัเองท่ีน าของเล่นมาแลกกบั
ของเล่นของเด็กดอ้ยโอกาส ซ่ึงของเล่นของเด็กดอ้ยโอกาสจะถูกประดิษฐ์ข้ึนมา อาจไม่มีมูลค่า แต่
มนัมีคุณค่านะ ผูป้กครองบางคนไม่ใหลู้กแลกของ เพราะรู้สึกวา่ มนัไม่แฟร์ เน่ืองจากพวกเขาไปให้
ความส าคญัท่ีมูลค่า ไม่ใช่การแลกเปล่ียนน ้าใจ ถือวา่ เป็นการปลูกฝังทศันคติท่ีไม่ดีแก่ลูกตวัเอง เขา
จะเขา้ใจผดิไปตลอดและใหค้วามส าคญักบัมูลค่า เงินทอง 

ดงันั้นถา้มีกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเปิดโอกาสให้เด็กๆไดเ้รียนรู้ซ่ึงกนัและกนั แบ่งปันกนั 
ผลดักนัใหผ้ลดักนัรับ และวทิยากรสอดแทรกความรู้ ความดีงามใหเ้ด็กไดซึ้มซบั จะท าให้เด็กทัว่ไป
เขาเขา้ใจไดว้่า คนทุกคนมีความเป็นมนุษยเ์ท่ากนั ไม่ไดมี้ความต่างกนั แมภ้ายนอกท่ีมองเห็นจะ
ต่างกนั 
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บทถอดเทปสัมภาษณ์เชิงลกึ 
คุณสมชาย เช้ือสุข (หัวหน้าฝ่ายกจิกรรมมูลนิธิบ้านนกขมิน้) 

วจัิยเร่ือง “การพฒันากจิกรรมการท่องเที่ยวเพือ่เสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของ
มนุษย์ทีม่ีต่อเด็กด้อยโอกาส” 

สัมภาษณ์โดย ฐิญาภา เสถียรคมสรไกร เม่ือวนัท่ี  11 มิถุนายน 2557 ณ มูลนิธิบา้นนกขมิ้น 
 
1. ความเป็นมาของมูลนิธิบา้นนกขมิ้น 
 ผูก่้อตั้ งมูลนิธิเป็นชาวต่างชาติ ช่ือ Mr.Erwin Groebli เร่ิมจากมาเรียนภาษาไทยอยู่ท่ี
รามค าแหง และได้เจอเด็กเร่ร่อนท่ีเป็นเด็กข้างถนน เห็นแล้วจึงอยากช่วยเหลือ เพราะประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์บา้นเกิดของเขาไม่มีเด็กเร่ร่อนเช่นน้ี ด้วยเศรษฐกิจและสภาพสังคมท่ีดีกว่า จึง
ตดัสินใจเช่าห้องพกัให้กบัเด็กๆเหล่านั้น เพื่อเป็นท่ีพกัผอ่นหลบันอน ซ่ึงเด็กคนแรกของมูลนิธิช่ือ 
“เสือ” ต่อมาเด็กเหล่านั้นไดช้วนเพื่อนๆเด็กเร่ร่อนดว้ยกนัมาอยูเ่พิ่มมากข้ึน ท าให้เจา้ของห้อง และ
คนรอบขา้งรู้สึกไม่ปลอดภยั อาจเพราะเด็กเร่ร่อนมีภาพลกัษณ์ท่ีดูไม่ดี คนภายนอกมองวา่ มีนิสัยลกั
ขโมย เอะอะเสียงดงั แต่งตวัมอมแมม พูดจาไม่สุภาพ ทางเจา้ของห้องเช่าจึงไดข้อให้ยา้ยออก ทาง
เจา้ของมูลนิธิจึงจ าเป็นตอ้งหาสถานท่ีท่ีเหมาะสม เป็นจุดเร่ิมตน้ของการก่อตั้งมูลนิธิบา้นนกขมิ้น 
และด าเนินการมาจนกระทัง่ปัจจุบนั  
 ช่ือของบา้นนกขมิ้น มีท่ีมาจากการมองเห็นเด็กเร่ร่อนทั้งหลายท่ีหาอาหารตามขา้งทาง ค ่า
ไหนนอนนัน่ เปรียบเสมือนนกขมิ้นท่ีเวลาบินไปท่ีไหน เม่ือพระอาทิตยต์กดินก็จะเกาะตน้ไมน้อน
ท่ีนัน่เลย และในปัจจุบนัน้ีมูลนิธิบา้นนกขมิ้นอยูใ่นความดูแลของผูอ้  านวยการคนไทย (เป็นครูขา้ง
ถนน) ซ่ึงเป็นเพื่อนกบัผูก่้อตั้ง ทั้งน้ีไดข้ยายมูลนิธิไป 7 สาขา การดูแลเด็กของทางมูลนิธิบา้นนก
ขมิ้นไดใ้หค้วามส าคญักบัค าวา่ "สถาบนัครอบครัว" เป็นอยา่งยิง่ เพราะค าวา่ครอบครัวเป็นตวัแปรท่ี
ส าคญัท่ีน ามาซ่ึงปัญหาต่างๆเก่ียวกบัเด็ก  ดงันั้นการดูแลเด็กจึงเป็นการดูแลในระบบครอบครัว โดย
จ าลองครอบครัวใหม่ให้กบัเด็ก มีเจา้หนา้ท่ีของมูลนิธิบา้นนกขมิ้นท่ีเป็นคู่สามี-ภรรยากนัจริงๆ ท า
หนา้ท่ีเป็นพ่อแม่ให้กบัเด็กในแต่ละครอบครัว ในหน่ึงครอบครัวจะมีสมาชิกท่ีเป็นลูกประมาณ 10 
คน เพื่อการดูแลท่ีทัว่ถึง ภายในครอบครัวมีความสัมพนัธ์เป็นพ่อแม่และพี่น้องกนั เหมือนกบั
ครอบครัวโดยทัว่ไป เพียงแต่เป็นครอบครัวท่ีมีลูกมากเท่านั้นเอง เพราะเด็กเร่ร่อนท่ีมาอยูท่ี่มูลนิธิ
ส่วนใหญ่แล้วจะขาดความอบอุ่น มาจากข้างถนนบ้าง เป็นเด็กขอทานบ้าง มาจากครอบครัว
แตกแยกบา้ง ดงันั้นการดูแลดว้ยระบบครอบครัวนั้นจะช่วยบ าบดัเขา เด็กๆทุกคนจะได้รับความ
รัก  ความอบอุ่น  การดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่บา้นอย่างใกล้ชิดท าให้มีการเจริญเติบโตทางกาย 
สติปัญญาและทางใจท่ีดีมากยิ่งข้ึน  ไดรั้บการอบรมวา่กล่าว การปรับปรุงแกไ้ขตวัเอง และเด็กๆจะ
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ไดรั้บโอกาสทางการศึกษาตามความสามารถของแต่ละคน เพื่อวา่ในอนาคตเขาจะกลบัไปด ารงชีวิต
ในสังคมไดอ้ยา่งมีคุณภาพและเป็นประโยชน์แก่สังคม  
 
2. ความหลากหลายของมนุษยด์า้นใดบา้งท่ีส่งผลใหเ้กิดความไม่เท่าเทียมกนัในสังคม  
 ส าหรับผมคิดวา่ ช่องวา่งระหวา่งฐานของเงิน น่าจะน าไปสู่ความไม่เท่าเทียมในสังคมมาก
ท่ีสุด ส่งผลให้มีความต่างเร่ืองคนจน คนรวย เพราะสังคมไทยจะมีลกัษณะท่ีรวยก็รวยไปเลย จนก็
จนมากถึงขนาดวา่ ไม่มีแมแ้ต่ท่ีอยูอ่าศยั ตอ้งอยูต่ามขา้งทางรถไฟ ใตส้ะพาน จะมีเด็กบางคนท่ีตอ้ง
นอนขา้งถนน หรือไปอาศยัตามบา้นร้างเก่าๆอยู่ แต่เราจะสอนเด็กท่ีมูลนิธิเสมอว่า เราเลือกเกิด
ไม่ได ้แต่เราเลือกจะกระท าได ้พยายามสอน ปลูกฝังโดยแทรกในระบบครอบครัว เพื่อไม่ให้เขา
รู้สึกวา่ ตวัเองเป็นเด็กดอ้ยโอกาส และเม่ือเด็กโตข้ึนจะใหก้ าลงัใจเขาวา่ เขาเคยอยูใ่นจุดต ่าท่ีสุด เม่ือ
เขาสามารถดนัตวัเองมาสู่จุดสูงสุดท่ีท าได ้เขาถือเป็นคนท่ียอดเยี่ยมมาก เราจะผลกัดนัเด็กท่ีมีความ
ทะเยอทะยาน อยากเติบโตไปสู่หนทางท่ี โดยเราจะส่งเขาเรียนตามความสามารถตามสติปัญญา 
สูงสุด คือ ปริญญาตรี หากใครท่ีไม่ถนดัทางวิชาการ ก็จะส่งเรียนทางสายอาชีพ เม่ือเขาเรียนจบจะ
ใหเ้วลาสามเดือนในการหาอาชีพ และให้เงินกอ้นนึงในการหาท่ีอยูแ่ละตั้งตวั อยา่งไรก็ตามเด็กจาก
มูลนิธิจะค่อนข้างใช้เวลาในการสร้างตัวเอง สร้างสังคม เน่ืองจากพวกเขาไม่มีภูมิหลัง ไม่มี
ครอบครัวท่ีอ่ืน มีเพียงครอบครัวบา้นนกขมิ้นเท่านั้น พอออกจากมูลนิธิไปเขาจึงตอ้งสร้างทุกอยา่ง
ดว้ยตวัเอง เพื่อใหต้วัเองไดมี้ท่ียนืในสังคม 
 

3. ในความคิดเห็นของคุณ “ความเท่าเทียม ความเสมอภาค ความเป็นธรรม” หมายความอย่างไร 
และต่างกนัอยา่งไร 
 ความเท่าเทียม ผมวา่ ทุกคนมีความเท่าเทียมกนั ถึงแมอ้าจมีความต่างกนัทางกายภาพ หรือ
เงินทอง แต่ทุกคนตอ้งไดรั้บโอกาสอยา่งเท่าเทียมกนั แต่ความจริงในสังคมเห็นไดช้ดัมากวา่ ความ
แตกต่างอ่ืนๆ ท าให้คนเรามีโอกาสท่ีแตกต่างกนั ทั้งๆท่ีความเท่าเทียม น่าจะหมายถึง การเท่าเทียม
ในสิทธิพื้นฐานของคนท่ีพึงจะไดรั้บ เช่น การรักษาพยาบาล การศึกษา เป็นตน้ ซ่ึงไม่ใช่เร่ืองผิดท่ี
ฐานะท่ีดีกวา่จะมีโอกาสแสวงหาส่ิงท่ีดีกวา่ 
 ความเสมอภาค คือ การท่ีทุกคนไดรั้บการปฏิบติัในกรอบ หรือกฎกติกาท่ีเหมือนกนั สิทธิท่ี
มีโดยไม่แบ่งแยก ไม่ไดอ้ยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดใดๆทั้งส้ิน จะคลา้ยๆความเท่าเทียมกนั 
 ความเป็นธรรม จะเป็นเร่ืองของการพิจารณาความถูกตอ้งตามกฎหมาย ไม่ว่าคนเราจะมี
ความแตกต่างหลากหลายของบุคคลมากแค่ไหน เม่ือกระท าความผิดก็ต้องได้รับบทลงโทษ
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เช่นเดียวกนั ถึงจะเรียกว่า เป็นธรรม กล่าวคือ ยึดความถูกตอ้งเป็นหลกั เช่น คนรวยกบัแม่คา้ขาย
ขา้วแกงรถเขน็ เม่ือท าความผดิแบบเดียวกนั ก็สมควรไดรั้บผลจากการกระท าเหมือนกนั 
 
4. ปัจจยัใดบา้งท่ีท าใหเ้ด็กทัว่ไปและเด็กดอ้ยโอกาสอยูใ่นสถานการณ์ท่ีต่างกนั 
 อยา่งแรกเลย คือ ส่ิงของ เน่ืองจากเบ้ืองหลงัของเด็กดอ้ยโอกาสส่วนใหญ่จะมีปัจจยัจ ากดั 
ทั้งเร่ืองเงิน อาหาร เขาจะมีน้อยกว่าคนอ่ืน และไดรั้บน้อยกว่าคนอ่ืน เช่นท่ีมูลนิธิก็มีเด็กเยอะ จึง
ตอ้งแบ่งปัจจยัต่างๆให้ทัว่ถึง ถา้เป็นมูลนิธิของรัฐจะให้เด็ก 210 บาทต่อวนั แต่บา้นนกขมิ้นเป็น
มูลนิธิเอกชน เราจะใหเ้งินเด็กทุกคนเป็นเดือนๆละ 2500 บาท ครอบคลุมตั้งแต่ค่าอาหาร ค่าเดินทาง 
ส่วนค่าขนมไปโรงเรียนจะข้ึนอยูก่บัเงินบริจาคเขา้มาท่ีมูลนิธิ เด็กประถมจะไดไ้ปวนัละ 5-10 บาท 
ส่วนเด็กมธัยม จะไดเ้ยอะข้ึนมาหน่อย ส่วนปริญญาตรีจะอยูท่ี่ 4500บาทต่อเดือน จะเห็นชดัมากว่า 
เด็กทัว่ไปจะมีปัจจยัเหล่าน้ีสูงกว่าเด็กดอ้ยโอกาส สามารถขอผูป้กครองได้เสมอ และจะได้ส่ิงท่ี
ตอ้งการง่ายกวา่กลุ่มเด็กดอ้ยโอกาส  
 ต่อมา คือ พื้นฐานทางการศึกษา เด็กดอ้ยโอกาสจะขาดโอกาสทางการศึกษา ไดเ้ขา้เรียนชา้
กวา่เด็กทัว่ไป บางคนไม่ไดเ้รียนหนงัสือ ท าใหพ้ฒันาการดา้นสติปัญญาชา้กวา่เด็กทัว่ไป 
 และก็ปัจจยัดา้นจิตใจ และความอบอุ่น เด็กทัว่ไปจะไดรั้บความอบอุ่นจากครอบครัวของ
ตน มีพฒันาการดา้นจิตใจท่ีดีกวา่ ส่วนเด็กดอ้ยโอกาสจะเติบโตมาท่ามกลางปัญหาต่างๆนานา ขาด
ความอบอุ่น ทางมูลนิธิจึงใหค้วามส าคญักบัการดูแลอยา่งครอบครัวเพื่อเยยีวยาจิตใจพวกเขา  

 

5. คุณเห็นด้วยหรือไม่กบัความส าคญัและความจ าเป็นในการเสริมสร้างความเข้าใจในความ
หลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส 
 ส าคญั และมีความส าคญัมากท่ีควรสร้างความเขา้ใจ เพราะอยากให้สังคมโดยเร่ิมตั้งแต่
เด็กๆเลย ใหรู้้จกัเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์เน่ืองจากคนเราเลือกเกิดไม่ได ้จึงจ าเป็นตอ้งยอมรับ
ในตวัเอง และยอมรับในส่ิงท่ีคนอ่ืนเป็น โดยเด็กๆท่ีอยูใ่นบา้นนกขมิ้น เขาจะมีความรู้สึกนอ้ยใจเม่ือ
ไปอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม เห็นเขามีพ่อแม่ บางทีก็ถูกลอ้เลียนจากเพื่อนบา้ง ส่งผลให้เด็กซึมซับ
ความรู้สึกพวกน้ีมาโดยตรง ส่วนทางออ้มก็เป็นภยัจากส่ือต่างๆทางโทรทศัน์ ทางมูลนิธิจึงตอ้งสร้าง
ภูมิคุม้กนัใหแ้ก่เด็กเพื่อจะสู้กบัปัญหาทางใจเช่นน้ี สอนใหเ้ด็กดอ้ยโอกาสตั้งใจท าส่ิงท่ีกระท าอยูใ่ห้
ดีท่ีสุด เม่ือวนันึงเขาจะภูมิใจในตวัเอง ผมคิดว่า จึงเป็นเร่ืองท่ีดีหากเด็กทัว่ไปในสังคม ให้ความ
เคารพในความเป็นมนุษยข์องเด็กดอ้ยโอกาส ไม่ลอ้เลียน และให้เกียรติกนั จะเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วย
พฒันา และฟ้ืนฟูเด็กดอ้ยโอกาสทั้งทางดา้นร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ 
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 นอกจากน้ีการปลูกฝังให้เด็กรู้ว่า ส่ิงใดถูกส่ิงใดผิด ถือเป็นส่ิงท่ีดีท่ีจะช่วยเปล่ียนมุมมอง 
ความคิด จิตใจของเด็กให้มีความเป็นมนุษย์มากยิ่งข้ึน ซ่ึงปัจจุบนัผูป้กครองได้พาเด็กๆมาท า
กิจกรรมร่วมกบัเด็กในมูลนิธิมากข้ึน เป็นการเปิดโอกาสใหเ้ด็กๆไดเ้รียนรู้กนั 
 “พื้นหลงัชีวติของแต่ละคนอาจมีไม่เท่ากนั แต่ผมเช่ือวา่ เราเลือกการด าเนินชีวติของเราได”้ 
 
6. หากคุณเห็นดว้ยถึงความส าคญัดงักล่าว คุณคิดวา่ เด็กๆจ าเป็นตอ้งเรียนรู้เร่ืองอะไรบา้ง เพื่อให้
เกิดความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส 

ก็ใช้สิทธิมนุษยชนสอนไดน้ะ เด็กทัว่ไปควรไดรู้้ว่า คนทุกคนเลือกอยู่ เลือกมีชีวิต เลือก
เรียน เลือกท าไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนัตามสิทธ์ิของตน ซ่ึงมนัก็ตรงกบัหลกัของสิทธิมนุษยชน ไม่ใช่แค่
เด็กดอ้ยโอกาสนะ แต่รวมถึงคนพิการ คนชรา และอ่ืนๆดว้ยท่ีเด็กทัว่ไปควรเรียนรู้ และเขา้ใจ 

หรืออีกหวัขอ้ท่ีสามารถน ามาใหเ้ด็กเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อสนบัสนุนกบัสิทธิมนุษยชน คือ การ
ใช้หลกัศาสนา หรือหลกัธรรมคุณงามความดี เพื่อให้เด็กทัว่ไปได้เขา้ถึงการเคารพผูอ่ื้น และไม่
เบียดเบียนผูอ่ื้น 

 
7. คุณคิดว่า องค์ประกอบการเรียนรู้ตามกรอบเน้ือหาขา้งตน้ มีความเหมาะสมหรือไม่ หากตอ้ง
เพิ่มเติมควรเพิ่มประเด็นการเรียนรู้ใดบา้ง 

 

องค์ประกอบการเรียนรู้ 
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ข้อเสนอแนะ 

1.เคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์   เพราะทุกคนเกิดมามีศกัด์ิศรีไม่ว่าจะ
อยูใ่นสภาพไหน การไม่เคารพศกัด์ิศรี
ของผูอ่ื้นจะท าใหอี้กฝ่ายรู้สึก 

1.1 การนบัถือตนเอง   เพราะถ้าเราไม่ เคารพตัวเอง จะไม่
สามารถเคารพผูอ่ื้นได ้

1.2 การไม่ละเมิดสิทธิ เสรีภาพของ
ผูอ่ื้น 

  ถา้เขารู้สิทธิของตวัเอง เขาจะไม่ไปล ้ า
สิทธิของคนอ่ืน และเขาจะรู้จกัเคารพ
คนอ่ืน 

1.3 การไม่เหยียดหยาม ลดทอน หรือ
ปฏิบติัต่อบุคคลเสมือนไม่ใช่มนุษย ์

  ถา้สอนเด็กระดบัมธัยม ถือว่าเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้เด็กก่อนไปใช้
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องค์ประกอบการเรียนรู้ 
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ข้อเสนอแนะ 

ชีวติร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม 
2. ความเสมอภาคหรือความเท่าเทียม   ควรให้ความส าคญั ทั้งเร่ืองการศึกษา 

การด าเนินชีวิต และการอยู่ร่วมกนัใน
สังคม 

2.1 การไม่เลือกปฏิบติั   เป็นประเด็นส าคัญมาก เพราะสังคม
ปัจจุบนัยงัเลือกปฏิบติัอยู่มาก ไม่วา่จะ
เป็นการเลือกคนจาก ช่ือเ สียงของ
สถานศึกษา การปฏิเสธรับคนพิการเขา้
ท างาน เป็นตน้ 

2.2 การเปิดใจยอมรับความแตกต่าง   ความต่างระหว่างบุคคลน าไปสู่อคติท่ี
จะยอมรับผูอ่ื้น ส่งผลให้ปฏิบติัต่อกนั
อยา่งไม่เสมอภาค 

2.3 การให้โอกาสท่ีเหมือนกันบน
พื้นฐานของความหลากหลาย 

   

3. ความเป็นธรรม    
3.1 การยดึมัน่ในความยติุธรรม    ยึดมัน่ในความถูกต้องยุติธรรมจะท า

ใหรู้้วา่ ส่ิงใดควรปฏิบติั ไม่โอนเอนไป
เน่ืองด้วยปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงน าไปสู่ความ
เป็นธรรม 

3.2 ก า รป ลูก ฝั งค่ า นิ ยม ท่ี เ ห็นแ ก่
คุณธรรมความดี 

  เป็นค่านิยมท่ีควรสอนแต่เด็ก ถา้เด็กมี
คุณธรรม เขาก็จะรู้ถึงความถูกตอ้งและ
เป็นธรรม 

3.3 การเขา้ใจและรับผิดชอบในสิทธิ
และหนา้ท่ีของตนเอง 

  เ ม่ือ เรา รู้ ถูกผิดใน ส่ิง ท่ีตัว เองต้อง
กระท า ก็จะน าไปสู่การไม่กระท า
ความผดิท่ีขดัต่อกฎระเบียบ ไม่ล าเอียง 
ใหป้ฏิบติัส่ิงต่างๆตามหนา้ท่ี 

 



182 

8. มีวิธีการใดอีกบา้งท่ีสามารถท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และมีความเขา้ใจเร่ืองศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษยค์วามเท่าเทียมกนั และความเป็นธรรม 
 ผมว่า ให้เด็กทัว่ไปไดล้องไปท าจิตอาสาร่วมกบัเด็กดอ้ยโอกาส และเขาจะคน้พบว่า เด็ก
ดอ้ยโอกาสไม่มีอะไรต่างไปจากเขาเลย ใช้กิจกรรมอาสาสอนเด็กทัว่ไปให้เขา้ใจ และเห็นคุณค่า
ของคนทุกคน อยา่งเวลามีแขกเขา้มาท ากิจกรรมท่ีมูลนิธิ เราจะบอกแขกเสมอว่า ไม่อยากให้มาท า
กิจกรรมในลกัษณะจดักิจกรรมใหเ้ด็ก แต่ใหเ้ป็นการจดักิจกรรมร่วมกบัเด็ก เพื่อใหเ้ด็กรู้สึกมีคุณค่า  
 ส่วนการสอนเด็กดอ้ยโอกาสในมูลนิธิ เราจะสอนให้เขารักซ่ึงกนัและกนั เคารพกนั โดยจะ
ใชก้ารอบรมปลูกฝังสอดแทรกอยูใ่นการด าเนินชีวิตประจ าวนั ร่วมกบัการใชค้  าสอนจากพระคมัภีร์
ไบเบิ้ล ท่ีส าคญั คือ เจา้หน้าท่ีท่ีดูแลจะตอ้งท าตนเป็นแบบอย่างแก่เด็กด้วย ทั้งในดา้นการด าเนิน
ชีวติ และการปฏิบติัตวัเอง 
 อยา่งไรก็ตามการจดักิจกรรมทุกอยา่งข้ึนอยูท่ี่ตวัวิทยากร หรือผูด้  าเนินกิจกรรมมากกวา่ตวั
กิจกรรม เพราะการสอน การพูด การอธิบายหรือการถ่ายทอดของวิทยากร ดงันั้นพาเด็กทัว่ไปไปท่ี
ไหนก็ได ้ก็สามารถท าใหเ้ด็กเขา้ใจเร่ืองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์หรือความเท่าเทียมกนัได ้

 

 9. กิจกรรมการท่องเท่ียวจะสามารถเขา้มาช่วยเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้น้ีไดอ้ยา่งไร 
 น่าจะช่วยเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีช่วยสนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้ไดง่้ายข้ึน อยา่งทางครอบครัว
ของมูลนิธิจะมีบางโอกาสท่ีพาเด็กๆออกไปเปิดหูเปิดตา หาประสบการณ์ดว้ยการไปเท่ียวสถานท่ี
ภายนอกมูลนิธิ เช่น พาไปดูหนงั พาไปพิพิธภณัฑ์ เป็นตน้ มีเป้าหมายให้เขาไดเ้รียนรู้เร่ือง การใช้
ชีวติ ตน้ทุนชีวติ การฝึกความสามคัคี การฝึกเป็นผูน้ า เป็นตน้ แต่ก่อนท่ีเด็กๆจะไดอ้อกไปเท่ียวหรือ
เล่นจะตอ้งรับผดิชอบหนา้ท่ีของตนในมูลนิธิใหเ้สร็จส้ินเสียก่อน เป็นการฝึกความรับผิดชอบให้แก่
เด็ก 
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บทถอดเทปสัมภาษณ์เชิงลกึ 
ครูนวลน้อย ทมิกุล  

วจัิยเร่ือง “การพฒันากจิกรรมการท่องเที่ยวเพือ่เสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของ
มนุษย์ทีม่ีต่อเด็กด้อยโอกาส” 

สัมภาษณ์โดย ฐิญาภา เสถียรคมสรไกร เม่ือวนัท่ี  13 มิถุนายน 2557 ณ บา้นครูนอ้ย 
 
1. ความเป็นมาของบา้นครูนอ้ย 
 เร่ิมจากสังคมเต็มไปด้วยเด็กท่ีขาดโอกาสและการดูแลเป็นจ านวนมาก เด็กๆมีปัญหา
หลากหลาย ไม่วา่จะปัญหาความจน ถูกทอดทิ้ง มีความบกพร่องทางร่างกาย พ่อแม่ติดคุก เป็นเด็ก
เร่ร่อน แมก้ระทัง่พอ่แม่ไม่พร้อมมีบุตร เราก็เขา้มาช่วยบรรเทาทุกขใ์ห้แก่เขา โดยในปัจจุบนัมีเด็กท่ี
อยูใ่นความดูแลทั้งหมด 65 คน แต่ก่อนบา้นไม่ไดมี้สภาพดีเช่นน้ี น่ีไดรั้บการช่วยเหลือจากผูใ้จบุญ
มาปรับปรุงให้ใหม่ ก่อนนั้นเคยอยู่ในสวน รอบนอกบ้านจะมีครอบครัวกรรมกร เม่ือผูใ้หญไป
ท างาน เด็กๆก็จะเขา้มาขอผลไม ้อาหารไปกิน เจ็บป่วยก็มาขอยา คือ ท่ีน่ีเป็นแหล่งท่ีรู้กนัวา่ พอจะ
ช่วยเหลือเด็กๆไดบ้า้ง เพราะเราเติบโตมาจากครอบครัวท่ีมีฐานะยากจนเช่นกนั จึงมีประสบการณ์ท่ี
เขา้ใจในความล าบากความเดือดร้อนของเด็กๆท่ีไม่มีโอกาสทางการศึกษา ขาดความพร้อม แมเ้พียง
ปัจจยัพื้นฐานของชีวิตยงัมีไม่เพียงพอ จึงเป็นความตั้งใจของครูวา่อยากช่วยเหลือให้พวกเขาเติบโต
มาอยา่งดีท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ 
 
2. ความหลากหลายของมนุษยด์า้นใดบา้งท่ีส่งผลใหเ้กิดความไม่เท่าเทียมกนัในสังคม  
 อนัดบัแรกเลย คือ ภาพลกัษณ์ของเด็กดอ้ยโอกาส คนในสังคมมกัมองวา่ เด็กดอ้ยโอกาสน่า
กลวั น่าจะมีอนัตราย เป็นโรค นิสัยเกเร นิสัยลกัขโมย พดูจาหยาบคาย การแต่งตวัมอซอ 

 เด็กดอ้ยโอกาสจะมาจากครอบครัวท่ีมีฐานะยากจน บางคนถึงขั้นอดอยาก 
 ระดบัการศึกษา เด็กดอ้ยโอกาส ยงัไม่ไดรั้บการศึกษาตามสิทธิขั้นพื้นฐาน 
 การด ารงชีวติ ตอ้งอยูอ่ยา่งยากล าบาก ด้ินรนดว้ยตวัเอง ไม่มีคนดูแลหรืออบรมสั่งสอน 
 การขาดโอกาส โดยเฉพาะขาดความรักท่ีควรไดจ้ากครอบครัว เน่ืองจากพ่อแม่ท างานหนกั 

ตอ้งด้ินรน ท าใหไ้ม่มีเวลาดูแลลูก กลบัจากท างานมาก็มีความฉุนเฉียว ประกอบกบัเศรษฐกิจท่ีไม่ดี 
ท าใหล้งไมล้งมือกบัเด็ก 
 

3. ในความคิดเห็นของคุณ “ความเท่าเทียม ความเสมอภาค ความเป็นธรรม” หมายความอย่างไร 
และต่างกนัอยา่งไร 
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 มนุษยเ์รามีความแตกต่างกนัจะให้ทุกคนไดรั้บส่ิงต่างๆอยา่งเท่าเทียมกนัเป็นเร่ืองยากมาก 
ทั้งๆท่ีความจริงแลว้ไม่วา่จะเป็นเด็กทัว่ไปหรือเด็กดอ้ยโอกาสก็สมควรไดรั้บปัจจยัพื้นฐานอยา่งเท่า
เทียมกนั 
 ความเสมอภาค คือ การท่ีทุกคนไดรั้บการปฏิบติัในกรอบ หรือกฎกติกาท่ีเหมือนกนั สิทธิท่ี
มีโดยไม่แบ่งแยก ไม่ไดอ้ยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดใดๆทั้งส้ิน จะคลา้ยๆความเท่าเทียมกนั 
 ความเป็นธรรม เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตใจของผูต้ดัสินหรือผูบ้ริหาร จะเกิดความเป็น
ธรรมหรือไม่นั้น ข้ึนอยูก่บัวา่ ผูต้ดัสินด ารงอยูใ่นความถูกตอ้งดีงามมากนอ้ยแค่ไหน  
 
4. ปัจจยัใดบา้งท่ีท าใหเ้ด็กทัว่ไปและเด็กดอ้ยโอกาสอยูใ่นสถานการณ์ท่ีต่างกนั 
 - 

5. คุณเห็นด้วยหรือไม่กบัความส าคญัและความจ าเป็นในการเสริมสร้างความเข้าใจในความ
หลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส 
 ควรท าอย่างมากเลย เพราะความจริงมนุษย์ไม่ได้มีความแตกต่างกัน ต่างก็เป็นมนุษย์
เหมือนกนั อยา่งท่ีบอกวา่ มนัเกิดความลกัลัน่ท่ีสภาพความเป็นอยู ่สภาพฐานะเศรษฐกิจ ส่ิงเหล่าน้ี
ท าให้เกิดความไม่เท่าเทียม แต่มนุษยเ์กิดมา สุดทา้ยก็ตอ้งตายเหมือนกนั แต่การเสริมสร้างความ
เขา้ใจในคนดอ้ยโอกาสจะช่วยลดปัญหาสังคมได ้เพราะปัจจุบนัคนมีโอกาสมากกวา่ชอบเอาเปรียบ
คนดอ้ยโอกาสกวา่ หากวา่สังคมปลูกฝังเด็กตั้งแต่เน่ินๆใหเ้รียนรู้ เขา้ใจ มีน ้าใจ และมองคนอ่ืนอยา่ง
เสมอเหมือนกนั เอ็งจะเป็นอะไรก็ช่าง แต่เราเป็นมนุษยท่ี์ควรไดรั้บการเคารพ การให้โอกาส และ
เอ้ือเฟ้ือไม่ต่างกนั ใหเ้กิดความสมดุลความเท่าเทียมในสังคม จะช่วยสร้างความสงบในสังคมไดม้าก 
 
6. หากคุณเห็นดว้ยถึงความส าคญัดงักล่าว คุณคิดวา่ เด็กๆจ าเป็นตอ้งเรียนรู้เร่ืองอะไรบา้ง เพื่อให้
เกิดความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส 

การจะท าใหเ้ด็กท่ีมีความต่างกนัเขา้ใจกนั มนัก็พดูยากนะ ความจริงเร่ืองสิทธิมนุษยชนมีมา
นานมากแลว้ แต่ความแตกต่าง ความไม่เท่าเทียมกนัก็ยงัมีอยู่ ทั้งๆท่ีทุกคนควรไดรั้บสิทธ์ิในความ
เป็นมนุษยเ์หมือนกนั แตกต่างกนัท่ีสภาพท่ีประกอบกนัเป็นมนุษย ์สภาพความเป็นอยูห่ลงัจากเกิด 
ดงันั้นการสอนเร่ืองสิทธิมนุษยชนก็เป็นหวัขอ้ท่ีดี แต่การจะท าให้เด็กเขา้ใจและปฏิบติัไดจ้ริงเป็น
เร่ืองส าคญักวา่ 

 
7. คุณคิดว่า องค์ประกอบการเรียนรู้ตามกรอบเน้ือหาขา้งตน้ มีความเหมาะสมหรือไม่ หากตอ้ง
เพิ่มเติมควรเพิ่มประเด็นการเรียนรู้ใดบา้ง 
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องค์ประกอบการเรียนรู้ 
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ข้อเสนอแนะ 

1.เคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์   เป็นเร่ืองท่ีควรสร้างความเข้าใจมาก 
เพราะมีหลายเหตุการณ์ท่ีคนในสังคม
แสดงถึงการไม่เคารพศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษย ์เช่น เด็กวยัรุ่นแถวน้ีแต่งตวัดีๆ 
เด็กในบา้นครูก็ช่ืนชม แต่เด็กวยัรุ่นจะ
ท าตวัออกห่าง รังเกียจ หรือเด็กท่ีพ่อ
แม่เป็นเอดส์ก็ไม่ได้รับการให้โอกาส
ทางการศึกษา เป็นตน้ 

1.1 การนบัถือตนเอง   ส าคญัอนัดบัสาม 
1.2 การไม่ละเมิดสิทธิ เสรีภาพของ
ผูอ่ื้น 

  ส าคญัอนัดบัสอง 

1.3 การไม่เหยียดหยาม ลดทอน หรือ
ปฏิบติัต่อบุคคลเสมือนไม่ใช่มนุษย ์

  ส าคญัอนัดบัแรก 

2. ความเสมอภาคหรือความเท่าเทียม    
2.1 การไม่เลือกปฏิบติั   ส าคญัอนัดบัแรก 
2.2 การเปิดใจยอมรับความแตกต่าง   ส าคญัอนัดบัสาม 
2.3 การให้โอกาสท่ีเหมือนกันบน
พื้นฐานของความหลากหลาย 

  ส าคญัอนัดบัสอง 
ตวัอย่างกรณีเด็กไปสมคัรงาน มกัถูก
ปฏิเสธ เน่ืองดว้ยภูมิหลงัของเด็ก 

3. ความเป็นธรรม    
3.1 การยดึมัน่ในความยติุธรรม    ส าคญัอนัดบัแรก 
3.2 ก า รป ลูก ฝั งค่ า นิ ยม ท่ี เ ห็นแ ก่
คุณธรรมความดี 

  ส าคญัอนัดบัสอง 

3.3 การเขา้ใจและรับผิดชอบในสิทธิ
และหนา้ท่ีของตนเอง 

  ส าคญัอนัดบัสาม 
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8. มีวิธีการใดอีกบา้งท่ีสามารถท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และมีความเขา้ใจเร่ืองศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษยค์วามเท่าเทียมกนั และความเป็นธรรม 
 ใช้วิธีการสอนท่ีสอดแทรกไปกบัการด าเนินชีวิตประจ าวนั แต่ครูไม่สนบัสนุนให้ใชพ้วก
ส่ือ หรือเทคโนโลยนีะ เพราะมนัพาชีวติเด็กใหแ้ขง็กร้าว เด็กจะหมกมุ่น เราควรใชส่ื้อการสอนอ่ืนๆ 
ร่วมกบัการท ากิจกรรม การเล่นเกมส์ เป็นตน้ คอยพดู และอบรมเด็กอยูเ่สมอตลอดเวลาท่ีอยูใ่นบา้น
ครูนอ้ย ไม่ไดเ้ป็นกิจลกัษณะเป็นชัว่โมงการสอน แต่เม่ือเห็นเด็กกระท าความผดิ ก็จะอบรมเด๋ียวนั้น 
ครูเช่ือวา่ เราจะสอนอะไรก็แลว้แต่ ถา้สอนจากส่ิงท่ีเขากระท าอยู ่เผชิญอยู ่ประสบอยู่ หรือเห็นอยู ่
จะท าใหเ้ขาซึมซบั และเขา้ใจไดดี้กวา่ 

 

 9. ส่ิงท่ีอยากฝากถึงสังคม 
 ครูคิดว่า ทุกคนมีความเป็นมนุษย์เหมือนกัน อย่าได้มองว่า เด็กด้อยโอกาสเป็นคนน่า
รังเกียจหรือเลวร้าย จนกว่าจะได้รับรู้เขา้ถึงจิตใจของพวกเขา อยากให้สังคมมองพวกเขาในแง่
งดงามบา้ง เด็กดอ้ยโอกาสเหล่าน้ีเขาแค่ตอ้งการความรัก ความเอาใจใส่ ความห่วงใย และพื้นท่ีใน
สังคมแค่นั้นเอง 
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บทถอดเทปสัมภาษณ์เชิงลกึ 
อาจารย์ละออง อ่อนเกตุพล (อาจารย์ประจ าสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม) 
วจัิยเร่ือง “การพฒันากจิกรรมการท่องเที่ยวเพือ่เสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของ

มนุษย์ทีม่ีต่อเด็กด้อยโอกาส” 
สัมภาษณ์โดย ฐิญาภา เสถียรคมสรไกร เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนสตรีวดัระฆงั 
 
1. ในความคิดเห็นของคุณ “ความเท่าเทียม ความเสมอภาค ความเป็นธรรม” หมายความอย่างไร 
และต่างกนัอยา่งไร 
 มนัคลา้ยกนัเลยนะ ใครๆก็ชอบพูดว่า คนทุกคนตอ้งไดรั้บความเท่าเทียมกนั ไดรั้บความ
เสมอภาค และอยู่บนความเป็นธรรม โดยความเท่าเทียมและความเสมอภาคจะมีความหมาย
คลา้ยคลึงกนันะ 
 ความเท่าเทียมกนั ตามความคิดเห็นของครูนะ คือ คนทุกคนพึงไดรั้บสิทธ์ิทุกอยา่งเท่าเทียม
กนั เพราะทุกคนเป็นมนุษยเ์หมือนกนั 
 ความเสมอภาค คือ การมีโอกาสต่างๆอยา่งเสมอภาคกนัไม่จ  ากดับนเง่ือนไขความต่างของ
บุคคล 
 ความเป็นธรรม คือ เม่ือเรามีความเป็นคนเหมือนกนั เราก็ตอ้งไดรั้บความเป็นธรรมเท่ากนั 
ไม่มีการสองมาตรฐาน เก่ียวขอ้งกบักฎหมาย มกัจะไดย้ินในข่าวว่า คนจนมกัไม่ได้รับความเป็น
ธรรม ท าอะไรก็ผดิ คนรวยเม่ือกระท าผดิก็มีหนทางใหพ้น้ผดิ 
 จะพบวา่ สามค าน้ีจะเห็นไดช้ดัเม่ือคนท่ีไม่ไดรั้บสิทธ์ิต่างๆเหมือนคนอ่ืนออกมาเรียกร้อง 
เม่ือรู้สึกไม่เท่าเทียม เม่ือไดรั้บความไม่เป็นธรรม ดงันั้นคนท่ีจะรู้สึกถึงค าเหล่าน้ี มกัเป็นคนดอ้ย
โอกาส สังคมไทยยงัหาจุดก่ึงกลางใหปั้ญหาน้ีไม่ได ้ 
 

2. ปัจจยัใดบา้งท่ีท าใหเ้ด็กทัว่ไปและเด็กดอ้ยโอกาสอยูใ่นสถานการณ์ท่ีต่างกนั 
 อนัดบัแรกเลยท่ีเห็นไดช้ดั คือ ฐานะ พอมีฐานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกนั ความเท่าเทียมก็
ไม่เกิดละ อย่างในประเทศไทยพบว่า ใครท่ีมีฐานะดีก็จะได้รับการยอมรับความเป็นคนมากกว่า 
ส่วนคนท่ีมีฐานะต ่าตอ้ยในสังคม ฐานะความเป็นคนก็จะลดลง   
 เร่ืองท่ีสอง คือ สัญชาติ ถือเป็นเร่ืองใหญ่เลยนะ อยา่งประเทศท่ีร ่ ารวย เขาก็จะเป็นท่ียอมรับ
ของนานาประเทศ ส่วนประเทศท่ีไม่มีแมแ้ต่ประเทศท่ีจะอยู ่ก็จะไม่มีแมแ้ต่สัญชาติ หรือเห็นไดจ้าก
วา่ คนยุโรปยงัมีการดูถูกคนเอเชีย พอประเทศไหนท่ีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี ก็ถูกเหยียดหยามทาง
สัญชาติไปดว้ย 
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 เร่ืองท่ีสาม คือ กายภาพของแต่ละบุคคล ถา้ทางกายภาพเราต่างจากคนอ่ืน เราจะไม่ไดรั้บ
การยอมรับจากคนในสังคม แมว้่าจะมีการรณรงค์ไม่ให้เหยียดหยาม ดูถูกผูพ้ิการ แต่ก็ยงัมีคนท่ี
ไม่ไดใ้หเ้กียรติจากใจจริง การท างานก็มีการคดัเลือกบุคคลโดยท่ีแบ่งแยกหรือไม่ให้โอกาสคนกลุ่ม
บกพร่องทางร่างกายดว้ยซ ้ า คนไทยยงัไม่มองคนเท่าเทียมกนัจริงๆหรอก คนไทยยงัรักยงัเลือกพวก
พอ้งตนเอง และคนท่ีต่างไปจากกลุ่มของตนก็จะไม่ไดรั้บความเท่าเทียม 
 
3. คุณเห็นด้วยหรือไม่กบัความส าคญัและความจ าเป็นในการเสริมสร้างความเข้าใจในความ
หลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส 
 เห็นดว้ยนะ มนัเป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีเด็กควรไดเ้รียนรู้ และเขา้ใจ อีกทั้งเน้ือหาการเรียนการ
สอนในต ารา อาจท าให้เด็กเบ่ือและกระตุน้ควาสนใจหรือสร้างความตระหนกัไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร แต่
จะเห็นว่า ทั้ งเร่ืองการเข้าใจผูอ่ื้น การเคารพผูอ่ื้น ล้วนแต่เป็นประเด็นท่ีแม้แต่ทางรัฐบาลก็ให้
ความส าคญั และบรรจุอยูใ่นสาระการเรียนรู้ท่ีเด็กจ าเป็นตอ้งเรียน ดงันั้นงานวิจยัน้ีถา้สามารถแปลง
เน้ือหาในบทเรียนมาเป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวไดจ้ริง จะเป็นงานวจิยัท่ีน่าสนใจอยา่งยิง่ 
 
4. หากคุณเห็นดว้ยถึงความส าคญัดงักล่าว คุณคิดวา่ เด็กๆจ าเป็นตอ้งเรียนรู้เร่ืองอะไรบา้ง เพื่อให้
เกิดความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส 

เร่ืองสิทธิมนุษยชนน ามาสอนเป็นพื้นฐานได้ เพียงแต่ต้องสอนให้เขารู้ด้วยว่า แล้วท า
อยา่งไรจะไม่ละเมิดผูอ่ื้น รู้สิทธิของตน เขา้ใจผูอ่ื้น และตอ้งไปเอาเปรียบผูอ่ื้น 

 
5. คุณคิดว่า องค์ประกอบการเรียนรู้ตามกรอบเน้ือหาขา้งตน้ มีความเหมาะสมหรือไม่ หากตอ้ง
เพิ่มเติมควรเพิ่มประเด็นการเรียนรู้ใดบา้ง 

 

องค์ประกอบการเรียนรู้ 
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ข้อเสนอแนะ 

1.เคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์    
1.1 การนบัถือตนเอง   เม่ือเรานับถือตนเอง เราจะเคารพคน

อ่ืน และมองถึงความเป็นผูอ่ื้นด้วยว่า
เป็นอย่างไร (เป็นส่วนหน่ีงของวิชา
แนะแนวดว้ย) 
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องค์ประกอบการเรียนรู้ 
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ข้อเสนอแนะ 

1.2 การไม่ละเมิดสิทธิ เสรีภาพของ
ผูอ่ื้น 

   

1.3 การไม่เหยียดหยาม ลดทอน หรือ
ปฏิบติัต่อบุคคลเสมือนไม่ใช่มนุษย ์

   

2. ความเสมอภาคหรือความเท่าเทียม    
2.1 การไม่เลือกปฏิบติั    
2.2 การเปิดใจยอมรับความแตกต่าง    
2.3 การให้โอกาสท่ีเหมือนกันบน
พื้นฐานของความหลากหลาย 

   

3. ความเป็นธรรม    
3.1 การยดึมัน่ในความยติุธรรม     
3.2 ก า รป ลูก ฝั งค่ า นิ ยม ท่ี เ ห็นแ ก่
คุณธรรมความดี 

   

3.3 การเขา้ใจและรับผิดชอบในสิทธิ
และหนา้ท่ีของตนเอง 

   

 

 เห็นด้วยทุกหัวข้อตามรายการน้ี เน่ืองจากเป็นหัวขอ้ท่ีเม่ือเด็กได้เรียนจะท าให้เกิดการ
ตระหนกัในการเขา้ใจสิทธิมนุษยชนมากยิง่ข้ึน โดยในวิชาสังคมฯ ไดส้อนหวัขอ้เหล่าน้ีทั้งหมด ทั้ง
ในหน่วยหน้าท่ีพลเมือง หน่วยศีลธรรม แต่เป็นการสอนในภาพรวม ซ่ึงหัวขอ้พวกน้ีก็จ  าเป็นตอ้ง
สอนดว้ยกนัอยู่แลว้ มนัมีความสอดคลอ้ง ต่อเน่ืองกนั และการเรียนการสอนก็ไดมี้การสอดแทรก
เน้ือหาแบบน้ีในชีวิตประจ าวนัของนกัเรียนอยูแ่ลว้ เพราะเป็นส่ิงท่ีทุกคนควรประพฤติปฏิบติั เช่น 
สอนให้เขาเคารพในสรีระของคน เคารพในความคิดของผูอ่ื้น เพื่อให้ยอมรับผูอ่ื้น ข้ึนอยูก่บัวา่ เด็ก
จะรับไปไดม้ากนอ้ยแค่ไหน อยูท่ี่เด็กและพื้นฐานทางครอบครัวของแต่ละคนท่ีอบรมลูกมา 
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บทถอดเทปสัมภาษณ์เชิงลกึ 
อาจารย์สุกลัย์ ฟูก าเนิด (อาจารย์ประจ าสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม) 
วจัิยเร่ือง “การพฒันากจิกรรมการท่องเที่ยวเพือ่เสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของ

มนุษย์ทีม่ีต่อเด็กด้อยโอกาส” 
สัมภาษณ์โดย ฐิญาภา เสถียรคมสรไกร เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนสตรีวดัระฆงั 
 
1. ในความคิดเห็นของคุณ “ความเท่าเทียม ความเสมอภาค ความเป็นธรรม” หมายความอย่างไร 
และต่างกนัอยา่งไร 
 ครูวา่ ทั้งสามค ามีความหมายท่ีคลา้ยคลึงกนัมาก ความเท่าเทียม จะกล่าวถึงลกัษณะของการ
ให้ การปฏิบติัต่อผูอ่ื้นอยา่งเสมอเหมือนกนั ไม่วา่เขาจะเป็นใคร ร ่ ารวย ยากจน พิการ หรือต่างชาติ 
ต่างศาสนา ต่างวฒันธรรม เช่น การท่ีโรงเรียนให้ความเท่าเทียมทางการศึกษาแก่เด็กพิการ เป็นตน้ 
ซ่ึงจะคลา้ยกบัค าวา่ ความเสมอภาค แต่เป็นลกัษณะของการใช ้มกัจะเป็นการกล่าวถึงการไดรั้บของ
กลุ่มบุคคลต่างๆท่ีควรไดรั้บความเสมอภาคท่ามกลางความแตกต่างของบุคคล เช่น ความเสมอภาค
ทางเพศ เป็นเร่ืองท่ีถูกเรียกร้องมากท่ีสุด ส่วนเร่ืองความเป็นธรรม จะเก่ียวข้องกับการตดัสิน 
กฎหมายเสียมากกวา่ ความเป็นธรรมจะเกิดข้ึนเม่ือสังคมมีมาตรฐานเดียวกนัในการปกครอง 
 
2. ปัจจยัใดบา้งท่ีท าใหเ้ด็กทัว่ไปและเด็กดอ้ยโอกาสอยูใ่นสถานการณ์ท่ีต่างกนั 

ปัจจยัส าคญั คือ ความพร้อม ความสมบูรณ์ของครอบครัว ครอบครัวท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจ
ดี ก็ส่งผลให้ลูกหลานไดรั้บปัจจยัต่างๆท่ีส าคญัต่อการด าเนินชีวิต รวมถึงโอกาสต่างๆท่ีมากกว่า
กลุ่มเด็กท่ีไม่มีความพร้อม หรือท่ีเราเรียกว่า เด็กด้อยโอกาส แต่อย่างไรก็ตามโอกาสก็สามารถ
เขา้ถึงเด็กดอ้ยโอกาสไดด้ว้ยการศึกษา 
 
3. คุณเห็นด้วยหรือไม่กบัความส าคญัและความจ าเป็นในการเสริมสร้างความเข้าใจในความ
หลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส 
 เห็นดว้ยอย่างยิ่งเลยนะ การจะท าให้คนเขา้ใจเร่ืองแบบน้ีเป็นเร่ืองท่ีดี เพราะสมยัปัจจุบนั
จิตใจคนเราแบ่งแยกคนดว้ยฐานะ การศึกษา อาชีพ ท าให้สังคมเป็นสังคมชนชั้น แต่การท่ีจะท าให้
คนเราเขา้ใจความเท่าเทียมกนั มนัเป็นเร่ืองทางจิตใจมากกวา่ ดงันั้นเราตอ้งสอนให้เขาเห็นถึงจิตใจ
ของผูอ่ื้น ใหเ้ขามีความรัก และเห็นคุณค่าในความเป็นคน  
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4. หากคุณเห็นดว้ยถึงความส าคญัดงักล่าว คุณคิดวา่ เด็กๆจ าเป็นตอ้งเรียนรู้เร่ืองอะไรบา้ง เพื่อให้
เกิดความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส 
 อย่างท่ีบอกว่า ควรสอนให้เขาเห็นอกเห็นใจ เขา้ใจในคุณค่าความเป็นคน ก็ควรจะสอน
พวกความเท่าเทียมกนัน่ีแหละ สิทธิความเป็นคน หรือพวกเร่ืองศาสนาคุณธรรม 
 
5. คุณคิดว่า องค์ประกอบการเรียนรู้ตามกรอบเน้ือหาขา้งตน้ มีความเหมาะสมหรือไม่ หากตอ้ง
เพิ่มเติมควรเพิ่มประเด็นการเรียนรู้ใดบา้ง 
 

องค์ประกอบการเรียนรู้ 
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ข้อเสนอแนะ 

1.เคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์   อาจใชเ้น้ือหาเป็นบทความในลกัษณะ
แรงบนัดาลใจ หรือเป็นสถานการณ์
จ าลอง 

1.1 การนบัถือตนเอง   เน้ือหาเก่ียวกบัประชาธิปไตย หรือ
สิทธิท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั  

1.2 การไม่ละเมิดสิทธิ เสรีภาพของ
ผูอ่ื้น 

   

1.3 การไม่เหยียดหยาม ลดทอน หรือ
ปฏิบติัต่อบุคคลเสมือนไม่ใช่มนุษย ์

   

2. ความเสมอภาคหรือความเท่าเทียม    
2.1 การไม่เลือกปฏิบติั    
2.2 การเปิดใจยอมรับความแตกต่าง    
2.3 การให้โอกาสท่ีเหมือนกันบน
พื้นฐานของความหลากหลาย 

  ไม่วา่จะมาจากไหน หลากศาสนา เช้ือ
ชาติใด ดอ้ยโอกาสหรือไม่ เราก็ควรให้
โอกาสท่ีเหมือนกนับนพื้นฐานของ
ความหลากหลายน่ีแหละ 

3. ความเป็นธรรม    
3.1 การยดึมัน่ในความยติุธรรม    แต่ควรใชค้  าวา่ การมีคุณธรรม 
3.2 ก ารป ลูก ฝั งค่ า นิ ยม ท่ี เ ห็นแ ก่    
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องค์ประกอบการเรียนรู้ 
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ข้อเสนอแนะ 

คุณธรรมความดี 
3.3 การเขา้ใจและรับผิดชอบในสิทธิ
และหนา้ท่ีของตนเอง 

   

 

  
เห็นดว้ยมาก เพราะเม่ือมีความรู้สึกถึงการเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์กิดข้ึน คุณกบัฉัน

เท่ากนั  ไม่ว่า จะเป็นการนับถือตนเอง การไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพผูอ่ื้น การไม่เหยียดหยาม ส่ิง
เหล่าน้ีจะน าไปสู่ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกนัในสังคม หมายถึง จะน าไปสู่การไม่เลือก
ปฏิบติั เช่น เด็กดอ้ยโอกาสก็มีสิทธิทางการศึกษาเหมือนกนั เด๋ียวน้ีเด็กพิการสามารถเรียนรวมกนั
กบัเด็กปกติไดแ้ลว้นะ สมยัก่อนยงัไม่สามารถท าได ้แต่ปัจจุบนัเปิดโอกาสอยา่งเท่าเทียมแลว้ ส่วน
เร่ืองการเปิดใจยอมรับความแตกต่าง และการให้โอกาสท่ีเหมือนกนับนความหลากหลาย ครูก็เห็น
ดว้ย เพราะไม่วา่คุณจะมาจากไหน ภาคใตภ้าคเหนือ หลากศาสนา แต่ก็อยูใ่นสังคมไทยเหมือนกนั 
ไม่ถือเป็นอุปสรรคต่อการผูกมิตร ต่อการคบกนั อยู่ร่วมกนัได ้ไม่แยกลทัธิ เช้ือชาติ สีผิว นั่นคือ 
ความเท่าเทียมกนัท่ีอยู่ในสังคม ส่วนความเป็นธรรม นั่นคือ การต้องไม่มีสองมาตรฐาน ต้องมี
มาตรฐานเดียว ไม่วา่คุณจะเป็นใคร คุณตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎหมายของสังคมน้ี คุณตอ้งรับรู้ เขา้ใจ และ
ยอมรับกฎเกณฑข์องสังคมนั้น 

ส่วนเร่ืองการปลูกฝังค่านิยมท่ีเห็นแก่คุณธรรมความดี เน่ืองจากค่านิยมมีสองอยา่ง คือ แบบ
ท่ีสังคมยอมรับยกย่อง และแบบท่ีไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่าง ครูว่า หัวขอ้น้ีควรปรับค าใหม่ เพราะ
ความเป็นธรรมจะเกิดจากบุคคลท่ีมีคุณธรรม ปฏิบติัตนอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม ตวัอยา่งเช่น พ่อ
เป็นต ารวจ แต่ลูกตวัเองกระท าความผิด จึงลงโทษตามกฎหมาย  เรียกวา่ เป็นคนมีคุณธรรม ซ่ึงการ
ตดัสินใจลงโทษลูกตวัเองเป็นการกระท าท่ีเป็นธรรม ดงันั้นน่าจะใชค้  าวา่ การมีคุณธรรม มากกว่า 
จะสอดคลอ้งกบัการน าไปสู่ความเป็นธรรมในสังคม จะเห็นว่า ปัจจุบนัยงัมีปัญหาสังคมท่ีมีการ
ตดัสินผิดให้เป็นถูกได ้น่ีคือ การกระท าท่ีไร้คุณธรรม น าไปสู่ความไม่เป็นธรรม ส่วนการเขา้ใจใน
ความรับผิดชอบในหนา้ท่ีของตวัเอง เป็นส่วนหน่ึงท่ีจะฟูมฟักให้คนสร้างความเป็นธรรมในสังคม
ได ้เพราะเม่ือคนเรารู้หน้าท่ี และรับผิดชอบในหน้าท่ีของตวัเอง ปฏิบติัตามหน้าท่ีตามสถานภาพ
ของตนอยา่งถูกตอ้ง ตวัอยา่งเช่น กรรมการการเลือกตั้งท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีของตนอยา่งถูกตอ้ง ไม่วา่คุณ
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จะเป็นใครอยูพ่รรคไหน ก็ตอ้งรับผดิชอบหนา้ท่ีของตวัเอง ก็สามารถสร้างความเป็นธรรมแก่สังคม
ได ้
 
6. มีวิธีการใดอีกบา้งท่ีสามารถท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และมีความเขา้ใจเร่ืองศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษยค์วามเท่าเทียมกนั และความเป็นธรรม 
 ครูว่า ประเด็นเหล่าน้ีตอ้งเล่าให้เด็กเห็นภาพ และสัมผสัได้ อีกทั้งตอ้งให้เขารู้สึกว่า เป็น
เร่ืองใกลต้วั เราอาจสอนโดยใชบ้ทความท่ีเป็นชีวติจริงของคนในสังคมมาสอน หรือ การยกตวัอยา่ง
สถานการณ์จ าลอง การแสดงบทบาทสมมติ เพื่อให้เด็กนกัเรียนไดว้ิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น 
การท่ีจะให้คนเขา้ในเร่ืองความเท่าเทียมกนัเน่ีย มนัเป็นเร่ืองทางใจมากกวา่ เราตอ้งสอนให้เขาเห็น
ถึงจิตใจของผูอ่ื้น ใหมี้ความรัก และเห็นคุณค่าของคน ดงันั้นการไปสอนปากเปล่าไม่สามารถท าให้
เด็กเรียนรู้ได้อย่างถ่องแท ้แต่หากได้ยกเร่ืองราวใกล้ตวัมาให้เขาสัมผสั เขาจะเขา้ถึงและยอมรับ
ปฏิบติัตามยิง่ข้ึน 
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บทถอดเทปสัมภาษณ์เชิงลกึ 
คุณเชษฐา มั่นคง (ผู้จัดการมูลนิธิเพือ่การพฒันาเด็ก) 

วจัิยเร่ือง “การพฒันากจิกรรมการท่องเที่ยวเพือ่เสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของ
มนุษย์ทีม่ีต่อเด็กด้อยโอกาส” 

สัมภาษณ์โดย ฐิญาภา เสถียรคมสรไกร เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2557 ณ มูลนิธิเพื่อการพฒันาเด็ก 
 
1. ความเป็นมาของมูลนิธิเพื่อการพฒันาเด็ก 
 มูลนิธิเพื่อการพฒันาเด็ก ไดก่้อตั้งมาตั้งแต่ปี 2525 จนปัจจุบนัก็เป็นเวลาประมาณ 31-32 ปี 
โดยวตัถุประสงค์หลกัของทางมูลนิธิ คือ 1) เพื่อพฒันาเด็กตามวยั พฒันาอย่างรอบด้าน ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 2) เพื่อเผยแพร่สภาพปัญหาเด็กในสังคมให้สาธารณชนไดรั้บรู้ 
และเขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาของเด็กกลุ่มน้ี 
 จะขอพูดถึงการท างานของมูลนิธิฯโดยคร่าวๆ ทางมูลนิธิท าหน้าท่ีช่วยเหลือเด็กท่ีด้อย
โอกาสทางดา้นร่างกาย การศึกษา มีปัญหาครอบครัว ดา้นเศรษฐกิจ และเด็กท่ีขาดการมีส่วนร่วม
ดา้นต่างๆ ซ่ึงมูลนิธิไดจ้ดัท าโครงการ 4 ดา้นใหญ่ๆ ไดแ้ก่ โครงการดา้นทุพโภชนาการเก่ียวกบัเด็ก
ขาดสารอาหาร โครงการเก่ียวกับแรงงานเด็ก โครงการครอบครัวชุมชนพฒันา และโครงการ
ส่งเสริมส่ือมวลชนเพื่อเด็ก 
  โครงการเร่ิมตน้จากเด็กไม่มีอาหารรับประทาน ช่วงแรกปี 2522 มีเด็กกินดิน และ
เสียชีวติ ซ่ึงคนท างานดา้นเด็กมองวา่ เป็นเร่ืองท่ีไม่น่าควรจะเกิดข้ึนในประเทศไทย เพราะประเทศ
ไทยได้ช่ือว่า ในน ้ ามีปลา ในนามีข้าว แต่ท าไมเด็กไทยยงัขาดอาหาร มูลนิธิจึงได้ผลกัดันให้มี
อาหารกลางวนัในโรงเรียน 
  โครงการดา้นแรงงานเด็ก เป็นเด็กท่ีถูกท าร้ายร่างกาย ถูกทุบตี ไม่ไดค้่าแรงท่ีเป็น
ธรรม ไม่มีวนัหยุด เด็กกลุ่มน้ีส่วนใหญ่มาจากต่างจงัหวดับา้ง ประเทศเพื่อนบา้นบา้ง ซ่ึงตอนน้ี
ล่าสุดประเทศไทยถูกจดัสถานะเก่ียวกบัการจดัการการคา้มนุษยอ์ยูใ่นระดบั Tier 3 เป็นระดบัท่ีแย่
ท่ีสุด เป็นท่ีน่ากงัวล เพราะส่งผลต่อธุรกิจการคา้ การส่งออก อุตสาหกรรมต่างๆก็ถูกกีดกนัทาง
การคา้ ต่อไปก็จะส่งผลถึงการท่องเท่ียว ถา้ประเทศไทยไม่มีมาตรการในการส่งเสริมผลกัดนัไม่ให้
โรงงานหรืออุตสาหกรรมใชแ้รงงานเด็ก กล่าวคือ รัฐบาลไทยตอ้งตรากฎหมายชดัเจน ไม่อยา่งนั้น
ประเทศไทยก็จะถูกจดัระดบัอยูใ่น Tier 3 เช่นน้ีตลอดไป และมูลนิธิของเราเป็นมูลนิธิแรกของ
ประเทศไทยท่ีท าเก่ียวกบัเร่ืองแรงงานเด็กมาตั้งแต่ปี 2524 จนถึงปัจจุบนั โดยปัจจุบนัแรงงานเด็กก็
เร่ิมหมดไป จะเป็นปัญหาแรงงานเด็กต่างชาติเสียมากกวา่ 
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  โครงการท่ีสามเก่ียวกบัครอบครัวและชุมชน คือ เป็นกลุ่มเด็กท่ีกระท าผิด อยู่ใน
สถานพินิจ สถานกกักนัต่างๆ ทั้งสถานพินิจชาย และหญิง ทางมูลนิธิก็จะเขา้ไปจดักิจกรรม ท า
กิจกรรมครอบครัว กิจกรรมคืนสู่สังคม เพราะเม่ือเวลาเด็กท่ีกระท าความผิดแลว้ไดก้ลบัมาอยูบ่า้น 
อยูใ่นครอบครัวหรือชุมชน เด็กจะมีโอกาสกลบัเขา้ไปอยูใ่นสถานพินิจอีก เหตุเพราะสังคมไม่เปิด
โอกาสใหเ้ด็กเหล่าน้ีไดมี้ท่ียนืในสังคม พอ่แม่ก็ซ ้ าเติม ด่าวา่ “ไอข้ี้คุก” ชุมชนประณาม ท าให้เด็กๆมี
จิตใจห่อเห่ียว จึงกลบัไปท าไม่ดีอีกตามท่ีคนรอบขา้ง สังคมแวดลอ้มดูถูกประณามไว ้จึงเป็นปัญหา
ท่ีตอ้งดูแลอยา่งใกลชิ้ด เพราะฉะนั้นเวลาเราท าการท่องเท่ียวเก่ียวกบัคนดอ้ยโอกาส เราก็ตอ้งเขา้ใจ
เร่ืองของบุคลิกของกลุ่มคนด้อยโอกาสแต่ละกลุ่มดว้ย เช่น กลุ่มคนพิการ ถ้าเราพาไปเท่ียว เราก็
จ  าเป็นตอ้งดูว่า สถานท่ีนั้นๆสามารถรองรับบุคคลกลุ่มน้ีไดไ้หม พวกห้องน ้ า ทางลาด ลิฟต์ หรือ
เทคโนโลยต่ีางๆท่ีช่วยผูพ้ิการทางสายตา เป็นตน้ คนท่ีอยูใ่นสังคมก็ตอ้งตระหนกัวา่ กลุ่มคนเหล่าน้ี
เป็นกลุ่มคนท่ีขาดโอกาส แต่ไม่ไดด้อ้ยความสามารถ ถา้เราเพิ่มศกัยภาพและให้โอกาสพวกเขา แลว้
ดึงศกัยภาพของเขาท่ีมีอยูม่าท างานจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมอยา่งมาก 
  โครงการท่ีส่ี คือ โครงการส่งเสริมส่ือมวลชนเพื่อเด็ก มูลนิธิไดท้  าเก่ียวกบัส่ือท่ีมี
ผลกระทบต่อเด็ก หรือส่ือท่ีเป็นพิษเป็นภยัต่อเด็ก แต่ในขณะเดียวกนัเราก็ท างานดา้นการพฒันา
ส่งเสริมส่ือท่ีดี สร้างสรรคเ์ป็นประโยชน์ต่อเด็กดว้ย โดยมูลนิธิท างานดา้นน้ีมาตั้งแต่ 2525 รณรงค์
ต่อตา้นภาพส่ือท่ีหวาบหววิ เพราะเป็นภาพท่ีไม่เหมาะกบัเยาวชน 
 
2. ความหลากหลายของมนุษยด์า้นใดบา้งท่ีส่งผลใหเ้กิดความไม่เท่าเทียมกนัในสังคม  

ถ้าพูดถึงความหลากหลายของมนุษย์ท่ีมีในสังคม มีกลุ่มเด็กด้อยโอกาสจ านวนมากใน
สังคมเรา พวกเขาเป็นกลุ่มท่ีมีปัญหาครอบครัว ฐานะยากจน อยู่สถานพินิจ มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย ถูกทารุณ ถูกบงัคบัใช้แรงงาน โดยกลุ่มเด็กด้อยโอกาสท่ีไม่ได้รับการดูแล ถูกละเลยมี
จ านวนมากท่ีสุด และยงัมีกลุ่มเด็กดอ้ยโอกาสอ่ืนๆอีก กลุ่มเด็กชาติพนัธ์ุก็ถือเป็นเด็กดอ้ยโอกาส 
เด็กพม่าเด็กลาวท่ีเกิดในประเทศไทยจะไม่ไดรั้บสัญชาติไทย ต่างจากเวลาคนไทยไปคลอดลูกท่ี
ต่างประเทศ เขาจะไดรั้บสัญชาตินั้น ท าให้เด็กชาติพนัธ์ุในประเทศไทยจะขาดโอกาสหลายดา้น 
เช่น ดา้นการศึกษา ดา้นสาธารณะสุข ซ่ึงเป็นดา้นท่ีส าคญัส าหรับเด็ก อยา่งเช่นเด็กไทยเม่ือเกิดมาจะ
ไดรั้บวคัซีนแต่เด็ก แต่เด็กดอ้ยโอกาสกลุ่มน้ีจะไม่ไดรั้บ เพราะไม่มีหลกัฐานแสดงตน การศึกษาก็มี
ปัญหา แลว้ยงัขาดโอกาสทางสังคมอีก บางคนจบปริญญาตรีมา แต่ไม่สามารถหางานท าไดก้็มี ส่วน
กลุ่มเด็กดอ้ยโอกาสในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มูลนิธิไดล้งไปท างานเพื่อสร้างกลไกความ
เขม้แข็งให้กบัครอบครัวและชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบความรุนแรง ซ่ึงเม่ือไดล้งพื้นท่ีจดักิจกรรม 
ทางมูลนิธิพบวา่ เด็กวยัรุ่นในสามจงัหวดัชายแดนใตมี้พฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศ ดงันั้นการท างาน
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ทางการท่องเท่ียวจ าเป็นอย่างมากท่ีตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัของความแตกต่างเหล่าน้ี ตอ้งพึง
ระวงัทั้งเร่ืองศาสนา อาหาร เพศ ภาษา และอ่ืนๆ 

 

3. ในความคิดเห็นของคุณ “ความเท่าเทียม ความเสมอภาค ความเป็นธรรม” หมายความอยา่งไร 
และต่างกนัอยา่งไร 
 ความหมายของสามค าน้ีค่อนขา้งคลา้ยกนัมาก เอาในความคิดของผมนะ 
 ความเท่าเทียม คือ การท่ีทุกคนมีสิทธิท่ีจะท าอะไรก็ได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะด้อย
โอกาสหรือแตกต่างกนัอยา่งไรก็มีสิทธ์ิจะไดรั้บประโยชน์ ไดโ้อกาสเหมือนๆกนั โดยท่ีตอ้งไม่ไป
ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้นดว้ยนะ อย่างคนพิการก็ถือมีความเป็นมนุษยอ์ย่างเท่าเทียมกนั เพียงแต่ว่ามี
กายภาพท่ีแตกต่างกนั แต่เม่ือคนดอ้ยโอกาสไม่ไดรั้บความเท่าเทียมกบัคนธรรมดา จึงเรียกร้องความ
เท่าเทียมให้แก่ตวัเอง เช่น กลุ่มคนตาบอดข้ึนลิฟต์ ลิฟต์ก็ควรมีปุ่มอกัษรเบล กลุ่มคนพิการใช้วีล
แชร์ ก็ตอ้งมีทางลาดรองรับ หรือมีหอ้งน ้าท่ีเหมาะสม 
 ความเสมอภาค ผมวา่ความหมายมนัสูงข้ึนมากวา่ความเท่าเทียม มีความครอบคลุมถึงเร่ือง
ความคิด ความเสมอภาค หมายถึง การไดรั้บอิสระเสรีในการกระท าใดๆ รวมถึงทางดา้นความคิด
ความอ่าน แต่อยา่งไรก็ตอ้งไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น 
 ความเป็นธรรม เป็นเร่ืองของทศันคติ มีปัจจยัภายนอกเขา้มาเก่ียวขอ้ง เช่น ในสังคมนั้นๆ
หรือชุมชนนั้นๆมีกฎกติการท่ีก าหนดร่วมกนั มีขอ้ตกลงท่ีจะตอ้งปฏิบติัร่วมกนั ถา้ไม่เคารพกติกา 
อีกฝ่ายหน่ึงก็จะเรียกร้องความเป็นธรรม ท านองวา่ ความเป็นธรรม จะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎ 
กติกา ความถูกตอ้ง 
 

4. ปัจจยัใดบา้งท่ีท าใหเ้ด็กทัว่ไปและเด็กดอ้ยโอกาสอยูใ่นสถานการณ์ท่ีต่างกนั 
 อยา่งท่ีไดเ้ล่าๆไปเลย เด็กดอ้ยโอกาส คือ เด็กท่ีขาดโอกาสทั้งทางดา้นฐานะ การศึกษา บาง
คนก็ไร้ครอบครัว ขาดการยอมรับ ขาดความรัก และการดูแล 

 

5. คุณเห็นดว้ยหรือไม่กบัความส าคญัและความจ าเป็นในการเสริมสร้างความเขา้ใจในความ
หลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส 

การสร้างความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กด้อยโอกาสให้เด็กทัว่ไป
เขา้ใจมนัมีความส าคญัอยู่แลว้ และเป็นวตัถุประสงค์ของมูลนิธิดว้ยท่ีตอ้งการสร้างการมีส่วนร่วม
ให้กับคนในสังคมในการเข้ามาแก้ไขปัญหาเด็ก คนท างานกับกลุ่มเด็กด้อยโอกาสต้องให้
ความส าคญั เพื่อให้เด็กกลุ่มอ่ืนตอ้งเห็นว่า เด็กกลุ่มด้อยโอกาสเป็นอย่างไร ทศันคติเป็นอย่างไร 
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ตอ้งมีการเผยแพร่ส่ิงท่ีเป็นเร่ืองทศันคติแก่สังคม เช่น เรารณรงค์เร่ืองการยุติการใช้แรงงานเด็กใน
รูปแบบท่ีเลวร้าย เราก็ตอ้งรณรงคใ์ห้สังคมไดรั้บรู้วา่ การใชแ้รงงานเด็กรูปแบบเลวร้ายเป็นอยา่งไร 
เช่น การท างานไม่มีวนัหยุด การให้ท างานในท่ีเสียงดงัเกินไป การท างานโดยใช้สารระเหย เด็กท่ี
เป็นแจ๋วตอ้งต่ืนก่อนนอนทีหลงั เป็นตน้ เราตอ้งสร้างทศันคติให้นายจา้งเสียใหม่ นอกจากน้ีมูลนิธิ
ยงัสร้างทศันคติ ความเขา้ใจให้แก่ผูบ้ริจาค เร่ืองการท าบุญกบัเด็กต่างชาติ เพื่อให้รู้วา่ ไม่วา่จะเกิด
เป็นเด็กสัญชาติไหน ฐานะไหน ก็ควรไดรั้บการช่วยเหลือ เรียกไดว้า่ การท างานเก่ียวกบัเด็ก งาน
เพื่อสังคม อยา่งแรกเลยท่ีควรเร่ิมตระหนกันัน่คือ การสร้างความเขา้ใจ สร้างทศันคติแก่บุคคลทัว่ไป
ในสังคมถึงเร่ืองท่ีเราด าเนินการอยู ่ดงันั้นการสร้างความเขา้ใจแก่เด็กทัว่ไปให้เขา้ใจในตวัเด็กดอ้ย
โอกาสเน่ีย ถือวา่เป็นเร่ืองท่ีดีท่ีควรท าในล าดบัแรกๆ 

 
6. หากคุณเห็นดว้ยถึงความส าคญัดงักล่าว คุณคิดวา่ เด็กๆจ าเป็นตอ้งเรียนรู้เร่ืองอะไรบา้ง เพื่อให้
เกิดความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส 

เร่ืองสิทธิมนุษยชนท่ีน ามาใช ้ถือเป็นเร่ืองพื้นฐานท่ีดีท่ีควรใหเ้ด็กๆเรียนรู้และเขา้ใจเลย 
เพราะเด็กทุกคนมีสิทธ์ิจะไดรั้บประโยชน์ โอกาสท่ีเท่าเทียมกนั เหมือนกนั ไม่วา่เขาจะพิการ จน มี
ปัญหาชีวิต เร่ร่อน อยูใ่นสลมั อยา่งไรก็ตามเขาก็เป็นมนุษยเ์หมือนๆเรา ควรไดใ้นส่ิงท่ีควรได ้

 
7. คุณคิดวา่ องคป์ระกอบการเรียนรู้ตามกรอบเน้ือหาขา้งตน้ มีความเหมาะสมหรือไม่ หากตอ้ง
เพิ่มเติมควรเพิ่มประเด็นการเรียนรู้ใดบา้ง 

 

องค์ประกอบการเรียนรู้ 
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ข้อเสนอแนะ 

1.เคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์    
1.1 การนบัถือตนเอง   ส าคญัมาก ถา้เด็กรู้จกัตนเอง นบัถือ

ตนเอง เขาจะเคารพผูอ่ื้น 
1.2 การไม่ละเมิดสิทธิ เสรีภาพของ
ผูอ่ื้น 

   

1.3 การไม่เหยียดหยาม ลดทอน หรือ
ปฏิบติัต่อบุคคลเสมือนไม่ใช่มนุษย ์

  ทั้งทางดา้นวาจา ความคิด และการ
ปฏิบติั 

2. ความเสมอภาคหรือความเท่าเทียม    
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องค์ประกอบการเรียนรู้ 
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ข้อเสนอแนะ 

2.1 การไม่เลือกปฏิบติั    
2.2 การเปิดใจยอมรับความแตกต่าง    
2.3 การให้โอกาสท่ีเหมือนกันบน
พื้นฐานของความหลากหลาย 

   

3. ความเป็นธรรม    
3.1 การยดึมัน่ในความยติุธรรม    ส าหรับเด็ก ควรใชค้  าวา่ ยดึมัน่ใน

ความสมเหตุสมผล 
3.2 ก า รป ลูก ฝั งค่ า นิ ยม ท่ี เ ห็นแ ก่
คุณธรรมความดี 

   

3.3 การเขา้ใจและรับผิดชอบในสิทธิ
และหนา้ท่ีของตนเอง 

   

 

8. มีวธีิการใดอีกบา้งท่ีสามารถท าใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้ และมีความเขา้ใจเร่ืองศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษยค์วามเท่าเทียมกนั และความเป็นธรรม 
 จดัโครงการต่างๆอยา่งท่ีมูลนิธิจดั ใหเ้ด็กเรียนรู้จากเกม เรียนรู้จากกิจกรรม  ส่ือ การ
สันทนาการ การแสดงบทบาทสมมติ โดยกิจกรรมแต่ละอยา่งจะแตกต่างกนัไปตามกลุ่มเป้าหมาย 
และวตัถุประสงค ์

 

 9. กิจกรรมการท่องเท่ียวจะสามารถเขา้มาช่วยเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้น้ีไดอ้ยา่งไร 
 ผมวา่สามารถช่วยไดม้ากเลยนะ เพราะเวลาจะท ากิจกรรม ถา้ไดพ้าไปนอกสถานท่ี และได้
ท ากิจกรรมต่างๆดว้ย เด็กจะเรียนรู้ไดดี้ข้ึน สนุก ไม่เบ่ือ อยา่งเช่นเวลาผมไปออกทวัร์กบัเพื่อน ทวัร์
ท่ีเป็นการอบรมคนท่ีมาจากหลายๆท่ี เขาก็จะมีกิจกรรมสันทนาการ เกมมาเช่ือมความสัมพนัธ์ มาใช้
เป็นส่วนหน่ึงในการอบรม ซ่ึงผมคิดวา่ เป็นทางเลือกท่ีดี 
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บทถอดเทปสัมภาษณ์เชิงลกึ 
คุณมนตรี สินทวชัิย (เลขาธิการมูลนิธิคุ้มครองเด็ก) 

วจัิยเร่ือง “การพฒันากจิกรรมการท่องเที่ยวเพือ่เสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของ
มนุษย์ทีม่ีต่อเด็กด้อยโอกาส” 

สัมภาษณ์โดย ฐิญาภา เสถียรคมสรไกร เม่ือวนัท่ี  14 พฤษภาคม 2557 ณ มูลนิธิคุม้ครองเด็ก 
 
1. ความเป็นมาของมูลนิธิคุม้ครองเด็ก 
 ใจท่ีขาดรักตอ้งซ่อมดว้ยใจท่ีมีรัก ใจท่ีขาดเมตตาตอ้งซ่อมดว้ยใจท่ีเมตตา การท างานดูแล
เด็กๆท่ีน่ีไม่มีวนัหยดุเสาร์อาทิตย ์ไม่มีเวลาราชการ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กอยา่งทนัท่วงที ผม
เร่ิมท างานดา้นเด็กดอ้ยโอกาสในสังคมโดยใชเ้วลาช่วงเยน็และวนัหยุดไปเป็นอาสาสมคัรศูนยเ์ด็ก
เล็กเคล่ือนท่ี ท ากิจกรรมให้แก่ลูกหลานกรรมกรก่อสร้าง ต่อมาร่วมกบัเพื่อนๆตั้งกลุ่มเก้ือกูลเพื่อ
ช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน จากนั้นจึงมาท างานเป็นหัวหน้าฝ่ายช่วยเหลือเด็กศูนย์พิทกัษ์สิทธิเด็ก การ
ท างานท าให้พบว่า เด็กท่ีถูกพ่อแม่ท าร้าย เขาจะมีอะไรในใจเยอะมาก จึงคิดว่า น่าจะท าองค์กร
ข้ึนมาสักองคก์รหน่ึง มีบา้นสักหลงัให้เด็กท่ีตอ้งตกเป็นเหยื่อ จึงไดป้ระสานกบัครูหยุย (วลัลภ ตงั
คณานุรักษ)์ ตั้งเป็นโครงการบา้นคุม้ครองเด็กในมูลนิธิสร้างสรรคเ์ด็กในปี 2534 แลว้จดทะเบียน
เป็นมูลนิธิคุม้ครองเด็กปี 2537 ไม่ใช่สงเคราะห์ธรรมดา แต่เป็นการสงเคราะห์ครบวงจร รับเร่ือง 
ดูแล ฟ้ืนฟู หาทางออกให้เด็ก และดูแลครอบครัว เราจะเขา้ไปพูดคุยกบัเด็กอย่างระวงัท่าที ช่วย
แกปั้ญหาใหเ้ขาทีละอยา่ง ท่ีน่ีเวลาพดูกบัเด็กๆจะไม่เป็นทางการ แต่จะสอนปนไปกบักิจกรรมต่างๆ 
เวลาเด็กเขา้กลุ่ม เด็กจะเยียวยากนัเองดว้ย มูลนิธิจะเนน้บรรยากาศความเป็นครอบครัวท่ีผูใ้หญ่กบั
เด็กใชชี้วติอยูด่ว้ยกนั คือ ทุกอยา่งจะเป็นวถีิชีวติ ไม่ไดเ้ป็นทางการ เราจะเป็นทั้งเพื่อน พ่อ ญาติ ทุก
อยา่ง ใหพ้วกเขารับรู้วา่ เขาเป็นท่ีตอ้งการของครอบครัว และมีคุณค่ามากกบัผูใ้หญ่ท่ีน่ี 
 
2. ความหลากหลายของมนุษยด์า้นใดบา้งท่ีส่งผลใหเ้กิดความไม่เท่าเทียมกนัในสังคม  

มนุษยเ์รามีความหลากหลายก็จริงอยู่ ทั้งการศึกษา เศรษฐกิจ สภาพร่างกาย สภาพจิตใจ 
เพศ ศาสนา หน่ึงในความหลากหลาย คือ เด็กดอ้ยโอกาส เด็กท่ีขาดโอกาสหลายๆอย่างท่ีควรจะ
ไดรั้บ ท่ีคุณบอกวา่ จะท าใหเ้ด็กปกติเขา้ใจเด็กดอ้ยโอกาส มนัก็เป็นเร่ืองท่ีดี แต่เร่ืองแบบน้ีควรเนน้
ท่ีตวัผูใ้หญ่ดว้ย เพราะทศันะต่างท่ีเด็กมี เกิดจากผูใ้หญ่ ผูใ้หญ่ปลูกฝัง และแบ่งกลุ่มเด็กว่า น่ีเด็ก
ปกติ น่ีเด็กดอ้ยโอกาส ดงันั้นส่ิงท่ีคุณท าควรจะน ามาส่งต่อถึงสังคมดว้ย เพราะการท่ีคุณจะท าให้
ทศันคติของเด็กดีข้ึนอ่ะ มนัตอ้งสร้างทศันคติให้กบัสังคม สังคมในท่ีน้ีหมายถึง ผูใ้หญ่และเด็กไป
พร้อมๆกนั มนัตอ้งเอาพ่อแม่ และเด็กไปเท่ียวด้วยกนั การเปล่ียนทศันะมนัยาก มนัตอ้งท าความ
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เขา้ใจใหม่ แต่มนัท าได ้การตอ้งการให้เด็กเขา้ใจความหลากหลายของมนุษยโ์ดยใชสิ้ทธิมนุษยชน
เน่ีย มนัตอ้งชดันะ ในฐานะคนท างานผมเช่ือวา่ ตอ้งให้ทุกคนในสังคมทั้งเด็ก ผูใ้หญ่ ผูห้ญิง ผูช้าย 
อ่ืนๆ เขา้ใจสิทธิมนุษยชน เพราะสิทธิมนุษยชนมนัเป็นของทุกคน ผูใ้หญ่ตอ้งเขา้ใจเด็ก และเด็กตอ้ง
เขา้ใจผูใ้หญ่ ทุกคนตอ้งเขา้ใจกนั  

คนเราเน่ียจะไม่รู้สึกมากในเร่ืองความจนความรวย คนจะไม่รู้สึกมากเรียนสูง เรียนน้อย 
สวยหรือไม่สวย ในความคิดผมคนจะรู้สึกมากเม่ือถูกเลือกปฏิบติั เช่น สมมติว่า เด็กด้อยโอกาส
คนนึงเดินไปขอเขา้หอ้งน ้า กบัคนท่ีดูดีภูมิฐานขอเขา้ห้องน ้ า เด็กจะรู้สึกมากถา้เด็กไม่ไดเ้ขา้ห้องน ้ า 
แต่เด็กจะไม่รู้สึกเลยถา้ไม่ไดเ้ขา้เหมือนกนั เช่นเดียวกนักบัเร่ืองการให้การรักษาพยาบาล สรุปคือ 
คนมนัจะรู้สึกวา่ ไม่เท่าเทียมก็ต่อเม่ือถูกเลือกปฏิบติั เพราะความต่างของคนมนัจะไม่มีผลเลย ถา้ทุก
คนไดรั้บการปฏิบติัในระนาบเดียวกนั ดงันั้นเราเห็นพอ้งกนัหรือไม่วา่ การเลือกปฏิบติัเป็นปัญหา
อยา่งหน่ึง ถา้เราเห็นพอ้งกนัเราก็ตอ้งเร่ิมท่ีจะไม่เป็นส่วนหน่ึงของปัญหานั้น ไม่ใช่วา่ เราคิดแบบน้ี
แต่ตวัเราไม่เร่ิมท า ในขณะเดียวกนัตอ้งท าความเขา้ใจกบัคนรอบขา้งตวั และไปท าความเขา้ใจกบั
คนอ่ืนต่อไป  

 
3. ในความคิดเห็นของคุณ “ความเท่าเทียม ความเสมอภาค ความเป็นธรรม” หมายความอย่างไร 
และต่างกนัอยา่งไร 
 การเท่าเทียมกนั คือ การไม่ถูกเลือกปฏิบติั การมีหลกัประกนัในสิทธ์ิท่ีถูกก าหนดไวโ้ดย
กติกาของสังคม ในบุคคลตอ้งมีหลกัประกนัของสิทธ์ิท่ีตวัเองมีท่ีเขียนไวเ้ป็นกติกา เป็นกฎหมาย 
เป็นระเบียบ อธิบายง่ายๆวา่ ถา้มีกฎเกณฑว์างไว ้มนัตอ้งไม่ถูกเลือกปฏิบติั และไม่ถูกปฏิเสธ เพราะ
ความแตกต่างของบุคคล น่ีล่ะความเท่าเทียม  

ผมว่าส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ความเป็นธรรม เพราะมนัคลุมหมด ท าให้เกิดความเสมอภาค 
และความเท่าเทียมกนัในสิทธ์ิ ความเป็นธรรม ก็คือ ความยติุธรรม การไดข้อ้ยุติโดยธรรม เม่ือเรายึด
ความเป็นธรรมเป็นหลกั เราก็จะไม่ละเมิด เราก็จะปฏิบติัต่อคนอ่ืนอยา่งเท่าเทียม และเสมอภาค 
 
4. ปัจจยัใดบา้งท่ีท าใหเ้ด็กทัว่ไปและเด็กดอ้ยโอกาสอยูใ่นสถานการณ์ท่ีต่างกนั 
 ผูใ้หญ่เกิดความกลวั กลวัวา่ ลูกหลานของเราถา้ไปคลุกคลี ยอมรับหรือมีเพื่อนเป็นเด็กดอ้ย
โอกาส มนัจะท าให้ลูกหลานเราเดือดร้อนรึเปล่า บางทีคิดเกินว่า เด็กดอ้ยโอกาส หมายถึง เด็กติด
อบายมุขรึเปล่า เด็กข้ีขโมยรึเปล่า เด็กนิสัยไม่ดีรึเปล่า 



201 

ตามหลกัของอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก มี 4 ประการ ไดแ้ก่ สิทธิท่ีจะมีชีวิต สิทธิท่ีจะไดรั้บ
การเล้ียงดู สิทธิท่ีจะไดรั้บการพฒันา และสิทธิท่ีจะไดรั้บการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งทางสังคม 

ดังนั้ นปัจจัยท่ีท าให้เด็กสองกลุ่มต่างกัน จะเป็นลักษณะของพื้นฐานครอบครัว ฐานะ
เศรษฐกิจ การศึกษา การไดรั้บโอกาสท่ีควรไดรั้บเพื่อการพฒันา และเด็กดอ้ยโอกาสยงัเป็นการดอ้ย
โอกาสซ ้ าซอ้น คือ ดอ้ยโอกาสอยูแ่ลว้ และถูกท าใหด้อ้ยโอกาสเขา้ไปอีก เช่น เป็นเด็กเร่ร่อนแลว้ ยงั
ไม่ไดรั้บการศึกษาอีก แถมยงัถูกเลือกปฏิบติัอีก เป็นตน้ เพราะฉะนั้นการช่วยเหลือ หรือมองเด็ก
ดอ้ยโอกาสจะไปมองแค่ดา้นเดียวไม่ไดว้า่ น่ีดอ้ยโอกาสทางกายภาพ น่ีดอ้ยโอกาสทางการเล้ียงดู 

 
5. คุณเห็นด้วยหรือไม่กบัความส าคญัและความจ าเป็นในการเสริมสร้างความเข้าใจในความ
หลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส 

ผมมองเป็นอีกมิติหน่ึงท่ีน่าสนใจ มากกวา่ท่ีจะไปบอกวา่ มนัมีความส าคญัมากนอ้ยแค่ไหน 
หมายความว่า ผมเห็นด้วยท่ีควรมีการเสริมสร้างความเข้าใจเร่ืองความเท่าเทียมกัน หรือสิทธิ
มนุษยชน โดยทุกกิจกรรมในภาวะการล่ืนไหลทางเศรษฐกิจ ท่ีไม่ไดเ้จาะจงเฉพาะการท่องเท่ียว
อย่างเดียว ทุกๆอย่างสามารถจะโยงมาถึงการพูด การท ากิจกรรมเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนได ้
ดงันั้นการรณรงคเ์ร่ืองสิทธิมนุษยชนควรอยูใ่นทุกๆส่วนของกระบวนการล่ืนไหลของสังคม เพื่อให้
ทุกส่วนมีส่วนร่วม ไม่แยกคิด แลว้ปัญหาเร่ืองความต่างจะถูกแกไ้ปพร้อมกนัทุกภาคส่วนของสังคม 

สังคมเราก าลงัรณรงคเ์ร่ืองความเท่าเทียมกนัของมนุษย ์ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์แต่ตอนน้ี
สังคมพูดอย่างท าอย่าง เพราะยงัมีผูใ้หญ่ท่ีให้เด็กท่ีมีโอกาสไปเหยียดเด็กท่ีไม่มีโอกาส สอน
ลูกหลานใหแ้บ่งกลุ่มแยกจากเด็กดอ้ยโอกาส น่ีมนัมีพื้นฐานปัญหามาจากผูใ้หญ่เลยนะ 

 
6. หากคุณเห็นดว้ยถึงความส าคญัดงักล่าว คุณคิดวา่ เด็กๆจ าเป็นตอ้งเรียนรู้เร่ืองอะไรบา้ง เพื่อให้
เกิดความเขา้ใจในความหลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส 

เพราะเด็กดอ้ยโอกาสก็ควรไดรั้บการเคารพในฐานะเป็นมนุษยค์นหน่ึง ซ่ึงเป็นหน่ึงในการ
รณรงคเ์ร่ืองสิทธิมนุษยชน แต่เร่ืองสิทธิมนุษยชนมนัไม่ใช่เร่ืองความรู้ มนัเป็นเร่ืองทศันะ ดงันั้นจึง
ไม่ใช่การสอนเพื่อใหเ้ด็กรู้ แต่ตอ้งสอนใหเ้ขาเขา้ใจ และน าไปใชเ้ป็นหลกัของชีวติ 

 
7. คุณคิดว่า องค์ประกอบการเรียนรู้ตามกรอบเน้ือหาขา้งตน้ มีความเหมาะสมหรือไม่ หากตอ้ง
เพิ่มเติมควรเพิ่มประเด็นการเรียนรู้ใดบา้ง 

 



202 

องค์ประกอบการเรียนรู้ 
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ข้อเสนอแนะ 

1.เคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์   เป็นหัวข้อใหญ่ท่ีดี สังคมจะปัญหา
นอ้ยลง และดีงาม ถา้ทุกคนเคารพกนั 

1.1 การนบัถือตนเอง   อาจใชค้  าวา่ การมัน่ใจในตวัเอง เพราะ
เม่ือเด็กมัน่ใจในตวัเอง เด็กจะนับถือ
ตวัเอง 

1.2 การไม่ละเมิดสิทธิ เสรีภาพของ
ผูอ่ื้น 

   

1.3 การไม่เหยียดหยาม ลดทอน หรือ
ปฏิบติัต่อบุคคลเสมือนไม่ใช่มนุษย ์

   

2. ความเสมอภาคหรือความเท่าเทียม    
2.1 การไม่เลือกปฏิบติั    
2.2 การเปิดใจยอมรับความแตกต่าง    
2.3 การให้โอกาสท่ีเหมือนกันบน
พื้นฐานของความหลากหลาย 

   

3. ความเป็นธรรม    
3.1 การยดึมัน่ในความยติุธรรม     
3.2 ก า รป ลูก ฝั งค่ า นิ ยม ท่ี เ ห็นแ ก่
คุณธรรมความดี 

  ค่อนขา้งจะเป็นประเด็นท่ีกวา้งเกินไป 

3.3 การเขา้ใจและรับผิดชอบในสิทธิ
และหนา้ท่ีของตนเอง 

   

 
การสร้างความเขา้ใจในเร่ืองความหลากหลายของมนุษยต์ามกรอบน้ี ควรครอบคลุมดว้ยวา่ 

ใหท้ั้งหมดน้ี ถูกด าเนินอยา่งเป็นวถีิชีวติ เป็นหลกัของชีวิตเลย เพราะจะท าให้เราตระหนกัเม่ือเราจะ
ท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงเราจะตอ้งพิจารณาว่า มนัขดักบัหลกัชีวิตของเราหรือไม่ มิใช่สอนเป็นเพียงคาบ
เรียนหน่ึง 
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8. มีวิธีการใดอีกบา้งท่ีสามารถท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และมีความเขา้ใจเร่ืองศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษย์ความเท่าเทียมกนั และความเป็นธรรม หรือกิจกรรมการท่องเท่ียวจะสามารถเข้ามาช่วย
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้น้ีไดอ้ยา่งไร 
 ผมวา่ ส่ิงส าคญั คือ เราจ าเป็นตอ้งเลือกกลุ่มเป้าหมายของเด็กดอ้ยโอกาสท่ีตอ้งการให้เด็ก
ทัว่ไปเรียนรู้ และเขา้ใจก่อน จึงจะเลือกสถานท่ี เช่น ตอ้งการให้เด็กเขา้ใจเร่ืองกลุ่มเด็กชาติพนัธ์ุ 
อาจพาเด็กไปเยีย่มกลุ่มเด็กชาวเขา ตอ้งการให้เขาเขา้ใจเด็กเร่ร่อน เราก็ตอ้งพาไปเรียนรู้ พบเจอเด็ก
ท่ีอยูข่า้งถนน หรือขายของ ขายพวงมาลยัตามถนน เป็นตน้ ส่วนเร่ืองของกิจกรรมก็ควรพิจารณาบน
เง่ือนไขของวตัถุประสงคแ์ละกลุ่มเป้าหมายเด็กดอ้ยโอกาสท่ีเราไปสถานท่ีนั้น 
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ภาคผนวก ข 
 

ถอดเทปการเข้าร่วมสนทนากลุ่ม 

รายช่ือผูใ้หข้อ้มูลส าคญัจ านวน 8 ท่าน ดงัน้ี 
 
1. อาจารยไ์พฑูรย ์มนตพ์านทอง อาจารยพ์ิเศษทางการท่องเท่ียวและเคยท างานเป็นมคัคุเทศก ์
2. คุณองัศิกานต ์ศศิธรเวชกุล นกัศึกษาปริญญาเอกสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และเคย

ท างานท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และเคยเป็นมคัคุเทศก์
ภาษาองักฤษประจ าพื้นท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช 

3. คุณกุสุมา เหาะเหิน  ผูน้ าเท่ียวและส ารองตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัแพนดา้ฮอลิเดย ์
4. คุณไพบูลย ์โชติพนิชเศรษฐ์ ผูน้ าเท่ียว 
5. คุณนพพล ครบปรัชญา  ผูน้ าเท่ียวประเทศญ่ีปุ่น 
6. อาจารยม์าลา ชูเกียรติศิริ อาจารยป์ระจ าโรงเรียนพุทธจกัรวทิยา 
7. คุณคมสัน สุวรรณรัตน์  มคัคุเทศก ์และ operation cheif  
8. คุณประวทิย ์เจริญนวม  มคัคุเทศก ์Inbound 
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บทถอดเทปการจัดสนทนากลุ่ม 
วจัิยเร่ือง “การพฒันากจิกรรมการท่องเที่ยวเพือ่เสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของ

มนุษย์ทีม่ีต่อเด็กด้อยโอกาส” 
วนัท่ี 5 สิงหาคม 2557 ณ คณะการจดัการการท่องเท่ียว สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 
ผู้ด าเนินการจัดสนทนากลุ่ม 

 แนะน าตวั และอธิบายถึงความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 วตัถุประสงคข์องการจดัสนทนากลุ่ม คือ ร่วมกนัพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียว และแหล่ง

ท่องเท่ียวต่างๆท่ีสามารถท าให้เด็กและเยาวชนเกิดความเขา้ใจในความหลากหลายของ
มนุษยไ์ด ้

 ศึกษาเอกสารประกอบ เร่ืองเด็กด้อยโอกาส เน่ืองจากเม่ือเราจะจดักิจกรรม จ าเป็นตอ้ง
ค านึงถึงความแตกต่างหลากหลายเหล่าน้ีดว้ย 

 ศึกษาเอกสารประกอบ เร่ือง องค์ประกอบท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างความเขา้ใจในความ
หลากหลายของมนุษยท่ี์มีต่อเด็กดอ้ยโอกาส 

คุณคมสัน สุวรรณรัตน์ 
 เราจ าเป็นต้องพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวให้สามารถบรรลุตามองค์ประกอบเหล่าน้ี 

ดงันั้นผมวา่ เราควรจะเร่ิมตน้จากการก าหนดพื้นท่ีในการท่องเท่ียว และระยะเวลาในการ
ก าหนดโปรแกรมการท่องเท่ียวเสียก่อน 

ผู้เข้าร่วมโฟกสั 

 เน่ืองจากการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวน้ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กนกัเรียน จึงมีความคิดเห็น
ว่า ควรจะจดัในขอบเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจงัหวดัใกล้เคียง เช่น 
นนทบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา อยธุยา นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร 

อาจารย์ไพฑูรย์ มนต์พานทอง 
 ตอ้งเนน้กิจกรรมทางการท่องเท่ียวท่ีท าใหเ้ขาไดเ้รียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น  

คุณคมสัน สุวรรณรัตน์ 

 ใช่ เราจ าเป็นตอ้งสร้างสรรคกิ์จกรรมท่ีเป็นประโยชน์ และเขาไดท้  า ไดส้นุก ไดภู้มิใจ และ
เขาจะลืมวา่ เขาเป็นใคร เป็นอยา่งไร 

 เราควรจดักิจกรรมใหต่้างๆ ใหเ้กิดการเรียนรู้ในลกัษณะคลา้ยคู่หูบดัด้ี ซ่ึงจ าเป็นอยา่งมากท่ี
จะตอ้งพิถีพิถนัทุกขั้นตอน เร่ิมตั้งแต่กระบวนการออกแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวโดยผูจ้ดั
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กิจกรรม ทั้งน้ีผมคิดวา่ กลุ่มเด็กปกติจะเป็นกลุ่มช่วยมาก และให้กลุ่มเด็กดอ้ยโอกาสเป็น
กลุ่มไดเ้รียนรู้ ให้ทั้งสองกลุ่มเกิดการแลกเปล่ียน การแสดงความคิดเห็น แมก้ระทัง่การจดั
ท่ีนั่ง การท ากิจกรรมต่างๆทั้งในรถและสถานท่ีท่องเท่ียว จึงข้ึนอยู่กบักระบวนการการ
จดัการของผูจ้ดัทวัร์เป็นส าคญั 

อาจารย์ไพฑูรย์ มนต์พานทอง 
 อนัดบัแรกสุด คนท่ีน าทวัร์ตอ้งเป็นคนท่ีเขา้ใจในประเด็นเหล่าน้ี 

คุณไพบูลย์ โชติพนิชเศรษฐ์ 
 คนท่ีเป็นคนน ากิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นไกด์ ผูช่้วยไกด์ และคนอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง จ าเป็นตอ้งรู้

ลกัษณะของเด็กก่อนวา่ เด็กสองกลุ่มน้ีมีความแตกต่างกนั ซ่ึงผมคิดวา่ การจะท าให้เด็กสอง
กลุ่มน้ีเขา้หากนัได ้ส่ิงหน่ึงท่ีเราจะเสริมเขา้ไปเพื่อละลายพฤติกรรม ตอ้งเร่ิมจากกลุ่มเด็ก
ด้อยโอกาสท่ีควรท าให้เขาเกิดความรู้สึกนับถือตวัเองเสียก่อน ประเด็นหัวขอ้น้ีถือเป็น
ประเด็นส าคญั และให้เขาเกิดความเข้าใจว่า เขาไม่ใช่จุดด้อยของสังคม เขาก็เป็นปกติ
เหมือนเด็กๆทัว่ไป เพื่อจะสนบัสนุนให้เขาสามารถร่วมกิจกรรมกบัเด็กอีกกลุ่มได ้ในขณะ
ท่ีส่วนของกลุ่มเด็กทัว่ไป ผมเช่ือว่า เขามีความนบัถือตนเองสูงกวา่เด็กดอ้ยโอกาสอยู่แลว้ 
แต่น่าจะเสริมประเด็นเร่ืองการเปิดโอกาส หรือการเห็นใจผูอ่ื้น เม่ือเราท าให้เด็กสองกลุ่มมี
เป้าประสงคค์นละประเด็น จากนั้นจึงรวมให้เขาไดม้องจุดตรงกลางร่วมกนั กล่าวคือ เด็ก
ดอ้ยโอกาสก็จะไม่แบ่งตวัเองหรือลดทอนตวัเองวา่ เขาแตกต่างไปจากกลุ่มเด็กทัว่ไป และ
เด็กทัว่ไปก็จะไม่มองวา่ ตวัเองดีกวา่ เหนือกวา่ผูอ่ื้น เป็นการเสริมทศันคติหรือมุมมองของ
เด็กให้เคารพผูอ่ื้น ซ่ึงหากเราไม่เร่ิมตน้ให้เด็กสองกลุ่มเรียนรู้เช่นน้ีตั้งแต่ก่อนเร่ิมกิจกรรม 
ผมคิดวา่ การจะท าใหกิ้จกรรมบรรลุตามวตัถุประสงคจ์ะเป็นไปไดย้าก ดงันั้นจึงควรเร่ิมตน้
กิจกรรมดว้ยการท ากิจกรรมท่ีต่างกนัก่อน เช่น กิจกรรมบดัด้ี กิจกรรมแนะน าตวั เป็นตน้ 
เพื่อให้เด็กไม่รู้สึกถึงความแตกต่าง แลว้จึงหาจุดร่วมต่อไปท่ีท าให้ตระหนกัไดว้่า เรา คือ 
เพื่อนกนั เราเขา้กนัได ้

คุณประวทิย์ เจริญนวม 
 อยา่งน้ีเราควรมีคนกลางท่ีเป็นคนประสานระหวา่งสองกลุ่ม และปูพื้นฐานกิจกรรมของแต่

ละกลุ่ม ซ่ึงอาจเป็นหวัหนา้ทวัร์ หรืออาจารยท่ี์เดินทางไปดว้ย 

อาจารย์ไพฑูรย์ มนต์พานทอง 
 พี่ขอเสริมวา่ เราตอ้งท าทุกอย่าง อะไรก็ตามไม่ให้เด็กดอ้ยโอกาสเขารู้สึกถึงความต่าง ไม่

ตอ้งไปดูแลเขาเป็นพิเศษ ไม่ตอ้งเอาอกเอาใจ หรือเห็นใจเป็นพิเศษ เพราะเราตอ้งการให้เขา
รู้สึกถึงความเสมอภาค เท่าเทียม ให้เขาได้รู้สึกว่า เขาก็เหมือนๆคนอ่ืน ได้ท ากิจกรรม
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เหมือนกนั ทานขา้วพร้อมกัน ได้ของเหมือนกนั เป็นตน้ เพียงแต่เราใช้กิจกรรมเป็นตวั
เสริมแรง สร้างทศันคติใหแ้ก่พวกเขา 

คุณคมสัน สุวรรณรัตน์ 

 ความยากมันจะอยู่ท่ีคนจัดการ ถ้าจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวแบบเดิมๆก็จะไม่บรรลุ
วตัถุประสงค์ หรืออาจให้มีบุคคลท่ีเคยมีประสบการณ์ หรือมีชีวิตท่ีเคยผ่านความด้อย
โอกาสมาก่อนมาสู่ความประสบความส าเร็จในชีวิต ให้เขาเป็นตวัอยา่งวา่ ทุกคนสามารถ
ผา่นมาได ้

คุณประวทิย์ เจริญนวม 
 เราควรมีการปฐมนิเทศก่อนล่วงหน้าให้กลุ่มเด็กปกติได้เข้าใจถึงลักษณะของเด็กด้อย

โอกาส 
อาจารย์ไพฑูรย์ มนต์พานทอง, คุณคมสัน สุวรรณรัตน์ 

 พี่ไม่เห็นดว้ยนะ เพราะมนัจะเป็นการช้ีน า และเป็นการดึงจุดดอ้ยของเด็กอีกกลุ่มข้ึนมา อาจ
ท าใหเ้ด็กเกิดความรู้สึกแตกต่าง แบ่งพรรคแบ่งพวก  

อาจารย์ไพฑูรย์ มนต์พานทอง 
 พี่มองวา่ กิจกรรมการท่องเท่ียวในลกัษณะแบบน้ีจะตอ้งเป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์ตอ้ง

เป็นกิจกรรมท่ีไดแ้สดงความคิดเห็น ไดล้งมือปฏิบติั ไดป้ระดิษฐท่ี์เขาไดท้  างานร่วมกนั 
คุณคมสัน สุวรรณรัตน์ 

 เช่น กิจกรรมการสร้างดอกบวั โดยเอาส่วนประกอบของดอกบวัท่ีอยู่กบัเด็กแต่ละคนมา
รวมกนั ก็จะกลายเป็นการหล่อหลอม ท าใหไ้ดเ้รียนรู้วา่ ทุกคนส าคญัอยา่งเท่าเทียมกนั 

 กิจกรรมดอกบวัน้ีก็จะท าให้ไดข้อ้คิดว่า ทุกอย่างมีความส าคญัทั้งหมด และยงัตอ้งค านึง
ดว้ยวา่ กิจกรรมท่ีคิดข้ึนมาตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีคนดอ้ยโอกาสมีความสามารถท าไดด้ว้ย ให้
เขารู้สึกวา่ มีความสามารถท าไดเ้ท่ากนั 

คุณนพพล ครบปรัชญา 

 เราตอ้งดูว่า เด็กดอ้ยโอกาสท่ีเราจะเลือกมาเขา้ร่วมกิจกรรม เป็นเด็กดอ้ยโอกาสประเภท
ไหนบา้ง ดงัตวัอยา่ง 7 ประเภทน้ีหรือไม่ 

ผู้ด าเนินการจัดสนทนากลุ่ม 

 โดยปกติในสถานสงเคราะห์จะมีเด็กในทุกๆประเภทค่ะ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเด็กท่ี
บกพร่องทางร่างกาย ทางสถานสงเคราะห์จะไม่ได้อนุญาตให้ออกไปท ากิจกรรมนอก
สถานท่ี 

คุณกุสุมา เหาะเหิน 
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 งั้นกิจกรรมเราตดัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย และสมองออกได้ ก็จะเหลือเป็น
ประเภทกลุ่มเป้าหมายของเรา 

อาจารย์มาลา ชูเกยีรติศิริ 

 ทางสถานสงเคราะห์เขาจะมีเจา้หนา้ท่ีตามมาดว้ยคอยดูแล และควบคุม ซ่ึงเด็กดอ้ยโอกาส
จะมีลกัษณะท่ีตอ้งสังเกต นัน่คือ พวกเขาจะไม่ค่อยไวใ้จใคร ข้ีระแวง ไม่เช่ือใจ ขาดความ
รัก มีพฤติกรรมอยากไดอ้ยากมีบา้ง แต่อยา่งไรก็ตามเวลาจดักิจกรรมเราก็ตอ้งปฏิบติักบัเขา
เหมือนทุกๆคน เช่น กิจกรรมตามหาอีกคร่ึงของหัวใจ กิจกรรมเกมฐาน กิจกรรมเหยียบ
กระดาษหนงัสือพิมพ ์กิจกรรมรวมเหรียญ เป็นตน้ 

คุณองัศิกานต์ ศศิธรเวชกุล 

 เราตอ้งระวงักิจกรรมท่ีค่อนขา้งถึงเน้ือถึงตวัไหมคะ? เด็กจะมีปัญหาเร่ืองการลวนลามทาง
เพศไหมคะ? หรืออาจมีประสบการณ์เหล่าน้ี 

คุณไพบูลย์ โชติพนิชเศรษฐ์ 
 ดงันั้นก่อนร่วมกิจกรรม ผูจ้ดัทวัร์ ผูเ้ก่ียวขอ้ง ควรรู้ถึงภูมิหลงัของเด็กๆดอ้ยโอกาส และ

ควรมีเจา้หนา้ท่ีมาใหข้อ้มูลก่อนดว้ย เพื่อเราจะไดรู้้ขอ้จ ากดั และขอ้ระวงั 
คุณนพพล ครบปรัชญา 

 กลุ่มเด็กเป้าหมายจะมีสองวยั คือ เยาวชน และเด็กดอ้ยโอกาส ท ากิจกรรมเป็นลกัษณะพี่
นอ้ง แลว้เป็นลกัษณะพี่ชวนนอ้งไปท าความดี ก็ดีนะ 

คุณไพบูลย์ โชติพนิชเศรษฐ์ 
 งั้นกิจกรรมควรท าเป็นลกัษณะใหน้อ้งมองพี่เหมือนเป็นฮีโร่ 
 กระบวนการคดัเลือกเด็กมาเขา้ร่วมกิจกรรม ควรใหคุ้ณครูเลือกกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชเ้กณฑ์

คดัเลือก 
คุณองัศิกานต์ ศศิธรเวชกุล 

 เราตอ้งระวงัเร่ืองภาษาท่ีใช้ในการจดักิจกรรมดว้ยนะ อย่าให้มีค  าว่า ดอ้ยโอกาส รวมถึง
พวกเอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการท ากิจกรรม 

 
คุณไพบูลย์ โชติพนิชเศรษฐ์ 

 ขอให้เสนอสถานท่ีก่อนนะครับ และส่ิงส าคญั คือ ให้เด็กกลุ่มตวัอย่างสามารถตอบไดว้่า 
ได้อะไรบ้างจากสถานท่ีแห่งน้ี เหมือนเราให้โจทยไ์ป แล้วมาสรุปตอนจบว่า ได้เรียนรู้
อะไร หรือรู้สึกอยา่งไรบา้ง 



209 

อาจารย์ไพฑูรย์ มนต์พานทอง 
 สรุปคือ เป็นการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวในหน่ึงวนั เวลาตั้งแต่ 08.00- 17.00 น. ใช่

ไหมคะ? เพราะถ้าเรารู้ช่วงเวลาการจดักิจกรรม เราจะสามารถจดัสรรลกัษณะของ
กิจกรรม สถานท่ี และการเดินทางได ้อย่างไรก็ตามกิจกรรมระหว่างคน ส าคญักว่า
สถานท่ี 

 
การระดมความคิดเห็นเร่ืองกิจกรรม และสถานที่ 
เร่ืองกจิกรรม เพื่อหาจุดตรงกลางของความรู้สึกของกลุ่มเด็กทั้งสอง ไม่ใหรู้้สึกถึงความแตกต่างกนั 

 กิจกรรมจบับดัด้ี หาอีกคร่ึงหน่ึงของหวัใจ 
 จดักิจกรรมร่วมกนับนรถ 
 กิจกรรมสร้างความสามคัคี เช่น กิจกรรมรวมกลุ่มสร้างดอกบวั 
 ลกัษณะกิจกรรมเป็นแบบแรลล่ี 
 กิจกรรมท่ีสร้างความสนิท เช่น กิจกรรมยืนบนหนงัสือพิมพ ์
 กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ เช่น เยบ็ตุก๊ตาผา้ให้เด็กท่ีโรงพยาบาล 

เร่ืองสถานที่ท่องเทีย่ว 

 สวนลุม 
 วดัโพธ์ิ 
 Dialogue in the dark 
 Breakaway 
 บา้นสัตวป์ระหลาด 
 นิทรรศรัตนโกสินทร์ 
 มิวเซียมสยาม 
 โรงพยาบาลจุฬา 

 
 
ผลสรุปจากการสนทนากลุ่ม 

2. กลุ่มเป้าหมาย  
 เยาวชน อายุระหวา่ง 15-25 ปี 
 เด็กดอ้ยโอกาส  
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 ทั้งน้ีการเลือกเด็ก และเยาวชนมาเขา้ร่วมกิจกรรม เช่ือว่า ทางโรงเรียน และทางสถาน
สงเคราะห์น่าจะมีเกณฑใ์นการคดัเลือก และอนุญาตใหเ้ด็กมาร่วมกิจกรรมอยูแ่ลว้ เช่น  เยาวชนจาก
โรงเรียน ครูอาจจะเลือกเด็กท่ีมีจิตอาสาหรือสมคัรใจท่ีจะมาเขา้ร่วมกิจกรรม ส่วนเด็กดอ้ยโอกาส 
อาจมีการเลือกโดยเจ้าหน้าท่ีหรือผูดู้แล อาจเป็นเด็กท่ีมีลักษณะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนอก
สถานท่ีได ้อยา่งไรก็ตามก่อนร่วมกิจกรรมของเราทางครู และเจา้หนา้ท่ีจ าเป็นตอ้งสรุปรายละเอียด
ใหเ้ด็กทราบมาล่วงหนา้อยูแ่ลว้  
ขั้นตอนการน าเสนอโปรแกรมการท่องเท่ียว 

 ก าหนดวตัถุประสงคข์องโปรแกรม สามารถตอบประเด็นการเรียนรู้ได ้
 ก าหนดแหล่งท่องเท่ียว กิจกรรม เวลา 
 ก าหนดการเดินทาง 
 สรุปตวัช้ีวดัวา่ กิจกรรมใด แหล่งท่องเท่ียวใด ตรงกบักรอบตวัช้ีวดัไหน 

3. สรุปก าหนดการ 
08.00-09.00 ละลายพฤติกรรมท่ีวดัโพธ์ิ โดยท ากิจกรรมจบับดัด้ีหาอีกคร่ึงหน่ึงของ

หวัใจ รวมถึงท ากิจกรรมRally ท่ีวดั เช่น ตามหารูปยกัษ ์
   (แจกอาหารวา่ง) 
09.30 เดินทางออกจากวดัโพธ์ิ 
10.00-12.00 ถึงนิทรรศรัตนโกสินทร์ 
12.10-13.00 รับประทานอาหารกลางวนั (ขา้วกล่อง) บริเวณนิทรรศรัตนโกสินทร์ 
14.00-16.00 ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ มอบตุ๊กตาผา้ และการ์ดท ามือให้แก่เด็กท่ี

โรงพยาบาลจุฬา (เด็กและเยาวชน ท าการ์ดร่วมกนั ส่วนตุ๊กตาผา้ เยาวชน
จะท ามาก่อน) 

   (แจกอาหารวา่ง) 
16.30-17.30 Dialogue in the Dark 
17.40-18.00 ด าเนินการสรุปกิจกรรม 

 
4. สรุปตวัช้ีวดั 
 เกมบดัด้ี แสดงความเป็นตวัตน และการยอมรับความแตกต่าง 
 วดัโพธ์ิ  การมีคุณธรรม และการรู้จกัหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
 นิทรรศรัตนโกสินทร์ การเขา้ใจการให้โอกาสบนพื้นฐานความหลากหลาย และการ

รู้จกัหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
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 การทานขา้วกลางวนัร่วมกนั การไม่เลือกปฏิบติั 
 โรงพยาบาลจุฬา การมีคุณธรรม การเข้าใจการให้โอกาสบนพื้นฐานความ

หลากหลาย การยดึมัน่ในความยติุธรรม การไม่เลือกปฏิบติั 
 Dialogue in the dark ความเท่าเทียมกนั 
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ภาคผนวก ค 

 

รูปภาพการจดัการสนทนากลุ่ม 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

ช่ือ นามสกุล นางสาวฐิญาภา เสถียรคมสรไกร 
 
ประวตัิการศึกษา บริหารธุรกิจบณัฑิต (สาขาการจดัการการ

ท่องเท่ียวและการโรงแรม) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (การจดัการการ
ท่องเท่ียวแบบบูรณาการ) สถาบนับณัฑิต 
พฒันบริหารศาสตร์ 

 
ประสบการณ์การท างาน 2556 - ปัจจุบนั 
 ผูช่้วยนกัวจิยัศูนยว์จิยัอุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียว สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 
ทุนการศึกษา ไดรั้บทุนสนบัสนุนการท าและตีพิมพ์

วทิยานิพนธ์จากเงินงบประมาณแผน่ดิน 
 ประจ าปีงบประมาณ 2558 
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