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13530560 : สาขาวิชานิเทศศาสตร
เรื่อง     : โครงการรณรงคเพือ่คุณภาพชีวติของผูเฒากลุมชาติพันธุบนพื้นที่สูง

จุลนพินธฉบบันี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและแนวคิดของคนไทยที่มีตอกลุม
ชาติพันธุบนพื้นที่สูง รวมถึงประเด็นปญหาสถานะบุคคล โดยใชกรณีตวัอยางจากปญหาของผูเฒาหรือ
ผูสูงอายุ ทีเ่รียกวา “ผูเฒาไรสัญชาติ” และนำผลทีศ่ึกษาไดมาวิเคราะหเพื่อวางแผนการรณรงคให
สังคมเกิดการตื่นตวัและเห็นความสำคัญของประเด็นปญหาน้ี

เน่ืองจากประเดน็ปญหาผูเฒาไรสัญชาตเิปนปญหาที่ถูกสัง่สมมาเปนระยะเวลานานตัง้แตใน
อดตี ทำใหการแกปญหามีความยุงยากและซบัซอนมากขึ้นเรื่อย ๆ มาจนถงึในปจจบุัน ดังนั้นทางออก
ของปญหานี้คือ “เวลา” เหมือนเชนผูปวยที่เปนโรครายแรงรักษาหายขาดไมได จะตองอาศัยความ
อดทนรักษาไปทีละจดุตามอาการเรื่อย ๆ จนกวาจะหายสนิท ดังนัน้ผูจัดทำจึงไดจัดทำโครงการ
รณรงคนี้ขึ้นเพื่อจุดประสงคหลักคือการเริ่มจดุประเด็นใหสังคมไดรับรูและเห็นถึงความสำคัญของ
ประเด็นปญหาผูเฒาไรสัญชาตดิงักลาว

ขอความหลักในการสื่อสารคร้ังนี้ คือ การรอคอย โดยใชการสื่อสารผานโครงการ 
“We've been waiting เราจะรอ” ดวยเครื่องมือการสื่อสารทั้งหมด 6 ประเภทดวยกัน ไดแก สื่อ
เว็บไซตหลัก สื่ออินเทอรเน็ต สื่อภาพยนตรโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ สื่อโฆษณาแนวใหม และสื่อสาธารณะ
นอกบาน ซึ่งการคดิและผลิตชิ้นงานตาง ๆ ไดผานกระบวนการไตรตรองมาถึงความเปนไปไดของ
การนำไปใชงานจริง เพื่อใหผลงานที่ไดจดัทำข้ึนน้ีสามารถนำไปปรับใชและกอประโยชนตอสังคมตอไป

สาขาวชิานิเทศศาสตร  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศกึษา 2556
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กิตตกิรรมประกาศ

  จุลนิพนธฉบับนีส้ำเร็จลุลวงดวยดี เพราะความกรุณาจากอาจารยธวัชชัย แสงธรรมชัย 
อาจารยผูควบคุมดูแลจุลนิพนธ อาจารยโชคชัย ตูปญญากนก อาจารยธีรเดช วงษเพ็ง อาจารยทรงกลด 
วงษเพ็ง และอาจารยจุฑาภัทร บันไดเพชร คณะกรรมการทีใ่หคำปรึกษา แนะนำ ชวยเติมเต็มในจุดออน 
ตาง ๆ และแกไขสวนที่บกพรองจนทำใหจุลนิพนธฉบับน้ีสำเรจ็ไดดวยดี

ขอกราบขอบพระคุณอาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย 
ศิลปากรทุกทาน ที่ไดประสิทธประสาทวิชาความรู จนทำใหศิษยคนน้ีประสบความสำเร็จไดดวยดี

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม และญาตพิี่นอง ที่มอบความรกั การดแูล และ
สนับสนุนการศึกษาจนทำใหลูกมีความสำเร็จในวันน้ี
      ขอขอบพระคุณมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภเูขา (พชภ.) จงัหวัดเชียงราย ที่ใหความกรุณา
อนุเคราะหขอมูล สถานที่ และคอยอำนวยความสะดวกในการศึกษาเกบ็รวบรวมขอมูลตาง ๆ และ
สำนักงานกองทนุสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ชวยอนุเคราะหขอมูลและประสานงานตลอด
การทำจุลนิพนธ
  สุดทายนี้ ขอขอบคุณเพื่อน รุนพี่ และรุนนองทุกคน ที่ใหการสนับสนุนและใหความชวย
เหลือดานตาง ๆ ตลอดมา
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บทที่  1

บทนำ

ท่ีมาและความสำคัญ

  ปญหาเกี่ยวกับสถานะบุคคลของกลุมชาตพิันธุในประเทศไทยเปนปญหาที่ยืดเยือ้ยาว
นานมาหลายสิบป เมื่อปญหาถูกสั่งสมมายาวนานมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำใหเรื่องราวเหลานี้ถูกซึมซับเขา
กับสังคมจนกลายเปนความชินชาและมองเห็นปญหาเปนเรือ่งปกติ

ความเปนคนไรสัญชาติยังสุมเสี่ยงตอการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ถูกเลือกปฏิบัตใินรูป
แบบตาง ๆ จากรัฐ เจาหนาที่รัฐและกลุมผูไมหวังดี เชน ถูกขมขูคกุคามสิทธิ ถูกดำเนินคดขีอหาหลบ
หนีเขาเมือง ถูกจำกัดสิทธิการเดินทาง ถูกคามนุษย ถูกเอารดัเอาเปรียบ และเขาไมถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน 
โดยเฉพาะสิทธิดานสุขภาพ 
 จากปญหาขางตนจะเห็นไดวาการตกอยูในสถานะบุคคลไรสัญชาติสงผลกระทบไปถงึ
คุณภาพชีวิตทั้งดานรางกายและจิตใจจากความไมมั่นคงในการดำรงวิถีชวีิต โดยเฉพาะอยางยิ่งกับ
กลุมชาติพันธุไรสัญชาติที่เปนผูเฒาหรือผูสูงอายุ ซึ่งเปนชวงวัยทีก่ารดูแลรักษาสขุภาพมีความจำเปน
อยางมากและตองดำรงชวีิตดวยความยากลำบากจากขอจำกดัทางกฎหมายมากมาย โดยไมสามารถ
มีสิทธิ์มีเสียงใด ๆ ในสังคมได หรืออกีนัยหนึ่งคือผูเฒาเหลานี้ตองอดทนดำรงชีวติพรอมกับขอจำกัด
ตาง ๆ มาตลอดทั้งชีวิต อยางนอยก็ 50 ปมาแลว และเมื่อแกตวัลงความยากลำบากก็มีแตจะยิ่งเพิ่ม
มากข้ึนเรื่อย ๆ 

สภาพปญหาดานการเขาถึงสิทธดิานสัญชาติและสถานะบุคคล นับตั้งแตคณะรัฐมนตรีมี
มติ เมื่อวนัที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 อนุมัติยุทธศาสตรแกไขปญหาผูมีปญหาสถานะและสิทธิบุคคล 
จนถึง ณ ปจจุบัน ยังไมพบชนกลุมนอยและกลุมชาติพันธุที่อพยพเขามาอาศัยอยูในประเทศไทยเปน
เวลานานและไดรับการผอนผันใหอาศยัอยูถาวรและชั่วคราวไดรับสัญชาติและสถานะบุคคลแมแตคน
เดียว สาเหตุสำคัญเกิดจากกระทรวงมหาดไทยและสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) ไมมีการกำหนด
หลักเกณฑในการระบุสถานะบุคคล จงึทำใหชนกลุมนอยและกลุมชาติพันธุที่ถูกระบุวาอพยพเขามา
หลงัวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2528 ไมมีโอกาสพิสจูนสัญชาติ จึงตกอยูในสถานะผูหลบหนีเขาเมืองผิด
กฎหมาย ซึ่งส งผลใหเขาไม ถ ึงสิทธิข ั้นพ ื้นฐานจากรัฐ แมว าบุคคลนั้นจะเก ิดและอาศัยอยูใน
ประเทศไทยมาตั้งแตแรกแตหากตกหลนจากการสำรวจกอนวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2528 กจ็ะถูกจัดอยู
ในสถานะผูหลบหนีเขาเมืองเชนกัน 

ถึงแมวาผูเฒาบางรายจะเปนบุคคลที่เกิดและเติบโตในประเทศไทย แตดวยปญหารวมถึง
ขอกำหนดทางกฎหมายทีม่ีความละเอียดออนและซับซอนจึงทำใหผูเฒาจำนวนมากยังคงตกอยูใน
สถานะบุคคลไรสัญชาติ และแมวาปจจุบันจะมีการอนุโลมขอจำกดับางประการในสวนของการขอ
พิสูจนสัญชาติตั้งแตมีการตั้งสมัชชาชนเผาแหงประเทศไทยขึ้นและจากมติคณะรัฐมนตร  ี(ครม.)
ป 2543 ก็ไดมีการแตงตัง้คณะกรรมการในการศกึษาปญหา เพื่อจะจำแนกแกปญหาสถานะของกลุม
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ชาตพิันธุตามแตประเภทบุคคล แตจากการแกปญหากรณีน้ีก็ยังพบปญหาการตกหลน คือ ขอกำหนด
ที่มตติั้งข้ึนมาเกือบทั้งหมดครอบคลุมเพียงแคกลุมชาตพินัธุรุนใหม ไมไดครอบคลุมถึงกลุมผูเฒา กลาว
คอืผูเฒากำลังจะกลายเปนกลุมบุคคลที่ถูกลืม เชน ขอกำหนดทีว่าบุคคลพื้นที่สูงที่เกิดในประเทศไทย
ในชวงพ.ร.บ.สัญชาต ิพ.ศ. 2546 (วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2546) จนถึงวันประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
337 (วันที่ 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2515) บุคคลดังกลาวยอมไดสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยหลักดินแดน 
หมายความวากลุมชาติพันธุที่เกิดกอนปพ.ศ. 2515 ยอมมีปญหาในการพิสูจนสัญชาติและแนนอนวา
กลุมชาติพันธุที่เกิดในชวงเวลานั้นก็คือกลุมผูเฒาในปจจุบัน หรือขอกำหนดทางกฎหมายทีก่ลาวถึง
พยานบุคคลที่สามารถยืนยันการเกิดใหแกกลุมชาตพินัธุจะตองเปนบุคคลที่มีอายุมากกวาคนถูกยืนยัน  
15 ป กลาวคือในวันที่กลุมชาติพันธุเกิดพยานจะตองมีอายุ 15 ปบริบูรณขึ้นไป ในกรณีของผูเฒาที่
มีอายุมากแลวยอมเปนเรื่องยากที่จะหาบุคคลที่มีอายุมากกวาตนเองถึง 15 ปมาเปนพยานใหได

และแมวาในปจจุบันจะมีการดำเนนิการตรวจสอบพิสูจนสัญชาติมากขึ้นจากในอดีต แต
ผลการแกไขปญหาก็ยังเปนไปอยางลาชาและยังมีปญหาการทุจริตในกระบวนการดำเนินงาน ทำให
เกิดการตกหลนการสำรวจและยังคงไมไดร ับสญัชาติ ผูเฒาบางรายตองใชเวลาดำเนินการถึง
30-40 ป ตั้งแตเริ่มตนกระบวนการแรกจนไดรับสัญชาติ และผูเฒาบางรายที่แมจะดำเนนิการตอ
หนวยงานตาง ๆ มา 40-50 ปแลว แตก็ยังคงไมไดรับสัญชาติอยู ณ ปจจบัุน

นอกจากปญหาจากขอจำกดัทางกฎหมายแลว ทัศนคติของสังคมไทยก็สงผลตอคุณภาพ
ชวีติของผูเฒากลุมชาตพิันธุเชนกัน โดยเฉพาะคุณภาพดานจติใจ เนื่องจากสังคมไทยมักจะเขาใจผิด
และเกิดอคตทิางชาติพันธุตีความวาบุคคลเหลานี้ คือ คนตางดาวหลบหนีเขาเมืองไมใชคนไทย ซึ่งสง
ผลกระทบใหเกิดการกีดกันและการถูกเลือกปฏิบัติทางเชือ้ชาติดวย

วัตถุประสงค

       1. เพื่อสรางสรรคสื่อที่เหมาะสมสำหรับการสื่อสารโครงการรณรงคเพื่อคณุภาพชีวิตของ
ผูเฒากลุมชาติพันธุบนพื้นที่สูง

2. เพื่อใหสังคมตื่นตวัตอประเด็นปญหาผูเฒาไรสัญชาติ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. คนในสงัคมมคีวามรูความเขาใจเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุมากข้ึน
2. คนในสังคมไทยโดยเฉพาะคนรุนใหมใหความสนใจโครงการ เชน การกดติดตามในสื่อ

ออนไลน (กด Like กด Follow เปนตน)
3. มีสื่อมวลชนใหความสนใจในประเดน็ปญหาผูเฒาไรสัญชาติ เชน มีการทำรายการหรือ

สกูปขาวพิเศษ เปนตน
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ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ

1. ศกึษารวบรวมขอมูล 
      1.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
      1.2 แนวคดิ พฤตกิรรมของคนเมอืงตอกลุมชาติพันธุ

2. ทำการวจิัย 
        2.1 วิจัยเชิงคณุภาพเพือ่หาแนวทางของโครงการ 
        2.2 วิจัยเชิงปริมาณเพื่อหาแนวความคิดของกลุมเปาหมายการสื่อสาร
        2.3 วิจัยเชิงปริมาณเพื่อหาพฤติกรรมการเปดรับสื่อของกลุมเปาหมายการสื่อสาร 
        2.4 วิจัยเชิงคณุภาพหาแนวทางเพื่อการสรางสรรคผลงาน

3. ผลติสื่อโฆษณารณรงคเพื่อการแกปญหาสถานะบุคคลของผูเฒาไรสัญชาติ
4. สรุปผลและรายงาน

ข้ันตอนการศึกษา

1. ทำการคนควาหาขอมูลจากแหลงตางๆ
      1.1 แหลงชอมูลปฐมภูมิ (Primary Source) 
               1.1.1 การเก็บขอมูลจากบคุคลโดยการสัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลแบบเชงิลึก เกี่ยว
กับประเด็นปญหาสถานะบคุคลของกลุมชาติพันธุบนพื้นที่สงู เพื่อหาประเด็นหรือคอนเซป็ที่สามารถนำ
มาเปนไอเดียสำหรบัการคดิงานในขั้นตอไป
       1.1.2 การทำแบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุมตัวอยางจำนวน 100 คน 
เพื่อตองการทราบถึงแนวคิด ทัศนคติของคนทั่วไปตอกลุมชาตพิันธุบนพื้นที่สูงและความคดิเห็นเกี่ยว
กับสิทธมินุษยชน และพฤติกรรมการเปดรับสื่อ  เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนการสื่อสารที่
เหมาะสม
    1.2 แหลงขอมูลทุติยภมู ิ (Secondary Source) เปนการเก็บรวมรวบขอมูลจาก
อินเทอรเน็ต หนังสือ เอกสารรายงาน และงานวิจัยตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนโครงการ

2. ประเมินและวิเคราะหขอมูลผลการวิจัย 
3. การหาประเด็นหรือการวางคอนเซ็ปของงาน เพื่อทีจ่ะไดนำมาเปนไอเดียในการผลิต

สื่อโฆษณาตอไป 
4. การผลติสื่อโฆษณาทีต่อบโจทยตามวตัถุประสงคของโครงการ
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แผนการดำเนินงาน

ตอไปน้ีเปนการชี้แจงข้ันตอนการศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
ตาราง 1-1 ตารางการดำเนินงาน

กิจกรรม
2556 2557

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

 รวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ

 สัมภาษณและทำการวิจัย

 ประมวลผล

 กำหนดแนวคดิหลกัในการสื่อสาร

 ออกแบบสื่อ

 ปรบัปรุงแกไข

 สรปุผล

นิยามศัพท

กลุมชาติพันธุ หมายถึง ชนตางเผา ตางเชื้อชาติที่อาศัยรวมอยูกับชนชาติที่มีจำนวน
มากกวา โดยมีว ัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาพูดเดียวกัน และสบืเชื้อสายมาจาก
บรรพบุรุษกลุมเดียวกัน มีความเปนอัตลักษณของตนเอง

ในจลุนิพนธุเลมน้ีกลุมชาตพินัธุจะหมายถึง ชาวไทยภเูขา

กลุมชาติพันธุบนพื้นที่สูง หรือ บุคคลบนพื้นที่สูง หมายถึง ชาวไทยภูเขาหรือบุคคลที่
อาศัยอยูบนภูเขา

คนชายขอบ หมายถึง บุคคลหรือกลุมคนที่ถูกสังคมทิ้งขวาง ไมเหลียวแล เปนเหมือนคน
สวนนอยในสังคม เชน ผูสูงอายุ ผูผดิปกติทางรางกาย หรือคนทีถู่กปฏิเสธจากคนสวนใหญ เชน โดน
เพื่อนไลออกจากกลุม

ผูเฒาไรสัญชาติ หมายถึง  ผูสูงอายุชาวไทยภูเขาที่มีปญหาสถานะบุคคล  
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บทที่  2

ทฤษฎี ผลงานและงานวิจัยที่เก่ียวของ

ในการจดัทำจุลนพินธเลมนี้ภายใตหัวขอ “โครงการรณรงคเพื่อคุณภาพชวีติของผูเฒา
กลุมชาติพันธุบนพื้นที่สูง” ตองอาศัยทฤษฎีแนวคดิและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการ
ดำเนินงาน ดังตอไปนี้

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคต ิ(Attitude)
ทฤษฎีเกีย่วกับพฤติกรรมการเปดรับสือ่ของผูบริโภค (Media Exposure)
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ
ปฏิญญาผูสูงอายุไทย (Declaration on Thailand's Older Persons)

 การถอนสัญชาตติามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 337
งานวจิยัที่เกี่ยวของ

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ (Attitude)

1. ความหมายของทัศนคติ
Zimbardo and Leippe (1991 cited in Maushak and Simonson 1996: 985) ให 

ความหมายของทัศนคติว าเปนการประเมินแนวโนมระหวางเรื่องราวตาง ๆ ทีม่พี ื้นฐานอยูบน 
กระบวนการรับรูปฏิกริิยาเกี่ยวกับอารมณ ความรูสกึ ความตั้งใจหรือเจตนาในการกระทำพฤตกิรรม 
และพฤติกรรมในอดีตที่ผานมาของบุคคล ซึ่งสิ่งเหลานี้สามารถมีอิทธิพลตอการรับรูการตอบสนอง 
เกี่ยวกับอารมณ ความรูสึก และการตั้งเปาหมายตลอดจนการแสดงพฤติกรรมตอไปในอนาคตของ 
บุคคลน้ัน

สุรางค โควตระกลู (2541:366-367) ให ความหมายของท ัศนคติว าเป นอ ัชฌาศ ัย 
(Disposition) หรือเปนแนวโนมที่มีอทิธิพลตอพฤติกรรมการสนองตอบตอสิ่งแวดลอมหรือสิ่งเราซึง่อาจ
จะเปนไปไดทัง้คนวัตถุ สิ่งของ หรือความคดิ (Ideas) ทัศนคติอาจเปนบวก หรือลบถาบุคคลมีทัศนคติ
บวกตอสิง่ใด ก็จะมีพฤติกรรมที่จะเผชิญตอสิง่นัน้ ถามทีศันคติลบก็จะหลีกเลี่ยง ทัศนคติเปนสิ่งที่เรียนรู 
และเปนการแสดงออกของคานิยมและความเชื่อ ของบุคคล ซึ่งไดสรปุลกัษณะของทัศนคตไิวดงัน้ี

1.1 ทัศนคตเิปนสิง่ที่เรยีนรู
    1.2 ทัศนคติเปนแรงจงูใจที่จะทำใหบุคคลกลาเผชิญกับสิง่เรา หรือหลีกเลี่ยงดังนั้น ทัศนคติจึงมีทัง้
บวกและลบ
    1.3 ทัศนคติประกอบดวยองคประกอบ 3 อยาง คือ องคประกอบเชงิความรูสึกอารมณ (Affective 
Component), องคประกอบเชงิปญญาหรือการรูคดิ (Cognitive Component) และองคประกอบเชิง
พฤตกิรรม (Behavioral Component)
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    1.4 ทัศนคติเปลี่ยนแปลงไดงายการเปลี่ยนแปลงทัศนคติอาจเปลีย่นแปลงจากบวกเปน ลบหรือ
จากลบเปนบวก ซึ่งบางครั้งเรียกวาการเปลี่ยนแปลงทิศทางของทัศนคติ หรืออาจจะเปลี่ยนแปลง
ความเขมขน (Intensity) หรอืความมากนอยทัศนคตบิางอยางอาจจะหยุดเลิกเลยก็ได
    1.5 ทัศนคตเิปลี่ยนแปรตามชุมชนหรือสังคมที่บุคคลน้ันเปนสมาชิกเน่ืองจากชุมชนหรือ สังคมหน่ึง 
ๆ อาจจะเปนคานิยมที่เปนอุดมการณพิเศษเฉพาะ ดังนั้นคานิยมเหลานี้จะมีอิทธิพลตอ ทัศนคติของ
บุคคลที่เปนสมาชิก ในกรณทีี่ตองการเปลี่ยนทัศนคตจิึงตองเปลีย่นคานิยม
    1.6 สังคมประกติ (Socialization) มีความสำคัญตอพัฒนาการทัศนคติต อเด ็ก โดยเฉพาะ 
ทัศนคตติอความคิดและหลกัการทีเ่ปนนามธรรม เช น อดุมคติ ทัศนคตติ อเสรภีาพในการพดู
การเขียน เด็กทีม่าจากครอบครวัที่มีสภาพเศรษฐกิจสังคมสูงจะมีทัศนคตบิวกสูงสดุ

2. การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ไดมีการอภิปราย และทำการศึกษามาแลวนับศตวรรษ การ

เปลี่ยนแปลงทัศนคตเิปนผลกระทบที่เปนไปไดจากการเรียนรูและเปนองคประกอบสำคัญเกี่ยวกับผล
สัมฤทธิ์ทางการศกึษาและการเรียนรูของคน ซึ่งไดสรุปถึงทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคต ิไวดังน้ี

Eagly & Chaiken 1993 and O’Keefe 1990 (cited in Maushak and Simonson 
1996: 98 7 - 993) ไดทำการศึกษาถึงทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคต ิซ่ึงสามารถจาแนกได 4 ทฤษฎี ดังน้ี

    2.1 ทฤษฎีความสอดคลอง (Consistency Theories) ทฤษฎีนี้มีสมมติฐานเบื้องตนวาเปนความ
ตองการของบุคคลในความสอดคลอง เปนความสอดคลองระหวางทัศนคติ เปนความสอดคลอง
ระหวางพฤติกรรม และเปนความสอดคลองระหวางทัศนคติกับพฤติกรรม ซึ่งทฤษฎีความสอดคลอง
ในยุคแรกนั้นเรียกวา ทฤษฎีความสมดุล (Balance Theory) ซึ่งมีจดุเนนที่ความสัมพันธระหวาง
บุคคลที่รับรูบุคคลอื่นและเรื่องราวหรือวตัถุ จากน้ันไดพัฒนาเปนทฤษฎคีวามสอดคลองที่เกี่ยวของกับ
อารมณ ความรูสึกและการรูคดิ (Affective–Cognitive Consistency Theory) ที่ม ีการตรวจ
สอบ 14 ความสัมพันธระหวางทศันคติและความเชื่อ ซึ่งไดกลาววาการสือ่สารที่สามารถจูงใจนั้น จะ
ทำใหเปลี่ยนองคประกอบดานอารมณ ความรูสึกและระบบทัศนคติ โดยเปลีย่นองคประกอบทางการ
รูคดิของทัศนคติ
    2.2 ทฤษฎีการเรียนรู (Learning Theories) ทฤษฎีนี้ไดใหความสำคัญกับคุณลักษณะของ การก
ระตุนของสถานการณในการตดิตอสื่อสาร ซึ่งทัศนคติจะเปลี่ยนแปลงไดนั้นเกดิจากการเขา แทนที่
ด วยความตั้งใจหรือเจตนา ความเขาใจและการยอมรับของบุคคลในเร ื่องราวตาง ๆ และการ 
เปลี่ยนแปลงทัศนคตเิปนผลจากการเรียนรู เชนดังผลลัพธของประสบการณทีผ่านมาตอสิ่งแวดลอมที่
เกี่ยวของ
   2.3 ทฤษฎีการตดัสินใจทางสังคม (Social Judgement Theories) ทฤษฎีนี ้มีจุดเนนใน การ
ศึกษาวา ทัศนคตขิองคนจะชวยสงเสริมการตัดสินใจหรือเรียกวาการมีอิทธิพลตอกัน โดยทฤษฎี
การตดัสินใจทางสงัคม ไดทำนายการเปลี่ยนแปลงทัศนคตขิองคนวาทัศนคตขิองคนที่มีอยู ณ ปจจบัุน
จะชวยสงเสริมใหมีการตัดสินใจในการมีบทบาทหนาที่ของทัศนคตใิหมในอนาคต
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    2.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิบัตติามหนาที่ (Functional Theories) ทฤษฎีน ี้ม ีคำถาม พื้นฐาน
เกี่ยวกับทัศนคตทิี่ไดตระหนักถึงจดุมุงหมาย เชน หนาที่อะไรที่สงเสริมทัศนคตเิปนการทำ ความเขาใจ
ในจดุมุงหมายของทัศนคตวิาเปนการจำแนกคุณลักษณะของทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามหนาที่ ซึ่ง
เหตุผลของการมีทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงเปนเรื่องสวนบุคคลและมีความสัมพันธกับ หนาทีส่วนบุคคล
ของทัศนคตไิดแก หนาที่ซึ่งถือผลประโยชนเปนสำคัญ (Utilitarian Function) หนาทีข่องความรู 
(Knowledge Function) หนาทีใ่นการปองกันดานอตัตา (Ego–Defensive Function) และหนาทีใ่น
การแสดงออกซ่ึงคณุคา (Value–Expressive Function)

ทฤษฎีเกีย่วกับพฤติกรรมการเปดรับสื่อของผูบริโภค (Media Exposure)

1. กระบวนการเลือกรับขาวสาร
ขาวสารเปนปจจัยสำคัญทีใ่ชประกอบการตัดสินใจในกจิกรรมตาง ๆ ของมนุษย ความ

ตองการขาวสารจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อบุคคลนั้นตองการขอมูลในการตัดสินใจหรือไมแนใจในเรือ่งใดเรื่อง
หนึ่ง นอกจากนั้นขาวสารยังเปนสิ่งที่ทำใหผูเปดรับมีความทันสมัย สามารถปรับตวัใหเขากับ
สถานการณของโลกปจจบัุนไดดยีิ่งข้ึน ดังที่ชารลส เค อัทคิน (Charles k. Atkin, 1973:208) ไดกลาว
วา บุคคลที่เปดรับขาวสารมากยอมมีหูตากวางไกล มีความรูความเขาใจในสภาพแวดลอมและเปนคน
ทันสมัยทันเหตกุารณกวาบุคคลที่เปดรับขาวสารนอย

การเลือกสรรขาวสารของบุคคลยังเปนสิ่งที่อธิบายถึงพฤติกรรมการสื่อสารของแตละ
บุคคลดวยวา ความแตกตางกันทางสภาพสวนบุคคลหรือสภาพจิตวิทยามีผลตอการเปดรับขาวสาร 
โดยมีกระบวนการเลือกสรร (Selective Process) ที่แตกตางกัน

โจเซฟ ที แคลปเปอร (Klapper, J.T., 1960: 19-25) ไดกลาวไววา กระบวนการเลือกรับ
ขาวสารหรือเปดรับขาวสารเปรียบเสมือนเครื่องกรองขาวสารในการรับรูของมนุษย ซึ่งประกอบดวย
การกลั่นกรอง 4 ข้ันตามลำดับดังตอไปนี้

   1.1 การเลือกเปดรับ (Selective Exposure) เปนขั้นแรกในการเลือกชองทางการสื่อสาร บุคคล
จะเลือกเปดรับสื่อและขาวสารจากแหลงสารทีม่ีอยูดวยกันหลายแหลง เชน การเลือกซื้อหนังสือพิมพ
ฉบับใดฉบับหน่ึง เลือกเปดวิทยกุระจายเสียงสถานีใดสถานีหน่ึงตามความสนใจและความตองการของ
ตน อกีทั้งทกัษะและความชำนาญในการรับรูขาวสารของคนเรานั้นกต็างกัน บางคนถนดัทีจ่ะฟง
มากกวาอานกจ็ะชอบฟงวิทย ุดูโทรทัศนมากกวาอานหนังสือ เปนตน

1.2 การเลือกใหความสนใจ (Selective Attention) ผูเปดรับขาวสารมีแนวโนมที่จะเลือกสนใจ
ขาวจากแหลงใดแหลงหนึ่ง โดยมักเลือกตามความคดิเห็น ความสนใจของตน เพื่อสนับสนุนทัศนคติ
เดิมทีม่ีอยูและหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไมสอดคลองกบัความรูความเขาใจหรอืทัศนคติเดิมที่มีอยูแลว เพื่อไมให
เกิดภาวะทางจิตใจที่ไมสมดุลหรือมีความไมสบายใจ ที่เรียกวา ความไมสอดคลองทางดานความเขาใจ 
(Cognitive Dissonance)
 1.3 การเลือกรับรูและตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) เมื่อบุคคล
เปดรับขอมูลขาวสารแลว ก็ใชวาจะรับรูขาวสารทัง้หมดตามเจตนารมณของผูสงสารเสมอไปเพราะคน
เรามักเลือกรับรูและตีความหมายสารแตกตางกนัไปตามความสนใจ ทัศนคติ ประสบการณ ความเชื่อ
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ความตองการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะทางรางกาย หรือสภาวะทางอารมณและจิตใจ ฉะนั้น
แตละคนอาจตีความเฉพาะขาวสารที่สอดคลองกับลักษณะสวนบุคคลดงักลาว นอกจากจะทำให
ขาวสารบางสวนถูกตดัทิ้งไปยังมีการบิดเบือนขาวสารใหมีทิศทางเปนทีน่าพอใจของแตละบุคคลดวย

1.4 การเลือกจดจำ (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจำขาวสารในสวนที่ตรงกับความ
สนใจ ความตองการ ทัศนคติ ฯลฯ ของตนเอง และมักจะลืมหรือไมนำไปถายทอดตอในสวนทีต่นเอง
ไมสนใจ ไมเห็นดวย หรือเรื่องที่ขัดแยงคานกับความคิดของตนเอง ขาวสารที่คนเราเลือกจดจำไวนั้น 
มักมีเนื้อหาที่จะชวยสงเสริมหรือสนับสนุนความรูสึกนึกคดิ ทศันคติ คานิยม หรือความเชื่อของแตละ
คนที่มีอยูเดิมใหมีความมั่นคงชดัเจนยิ่งขึ้นและเปลี่ยนแปลงยากขึ้น เพื่อนำไปใชเปนประโยชนใน
โอกาสตอไป สวนหน่ึงอาจนำไปใชเมือ่เกิดความรูสึกขัดแยงและมีสิ่งที่ทำใหไมสบายใจข้ึน

2. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกเปดรับขาวสารของบุคคล

ทอดดฮนัทและเบรนทดีรูเบน (Todd Hunt and Brent d. Ruben, 1993:65 อางถึงใน
ปรมะ สตะเวทิน, 2541: 122-124) ไดกลาวถึงปจจยัที่มีอิทธิพลตอการเลือกเปดรับขาวสารของบุคคล
ไว ดังน้ี
    2.1 ความตองการ (Need) ปจจัยที่สาคัญที่สุดปจจัยหนึ่งในกระบวนการเลือกของมนุษยคอืความ 
ตองการความตองการทุกอยางของมนุษยทั้งความตองการทางกายและใจทั้งความตองการระดับสงู 
และความตองการระดับตำ่ยอมเปนตวักำหนดการเลือกของเรา เราเลือกตอบสนองความตองการของ
เราเพื่อใหไดขาวสารที่ตองการ เพื่อแสดงรสนิยม เพื่อการยอมรับในสังคม เพื่อความพอใจ ฯลฯ

2.2 ทัศนคติและคานิยม (Attitude and Values) ทัศนคติ คือความชอบและมีใจโนมเอ ียง 
(Preference and Predisposition) ตอเรื่องตางๆ และคานิยม คือหลักพื้นฐานที่เรายดึถอืเปน 16 
ความรูสึกที่วาเราควรจะทำหรอืไมควรทำอะไรในการมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและคน ซ่ึงทัศนคติ
และคานิยมมีอิทธพิลอยางย่ิงตอการเลือกใชสื่อมวลชน การเลือกขาวสาร การเลือกตีความหมาย และ
การเลือกจดจำ

2.3 เปาหมาย (Goal) มนุษยทุกคนมีเปาหมาย มนุษยทุกคนกำหนดเปาหมายในการดำเนินชีวติทั้ง
ในเรื่องอาชีพ การเขาสมาคม การพกัผอน เปาหมายของกิจกรรมตางๆ ที่เรากำหนดข้ึน
น้ีจะมีอิทธพิลตอ การเลือกใชสื่อมวลชน การเลือกขาวสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือกจดจำ
เพื่อสนองเปาหมาย ของตน

2.4 ความสามารถ (Capability) ความสามารถของเราเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง รวมทัง้ความ
สามารถดานภาษามอีิทธพิลตอเราในการทีจ่ะเลือกรับขาวสาร เลือกตีความหมาย และเลือกเก็บ
เน้ือหาของขาวน้ันไว

2.5 การใชประโยชน (Utility) กลาวโดยทั่วไปแลว เราจะใหความสนใจและใชความพยายามใน
การที่จะเขาใจและจดจำขาวสารที่เราสามารถนำไปใชประโยชนได

2.6 ลีลาในการสื่อสาร (Communication Style) การเปนผูรับสารของเรานั้นสวนหนึ่งขึ้นอยูกบั
ลีลาในการสื่อสารของเรา คือความชอบหรือไมชอบสื่อบางประเภท ดังนั้นบางคนจึงชอบฟงวทิยุ บาง
คนชอบดูโทรทัศน บางคนชอบอานหนังสือพิมพ ฯลฯ
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2.7 สภาวะ (Context) สภาวะในที่นี้ หมายถงึ สถานที่บุคคลและเวลาที่อยูในสถานการณการ
สื่อสาร สิ่งตางๆ เหลานี้มีอิทธิพลตอการเลือกของผูรับสาร การมีคนอื่นอยูดวยมอีิทธพิลตรงตอการ
เลือกใชสื่อและขาวสาร การเลือกตีความหมาย และเลือกจดจำขาวสาร การทีเ่ราตองถูกมองวาเปน
อยางไร การที่เราคดิวาคนอืน่มองเราอยางไร เราเชื่อวาคนอื่นคาดหวังอะไรจากเรา และการทีค่ิดวาคน
อื่นคดิวาเราอยูในสถานการณอะไรลวนแตมีอทิธพิลตอการเลือกของเรา

2.8 ประสบการณและนิสัย (Experience and Habit) ในฐานะของผูรับสาร ผูรับสารแตละคน
พัฒนานิสัยการรับสารอันเปนผลมาจากประสบการณในการรับขาวสารของเรา เราพัฒนาความชอบ
สื่อชนิดใดชนิดหน่ึง รายการประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังน้ันเราจงึเลือกใชสื่อชนิดใดชนิดหน่ึงสนใจเรื่อง
ใดเรื่องหน่ึงตคีวามหมายอยางใดอยางหน่ึง และเลือกจดจำเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ

เริ่มแรกนั้นปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนถูกจดัทำขึ้นโดยมวีตัถุประสงค เพื่อ
กำหนดหลักการทัว่ไปและมาตรฐานดานสิทธิมนุษยชน แตไมไดมีพันธะผกูพันในแงกฎหมายระหวาง
ประเทศ โดยที่ประชุมสมัชชา สมัยที่ 3 (ค.ศ.1948) ไดรับรองและประกาศปฏิญญาสากล ฯ โดยการ
ลงคะแนนเสียง สนับสนุน 48 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย แตในเวลาตอมาไดมีการเปลี่ยนแปลงราง
ปฏิญญาสากล ฯ เปนกติการะหวางประเทศที่มีผลบังคบัทางกฎหมาย คือ 

1. กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธพิลเมอืง และสิทธิทางการเมือง 
   (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) 
2. กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธทิางเศรษฐกจิ สังคมและวัฒนธรรม 
 (International Covenant on Economic Social and Cultural Rights –  

     ICESCR)

หมายความวา บรรดาประเทศทีใ่หสัตยาบัน (Ratify) หรือรับรองกติการะหวางประเทศ
ดังกลาว จะตองปฏิบัติตามขอความในกติการะหวางประเทศดวย ทั้งนี้เพราะกติการะหวางประเทศมี
ขอผูกพันทางกฎหมาย ประเทศทีเ่ปนภาคีในกติการะหวางประเทศมีขอผูกพันทีจ่ะตองเคารพและ
ปฏิบัตติามเงื่อนไขของกติการะหวางประเทศ รวมไปถึงตองสงรายงานการปฏิบัตติามกติการะหวาง
ประเทศใหแกสหประชาชาติเปนประจำดวย เมื่อกตกิาระหวางประเทศทั้งสองฉบับมีผลในการบังคับ
ใชใน ค.ศ. 1976 ประเทศตาง ๆ ไดเขารวมเปนภาค ีจนถึงในปจจบัุนมีสมาชิก 134 ประเทศ

สิทธิทีร่ะบุไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติจำแนกออกได
อยางกวาง ๆ 2 ประเภท คือ 

1. สทิธิของพลเมืองและสทิธิทางการเมือง 
สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมืองซึ่งรวมถึงสิทธิในชีวติ เสรีภาพ และความมั่นคง

ของบุคคล อิสรภาพจากความเปนทาสและการถูกทรมาน ความเสมอภาคในทางกฎหมาย การ
คุมครองเมื่อถกูจับ กักขงั หรือเนรเทศ สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีอยางเปนธรรม การมีสวนรวม
ทางการเมือง สทิธิในการสมรสและการตั้งครอบครวั เสรีภาพขั้นพื้นฐานในทางความคิด มโนธรรม 
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และศาสนา การแสดงความคิดเห็น และการแสดงออก เสรภีาพในการชุมนุม และเขารวมสมาคม
อยางสันติ สิทธใินการมีสวนในรัฐบาลของประเทศตนโดยทางตรงหรือโดยการสงผูแทนที่ไดรับการ
เลือกตั้งอยางเสรี

2. สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมซ่ึงครอบคลุมถึงสิทธใินการทำงาน การไดรับคา
ตอบแทนเทากนัสำหรับงานที่เทากัน สิทธิในการกอตั้งและเขารวมสหภาพแรงงาน สิทธใินมาตรฐาน
การครองชีพที่เหมาะสม สิทธิในการศกึษา และสิทธใินการเขารวมใชชวีิตทางวัฒนธรรมอยางเสรี

ลักษณะเฉพาะของสิทธิมนุษยชนที่ระบุไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน มีดังตอ
ไปน้ี คือ

1. เปนสิทธิทีต่ดิตวัมากับมนุษย (Inherent) เมื่อคนเกิดมาก็มีสิทธิมนุษยชนตดิตวัมาดวย 

เพราะมีความเปนมนษุย ดังนั้นสิทธิมนุษยชนจึงเปนสิทธิทีต่ดิตวัแตละคนมา ไมมกีารให หรือซื้อ 
หรอืสืบทอดมา

2. เปนสิทธิที่เปนสากล (Universal) คือเปนสิทธิของมนุษยทุกคนเหมือนกัน ไมวาจะมี
เชื้อชาติ เพศ หรอืนับถอืศาสนาใด ไมวาจะเปนผูที่มาจากพื้นฐานทางสังคมหรือการเมืองอยางใด 
มนุษยทุกคนเกิดมามีอิสระเสรี มีความเทาเทียมกันในศกัดิ์ศรีและสิทธิ

3. เปนสิทธิทีไ่มอาจถายโอนใหแกกันได (Inalienable) คือ ไมมีใครจะมาแยงชงิเอาสิทธิ

มนุษยชนไปจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ได ถึงแมวากฎหมายของประเทศจะไมยอมรับรองสิทธิมนุษยชน 
หรือแมวาจะละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ตาม ประชาชนของประเทศนั้นก็ยังมีสิทธิมนุษยชนอยู ตวัอยาง
เชน ในสมัยคาทาส ทาสทุกคนมีสิทธิมนุษยชน ถึงแมวาสิทธิเหลาน้ันจะถูกละเมดิก็ตาม

4. เปนสิทธิทีไ่มถูกแยกออกจากกัน (Indivisible) กลาวคือ เพื่อที่จะมชีวีิตอยูอยางมี
ศกัดิ์ศรี มนุษยทุกคนยอมมีสิทธิทีจ่ะมีเสรีภาพ มีความมั่นคงและมีมาตรฐานการดำรงชีวิตที่เหมาะสม
กับความเปนมนุษย ดังน้ันสทิธิตาง ๆ ของมนุษยชนจะตองไมถูกแยกออกจากกัน

โดยเน้ือหาของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน จะประกอบไปดวย

ขอ 1 - 3 เปนเกณฑกลาวถงึสิทธมินุษยชนแหงสหประชาชาติ เบื้องตนที่สำคัญ 3 
ประการคือ สทิธใินการดำรงชวีิต (Right to life) สิทธิที่จะมีเสรีภาพ (Right to liberty) และสิทธทิี่
จะมีความมั่งคงแหงตวัตน (Right to security of person) และเสรภีาพขั้นพื้นฐานที่มนุษยพึงไดรับ
เม่ือเกิดมาโดยเทาเทียมกันและไมมีการเลือกปฏิบัติทางเพศ เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา

ขอ 4 - 21 กลาวถึงสิทธิพลเมอืงและสิทธิทางการเมือง (Civil and Political rights)

ขอ 22 - 27 กลาวถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (Economic, Social and 
Cultural rights) ซ่ึงสิทธิทัง้สองดานไดมอีนุสัญญาที่เกี่ยวของ กำหนดรายละเอียดและการคุมครองไว

ขอ 28 - 30 กลาวถึงทุกคนมีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบตอระเบียบสังคมและประชาชน

ระหวางประเทศทีม่ีการรับรองสิทธิมนษุยชนและเสรีภาพพื้นฐาน กลาวคือ อยูภายใตกฎหมายที่
รับรองสิทธิและเสรีภาพพื้นฐานและไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผูอื่น

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



11

ขอ 1 มนุษยทั้งหลายเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในเกียรตศิักดิ์และสิทธิ ตางมีเหตุผล

และมโนธรรม และควรปฏิบัติตอกันดวยเจตนารมณแหงภราดรภาพ

ขอ 2 ทุกคนยอมมีสิทธิและอิสรภาพบรรดาทีก่ำหนดไวในปฏิญญาน้ี โดยปราศจากความ
แตกตางไมวาชนิดใด ๆ ดังเชน เชือ้ชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอืน่  
เผาพันธุแหงชาติหรือสังคม ทรพัยสิน กำเนิด หรือ สถานะอื่น ๆ อนึ่ง จะไมมคีวามแตกตางใด ๆ ตาม
มูลฐานแหงสถานะทางการเมือง ทางการศาล หรือทางการระหวางประเทศ ของประเทศหรือดินแดน
ที่บุคคลสังกัด ไมวาดินแดนนี้จะเปนเอกราช อยูในความพิทักษ มิไดปกครองตนเอง หรืออยูภายใต
การจำกัดอธิปไตยใด ๆ ทั้งสิ้น

ขอ 3 คนทกุคนมีสิทธิในการดำรงชวีติ เสรีภาพ และความมั่นคงแหงตวัตน

ขอ 4 บุคคลใด ๆ จะถูกยึดเปนทาส หรือตองภาระจำยอมไมไดความเปนทาส และการ
คาทาสเปนหามขาดทุกรูป

ขอ 5 บุคคลใด ๆ จะถูกทรมานหรือไดร ับผลปฏิบัต ิ หรือการลงโทษที่โหดรายผดิ
มนุษยธรรมหรือต่ำชาไมได

ขอ 6 ทกุคนมีสิทธิทีจ่ะไดรับการยอมรับนับถือวา เปนบุคคลตามกฎหมายทุกแหงหน

ขอ 7 ทกุคนเสมอกันตามกฎหมายและมีสิทธิที่จะไดรับความคุมครองของกฎหมายเทา
เทียมกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัตใิด ๆ อันเปนการลวงละเมิดปฏิญญา และจากการยุยงใหเกิด
การเลือกปฏิบัตดิงักลาว

ขอ 8 ทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับบำบัดอันเปนผลจริงจังจากศาลที่มีอำนาจแหงชาติตอการ 
กระทำอันละเมิดสิทธิหลักมุลซ่ึงตนไดรบัตามรฐัธรรมนูญหรือกฎหมาย

ขอ 9 บุคคลใดจะถูกจับกุม กักขัง หรอืเนรเทศไปตางถ่ินโดยพลการไมได

ขอ 10 ทุกคนมีสิทธิโดยเสมอภาคเต็มที่ในอันที่จะไดรับการพจิารณาที่เปนธรรมและเปด
เผยจากศาลที่อิสระและเที่ยงธรรมในการกำหนดสิทธิและหนาที่ของตนและการกระทำผิดอาชญา
ใด ๆ ท่ีตนถูกกลาวหา

ขอ 11 ทกุคนที่ถูกกลาวหาวากระทำผิดทางอาชญามีสิทธทิี่จะไดรับการสันนิษฐานไว
กอนวาบริสุทธิ์ จนกวาจะพิสูจนไดวามีผิดตามกฎหมายในการพิจารณาเปดเผย ซึ่งตนไดรบัหลัก
ประกันบรรดาที่จำเปนสำหรับการตอสูคดี จะถือบุคคลใด ๆ วามีความผิดทางอาชญาเนื่องดวยการ 
กระทำหรือละเวนใด ๆ อันมิไดจดัเปนความผิดทางอาชญาตามกฎหมายแหงชาติหรือกฎหมาย
ระหวางประเทศในขณะไดกระทำการนั้นขึ้นไมได และจะลงโทษอันหนักกวาที่ใชอยูในขณะที่ได
กระทำความผิดทางอาชญาน้ันไมได

ขอ 12 บุคคลใด ๆ จะถูกแทรกสอดโดยพลการในความเปนอยูสวนตัว ในครอบครวั ใน
เคหสถานหรือในการสื่อสารหรือจะถูกลบหลูในเกียรติยศและชื่อเสียงไมได ทุกคนมีสิทธทิี่จะไดรับ
ความคุมครองของกฎหมายตอการแทรกสอด หรือการลบหลูดังกลาวนัน้
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ขอ 13 ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแหงการเคลื่อนไหวและสถานที่อยูภายในเขตของแตละ
รัฐ ทุกคนมีสิทธิที่จะออกจากประเทศใด ๆ ไปรวมทั้งประเทศของตนเองดวย และที่จะกลับยัง
ประเทศตน

ขอ 14 ทุกคนมีสิทธิจะแสวงหา และที่จะไดอาศัยพำนักในประเทศอื่น เพื่อลี้ภัยจากการ
ประหัตประหาร แตจะอางสทิธินี้ไมได ในกรณีที่การดำเนินคดสีืบเนื่องอยางแทจริงมาจากความผดิที่
ไมใชทางการเมือง หรือจากการกระทำอันขัดตอวัตถุประสงคและหลักการของสหประชาชาติ

ขอ 15 ทุกคนมีสิทธิในการถือสัญชาตหิน่ึง บุคคลใดๆจะถูกตดัสญัชาติของตนโดยพลการ
หรือถูกปฏิเสธสิทธิที่จะเปลี่ยนสัญชาติไมได

ขอ 16 ชายและหญิงที่มีอายุเต็มบริบูรณแลว มีสิทธิทีจ่ะทำการสมรส และจะกอตั้ง
ครอบครวั โดยปราศจากการจำกดัใด ๆ อันเนื่องจากเชื้อชาติ สัญชาติ หรือศาสนา ตางมีสิทธิเทา
เทียมกันในการสมรส ระหวางการสมรสและในการขาดจากการสมรส แตการสมรสจะกระทำกันก็แต
ดวยความยินยอมโดยอิสระและเต็มที่ของผูที่เจตนาจะเปนคูสมรส ครอบครวัเปนหนวยธรรมชาติ และ
หลักมูลของสังคมและมสีิทธทิีจ่ะไดรบัความคุมครองจากสังคมและรัฐ

ขอ 17 ทกุคนมสีิทธิทีจ่ะเปนเจาของทรพัยสินโดยลำพังตนเอง เชนเดียวกับโดยรวมกับผู
อื่น บุคคลใด ๆ จะถูกริบทรัพยสินโดยพลการไมได

ขอ 18 ทกุคนมีสิทธิในอิสรภาพแหงความคิดมโนธรรมและศาสนา สิทธิน้ีรวมถึงอิสรภาพ
ในการเปลี่ยนศาสนาหรือความเชื่อถือ และอิสรภาพในการทีจ่ะประกาศศาสนาหรือความเชื่อถือของ
ตน โดยการสอน การปฏิบัตกิารสักการะบูชาและการประกอบพิธีกรรม ไมวาจะโดยลำพังตนเองหรือ
ในประชาคมรวมกับผูอื่น และเปนการสาธารณะหรือสวนบุคคล

ขอ 19 ทกุคนมีสิทธิในอิสรภาพแหงความเห็นและการแสดงออก สิทธินีร้วมถึงอิสรภาพ
ในการที่จะถือเอาความเห็นโดยปราศจากการแทรกสอดและที่จะแสวงหา รับและแจกจายขาวสาร
และความคดิเห็นไมวาโดยวธิีใด ๆ และโดยไมคำนึงถึงเขตแดน

ขอ 20 ทกุคนมีสิทธิในอิสรภาพแหงการรวมประชุมและการตั้งสมาคมโดยสันติ บุคคล
ใด ๆ จะถูกบังคบัใหสังกัดสมาคมหน่ึงสมาคมใดไมได

ขอ 21 ทกุคนมีสิทธิทีจ่ะมสีวนในรัฐบาลของประเทศตน จะเปนโดยตรงหรือโดยผานทาง
ผูแทนซ่ึงไดเลือกตั้งโดยอิสระ ทุกคนมีสิทธิที่จะเขาถึงการบรกิารสาธารณะในประเทศของตนโดยเสมอ
ภาค เจตจำนงของประชาชนจะตองเปนมูลฐานแหงอำนาจของรัฐบาล เจตจำนงนี้จะตองแสดงออก
ทางการเลือกตัง้ตามกำหนดเวลาและอยางแทจริง ซ่ึงอาศัยการออกเสียงโดยทัว่ไปและเสมอภาคและ
การลงคะแนนลับ หรือวิธีการลงคะแนนโดยอิสระอยางอื่นทำนองเดยีวกัน

ขอ 22 ทกุคนในฐานะทีเ่ปนสมาชิกของสังคม มีสิทธใินความมั่นคงทางสังคม และมีสิทธิ
ในการบรรลุถึงซึ่งส ิทธิทางเศรษฐกิจ ทางสังคมและทางวัฒนธรรม อันจำเปนอยางยิ่งสำหรับ
เกียรติศกัดิ์ของตน และการพัฒนาบุคลิกภาพของตนอยางอิสระ ทั้งนี้ โดยความเพียรพยายามแหง
ชาติและโดยความรวมมือระหวางประเทศและตามระบอบการและทรัพยากรของแตละรัฐ
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ขอ 23 ทกุคนมีสิทธิในการงาน ในการเลือกงานโดยอิสระในเงื่อนไขอันยุติธรรม และเปน
ประโยชนแหงการงาน และในการคุมครองตอการวางงาน ทกุคนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคาจางเทาเทียม
กัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ ทกุคนที่ทำงานมีสิทธิทีจ่ะไดรับสินจางที่ยุติธรรมและเปน
ประโยชนที่จะใหประกันแกตนเองและครอบครัวแหงตน ซึ่งความเปนอยูอันคูควรแกเกียรตศิักดิ์ของ
มนุษย และถาจำเปนก็จะตองไดรับวถิีทางคุมครองทางสังคมอื่น ๆ เพิ่มเติมดวย ทกุคนมีสิทธิที่จะจัด
ตั้ง และที่จะเขารวมสหพันธกรรมกรเพื่อความคุมครองแหงผลประโยชนของตน

ขอ 24 ทุกคนมีสิทธิในการพกัผอนและเวลาวาง รวมทั้งการจำกดัเวลาทำงานตามสมควร
และวันหยุดงานเปนครั้งคราวโดยไดรับสินจาง

ขอ 25 ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอสำหรับสุขภาพและความเปน
อยูดีของตนและครอบครวั รวมทั้งอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และการดูแลรักษาทางแพทยและ
บริการทางสังคมที่จำเปน และมีสิทธิในความมั่นคงยามวางงาน เจ็บปวย พกิาร เปนหมาย วัยชรา 
หรอืขาดอาชีพอื่นในพฤตกิารณที่นอกเหนืออำนาจของตน มารดาและเด็กมีสิทธิที่จะรับการดูแลรักษา
และการชวยเหลือเปนพิเศษ เด็กทั้งปวงไมวาจะเกิดในหรือนอกสมรส จะตองไดรับการคุมครองทาง
สังคมเชนเดยีวกัน

ขอ 26 ทกุคนมีสิทธิในการศึกษา การศึกษาจะตองใหเปลาอยางนอยในชั้นประถมศึกษา
และการศึกษาชั้นหลักมูล การประถมศึกษาจะตองเปนการบังคบั การศึกษาทางเทคนิคและวิชาอาชพี
จะตองเปนอนัเปดโดยทั่วไป และการศกึษาชั้นสูงข้ึนไปก็จะตองเปนอันเปดสำหรับทุกคนเขาไดถึงโดย
เสมอภาคตามมูลฐานแหงคุณวุฒิ การศึกษาจะไดจดัไปในทางพัฒนาบุคคลิกภาพของมนุษยอยางเต็ม
ที่และยังความเคารพตอสิทธิมนุษยชน และอิสรภาพหลักมูลใหมั่นคงแข็งแรง จะตองสงเสริมความ
เขาใจ ขันติธรรม และมิตรภาพระหวางบรรดาประชาชาติ กลุมเชื้อชาติหรือ ศาสนา และจะตองสง
เสริมกจิกรรมของสหประชาชาติ เพื่อการธำรงไวซึ่งสนัติภาพ บิดามารดา มีสิทธิเบื้องแรกที่จะเลือก
ชนิดของการศึกษาอันจะใหแกบุตรของตน

ขอ 27 ทกุคนมีสิทธิทีจ่ะเขารวมในชีวติทางวัฒนธรรมของประชาคมโดยอิสระ ที่จะ 
บันเทิงใจในศลิปะและที่จะมีสวนในความรุดหนาและคุณประโยชนทางวิทยาศาสตร ทกุคนมีสิทธิทีจ่ะ
ไดรับการคุมครองผลประโยชนทางศีลธรรมและทางวัตถุ อันเปนผลจากประดิษฐกรรมใด ๆ ทาง
วิทยาศาสตร วรรณกรรมและศิลปกรรม ซ่ึงตนเปนผูสราง

ขอ 28 ทุกคนมีสิทธิในระเบียบทางสังคมและระหวางประเทศ ซึ่งจะเปนทางใหสำเรจ็ผล
เต็มที่ตามสิทธิและอิสรภาพดั่งกำหนดไวในปฏิญญาน้ี

ขอ 29 ทกุคนมีหนาทีต่อประชาคม ดวยการพัฒนาบุคลิกภาพของตนโดยอิสระเต็มที่ จะ
กระทำไดก็แตในประชาคมเทาน้ัน ในการใชสิทธิและอิสรภาพแหงตน ทุกคนตกอยูในขอบังคบัของขอ
จำกัดเพียงเทาที่ไดกำหนดลงโดยกฎหมายเทานั้น เพื่อประโยชนที่จะไดมาซึง่การรับนับถอืและการ
เคารพสิทธิและอิสรภาพของผูอื่นตามสมควร และที่จะเผชิญกับความเรียกรองตองการอันเที่ยงธรรม
ของศีลธรรม ความสงบเรียบรอยของประชาชน และสวัสดิการทั่วไปในสังคมประชาธิปไตย สิทธิและ
อิสรภาพเหลาน้ี จะใชขัดตอวตัถุประสงคและหลักการของสหประชาชาติไมได ไมวากรณีใด ๆ
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ขอ 30 ไมมีบทใด ในปฏิญญานี้ที่จะอนุมานวาใหสิทธิใด ๆ แกรัฐ หมูคน หรือบุคคล ใน
อันที่จะดำเนินกิจกรรมใด ๆ หรือปฏิบัตกิารใด ๆ อันมุงตอการทำลายสทิธิและอิสรภาพดังกำหนดไว 
ณ ที่น้ี

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนนั้น ถึงแมวาจะไมมีผลบังคับเหมือนอยางกฎหมาย 
แตปฏิญญาดังกลาวก็ถือเปนจดุเริ่มตนของการยอมรับในศักดิศ์รีความเปนมนุษยอยางเทาเทียมกัน 
และคำนึงถึงสทิธิข้ันพื้นฐานของมนุษยไมวาจะเปนเชื้อชาตใิด สัญชาติใด เพศใด นับถือศาสนาใด หรือ
อยูในฐานะอะไรก็ตามและยังเปนจดุเรื่มตนของการเกิดกติการะหวางประเทศทีม่ีการบังคบัใชกันอยาง
แพรหลายในปจจบุัน เชน กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก เปนตน รวมถึงยังกลายเปนหลกัเกณฑสำคัญในการปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนที่บรรดาประเทศทัว่โลกยอมรับ ซึง่ขอความในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนเปนพื้น
ฐานในกฏหมายรัฐธรรมนูญในทุกๆประเทศ อันแสดงใหเห็นถึงความตระหนักในความสำคัญของสิทธิ
มนุษยชนของมนุษย โดยตวัมนุษยและเพื่อมนุษยเอง (อรพลอย ปญญาหลัก, 2553)

ปฏิญญาผูสงูอายุไทย (Declaration on Thailand's Older Persons) 

ปฏิญญาผูส ูงอายุไทยเปนพันธกรณีเพื่อใหผูสงูอายุไดม ีคุณภาพชวีติที่ด ี ไดร ับการ
คุมครองและพิทักษสิทธิ ซ่ึงไดกำหนดสาระสำคญัไวดังน้ี

ขอ 1 ผูสูงอายตุองไดรับปจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตอยางมีคณุคาและศักดิ์ศรี ไดรับ
การพทิักษและคุมครองใหพนจากการถูกทอดทิ้ง และละเมิดสิทธิโดยปราศจากการเลือกปฏบัติ โดย
เฉพาะผูสูงอายุที่ไมสามารถพึ่งตนเองไดและผูพกิารที่สูงอายุ

ขอ 2 ผูสูงอายุควรอยูกับครอบครวัโดยไดรับความเคารพรกั ความเขาใจ ความเอื้ออาทร 
การดูแลเอาใจใส การยอมรับ บทบาทของกันและกันระหวางสมาชิกในครอบครัว เพื่อใหเกิดความ
สัมพันธอันดใีนการอยูรวมกันอยางเปนสุข

ขอ 3 ผูสูงอายุควรไดรับโอกาสในการศกึษาเรียนรู และพัฒนาศักยภาพของตนเองอยาง
ตอเนื่อง เขาถึงขอมูลขาวสารและบริการทางสังคมอันเปนประโยชนในการดำรงชีวติ เขาใจถึงการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมรอบดาน เพื่อสามารถปรับบทบาทของตนใหสมวัย

ขอ 4 ผูสูงอายุควรไดถายทอดความรูประสบการณใหสังคม มีโอกาสไดทำงานที่เหมาะ
สมกับวัยและตามความสมัครใจ โดยไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรม เพื่อใหเกิดความภาคภูมใิจและเห็น
ชีวติมีคุณคา

ขอ 5 ผูสูงอายุควรไดเรียนรูในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ตองมหีลักประกันและ
สามารถเขาถึงบรกิารดานสุขภาพอนามัยอยางครบวงจรโดยเทาเทียมกัน รวมทั้งไดรับการดูแลจนถึง
วาระสุดทายของชีวติอยางสงบตามคตินิยม

ขอ 6 ผูสูงอายุสวนใหญพึ่งพาตนเองได สามารถชวยเหลือครอบครวัและชุมชนมีสวนรวม
ในสังคม เปนแหลงภูมิปญญาของคนรุนหลัง มกีารเขาสังคม มีนันทนาการทีด่ี และมเีครือขายชวย
เหลือซ่ึงกันและกันในชมุชน
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ขอ 7 รัฐโดยการมีสวนรวมขององคกรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคมตองกำหนด
นโยบายและแผนหลักดานผูสูงอายุ สงเสริมและประสานใหหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการอยางตอ
เน่ืองใหบรรลุผลตามเปาหมาย

ขอ 8 รัฐโดยการมีสวนรวมขององคกรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคมตองตรา
กฎหมายวาดวยผูสูงอายุ เพื่อเปนหลักประกันและการบังคับใชในการพิทกัษสิทธิ คุมครองสวัสดิภาพ 
และจัดสวัสดิการแกผูสูงอายุ

ขอ 9 รัฐโดยการมีสวนรวมขององคกรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคมตองรณรงค
ปลูกฝงคานิยมใหสังคมตระหนักถึงคุณคาของผูสงูอายตุามวัฒนธรรมไทยที่เนนความกตัญูกตเวที
และเอื้ออาทรตอกัน

การถอนสญัชาติตามประกาศคณะปฏวิัตฉิบับท่ี 337

ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 ใหมีผลตั้งแต 14 ธันวาคม 
2515 เปนตนไป เหตุผลที่ไดประกาศใชเน่ืองจากเกิดสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศตาง ๆ ใน
ภูมิภาคอินโดจีน ทำใหคนชาติตาง ๆ อพยพเขามาในประเทศไทยประมาณลานกวาคน ซึ่งรฐับาล
ทหารในสมัยน้ันไดมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงของประเทศ ซ่ึงการถอนสัญชาติตามประกาศ
คณะปฏิวัติฉบับที่ 337 เปนกรณทีี่คนที่มีสัญชาติไทยอาจถูกเพกิถอนสัญชาตไิทย โดยมีเงื่อนไขวาเปน
บุคคลที่เกิดในประเทศไทย โดยบิดาเปนคนตางดาว หรือมารดาเปนคนตางดาวแตไมปรากฏบิดาที่
ชอบดวยกฎหมาย และในขณะที่เกดิบิดาหรอืมารดานัน้เปนพวกเขาเมืองไมถาวรซ่ึงไดแก

1. ผูที่ไดรับการผอนผันใหพักอาศัยอยูในประเทศไทยเปนพิเศษเฉพาะราย

2. ผูที่ไดอนุญาตใหเขามาอยูในราชอาณาจักรไทยเพียงชั่วคราว หรือ

3. ผูทีเ่ขามาอยูในราชอาณาจักรไทยโดยไมไดรบัอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
ทั้งน้ีเวนแตรัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นสมควรและสั่งเฉพาะรายเปนประการอื่น

กรณีเปนการถอนสัญชาตคินที่เกิดกอนที่กฎหมายฉบับนี้จะใชบังคับ และไมใหสัญชาติ
ไทยแกคนที่เกิดในชวงที่กฎหมายฉบับน้ีใชบังคบั รวมถึงบุตรของบุคคลดงักลาวที่เกิดในราชอาณาจักร
ไทยกอนวนัทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับจึงเปนการถอนสัญชาติไทยจากคนที่เกิดในประเทศไทย และ
สงผลยอนไปถึงบุคคลที่ไดสัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติสัญญาชาติ พ.ศ. 2456 ดวย แตประกาศ
คณะปฏิวัตฉิบับที่ 337 นี้เองก็มีขอยกเวน คือ เปนกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งออก
มาเปนการเฉพาะราย (อรรถพล เจริญลาภไพบูลย, 2553)
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ

บงกช นภาอัมพร (2554) ศึกษาเรือ่ง “การพัฒนาองคความรูเชิงปฏิบัติการในการ
พิสูจนสญัชาติ” ผลจากการศึกษาพบวา หากเรามกีารปรับเปลี่ยนความรูความเขาใจเกี่ยวกับกลุม
ชาตพิันธุ เพื่อใหครอบคลุมถึงกลุมคนที่ประสบปญหาจริง การทำความเขาใจในปญหาทีเ่กิดขึ้นก็จะ
เปนไปอยางรอบดานมากขึ้นรวมทั้งการแกไขปญหาก็จะเปนไปอยางเหมาะสมมากขึ้นดวย และ
สดุทายหากเปาหมายสำคัญของการพิสจูนสัญชาติคอืการแกไขปญหาสถานะบุคคล ปญหาเรื่องการ
เขาถึงสิทธิตาง ๆ ก็จะถูกแกไขอยางเหมาะสมไปดวย

สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝาระวังสภาวะไรรัฐ (2554) รายงานเรื่อง “โครงการเพื่อ
พัฒนาองคความรูและกลไกการทํางานเครือขาย ดานสถานะบุคคลและสิทธิเพื่อการจดทะเบียนการ
เกิดถวนหนา” กลาวถึงความเปนมาวา การจดทะเบียนการเกิดหมายถึงการรับรองถึงจุดเกาะเกี่ยว
ของบุคคลหรือบุคคลกับประเทศที่เด็กหรือบุคคลนั้นถือกําเนิด อันนําไปสูการออกเอกสารยืนยันจุด
เกาะหรือเอกสารแสดงตน (Identification paper) ฉบับแรกของบุคคลเพื่อรับรองการเกิดของบุคคล
หนึ่ง ๆ เปนการยากที่จะประเมินถึงจาํนวนที่แทจริงของเด็กหรือบุคคลที่ไมไดรับการจดทะเบียนการ 
เกิดใประเทศไทย 

แมจะยังไมเคยมีการประเมินตัวเลขของจาํนวนเด็ก (รวมถึงอดตีเด็ก) ที่ไมไดรับการจด
ทะเบียนการเกิด แตขอมูลจากแตละพื้นทีพ่บวามีเด็กและอดีตเด็กทีต่กหลน ไมไดรับการจดทะเบียน
การเกิด รวมถึงไดรบัการจดทะเบียนการเกิดแตเปนการจดทะเบียนการเกิดที่มีความผดิพลาดในเกอืบ
ทกุพื้นที่ของประเทศไทย โดยสาเหตุน้ันสืบเนื่องจากในแงของประสิทธิภาพของการบงัคับใชกฎหมาย 
(ความไมรู ไมเขาใจหรือไมบังคับใชกฎหมายโดยเจาหนาที่รัฐ) และพอแมของเด็กไมรู ไมเขาใจถึงขั้น
ตอนการจดทะเบียนการเกิด รวมถึงหลายกรณีที่ไมตระหนักถึงความสําคัญ 

ผลที่ตามมาจากการไมไดรับการจดทะเบียนการเกิดก็คือ เด็ก (รวมถึงอดีตเดก็) มักถูกตั้ง
ขอ สงสัยถึงจุดเกาะเกี่ยวกับประเทศไทย ถูกสันนิษฐานวาเปนเดก็ตางดาวหรือคนตางดาวเขาเมืองมา 
หรือเขาเมืองผิดกฎหมาย อันนําไปสูการเผชิญหนากับการถูกปฏิเสธสิทธิขั้นพื้นฐานดานตาง ๆ อาท ิ
ถูกปฏิเสธสิทธทิางการศึกษา (ถูกสถานศกึษาปฏิเสธ ไมใหเขาเรยีน, ไมออกวุฒิการศึกษาให) ถูก
ปฏิเสธสิทธิในการเขาถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ถูกปฏิเสธการออกเอกสารแสดงตนประเภท
อื่น ๆ ตามมา เชน ถูกปฏิเสธการออกบัตรประจาํตวัประชาชน ถูกปฏิเสธที่จะไดรับการเพิ่มชื่อเขาใน
ทะเบียนบานประเภทตาง ๆ ที่ถูกตองกับขอเท็จจริงของตัวเอง ซึง่เชื่อมโยงตอไปถึงสิทธิเสรีภาพขั้น
พื้นฐานดาน อื่น ๆ อกี อาทิการเดินทาง การทํางาน หรืออาจตกอยูในความเส่ียงหรือตกเปนเหย่ือของ
กระบวนการคามนุษย ฯลฯ

รศ.ดร. พันธุทิพย กาญจนะจิตรา สายสุนทร (2548) บทความเรื่อง “แรงงานทีไ่มมี
ส ัญชาต ิไทยในส ังคมสมานฉันท ” แสดงความคดิเห ็นว า คงจะปฏ ิเสธได ยากว าส ังคมไทย
ไมมีลักษณะเปนสังคมสมานฉันท เพราะในความคิดทางสังคม ศาสนา และวัฒนธรรมของคนในสังคม
ไทยดจูะไมนิยมในความขัดแยง ความรุนแรง และความไมยุติธรรม นอกจากนั้นหากเรามาพจิารณาใน
ระบบกฎหมายของประเทศไทย เราจะตระหนักในแนวคิด มนุษยนิยม อยางชัดเจน ดังจะเห็นวา 
มาตรา 4 แหงร ัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ .ศ . 2540 ได บ ัญญตั ิว า “ศกัด ิ์ศรคีวาม
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เปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง” และนอกจากนั้นความสมานฉันท
นิยมของประเทศไทยยังเห็นไดจากการที่ประเทศไทยไดตัดสินใจที่จะเขาเปนภาคีสมาชกิของ
สหประชาชาติ พันธกรณรีะหวางประเทศดังกลาวยอมทําใหประเทศไทยจะตองถูกผูกพันใหเคารพ
ในหลักสิทธิมนุษยชน 

ในสังคมที่ใหความสําคัญกับสิทธิมนุษยชน แนวคดิสมานฉนัทยอมเปนสิ่งท่ีไดรับการ
ยอมรับอยางปฏิเสธมิได และความรุนแรงตอมนุษยจึงเปนขอหามที่เดด็ขาด ดังนั้นจึงตองสรุปวาการ
ใชความรุนแรงตอแรงงานท่ีไมมีสัญชาติไทยจึงเปนสิ่งท่ีทําไมไดในสังคมไทย การไมเคารพสิทธิ
มนุษยชนของบุคคลที่ไมมีสัญชาติไทยจึงเปนการกระทาํทีข่ัดตอแนวคดิสมานฉันท และอยางแนนอน
ที่สุด ขัดตอกฎหมายรฐัธรรมนูญอันเปนกฎหมายที่สูงสุดของประเทศไทย และขัดตอกฎหมายระหวาง
ประเทศที่ผูกพันประเทศไทยอยางไมอาจมีขอโตแยงใด ๆ

ผลการศึกษาพบวา สำหรับประเด็นปญหาเกี่ยวกับบุคคลไรสัญชาติทีจ่ะนำมาเปน
แนวทางในการสื่อสารกับกลุมเปาหมายในโครงการรณรงคเพื่อคุณภาพชีวติของผูเฒากลุมชาตพิันธุ
บนพื้นที่สูงน้ันสามารถทำไดตามทฤษฎกีารเปลี่ยนแปลงทัศนคติ คือ ทัศนคติของคนทั่วไปจะสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดเสมอตามรูปแบบคานิยมของสังคม จากการเรียนรู ความเขาใจดวยหลักเหตุและผล 
ดงันั้นการสื่อสารใหกลุมเปาหมายไดเห็นภาพลักษณทีด่ีของกลุมผูเฒาชาตพิันธุและมีความเขาใจจาก
ปฏิญญาตาง ๆ รวมถึงมีความเขาใจในวิถีการดำเนินชีวิตของผูเฒา จะทำใหคานิยมและทัศนคติของ
กลุมเปาหมายที่มีตอผูเฒากลุมชาตพินัธุเปลี่ยนแปลงไปในทางทีด่ข้ึีนได 
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บทที่  3

การเก็บขอมูล

การวจิัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเพื่อทำการเก็บขอมูลทั้งหมด 2 สวนดวยกัน สวนแรก
เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุมตัวอยางเปาหมายคือคนไทยที่มีภูมิลำเนา
และใชชีวติอยูในเมืองซ่ึงเปนกลุมเปาหมายในการสื่อสารของโครงการ  และสวนที่สองเปนการวจิัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยกลุมตวัอยางเปาหมายคือผูที่มีความเกี่ยวของกับกลุมชาตพินัธุ
บนพื้นที่สูง สุดทายแลวจะนำผลการวิจัยทั้งสองสวนนีม้าวิเคราะห เพื่อหาแนวทางการสื่อสารใหเกิด
ประสิทธิภาพและสามารถสรางการรับรูใหกับคนในสงัคมไดมากที่สดุ

รูปแบบการวจัิย

การวจิัยในเชิงปริมาณ มีความตองการเก็บขอมูลในสวนของแนวคิดของคนไทยที่มีตอ
กลุมชาติพันธุรวมถึงแนวคดิตอเรื่องสิทธิมนุษยชนตาง ๆ และพฤตกิรรมการเปดรับสื่อ ดวยการทำ
แบบสอบถามเพือ่ถามกลุมเปาหมายตัวอยาง จำนวน 100 คน โดยการแจกแบบสอบถามแก
ประชาชนทัว่ไปในกรุงเทพฯ 30 คน และผานสื่อออนไลนอินเทอรเน็ต 70 คน ถึงแนวความคิด 
ทัศนคติที่แตกตางกนัเกี่ยวกับสิทธมินุษยชน รวมถึงการรับรูและความรูสกึที่คนทัว่ไปมีตอกลุม
ชาติพันธุบนพื้นที่สูง 

การวจิัยในเชิงคุณภาพจะใชวิธกีารสัมภาษณแบบเจาะลกึ (In-depth Interview) และ
การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Informal Interview) โดยกลุมเปาหมายจะเปนผูที่มีความรู ความ
เกี่ยวของกับกลุมชาตพิันธุ เพื่อใหไดขอมูลและวัตถปุระสงคของโครงการทีต่รงกับความตองการของผู
เฒาไรสัญชาติซึ่งเปนเปาหมายของโครงการและใหโครงการสามารถเกิดขึ้นจริงไดในสังคม โดยกลุม
ตวัอยางที่สัมภาษณจะแบงเปน 2 กลุม คอื บุคคลในองคกรที่มีประสบการณการทำงานเกี่ยวของกับ
กลุมชาตพิันธุบนพื้นที่สูง และผูเฒาชาวไทยภูเขาที่เปนผูประสบปญหาสถานะบุคคลจริง

การวจิัยทั้ง 2 สวนนี้จัดทำขึ้นเพ่ือหาความเหมาะสมของวัตถุประสงคโครงการ เพื่อให
เขาใจถึงแนวทางในการพัฒนาตัวโครงการ รวมไปถึงหาแนวทางในการใชสื่อที่เหมาะสมที่จะสามารถ
เขาถึงกลุมเปาหมายทางการสือ่สารไดอยางมีประสิทธิภาพ
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การเก็บรวบรวมขอมลู

แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัยครั้งนีม้าจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคคลและเอกสาร 
บทความตาง ๆ ดังตอไปนี้

1. แหลงขอมลูปฐมภูมิ (Primary Source) 
            1.1 สัมภาษณกลุมผูเฒาที่เปนผูประสบปญหาจริงดวยวิธีวิจัยแบบการสัมภาษณแบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) เพื่อใหไดมาซึง่ขอมูลและวตัถุประสงคของโครงการทีต่รงกับความ
ตองการของกลุมเปาหมายของโครงการอยางแทจริง
            1.2 สัมภาษณผูที่มีประสบการณการทำงานเกี่ยวกับกลุมชาตพิันธุ เพื่อใหทราบถึงขอ
จำกัดตาง ๆ และความเปนไปไดของโครงการ
            1.3 การจดัทำแบบสอบถามเพื่อใหทราบถึงความคดิ ทัศนคติ และแนวทางในการใช
สื่อที่เหมาะสมและสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายในการสื่อสารของโครงการ

   2. แหลงขอมลูทุติยภูมิ (Secondary Source) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร 
รายงาน โครงการวิจัยที่เกี่ยวของ และบทความทางอินเทอรเน็ต หรือการรวบรวมโดยการใชเว็บไซต 
Search Engine เชน www.google.com เมื่อทำการเก็บขอมูลครบถวนแลว ผูจดัทำจะนำขอมูลมา
วิเคราะห และนำเสนอขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อใชเปนแนวทางการวางแผน
การสื่อสารโครงการตอไป

ประชากรและกลุมตัวอยาง

ขั้นแรกเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวธิกีารแจกแบบ
สอบถามทั้งแบบภาคสนามและแบบออนไลนกับกลุมตัวอยางวัยรุนจนถึงวัยสูงอายุ ชาย - หญิงและ
เพศที่สาม ซึ่งทำการแบงขอมูลเปนภาคสนามจำนวน 30 คน และแบบออนไลนจำนวน 70 คน รวม
ทั้งหมด 100 คน 

ใช ว ิธ ีการส ุมตวัอย างในการส ํารวจผ านแบบสอบถามออนไลน  ด วยเว ็บไซต 
drive.google.com และแบบสอบถามภาคสนามใชวธิีเลือกกลุมตัวอยางแบบโควตา โดยแบงเปนชวง
อายวุัยเรียน วัยทำงานตอนตน และวัยทำงานตอนปลาย

ขั้นตอมาคือการวิจัยเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) ใชวิธกีารสัมภาษณแบบไม
เปนทางการ (Informal Interview) กับผูที่มีประสบการณการทำงานในองคกรที่เกี่ยวของกับกลุม
ชาติพันธุ จำนวน 3 คน และการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับผูที่มีประสบการณ
การทำงานเกี่ยวของกบักลุมชาติพันธุโดยตรง 1 คน กลุมตวัอยางผูเฒาชาวไทยภูเขาในจังหวดั
เชียงราย โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน ผูเฒาที่มีบัตรประจำตวัประชาชนไทย 1 คน มีบัตรประจำตวั
คนซ่ึงไมมีสัญชาตไิทย สีชมพู 2 คน และผูเฒาที่ไมมีสถานะบุคคลใด ๆ 2 คน จำนวนกลุมตวัอยางจาก
การวจิัยเชิงคณุภาพทั้งหมด 9 คน 

 สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพผานการสัมภาษณทั้งแบบไมเปนทางการและแบบเจาะลึก
จะใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจงและแบบบังเอิญ กลาวคอื มีการเจาะจงเลือกสัมภาษณประชากร

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



20

ตวัอยางที่มีประสบการณการทำงานกบักลุมชาติพันธุโดยตรง แตสำหรับประชากรตวัอยางที่เปนผูเฒา
ชาวไทยภูเขาจะใหวิธีสุมแบบบังเอิญตามความสะดวกในการใหขอมูลของผูเฒาแตละคน

เครื่องมอืท่ีใชในการศึกษา

    1. การวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสอบถามจำนวน 100 ชดุ 
แบงออกเปนแบบสอบถามออนไลน 70 ชุด และแบบสอบถามภาคสนาม 30 ชดุ โดยแบบสอบถาม
แตละชดุจะประกอบดวยคำถาม 31 ขอ เปนคำถามในลักษณะคำถามปลายปด (Close-ended 
Question) ในสวนขอคำถามทั่วไป และคำถามปลายเปด (Open-ended Question) ในสวนของ
คำถามที่เปนความคดิเห็นและทัศนคติตอประเด็นปญหากลุมชาติพันธุและสิทธิมนุษยชนตาง ๆ โดย
แบงเน้ือหาคำถามออกเปน 4 สวน ดังน้ี

         สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป / ลักษณะทางประชากรศาสตร
         สวนที่ 2 : การรับรูและทัศนคตเิกี่ยวกับกลุมชาตพินัธุบนพื้นที่สูง
         สวนที่ 3 : พฤตกิรรมและแนวความคดิเกี่ยวกับสิทธิข้ันพื้นฐานตาง ๆ
         สวนที่ 4 : พฤติกรรมการเปดรับสือ่

 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ 
            2.1 การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ ใชคำถามลักษณะปลายเปด (Open-ended 
Question) เกี่ยวกับประสบการณการทำงานเรื่องกลุมชาตพิันธุ และความคิดเห็นตอประเด็นปญหา
กลุมชาตพิันธุและผูเฒาไรสัญชาติ
            2.2 การสัมภาษณแบบเจาะลึก ใชขอคำถามสอบถามผูเฒาชาวไทยภูเขา ดังน้ี
            สวนที่ 1 : ประวัติโดยสังเขป

         สวนที่ 2 : ปญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวติดวยสถานะบุคคลไมมีสัญชาติ
          สวนที่ 3 : สาเหตุทีท่ำใหไมมีบัตรประจำตวัประชาชนสัญชาตไิทย
          สวนที่ 4 : ปญหาอุปสรรคในการดำเนินการพิสจูนสัญชาติ

   2.3 มีการใชลามภาษาชวยในการสื่อสารภาษาชนเผาตาง ๆ ในการสัมภาษณผูเฒา
ชาวไทยภูเขาแตละคน เพราะผูเฒาไมสามารถสือ่สารภาษาไทยได

    2.4 มีการใชกลองบันทึกภาพเคลื่อนไหวและเสียงในการสัมภาษณผูเฒากลุมชาตพินัธุ

การนำเสนอขอมลู

การวิจัยเชิงปริมาณ 
ใชวิธีการนำเสนอขอมูลในรูปแบบตาราง โดยแบงเปนจำนวนผูตอบแบบสอบถามใน

แตละขอคำถามและแสดงผลสรุปเปนปริมาณรอยละ

การวิจัยเชิงคุณภาพ 
ใชวิธกีารนำเสนอขอมูลในรูปแบบขอความและบทความผานการสรุปใจความสำคัญจาก

บทสัมภาษณของผูใหสัมภาษณแตละราย โดยจะแบงตามประเภทรูปแบบการสัมภาษณและแบงตาม
กลุมตวัอยางทีใ่หสัมภาษณ
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บทที่  4

ผลการศกึษา

จากการศกึษาขอมูลสำหรับ “โครงการรณรงคเพือ่คุณภาพชีวิตของผูเฒากลุมชาติพันธุ
บนพื้นที่สูง” ไดดำเนินการวิจัย 2 รูปแบบ คือการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ
การวจิัยเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) โดยมีผลการศึกษาดังน้ี

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

ทำการวิจัยกับกลุมตัวอยางเปาหมาย 100 คน เพื่อศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและแนว
ความคิดของคนไทยที่มีตอกลุมชาติพันธุบนพื้นที่สูง โดยมีการแบงคำถามออกเปน 4 สวน

สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไปและลักษณะทางประชากรศาสตร
              สวนที่ 2 : การรับรูและทัศนคติตอกลุมชาตพินัธุบนพื้นที่สูง

สวนที่ 3 : พฤติกรรมและแนวความคิดตอเรื่องสิทธิข้ันพื้นฐานตาง ๆ ในสังคม
สวนที่ 4 : พฤติกรรมการเปดรับสือ่

โดยสรุปเปนผลการวิจัย ดังน้ี

สวนที่ 1 ขอมลูท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 4–1 จำนวนและรอยละ เพศของผูตอบแบบสอบถาม 

เพศ จำนวน (คน) รอยละ

 หญิง 61 61

 ชาย 34 34

 อื่น ๆ 5 5

รวม 100 100

จากตารางที่ 4–1 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนหญงิ คิดเปนรอย
ละ 61 รองลงมาคอื ชาย คดิเปนรอยละ 34 และเพศอืน่ ๆ คิดเปนรอยละ 5  ตามลําดับ
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ตารางที่ 4–2 จำนวนและรอยละ อายขุองผูตอบแบบสอบถาม

อายุ จำนวน (คน) รอยละ

 ตำ่กวา 18 ป 3 3

 18 – 23 ป 52 52

 24 – 29 ป 15 15

 30 – 35 ป 5 5

 36 – 41 ป 6 6

 42 – 47 ป 2 2

 48 – 53 ป 8 8

 54 ปข้ึนไป 9 9

รวม 100 100

จากตารางที่ 4–2 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุ 18 - 23 ป คิด
เปน รอยละ 52 รองลงมาคือ 24 - 29 ป คิดเปนรอยละ 15 และอายุ 54 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 9 
ตามลําดบั

ตารางที่ 4–3 จำนวนและรอยละ ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม

ระดับการศึกษา จำนวน (คน) รอยละ

 ตำ่กวามัธยมศึกษาตอนปลาย 1 1

 มัธยมศึกษาตอนปลาย 7 7

 ปวส./อนุปริญญา 5 5

 ปริญญาตรี 72 72

 สูงกวาปริญญาตรี 15 15

รวม 100 100

จากตารางที่ 4–3 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาใน
ระดบัปริญญาตร  ีคิดเปนรอยละ 72 รองลงมาคือ สูงกวาปริญญาตรี คดิเปนรอยละ 15 และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเปนรอยละ 7 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4–4 จำนวนและรอยละ อาชพีของผูตอบแบบสอบถาม

อาชีพ จำนวน (คน) รอยละ

 นักเรียน/นักศึกษา 57 57

 พนักงานบริษัท 14 14

 ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 18 18

 พอบาน/แมบาน 1 1

 รับจางอิสระ 3 3

 ธรุกิจสวนตัว 7 7

รวม 100 100

จากตารางที่ 4–4 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 57 รองลงมาคือ ขาราชการ/รัฐวสิาหกิจ และพนักงานบริษัท คิด
เปนรอยละ 18 และรอยละ 14 ตามลําดบั

ตารางที่ 4–5 จำนวนและรอยละ สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม

สถานภาพ จำนวน (คน) รอยละ

 โสด 81 81

 สมรส 14 14

 สมรสมีบุตร 6 6

รวม 100 100

จากตารางที่ 4–5 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสด คิด
เปนรอยละ 81 รองลงมาคอื สมรส คดิเปนรอยละ 14 และสมรสมีบุตรรอยละ 6 ตามลําดบั

ตารางที่ 4–6 จำนวนและรอยละ ภูมิลำเนาบานเกดิของผูตอบแบบสอบถาม

ภูมิลำเนา จำนวน (คน) รอยละ

 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 69 69

 ภาคกลาง 15 15

 ภาคเหนือ 3 3

 ภาคตะวันออก 3 3
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ตารางที่ 4–6 จำนวนและรอยละ ภูมิลำเนาบานเกดิของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ)

ภูมิลำเนา จำนวน (คน) รอยละ

 ภาคอีสาน 4 4

 ภาคใต 6 6

รวม 100 100

จากตารางที่ 4–6 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีภูมิลำเนาบานเกิดอยู
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดเปนรอยละ 69 รองลงมาคือ ภาคกลาง และภาคใต คดิเปนรอยละ 
15 และรอยละ 6 ตามลําดับ

ตารางที่ 4–7 จำนวนและรอยละ ท่ีอยูปจจบัุนของผูตอบแบบสอบถาม

ท่ีอยูปจจุบัน จำนวน (คน) รอยละ

 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 91 69

 ภาคกลาง 6 15

 ภาคเหนือ 3 3

 รวม 100 100
     

จากตารางที่ 4–7 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญกำลงัอาศัยอยูใน
กรงุเทพฯ และปริมณฑล คิดเปนรอยละ 91 รองลงมาคือ ภาคกลาง และภาคเหนือ คดิเปนรอยละ 
6 และรอยละ 3 ตามลําดับ

ตารางที่ 4–8 จำนวนและรอยละ ครอบครวัของผูตอบแบบสอบถามที่มีเด็กอาศัยอยูดวย

ในครอบครัวที่มีเด็ก จำนวน (คน) รอยละ

 มี 23 23

 ไมมี 77 77

 รวม 100 100

 จากตารางที่ 4–8 แสดงใหเห็นวา ครอบครวัของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมมีเดก็
อาศัยอยูดวย คิดเปนรอยละ 77 และครอบครัวทีม่ีเด็กอาศัยอยูดวย คดิเปนรอยละ 23 
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ตารางที่ 4–9 จำนวนและรอยละ ครอบครวัของผูตอบแบบสอบถามที่มีผูสูงอายุอาศัยอยูดวย

ในครอบครัวที่มีผูสูงอายุ จำนวน (คน) รอยละ

 มี 48 48

 ไมมี 52 52

 รวม 100 100

จากตารางที่ 4–9 แสดงใหเห็นวา ครอบครวัของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมมีผูสงู
อายุอาศัยอยูดวย คิดเปนรอยละ 52 และครอบครัวที่มีผูสูงอายุอาศัยอยูดวย คดิเปนรอยละ 48 

สวนที่ 2 การรับรูและทัศนคติของผูตอบแบบสอบถามตอกลุมชาติพันธุบนพ้ืนที่สูง

ตารางที่ 4–10 จำนวนและรอยละของการรับรู/รูจักกลุมชาตพินัธุบนพื้นที่สูง

การรับรู จำนวน (คน) รอยละ

 รูจกัมาก 1 1

 รูจกัพอสมควร 18 18

 รูจกันอย 47 47

 ไมคอยรูจกั 34 34

รวม 100 100

จากตารางที่ 4–10 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการรับรูขาวสาร
ตาง ๆ เกี่ยวกับกลุมชาติพันธุบนพื้นทีสู่งนอย คิดเปนรอยละ 47 รองลงมา ไมคอยรูจัก คิดเปนรอย
ละ 34 และรูจักพอสมควร คดิเปนรอยละ 18 ตามลำดับ

ตารางที่ 4–11 จำนวนและรอยละ แหลงที่มาของขาวสารที่ผูตอบแบบสอบถามไดรับเกีย่วกับกลุม
ชาติพันธุบนพื้นที่สูง

แหลงท่ีมา จำนวน (คะแนน) รอยละ

 เคยพบเจอดวยตนเอง 48 25.9

 เห็นจากสื่อตาง ๆ 83 44.9

 เห็นจากบทเรียน 32 17.3

 คนใกลตวัเคยกลาวถึง 19 10.3

   ส
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ตารางที่ 4–11 จำนวนและรอยละ แหลงที่มาของขาวสารที่ผูตอบแบบสอบถามไดรับเกีย่วกับกลุม
ชาติพันธุบนพื้นที่สูง (ตอ)

แหลงท่ีมา จำนวน (คะแนน) รอยละ

 ไมเคยรูจักมากอน 3 1.6

รวม 185 100

จากตารางที่ 4–11 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการรับรู/รูจักเกี่ยว
กับกลุมชาติพันธุบนพื้นที่สูงจากสื่อตาง ๆ คิดเปนรอยละ 44.9 รองลงมา คือ ผูตอบแบบสอบถาม
เคยพบเจอดวยตนเอง คิดเปนรอยละ 25.9 และเคยเห็นจากบทเรียน คดิเปนรอยละ 17.3 ตามลำดับ

ตารางที่ 4–12 จำนวนและรอยละ ผูตอบแบบสอบถามที่เคยไปแหลงทองเที่ยวภูเขาหรอืดอยตาง ๆ ที่
มีกลุมชาตพิันธุบนพื้นที่สูงอาศัยอยู

โอกาส จำนวน (คน) รอยละ

 เคย 67 67

 ไมเคย 33 33

รวม 100 100

จากตารางที่ 4–12 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยมีประสบการณไป
เที่ยวแหลงทองเที่ยวที่มกีลุมชาตพิันธุบนพื้นที่สูงอาศัยอยู คิดเปนรอยละ 67 และไมเคย คดิเปน
รอยละ 33

ตารางที่ 4–13 จำนวนและรอยละ ผูตอบแบบสอบถามที่คดิวาการไปเที่ยวภเูขาหรอืดอยมสีวนชวยให
สัมผัสและเขาถึงวิถีชวีิตของกลุมชาติพันธุบนพื้นที่สูงได

การเขาถึง จำนวน (คน) รอยละ

 สัมผัสและเขาใจไดมาก 10 14.9

 สัมผัสไดเล็กนอย 49 73.1

 เฉย ๆ 8 12

รวม 67 100

จากตารางที่ 4–13 แสดงใหเหน็วา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญที่เคยไปสถานที่ทอง
เที่ยวที่มีกลุมชาตพินัธุบนพื้นที่สูงอาศัยอยู    คิดวาการไปเที่ยวสามารถชวยใหสัมผัสถงึวถิชีีวิตของ

   ส
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ชาวไทยภูเขาไดเล็กนอย คิดเปนรอยละ 73.1 รองลงมาคดิวาสัมผัสไดมาก คิดเปนรอยละ 14.9 และ
คิดวาไมนามผีล คิดเปนรอยละ 12 ตามลำดับ

ตารางที่ 4–14 จำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่เคยพบกลุมชาตพิันธุบนพื้นที่สูงตาม
สถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ในตวัเมือง

โอกาส จำนวน (คน) รอยละ

 เคย 62 62

 ไมเคย 38 38

รวม 100 100

จากตารางที่ 4–14 แสดงใหเหน็วา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยพบบุคคลทีแ่ตง
กายเปนชาวชาติพันธุบนพื้นที่สูงตามสถานที่ทองเที่ยวในตัวเมือง เชน ถนนขาวสาร คิดเปนรอย
ละ 62 และไมเคย คดิเปนรอยละ 38

ตารางที่ 4–15 จำนวนและรอยละความรูสกึของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอกลุมชาตพินัธุบนพื้นที่สูงที่
ไดพบเจอในตัวเมือง

ความรูสึก จำนวน (คน) รอยละ

 เฉย ๆ 21 33.9

 นารกัดี 14 22.6

 อาจไมใชชาวไทยภูเขาจริง 10 16.1

 ควรมีการจดัหาอาชพี 2 3.2

 คิดวาเขาตองการเขาสังคม 1 1.6

 คิดวาเขาตัง้ใจทำงานสจุรติ 9 14.5

 ไมสนใจ 5 8.1

รวม 62 100

จากตารางที่ 4–15 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูสึกเฉย ๆ 
ตอกลุมชาติพันธุบนพ้ืนที่สงูท่ีพบเจอตามแหลงทองเท่ียวในตัวเมือง คิดเปนรอยละ 33.9 รองลงมา
รูสึกวานารักด ีคดิเปนรอยละ 22.6 และคิดวาอาจไมใชกลุมชาติพันธุบนพื้นที่สูงจริง คิดเปนรอยละ 
16.1 ตามลำดับ
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ตารางที่ 4–16 จำนวนและรอยละ ความคดิเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานะบุคคลของ
กลุมชาตพิันธุบนพื้นที่สูง

ความคิดเห็น จำนวน (คน) รอยละ

 เปนคนไทย 79 79

 ไมใชคนไทย เปนเพียงผูอาศัย 21 21

 รวม 100 100

จากตารางที่ 4–16 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวากลุมชาตพิันธุ
บนพ้ืนที่สูงเปนคนไทยเหมือนกัน คิดเปนรอยละ 79 และคิดวาเปนเพียงผูอาศัยในประเทศไทย ไมใช
คนไทย คดิเปนรอยละ 21

ตารางที่ 4–17 จำนวนและรอยละ ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสิทธติาง ๆ ของกลุม
ชาติพันธุบนพื้นที่สูง

ความคิดเห็น จำนวน (คน) รอยละ

 ควรไดรบัสิทธิที่เทาเทียมกัน 97 97

 ไมจำเปนตองไดสิทธิบางอยาง 3 3

 รวม 100 100

จากตารางที่ 4–17 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดวากลุม
ชาตพิันธุบนพื้นที่สูงสมควรไดรับสิทธิขั้นพื้นฐานตาง ๆ เชนเดยีวกันกับบุคคลทั่วไป คิดเปนรอย
ละ 97 และคิดวาไมจำเปนตองไดรบัสิทธิที่เทาเทียวกันทุกอยาง คดิเปนรอยละ 3

ตารางที่ 4–18 จำนวนและรอยละการรับรูขาวสารของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาสถานะ
บุคคลและปญหาการเขาถึงสิทธิข้ันพื้นฐานของกลุมชาติพันธุบนพื้นที่สูง

การรับรู จำนวน (คน) รอยละ

 ทราบ 30 30

 เคยไดยินบาง 58 58

 ไมทราบ 12 12

รวม 100 100
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จากตารางที่ 4–18 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยไดยินขาวสารมา
บางเล็กนอยเกีย่วกับปญหาสถานะบคุคลไมมีสัญชาติ ซึ่งสงผลตอการเขาถึงสิทธิตาง ๆ ของกลุม
ชาติพันธุบนพื้นที่สงู คิดเปนรอยละ 58 รองลงมาคือ ทราบถึงขอมูลขาวสารเปนอยางดี คิดเปนรอย
ละ 30 และไมทราบเลย คิดเปนรอยละ 12 ตามลำดับ

ตารางที่ 4–19 จำนวนและรอยละ ทศันคติของผูตอบแบบสอบถามตอการเรียกกลุมชาตพินัธุบน
พื้นที่สูง วา “ชาวเขา”

ทัศนคติ จำนวน (คน) รอยละ

 เปนเรื่องปกติ 75 75

 ไมคอยใหเกียรติ แตชินแลว 19 19

 ควรเรียกดวยคำอื่น 6 6

รวม 100 100

จากตารางที่ 4–19 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีทัศนคติวาคำวา 
“ชาวเขา” เปนคำปกติท่ีเรียกตามลกัษณะภูมิประเทศของกลุมชาติพันธุบนพ้ืนที่สูง คิดเปนรอยละ  
75 รองลงมาคือ รูสกึวาเปนคำที่ไมคอยใหเกียรติซึ่งกันและกัน แตเรียกมานานจนเปนความเคยชิน
แลว คดิเปนรอยละ 19 และคิดวาควรเรียกดวยคำอื่นมากกวา คดิเปนรอยละ 6 ตามลำดับ

ตารางที่ 4–20 จำนวนและรอยละวิธีการของผูตอบแบบสอบถาม ถาหากมกีลุมชาติพันธุบนพื้นที่สูง
มาขอความชวยเหลือดวยภาษาพื้นเมือง

วิธีการ จำนวน (คน) รอยละ

 ชวยเหลือเต็มที่ 47 47

 เลี่ยงออกมา ถาสื่อสารไมเขาใจ 27 27

 ขอความชวยเหลือคนอื่น 20 20

 พาไปหาตำรวจ 5 5

 คิดวาชวยไมได 1 1

รวม 100 100

จากตารางที่ 4–20 แสดงใหเห็นวาถาหากมีกลุมชาตพิันธุบนพื้นที่สูงเดินเขามาขอความ
ชวยเหลือ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะพยายามหาวิธีสื่อสารและใหความชวยเหลือเต็มที ่คิด
เปนรอยละ 47 รองลงมาคือ ลองสื่อสารดูกอนแตหากไมเขาจะเลี่ยงออกมา คิดเปนรอยละ 27 และ
ขอความชวยเหลือจากบุคคลอื่นในบรเิวณน้ัน คิดเปนรอยละ 20 ตามลำดับ
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ตารางที่ 4–21 จำนวนและรอยละวิธีการของผูตอบแบบสอบถาม ถาหากมกีลุมชาติพันธุบนพื้นที่สูง
มาเปนเดก็แลกเปลี่ยนในหองเรียน หรือทีท่ำงาน

วิธีการ จำนวน (คน) รอยละ

 ทำความรูจัก พดูคยุ 62 62

 อยูเฉยๆ คุยบาง ไมคุยบาง 36 36

 แยกกันอยู 2 2

รวม 100 100

จากตารางที่ 4–21 แสดงใหเห็นวาถาหากมกีลุมชาติพันธุบนพื้นที่สูงเขามาทำงานในที่
เดียวกนัหรือมาเปนนักเรียนแลกเปลี่ยนในโรงเรียน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะเขาไปทำความ
รูจัก พูดคุย แลกเปลีย่นประสบการณดวย คิดเปนรอยละ 62 รองลงมาจะทำตัวเปนปกติ ทักทาย
บาง แตถาสื่อสารไมรูเรื่องก็ไมคุย คดิเปนรอยละ 36 และตางคนตางอยู คิดเปนรอยละ 2 ตามลำดับ

สวนที่ 3 พฤตกิรรมและแนวความคิดของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสิทธิข้ันพ้ืนฐานตาง ๆ

ตารางที่ 4–22 รอยละแนวคิดที่ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยมากที่สดุ จาก 100 คน

แนวคิด รอยละ

 ทุกคนควรไดรับ สิทธิมนุษยชน แมวาจะไมมีสถานะบุคคลตามกฎหมาย 43

 การเรียกรองสิทธติาง ๆ เปนเรื่องของทุกคน ไมใชใครคนใดคนหน่ึง 39

 การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน เปนสาเหตุหน่ึงที่ทำใหเกิดปญหาในสงัคม 91

 เด็กทุกคนควรมสีิทธิในการศกึษาตามหลักสูตร แมจะไมมีสัญชาติ 98

 วัยผูสูงอายุควรไดรบัการรักษาพยาบาลอยางเอื้ออาทรเปนพิเศษ 92

 ผูสูงอายุควรไดรับโอกาสในการเรียนรูเพื่อใหเขาใจการเปลี่ยนแปลงของสังคม 83

 การไดเดินทางไปยังสถานที่ตาง ๆ ชวยเพิม่ศกัยภาพการเรียนรู 86

รวม 100

จากตารางที่ 4–22 แสดงใหเห็นวาแนวคิดที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยมาก
ที่สุดคือแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิการศึกษาของเด็กทุกคน คิดเปนรอยละ 98 รองลงมาคือ วัยผูสูงอายุ
เปนวยัที่ควรไดรับการดูแลเอาใจใส รวมถึงไดรับการรักษาพยาบาลที่เอื้ออาทรเปนพิเศษ คดิเปนรอย
ละ 92 และการถูกละเมิดสทิธิทำใหเกิดปญหาในสงัคมตามมาได คดิเปนรอยละ 91
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ตารางที่ 4–23 จำนวนและรอยละ ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับกรณีที่ผูปวยถูก
ปฏิเสธการรักษาจากโรงพยาบาลบางแหงเพราะไมมีบัตรประจำตวัประชาชน

ความคิดเห็น รอยละ

 ถูกตองแลว เพราะไมมีหลักฐานแสดงตัว 2

 ไมถูกตอง เพราะการรกัษาพยาบาลเปนสิทธิพืน้ฐานของทุกคน 94

 ควรมีการวางแผนแกปญหาน้ี เพราะในสงัคมความเปนจรงิ ยอมมีขอจำกดั 4

รวม 100

จากตารางที่ 4–23 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคดิเห็นตอการที่
โรงพยาบาลปฏิเสธผูปวยที่ไมมีบัตรประชาชนวา ไมถูกตอง เพราะการไดรับการรักษาพยาบาลเปน
สิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรไดรับ คิดเปนรอยละ 94 รองลงมาคิดวาควรจะมีมาตราการการแกไขที่
จรงิจัง เพราะในสังคมความเปนจริงยอมมีขอจำกดับางอยางเสมอ คดิเปนรอยละ 4 และคิดวาโรง
พยาบาลทำถูกตองแลว คิดเปนรอยละ 2 

จากคำถามที่ใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคดิเห็นตอประเด็น “สิทธิมนุษยชนข้ันพื้น
ฐานในสงัคมไทย” ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความเห็นวา สิทธิมนุษยชนเปนสิ่งท่ีทุกคนควรจะ
ไดรับอยางเทาเทียมกนั แตในสังคมความเปนจริงยอมมีขอจำกดัมากมายที่ทำใหเกิดความเหลื่อม
ลำ้ ไมวาจะเปนทัศนคติของคน ชนชั้น เชื้อชาติ ฐานะทางสัมคม ฯลฯ และมนุษยเราจะไมมีทางเห็น
ประโยชนและความสำคญัของสิทธิบางอยางจนกวาตัวเองจะเปนผูที่ขาดมันไป

สวนที่ 4 พฤตกิรรมการเปดรับสื่อของผูตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 4–24 จำนวนและรอยละ ชวงเวลาที่ผูตอบแบบสอบถามเปดรับสื่อมากที่สดุ

ชวงเวลา จำนวน (คะแนน) รอยละ

 06.00 – 09.00 น. 12 7.7

 09.00 – 11.00 น. 20 12.8

 11.00 – 13.00 น. 9 5.8

 13.00 – 15.00 น. 9 5.8

 15.00 – 17.00 น. 4 2.6

 17.00 – 20.00 น. 20 12.8

 20.00 – 22.00 น. 37 23.7
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ตารางที่ 4–24 จำนวนและรอยละ ชวงเวลาที่ผูตอบแบบสอบถามเปดรับสื่อมากที่สดุ (ตอ)

ชวงเวลา จำนวน (คะแนน) รอยละ

 22.00 – 24.00 น. 33 21.1

 24.00 น. เปนตนไป 12 7.7

รวม 156 100

จากตารางที่ 4–24 แสดงใหเห็นวา ชวงหัวค่ำเวลา 20.00 – 22.00 น. เปนเวลาที่ผู
ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปดรับสื่อมากที่สดุ คิดเปนรอยละ 23.7 รองลงมาคือ 22.00 – 24.00 
น. คดิเปนรอยละ 21.1 และชวงเชา 09.00 – 11.00 น. ชวงเย็น 17.00 – 20.00 น. คิดเปนรอยละ 
12.8

ตารางที่ 4–25 จำนวนและรอยละ สถานทีท่ี่ผูตอบแบบสอบถามเปดรับสื่อบอยที่สุด

สถานที่ จำนวน (คะแนน) รอยละ

 บาน 58 29.2

 ที่ทำงาน 17 8.5

 โรงเรียน/มหาวิทยาลัย 27 13.6

 สถานีรถไฟฟา 18 9.1

 หางสรรพสินคา 15 7.5

 บนรถยนตสวนตัว 20 10.1

 ปายรถเมล 12 6.1

 บนรถสาธารณะ 11 5.5

 โรงภาพยนตร 10 5

 Supermarket 6 3

 รานอาหาร/รานกาแฟ 3 1.5

 ฟตเนส 2 1

รวม 199 100

จากตารางที่ 4–25 แสดงใหเห็นวา สถานที่ที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการเปด
รับสือ่บอยที่สุดคือ บาน คิดเปนรอยละ 29.2 รองลงมาคือ โรงเรียน/มหาวิทยาลัย คดิเปนรอยละ 
13.6 และบนรถยนตสวนตัว คิดเปนรอยละ 10.1 ตามลำดับ
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ตารางที่  4–26 จำนวนและรอยละ สือ่ที่ผูตอบแบบสอบถามเปดรับมากที่สดุ                            

สื่อ จำนวน (คะแนน) รอยละ

 โทรทัศน 20 13.3

 วิทยุ 4 2.7

 หนังสือพิมพ 14 9.3

 นิตยสาร 1 0.7

 แผนผับ/ใบปลิว 1 0.7

 จดหมาย 2 1.3

 Internet 50 33.1

 Social Media 48 31.8

 สื่อสาธารณะนอกบาน 6 4

 กิจกรรมนอกสถานที่ 0 0

 SMS/E-Mail 5 3.3

รวม 151 100

จากตารางที่ 4–26 แสดงใหเห็นวา สื่อที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการเปดรับมาก
ท่ีสุดคือ อินเทอรเน็ต  คิดเปนรอยละ 33.1 รองลงมาคอื Social Media คดิเปนรอยละ 31.8 และ
สื่อโทรทัศน คดิเปนรอยละ 13.3 ตามลำดับ

ตารางที่ 4–27 จำนวนและรอยละ สือ่ Social Media ที่ผูตอบแบบสอบถามเขาถึงมากที่สดุ

สื่อ จำนวน (คะแนน) รอยละ

 Facebook 59 30.1

 Instagram 38 19.4

 Line 42 21.4

 WhatsApp 17 8.7

 Twitter 16 8.2

 Pinterest 8 4.1

 Tumblr 11 5.6

 SocialCam 2 1
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ตารางที่ 4–27 จำนวนและรอยละ สือ่ Social Media ที่ผูตอบแบบสอบถามเขาถึงมากที่สดุ (ตอ)

สื่อ จำนวน (คะแนน) รอยละ

 Youtube 3 1.5

 รวม 196 100

จากตารางที่ 4–26 แสดงใหเห็นวา สื่อ Social Media ที่ผูตอบแบบสอบถามเขาถึงมาก
ที่สุดคือ Facebook คิดเปนรอยละ 30.1 รองลงมาคือ Line คดิเปนรอยละ 21.4 และ Instagram 
คิดเปนรอยละ 19.4 ตามลำดับ

สวนของคำถามที่ผูตอบแบบสอบถามสามารถใสคำตอบเองได ประกอบดวย

1. Website ที่เขาชมเปนประจำที่สุด                                                     
     ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เลือกตอบ Pantip.com รอยละ 36

2. รายการโทรทัศนทีร่ับชมเปนประจำ                                                     
     ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เลือกตอบ รายการขาวชอง 3 รอยละ 61

3. นิตยสาร หนังสอืพิมพที่อานเปนประจำ                                                    
     ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เลือกตอบ หนังสือพิมพไทยรฐั รอยละ 34

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยวธิีการสัมภาษณ แบงออกเปน

การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Informal Interview) กลุมตัวอยางผูใหสมัภาณ
จำนวน 3 คน ซ่ึงเปนผูที่มีประสบการณการทำงานเกี่ยวกับกลุมชาตพิันธุ

1. คุณฐติริตัน อำไพ 
   ผูประสานงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

2. คุณยวุธดิา เยอสอ
   ผูประสานงานมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.)

3. ผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล บานอาโยะ จังหวัดเชียงราย

สรุปประเด็นการศึกษาไดวา ปญหาคุณภาพชวีติของผูที่มีปญหาสถานะบุคคลเปนเพราะ
การไมมีสัญชาติหรือทีจ่ริงแลวเปนเพราะอคตใินสังคมตอบุคคลที่ไมมีสัญชาติกันแน ถาวันหนึ่งบุคคล
เหลาน้ีไดรับสัญชาติไทยแลว ความคดิของคนในสงัคมตอกลุมชาตพินัธุจะเปลี่ยนแปลงหรอืไม หรือถา
วันหนึ่งบุคคลเหลานี้ไดรับสัญชาติไทยแลวและความคิดของคนในสังคมยังเหมือนเดิม คุณภาพชีวิต
ของพวกเขาจะดีข้ึนไดจริงหรือเปลา
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การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) แบงกลุมตวัอยางผูใหสัมภาษณ
ออกเปน 2 กลุมหลัก คือ

ผูที่มีประสบการณการทำงานเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุ
1. อาจารยเตือนใจ ดีเทศน
   ผูกอตั้งมูลนิธพิัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.)

สรุปประเด็นการศึกษาไดวา สาเหตุที่ปญหาการไรสัญชาติของกลุมชาตพิันธุถูกสั่งสมมา
เปนเวลานาน เปนเพราะการที่มนุษยขาดจิตสำนึกมาตั้งแตในอดตี การที่เห็นผลประโยชนสวนตนเปน
หลกัมากกวาจะมองถึงปญหาที่จะตามมาในอนาคต และเมื่อปญหาเกดิขึ้นมาแลวสิ่งที่ตามมาก็คือ
ความไมรู ตางฝายตางไมรู ผูประสบปญหาไมรูวิธีแกปญหา ผูที่รูวธิีแกปญหาไมรูวธิีสื่อสาร ไมรูจะเขา
ถึงผูประสบปญหาไดอยางไร และที่สำคัญที่สุดคอืไมรูวามันเปนปญหาจนถึงวนัที่ปญหามันยากเกินจะ
แกไขได เชนในทกุวันน้ี

กลุมตวัอยางผูใหสัมภาษณ ผูเฒากลุมชาตพินัธุ

1. คุณยายผูนำหมูบาน
อายุ 84 ป ชนเผาอาขา
ถือบัตรประจำตวัประชาชนคนไทย

2. คุณยาหม่ีซู 
อายุ 76 ป ชนเผาอาขา
ถือบัตรประจำตวัคนซ่ึงไมมีสัญชาตไิทย สีชมพู ประเภทบุคคลบนพื้นที่สูง

3. คุณยาอาสึ
อายุ 67 ป ชนเผาอาขา
ถือบัตรประจำตวัคนซ่ึงไมมีสัญชาตไิทย สีชมพู ประเภทบุคคลบนพื้นที่สูง

4. คุณยายหมี่เซาะ
อายุ 70 ป ชนเผาอาขา
มีใบทะเบียนสำรวจบุคคล ป 2528 ไมมีบัตรประจำตวั

5. คุณปูลี้จี่สือ (จีนฮออพยพ)
อายุ 90 ป ชนเผาลีซู 
ไมมีเอกสารใด ๆ 

สรปุประเด็นการศึกษาไดวา การไมมีบัตรประจำตวัประชาชนไทยทำใหผูเฒาตองเสีย
สทิธิของผูสูงอายุ เชน เบี้ยยังชีพจากรัฐบาล สิทธิประกันสุขภาพซึ่งเปนสิ่งที่มีความสำคัญตอผูเฒา
อยางมากเพราะวัยผูสูงอายุเปนชวงที่มีการเจ็บปวยมากที่สดุ ไมวาจะเปนโรคตอ โรคเบาหวาน ความ
ดันโลหิต ซ่ึงลวนแตเปนโรคทีต่องรักษาอยางตอเน่ืองและมีคาใชจายคอนขางมาก 
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ภาพที่ 4-1 กลุมตวัอยางผูใหสัมภาษณ ผูเฒากลุมชาติพันธุ 
(จากซายไปขวา) คุณยายผูนำหมูบาน คณุยาหมี่ซู คุณยาอาสึ คุณยายหมี่เซาะ คุณปูลี้จี่สือและเพื่อน

วิเคราะหผลการศึกษา

จากการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณสามารถวิเคราะหขอมูลออกมาเปนประเด็น
ตาง ๆ ไดวา ปญหาสถานะบุคคลของผูเฒาไรสัญชาติเปนปญหาที่ถูกสั่งสมมาเปนเวลานานมาแลว 
และเพราะสาเหตุที่มีมากมาย ไมวาจะเปนความไมรู ความเหลื่อมล้ำของกฎหมาย ความลาชาในการ
ดำเนินงาน ฯลฯ และยิ่งปญหาถูกสั่งสมนานมากขึ้นเทาไร การดำเนนิการแกไขก็ยิ่งเปนไปไดยากมาก
ข้ึนเทาน้ัน

โดยเฉพาะอยางยิ่งเมือ่คนในสังคมมองวาปญหาเหลาน้ีไมใชเรือ่งที่มีผลตอตัวเอง จึงไมได
ใหความสนใจใด ๆ การคิดแกปญหาตาง ๆ ก็ยิ่งถูกสนใจนอยลงไปเรื่อย ๆ ดงันั้นวธิกีารแกปญหาคือ
ตองพึ่งเวลาและแกไขกันไปทีละจุด เหมือนเชนเวลาเปนโรครายแรงรักษาหายขาดไมได ก็จะตองรักษา
ตามอาการเรื่อย ๆ จนกวาจะหายสนิท

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทที่  5

กลยุทธการสื่อสารและการผลิตชิน้งาน

จากการศกึษาและเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมายและกลุมตวัอยาง จนกระทัง่ผานขั้นตอน
การวิเคราะหขอมูลออกมาแลว จึงนำผลที่ไดมาทำการพิจารณาเพื่อหาแนวคิด (Concept) ในการ
สรางสรรคผลงาน สำหรับโครงการรณรงคเพือ่คุณภาพชวีติของผูเฒากลุมชาตพิันธุบนพื้นที่ส ูง 
“We've been waiting เราจะรอ” โดยสื่อที่เลือกใชนั้นจะเปนสื่อที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายได
อยางมีประสิทธิภาพมากที่สดุ ไดแก เว็บไซตหลัก , สื่ออินเทอรเน็ต, สื่อภาพยนตรโฆษณา, สื่อสิ่งพิมพ, 
สื่อโฆษณาแนวใหม และสื่อสาธารณะนอกบาน

กลุมเปาหมาย (Target Group)

กลุมเปาหมายหลัก : นักเรียน นักศึกษาและกลุมคนทำงานรุนใหม ชวงอายุ 15-30 ป
ที่อาศัยอยูในเขตกรงุเทพมหานคร

กลุมเปาหมายรอง : บุคคลทั่วไป ทุกเพศทุกวัยที่มีสทิธิเสรีภาพในประเทศไทย และ
กลุมสื่อมวลชนที่มีความสามารถ มีพื้นทีใ่นการกระจายขาวสารขอมูล

แนวคิดหลักในการสรางสรรค (Creative Concept)

“การรอคอย” สำหรับคุณนานที่สดุแคไหน 
โครงการรณรงคทีพ่ดูถึงการรอการดำเนินการพสิจูนสัญชาติของผูเฒากลุมชาตพินัธุ โดย

จะสื่อวา ในชวีติประจำวันของกลุมเปาหมายนั้นเคยรอบางอยางนานที่สดุแคไหน การรออาหารครึง่
ชั่วโมงที่ทำใหรูสึกหงุดหงิด การรอแฟนแตงตัวเปนเวลานาน ๆ และอยางอื่นอีกมากมาย การทีต่อง
รอบางอยางเปนเวลานานมันทำใหรูสึกอยางไร แตผูเฒาไรสัญชาติเหลานีร้อการไดเปนคนไทยมานาน
ทั้งชีวติ และไมวาจะตองรออีกนานแคไหนพวกเขากจ็ะยังคงรอตอไป
 ดังนั้นผูจัดทำจึงใชชื่อโครงการนี้วา “We've been waiting เราจะรอ” สื่อความหมาย
วาเรารอมานานตั้งแตในอดตี ปจจุบันนี้เราก็กำลังรออยู และเราจะยังคงรอตอไป ซึ่งคำวาเราในที่นี ้
หมายถึง ผูเฒากลุมชาติพันธุ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตราสัญลักษณ (Logo)

ตราสัญลักษณของโครงการ “We've been waiting เราจะรอ” มีการออกแบบเปนรูป
ของนากาทราย โดยมีคนนั่งอยูในนากาขาง ๆ ทรายที่ไดไหลลงมาหมดแลว สื่อความหมายวา
คน ๆ น้ีน่ังรออยูตรงน้ีมานานจนเวลาไมเดินแลว แตเขาก็ยังคงน่ังรอตอไป 

ซ่ึงตราสญัลักษณน้ีจะแบงเปน 2 สีหลัก คือ สีเทา สื่อถึงความเศรา ทอแท สิ้นหวัง และสี
เหลืองทีส่ื่อถึงการมีความหวัง เมื่อสีเทาและสีเหลืองรวมกันจึงสือ่ความหมายวา แมวาเราจะทอแทตอ
การรอคอยสักเพียงไหน แตเราก็จะยงัคงมีความหวังตอไป
                  

               

                                                                                                                       

                                                          

ภาพที่ 5-1 ตราสัญลักษณโครงการ (Logo)
                                  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เครื่องมอืการสื่อสาร (Communication Tools)

1. สื่อเว็บไซตหลัก
www.wehavebeenwaiting.org เว ็บไซตทีจ่ะรวบรวมเนื้อหาขอมูลที่เก ี่ยวของกับ

ปญหาสถานะบุคคลของผูเฒากลุมชาตพินัธุ เชน ขอกฎหมาย ขอจำกัดตาง ๆ ที่เปนสาเหตุของปญหา  
โดยจะมกีารเรียบเรียงใหกระชับ นาสนใจ เขาใจงาย

รูปแบบของเว็บไซตจะเนนย้ำในเรื่องของเวลาเพือ่สื่อใหเห็นถึงการรอคอย มกีารเชือ่ม
หนาหลักของเว็บไซตกับแฟนเพจเฟซบุกเพื่อคอยอพัเดตขาวสารตาง ๆ และมีภาพยนตรโฆษณารวม
ถึงรูปภาพตาง ๆ เชน ภาพกจิวัตรประจำวันของผูเฒา ภาพขอมูล Info Graphic ฯลฯ ที่หนาหลักนี้
ดวย

โดยมวีตัถุประสงคเพื่อใหกลุมเปาหมายเขามาศึกษารายละเอียดขอมูลตาง ๆ ไดอยาง
ครบถวน และสามารถติดตามกจิกรรมของโครงการได

ภาพที่ 5-2 หนาหลักของเว็บไซต www.wehavebeenwaiting.org

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2. สื่ออนิเทอรเน็ต
   2.1 Youtube Channel 

www.youtube.com/waitingfor สำหรับการอพัโหลดวดีีโอตาง ๆ ของโครงการ เชน 
ภาพยนตรโฆษณา กจิกรรมของผูเฒา เปนตน
      

           

ภาพที่ 5-3 หนาหลักของ WaitingFor Channel

   2.2 เฟซบุก (Facebook Fanpage) สื่อเฟซบุกจะแบงออกเปน 2 สื่อ คือ 
        2.2.1 แฟนเพจหลักของโครงการ www.facebook.com/wehavebeenwaiting สำหรับ
การใหขอมูลและอพัเดตขาวสารตาง ๆ รวมทั้งมีการเชือ่มโยงไปยังสื่ออื่น เชน เว็บไซตและแฟนเพจ
ของผูเฒาแตละคนดวย
    

ภาพที่ 5-4 แฟนเพจหลักของ We've been waiting

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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        2.2.2 แฟนเพจของผูเฒา (Character Fanpage) เปนการจดัสรางแฟนเพจประจำตัวของผู
เฒาไรสัญชาติจำนวน 4 คนที่เปนผูประสบปญหาจริงในลักษณะปญหาที่ตางกัน โดยจะเปนเหมือน
การตามติดชวีติผูเฒาในแตละวัน รวมถึงการติดตามขั้นตอนการดำเนินเรือ่งการพิสจูนสัญชาติของ
แตละคนดวย เพื่อใหกลุมเปาหมายไดสัมผัสถึงวิถีการดำเนินชีวติของผูเฒาจริง ๆ ทำใหเกิดความ
เขาใจในความยากลำบากที่ผูเฒาตองพบเจอมาตลอดทั้งชีวิตในฐานะบุคคลไรสัญชาติ ซ่ึงจะทำใหกลุม
เปาหมายเห็นถึงความสำคัญในการไดรับสัญชาติของผูเฒา

โดยผูเฒาทั้ง 4 คนจะจดัแบงเปน 3 แฟนเพจ ไดแก
- ยาหมี่ซูและยาอาสึ ซึง่เปนพี่นองกัน เปนผูเฒาที่ถือบัตรประจำตวัคนซึ่งไมมีสญัชาติ

ไทย ประเภทบุคคลบนพื้นที่สูง สีชมพู
- ยาหม่ีเซาะ ผูเฒาที่มีเพียงทะเบียนสำรวจบุคคลป 2558
- พอเฒาลีจ้ี่ซ่ือ ผูเฒาที่ไมมีเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ

ภาพที่ 5-5 แฟนเพจเฟชบุกของผูเฒา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-5 แฟนเพจเฟชบุกของผูเฒา (ตอ)

3. สื่อ Infographic 
ซึ่งเปนสื่อโฆษณาแนวใหมบนอินเทอรเน็ต โดยจะทำการนำขอมูลตาง ๆ ที่มีความ

ซับซอนและเขาใจยาก มากระชับใจความสำคัญใหอยูในรูปแบบของภาพการตูน เชน ขอจำกัดของ
กฎหมายสถานะบุคคล เปนตน

เพื่อใหกลุมเปาหมายไดเกดิความรูความเขาใจเกี่ยวกับการไรสัญชาติของผูเฒากลุม
ชาติพันธุ

ภาพที่ 5-6 สื่อ Infographic 1

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-7 สื่อ Infographic 2

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4. สื่อ Google Doodles
สื่อโฆษณาแนวใหมบน www.google.com ที่สามารถออกแบบลายกราฟฟกแทนคำวา 

Google บนหนาโฮมเพจเนื่องในวันพิเศษ โอกาสพิเศษตาง ๆ และจะสามารถกดเขาไปดูขอมูลราย
ละเอียดของวันพิเศษน้ัน ๆ ได

สำหรับโครงการ “We've been waiting เราจะรอ” ก็มกีารจัดทำเนื่องในวันผูเฒาไร
สัญชาติ 13 เมษายน โดยจะทำเปนภาพการตนูเคลื่อนไหวขนาดสั้นและมีเกมใหเลน คือ หลังจากกด
ปุมเพลยแลวจะมีผูเฒาเดินออกจากบานขามภูเขาไปยังสวนผลไมที่เปนโลโกของ Google และหลัง
จากเดินมาถึงสวนก็จะใหกลุมเปาหมายไดเลนเกมเก็บผลไมตาง ๆ ที่เดงข้ึนมา 

เมื่อกลุมเปาหมายกดเขามาดูรายละเอียดจะพบกับขอมูลของวันผูเฒาไรสัญชาติและ
ขอมูลโครงการ “We've been waiting เราจะรอ” โดยจะเชื่อมเขากับเว็บไซตและแฟนเพจเฟซบุก
หลักของโครงการ

ภาพที่ 5-8 Google Doodles วันผูเฒาไรสัญชาติ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5. สื่อภาพยนตรโฆษณา
ภาพยนตรโฆษณาขนาด 30 วินาที ภายใตแนวคดิ “รอ คำนี้นานแคไหน” บอกเลา

อารมณและความรูสกึของการรอคอยในแตละวันของคนเมือง เพื่อใหเปรียบเทียบกับความรูสึกของผู
เฒาที่รอคอยมาตลอดทัง้ชวีิต

นำเสนอผานสื่อออนไลนและสถานีรถไฟฟาบีทีเอส สำหรับรถไฟฟาบีทีเอสจะแบงออก
เปน 2 เวอรชั่น เพื่อนำเสนอผานจอโทรทัศนบริเวณรัว้กั้นรางรถไฟดวย 

ภาพที่ 5-9 จอโทรทศันบนสถานีรถไฟฟาบีทีเอส

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพ รายละเอียด เสียง

รอ.. ข้ึนพรอมเสียงโฆษก และ
ประโยค คุณเคย.....นานแคไหน 
Fade In ตามมา

โฆษก : รอ สำหรับคุณนาน
          แคไหน
SFX : เพลงบรรเลง

   

ผูหญิงกำลังน่ังเสริมสวยอยูหนา
กระจก ผูชายยืนมองนากาแลว
ถอนหายใจ

SFX : เพลงบรรเลง

ผูชายยืนรอรถเมล มองนากา
ขอมืออยางลกุลี้ลุกลน

โฆษก : 10 นาที
SFX : เพลงบรรเลง

ผูชายอารมณเสียงโวยวายใส
พนักงานเสิรฟ

โฆษก : หน่ึงชั่วโมง
SFX : เพลงบรรเลง

ผูหญิงคนหน่ึงกำลังน่ังทาน
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป แลวเงยหนา
มองปฏิทิน

โฆษก : หน่ึงป
SFX : เพลงบรรเลง

ภาพที่ 5-10 Story Board ภาพยนตรโฆษณา เรื่อง “How Long”

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพ รายละเอียด เสียง

ภาพ Plan จากนากามาที่ใบ
รายการคาใชจายตาง ๆ และ
หยุดที่ปฏิทินทีว่งกลมวันโบนัส
ออกเอาไว

SFX : เพลงบรรเลง

สุนัขน่ังมองเหมอและวิ่งออกไป
เหมือนมีคนเรียก

SFX : เพลงบรรเลง

สุนัขวิ่งเขาไปหาเจานายที่เปด
ประตูบานเขามา

โฆษก : หรือวาครึ่งวัน
SFX : เพลงบรรเลง

ผูเฒาน่ังมองดวยแววตาเศรา โฆษก : รอ สำหรับพวกเขาคือ
          ทั้งชีวติ
SFX : เพลงบรรเลง

ตัวหนังสือ ตดิตามการ....ของ
พวกเขา Fade In

โฆษก : ตดิตามการรอของพวก 
          เขา
SFX : เพลงบรรเลง

ภาพที่ 5-10 Story Board ภาพยนตรโฆษณา เรื่อง “How Long” (ตอ)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพ รายละเอียด เสียง

โฆษก : We have been 
          waiting
SFX : เพลงบรรเลง Fade Out

ภาพตราสญัลกัษณ (Logo) ของ
โครงการ

โฆษก : แลวเราจะรอคุณ

ภาพที่ 5-10 Story Board ภาพยนตรโฆษณา เรื่อง “How Long” (ตอ)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพ รายละเอียด

เริ่มตนดวย คุณเคย......ทั้งชวีติหรือเปลา
จากน้ัน รอ.. BTS Fade In ตามมาและ Fade Out

รอ.. แฟนแตงตัว Fade In และ Fade Out

รอ.. ไฟแดง Fade In และ Fade Out

รอ.. ลฟิต Fade In และ Fade Out

รอ.. รถเมล Fade In และภาพ Fade Out ออกทั้งหมด

 

Fade Black In พรอมประโยค ตดิตามการ รอ.. ของพวกเขา 
และ Fade Out

ภาพที่ 5-11 Story Board ภาพยนตรโฆษณาสำหรับรั้วกั้นรถไฟฟาบีทีเอส
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สมุดกลาง
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ภาพ รายละเอียด

เว็บไซตของโครงการ Fade In เขามา

ตราสัญลักษณ (Logo) ของโครงการ

ภาพที่ 5-11 Story Board ภาพยนตรโฆษณาสำหรับรั้วกั้นรถไฟฟาบีทีเอส (ตอ)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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6. สื่อสิ่งพิมพ
จัดทำเปนแผนรองจานในรานอาหาร เพื่อใหกลุมเปาหมายไดมองเห็นขณะที่กำลังนั่งรอ

อาหารอยู ทำใหสามารถเขาใจถึงการรอคอยได โดยจะมี QR Code เพื่อใหกลุมเปาหมายไดแสกนโคด
ซ่ึงจะเชื่อมเขาสูเว็บไซตของโครงการ

        

ภาพที่ 5-12 สื่อสิ่งพิมพแผนรองจาน 1

    

ภาพที่ 5-13 สื่อสิ่งพิมพแผนรองจาน 2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-14 สื่อสิ่งพิมพแผนรองจาน 3

       

ภาพที่ 5-15 สื่อสิ่งพิมพแผนรองจาน 4

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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7. สื่อสาธารณะนอกบาน (Out-of-Home Media)
   7.1 ปายรถประจำทางสาธารณะ 

ปายโฆษณาเขียนวา คุณเคยรอรถเมล ทั้งชวีิตหรือเปลา ? โดยจะมีตราสัญลักษณ (Logo) 
และชื่อเวบ็ไซตของโครงการ เพื่อใหกลุมเปาหมายรูสึกฉุกคดิและเขาใจไดวา เวลาที่พวกเขารอรถเมล
เพยีงไมนานก็ทำใหรูสึกอารมณไมดแีลว ในขณะทีผู่เฒาตองรอสัญชาตมิาตลอดทัง้ชีวิตจะรูสึกเชนไร

ภาพที่ 5-16 ปายโฆษณาบริเวณปายรถประจำทางสาธารณะ

7.2 สถานีรถไฟฟาบีทีเอส
จดัทำเปนสื่อ Ambient บริเวณสถานีรถไฟฟาและชานชาลา โดยการทำเปนนากา

ลักษณะเดียวกับนากาที่ใชบอกเวลาบนสถานีแตเปนนากาที่ไมมเีข็มและมีสัญลักษณ (Logo) ของ
โครงการอยูบนหนาปด เพื่อสื่อถึงการรอคอยที่ยาวนานมากจนแมแตเวลาก็ไมจำเปนตองเดิน เมื่อกลุม
เปาหมายเดินมาพบนากาและเกิดความสงสัยก็จะไดรบัคำตอบจากสื่อภาพยนตรโฆษณาที่ฉายอยูบน
สถานีรถไฟฟา

   ส
ำนกัหอ
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ภาพที่ 5-17 ภาพถายบริเวณชานชาลาภายในสถานีรถไฟฟาบีทีเอส
ที่มา: ภาพถายจาก SkyKid's Space เรื่อง Skytrain in Bangkok
เขาถึงเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557. เขาถึงไดจาก http://mahado.exteen.com/20090227

      

ภาพที่ 5-18 สื่อสาธารณะนอกบาน นากาไรเข็ม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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8. สื่อโฆษณาแนวใหม 
บริเวณสถานที่ที่มีคนพลกุพลาน เชน ตลาดนดัจตจุักร ลาน Parc Paragon เปนตน ให

คนแตงตวัเปนมนุษยหินและมนุษยเหล็กยืนนิ่ง เมื่อมีคนเขามาใกลจึงขยับตัวใหตกใจพรอมกับแจก
นามบัตรของโครงการ

สาเหตุที่เลือกใชมนุษยหินและมนุษยเหล็ก เพื่อเปนการอปุมาอุปมัยวาเปนการรอคอยที่
รอนานมากจนแข็งเปนหินและเปนเหล็ก

    

ภาพที่ 5-19 มนุษยเหล็กและมนุษยหิน
ที่มา: เขาถึงเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557. เขาถึงไดจาก http://www.movieoneclick.com/?
page=View.ShowMovie&MovieID=1028

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทที่  6

สรุป และขอเสนอแนะ

จุลนิพนธฉบับน้ีเปนการสรางสรรคงานสื่อสารของโครงการรณรงคเพือ่คุณภาพชวีิตของผู

เฒากลุมชาติพันธุบนพื้นที่สูง “We've have been waiting เราจะรอ” ทั้งนี้เพื่อรณรงคใหกลุม
เปาหมายซึ่งก็คือบคุคลทั่วไปในสังคมเห็นถึงความสำคัญของความเปนคน การมีสิทธิ ความเทาเทียม
กัน รวมถึงสรางการยอมรับในสังคม โดยการเนนสรางความรูความเขาใจเกีย่วกับกลุมชาติพันธุ 
 การเลือกศึกษาจุลนิพนธหัวขอนี้มีที่มาจากการที่ผูจดัทำมีความสนใจเกี่ยวกับประเดน็
ความหลากหลายในสังคมและตองการศึกษาสาเหตุที่แทจริงของความไมเทาเทียมกัน สาเหตุที่ไมใชแค
การนิยามไวในหนังสือ ดังนั้นผูจัดทำจึงเลือกศกึษาเกี่ยวกลุมชาตพิันธุบนพื้นที่สูงซึ่งมีความเปน
อัตลักษณชัดเจน และเลือกที่จะกลาวถึงผูเฒาโดยเฉพาะ เนื่องจากปญหาผูเฒามีความชดัเจนในเรื่อง
ของขอจำกัดดานสิทธิ ขอจำกดัในการดำเนินชีวิต และอื่น ๆ อีกมากมาย

ผลจากการศึกษาวจิัยความตองการของกลุมเปาหมายโครงการ ซึ่งกค็ือผูเฒากลุม
ชาติพันธุ ไดขอสรุปวา สาเหตุหลักที่ผูเฒาสวนใหญตองการการไดรับสัญชาติไทยนั้นไมไดเปนเพราะ
รูสึกขาดสิทธิมนุษยชนในการดำเนินชีวติ แตเปนเพราะความรูสกึนอยเนื้อตำ่ใจในฐานะบุคคลหนึ่งที่
เกิด เติบโตและดำเนินชีวติในประเทศไทยมาอยางยาวนาน แตกลับไมไดรบัการยอมรับวาเปนคนไทย

จากผลการการศึกษาขางตนจึงเกิดเปนแนวคิดในการสื่อสารวา “รอ คำนี้นานแคไหน” 
สื่อถึง การรอคอยของผูเฒาทีต่ องรอมานานทั้งตลอดชีวติ และเกิดเปนชื่อโครงการนี้วา “We've 
been waiting เราจะรอ” ซึ่งเปน Past Perfect Continuos หมายถึง การรอคอยทีร่อมาตั้งแตใน
อดตี ปจจุบันเราก็กำลังรออยู และเรากพ็รอมทีจ่ะรอตอไปในอนาคต โดยเราในที่นี้หมายถึงผูเฒาไร
สัญชาติ

โดยมีการสือ่สารโครงการผานเครื่องมือการสื่อสารตาง ๆ ไดแก เว็บไซตหลักของ
โครงการ, สื่อชองทางใน Youtube, แฟนเพจในเฟซบุก, สื่อ Info Graphic, สื่อ Google Doodles, 
ภาพยนตรโฆษณา, สื่อสิ่งพิมพ, สื่อสาธารณะบนสถานีรถไฟฟาบีทีเอส และสื่อโฆษณาแนวใหม เพื่อ
ใหการสื่อสารสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายทางการสือ่สารไดอยางมีประสิทธิภาพที่สดุ 

ขอเสนอแนะ

ประเด็นปญหาของผูเฒาไรสัญชาติ รวมถึงปญหาสถานะบุคคลเปนเรื่องราวที่มีความ
ละเอียดออนอยางมาก ทัง้จากขอจำกดัทางกฎหมาย ความคิดทัศนคติของคนในสังคม อีกทั้งยังเปน
ปญหาที่ถูกสั่งสมมาเปนระยะเวลายาวนาน ดังนั้นการคิดแกปญหานี้จึงไมสามารถทำไดในระยะเวลา
อันรวดเร็วอยางแนนอน สิ่งที่จะทำไดคือการแกปญหาอยางคอยเปนคอยไปอาศัยความตอเนื่อง 
เหมือนเชนเวลาปวยเปนโรครายก็จะตองรกัษาตามอาการทีละข้ันตอน อาศัยความพยายามและความ
อดทนจนกวาจะหายขาดไดในสกัวันหน่ึง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
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ตัวอยางแบบสอบถาม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



Story Board : ภาพยนตรโฆษณา “How Long”

                
                   

                                                                                                                FVO :  ในชีวติหนึ่ง คุณรออะไรบางอยาง
                                                                                                                         นานที่สุดแคไหน
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Story Board : ภาพยนตรโฆษณา “What am I waiting for”
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Story Board : ภาพยนตรโฆษณา Mini Series “30 Years Ago” (2)
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Story Board : ภาพยนตรโฆษณา Mini Series “30 Years Ago” (1)
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Story Board : ภาพยนตรโฆษณา Mini Series “30 Years Ago” (3)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Chapter6
	Bibiography
	Appendix

