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        สวสัดีค่ะคณุผู้อ่านทกุท่าน จุลสารคณะวทิยาศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรฉ์บบันี�
อายุก้าวเขา้สูป่�ที� 3 แล้วนะคะ วารสารของเรามกีารปรบัเปลี�ยนกําหนดการเผยแพร่
จากป�ละ 4 ฉบบัเป�นป�ละ 3 ฉบบัคือ (1) มกราคม-เมษายน (2) พฤษภาคม-
สงิหาคม และ (3) กันยายน-ธนัวาคม ในป�จจุบนันี�เรากําลังอยูใ่นยุค New

Normal ที�เราต้องปรบัการดําเนินชวีติในรูปแบบใหม ่หน้ากากอนามยักลายมา
เป�นป�จจยัสาํคัญป�จจยัที� 5 ที�เราจาํเป�นต้องม ี จากที�เราสามารถไปเดิน

Shopping ที�ห้างสรรพสนิค้ากลายเป�นวา่เราต้องซื�อสนิค้าออนไลน์ สนิค้า
แบรนด์เนมบางชนิดไมเ่คยขายสนิค้าแบบออนไลน์จาํต้องปรบัพฤติกรรมการขาย
เป�นขายออนไลน์กับลกูค้ากลุ่มสมาชกิเพื�อรกัษาความสมัพนัธกั์บฐานลกูค้าเก่า

รา้นอาหารที�เราสามารถนั�งทานกันได้เป�นกลุ่มใหญ่ๆ กลับต้องนั�งเวน้ระยะห่าง หรอื
สั�งกลับบา้น กล่าวได้วา่ในยุค New Normal นี� ธุรกิจแฟลตฟอรม์สง่อาหาร/สง่

สนิค้าเป�นธุรกิจที�มาแรง แต่ก็เป�นต้นทนุแฝงที�ธุรกิจต้องบวกค่าขนสง่ไว้
 

 

2

บทบรรณาธกิาร

ในก้าวยา่งป�ที� 3 นี� จุลสารเรายงัคงเผยแพรอ่ยา่งต่อเนื�องด้วยเนื�อหาที�หลากหลาย
ชวนติดตามกันในหลายคอลัมน์ไมว่า่จะเป�นการจดัการโลจสิติกสใ์นรูปแบบชวีติ
วถีิใหม ่เทคโนโลยแีละนวตักรรมแก้โจทย ์Covid-19 ซึ�งสอดรบักับสถานการณ์
ป�จจุบนัที�เรากําลังเผชญิกับการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนาครั�งที� 3 นอกจากนี�
แล้วจุลสารของเรายงัพาผู้อ่านทกุท่านมาทําความรูจ้กักับความแตกต่างของ
English กับ Englishes สิ�งแวดล้อมศิลปกรรม  ภมูปิ�ญญาท้องถิ�น และ
แรงงานนอกระบบกันในฉบบันี�ค่ะ หากท่านผู้อ่านถกูใจบทความในจุลสารเรา

สามาถกด Share กันได้ในชอ่งทาง Social Media นะคะ

เมื�อมาถึงบรรทัดนี�กองบรรณาธกิารเราต้องขอลาผู้อ่านไปก่อน พบกันใหมฉ่บบั
หน้า กองบรรณาธกิารเราขอเป�นกําลังใจให้ทกุท่านสามารถฝ�าฟ�นวกิฤติครั�งนี�

ได้เป�นอยา่งดี ฟ�าหลังฝนงดงามเสมอค่ะ

รายนามกองบรรณาธกิาร

ผศ.ดร. วชุิดา จนัทรข์า้งแรม        
ผศ.ดร. ปรยีาวดี ผลเอนก            
ผศ.ดร. อัครกิตติ�  พฒันสมัพนัธ ์  
ดร. ศิรปิระภา แจง้กรณ์               
อ. อรรถพล ศรปีระดิษฐ ์              
ดร. ภานุมาศ ฉัตรพทัิกษ์โชค         
ดร. พนิตนาฎ ยิ�มแยม้                

ปรกึษา
บรรณาธกิาร
รองบรรณาธกิาร
กองบรรณาธกิาร
กองบรรณาธกิาร
กองบรรณาธกิาร
กองบรรณาธกิาร และ Graphic Designer
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02

SCISO-ENVI
สิ�งแวดล้อมศิลปกรรม คือ อะไร ?
ดร.สรินิาร ีเงินเจรญิ
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การจดัการโลจสิติกสใ์นรูปแบบ
ชวีติวถีิใหม่
ดร.พสิษิฐ ์บงึบวั
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          กฤตครั�งสาํคัญของมนุษยชาติที�
เกิดขึ�นในชว่งสองป�ที�ผ่านมาจากการแพร่
ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ทั�วโลกนั�น ทําให้
วถีิชวีติของคนจาํนวนมากมกีารปลี�ยน
แปลงไปอยา่งมาก ดังที�เห็นและหลายคน
ได้สมัผัสกับการเปลี�ยนแปลงนั�น ไมว่า่จะ
ทางตรงหรอืทางอ้อมก็ตาม โดยสิ�งที�
สถานการณ์โรคระบาดเน้นยํ�าขึ�นมาก็คือ
ศักยภาพในการปรบัตัวของมนุษย์
ท่ามกลางขอ้จาํกัดในการใชช้วีติที�เกิดขึ�น
ดังนั�น มนุษยจ์งึได้หาวธิกีารสรา้ง
ประยุกต์ และนําเทคโนโลยมีาพฒันา
นวตักรรมเพื�อแก้โจทยก์ารใชช้วีติในยุค
โควดิ-19 ตามแนวทางที�เรยีกวา่ ใชช้วีติ

วิ

วถีิใหม ่(New Normal)

อ.พงชศ์นัญ ชาญชยัชณิวรฒ์

เทคโนโลยแีละนวตักรรมแก้โจทยยุ์คโควดิ-19
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ที�มาของภาพ :
https://www.thairath.co.th/lifestyle/tech/2005247 4



เป�นที�ทราบกันวา่ การลดการสมัผัสพื�นผิวต่าง ๆ สามารถชว่ยลดความเสี�ยงต่อการติดโรคได้ อีกทั�งการ
ทําความสะอาดที�ถกูวธิ ีการใชศ้อกกดลิฟท์หรอืทักทายกันเลี�ยงการสมัผัส การเวน้ระยะห่างกัน ก็เป�นสว่น
ชว่ยลดการติดต่อโรคได้ จากการดําเนินการต่าง ๆ สิ�งที�ตามมาก็คือ นวตักรรมการอํานวยความสะดวกใน
กิจกรรมต่าง ๆ ที�ทดแทนการสมัผัสแบบเดิม ตัวอยา่งที�เราพบกัน เชน่ รา้นอาหาร จากเดิมที�ใชเ้มนูเป�น
รูปเล่ม เมื�อเกิดการระบาด เพื�อให้เกิดความมั�นใจกับผู้บรโิภค พวกเขาจงึสรา้งระบบชว่ยลดการสมัผัสและ
การติดต่อ โดยสรา้งเมนูแบบไรส้มัผัส โดยใชเ้ทคโนโลยเีกี�ยวกับการออกแบบกราฟ�กสง่ให้ลกูค้าเลือกทาง
ออนไลน์ หรอืใชเ้ทคโนโลยกีารค้าอิเล็กทรอนิกส ์ในการสั�งสนิค้าและบรกิาร ซึ�งทําให้การสั�งซื�อสนิค้า และ
ชาํระค่าบรกิารสามารถทําผ่านสมารท์โฟนเครื�องเดียวได้ โดยไมจ่าํเป�นต้องติดต่อกับพนักงาน ซึ�งหลายคน
อาจจะนึกถึงระบบ QR Code ซึ�งทํางานผ่านโทรศัพท์มอืถือ ที�อํานวยความสะดวกไมเ่พยีงแค่ชว่ยในการ
เลือกซื�อสนิค้าเท่านั�น แต่ยงัสามารถชว่ยให้ลดการติดต่อระหวา่งบุคคล เป�นจุดเริ�มต้นของสงัคมไรเ้งินสด 

เมื�อมาโฟกัสถึงโลกแห่งเทคโนโลย ีนับวา่เป�นก้าวกระโดดมาก
ในระยะเวลาเพยีงป�เดียวจากการระบาดรอบที� 1 ธุรกิจที�มกีาร
เติบโตสวนกระแสธุรกิจอื�น ๆ อยา่งสิ�นเชงิ โดยการนําเอา
“โซลชูนัดิจทัิล” มาใชท้ดแทนการค้าแบบเดิม ๆ การให้ความรู้
แก่ผู้บรโิภคเกี�ยวกับประโยชน์ จุดเด่นเฉพาะของผลิตภัณฑ์
นั�น มคีวามจาํเป�นต้องใชแ้นวทางดิจทัิลก่อน ตามด้วย
อีคอมเมริซ์ ที�ต้องออกแบบมาให้ใชง่้ายและอํานวยความ
สะดวก เชน่ วดีิโอแชตบนหน้าเวบ็ ไปจนถึงการนําเทคโนโลยี
Augmented Reality: AR หรอืความจรงิเสมอืนมาใช้
เพื�อสรา้งประสบการณ์ใหมแ่ก่ผู้บรโิภคที�เกิดจาการเรยีนรู้
ด้วยตัวเอง การชอ็ปป�� งด้วยตนเอง การจดัการประชุมด้วย
ตนเอง เป�นต้น ทกุคนได้ให้ความสาํคัญและมองเป�นชอ่งทาง
หลักในการทําธุรกิจต่อไป เพราะได้รบัผลกระทบจากการ
ล็อกดาวน์ ป�ดเมอืง ห้างป�ด รา้นค้า ตลอดไปจนถึงรา้นอาหาร
ป�ดตัวลงป�องกันการแพรร่ะบาด

ลดการสมัผัส

ที�มาของภาพ :
https://www.dailydot.com/debug/ikea-place-app

(Cashless Society) โดยที�ธนบติัที�ถือครองกันนั�น เป�นอีก
หนึ�งตัวกลางที�ผู้เชี�ยวชาญเตือนวา่อาจเพิ�มความเสี�ยงต่อการ
ติดเชื�อ เพราะธนบตัรเป�นที�สะสมเชื�อโรค เราไมม่ทีางทราบเลย
วา่มนัผ่านมาแล้วกี�มอื ดังนั�น การเลี�ยงสมัผัสธนบตัรจงึเป�น
นวตักรรมที�ถกูให้ความสาํคัญอีกครั�ง ซึ�งบางประเทศได้เริ�ม
การเขา้สูยุ่คสงัคมไรเ้งินสดกันแล้ว นอกจากจะปลอดภัยแล้ว
ยงัสามารถหมุนเวยีนเงินได้อยา่งรวดเรว็อีกด้วย
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การพฒันาการบรกิารของธนาคารพาณิชยไ์ด้เขา้สูยุ่คดิจทัิลอยา่งเต็มรูปแบบ 100% ที�เรยีกวา่ ดิจทัิล
แบงกิ�ง โดยต่อยอดจากการให้บรกิารธุรกรรมบนอินเทอรเ์น็ต ก้าวเขา้สูโ่มบายแบงกิ�ง มกีารพฒันา
แอปพลิเคชนับนสมารท์โฟน ให้บรกิารธุรกรรมการเงินครบวงจร ลกูค้าสามารถใชบ้รกิาร “ถอน-โอน-จา่ย-

ซื�อขายกองทนุ-กู้เงิน” เรยีกได้วา่ทกุอยา่งเกิดขึ�นได้บนโลกออนไลน์ ผ่านโทรศัพท์มอืถือ หรอืสมารท์ดีไวซ ์

ลกูค้าของธนาคารไมจ่าํเป�นต้องใชบ้รกิารสาขาอีกต่อไป การพฒันาเทคโนโลยกีารเงินมุง่ไปสูอ่นาคต 

มกีารนํา AI หรอืป�ญญาประดิษฐม์าพฒันาเพื�อชว่ยจบัพฤติกรรมการใชช้วีติจากการใชจ้า่ยผ่านธุรกรรม
การเงิน เชน่ ขอ้มูลการชอ็ปป�� งออนไลน์ พฤติกรรมการเลือกซื�อสนิค้า การใชโ้ปรโมชนั การเล่นเกม หรอื
ขอ้มูลตําแหน่งที�อยูจ่ากโทรศัพท์มอืถือ นํามาสูก่ารพฒันาผลิตภัณฑ์การบรกิารใหม ่ที�มุง่เป�าเจาะกลุ่มลกูค้า
แต่ละกลุ่มได้ตรงเป�าหมาย

ในชวีติวถีิใหม ่การเวน้ระยะห่างทางสงัคมกลายเป�นแนวทาง
ใหมที่�ต้องปฏิบติัตาม จงึทําให้รูปแบบการทํางานแบบเดิมที�
ต้องเขา้ออฟฟ�ศกลายเป�นต้องทํางานจากที�บา้น (Work
From Home) ทําให้การใชเ้ทคโนโลยด้ีานการประชุมทาง
ไกลผ่านระบบเครอืขา่ย มกีารนํามาใชอ้ยา่งแพรห่ลายมาก
ขึ�น โดยมแีอฟพลิเคชนัที�สนับสนุนการทํางานจากที�บา้นมี
หลายกหลายทั�งแบบให้ใชง้านฟร ีและต้องจา่ยค่าบรกิารหาก
ต้องการใชเ้พิ�มเติมจากฟ�งก์ชนัปกติ ตัวอยา่งแอปพลิเคชนั
ที�รองรบัการทํางานที�บา้น เชน่ Zoom, Meet, Teams,
Skype, Messenger, Line เป�นต้น นอกจาก
แอปพลิเคชนัที�ใชใ้นการพูดคยุกันแล้ว ในการทํางานยงั
จาํเป�นต้องใชง้านแอปพลิเคชนัที�ชว่ยอํานวยความสะดวกใน
การทํางาน เชน่ Office365, Google Workspace หรอื
แมแ้ต่แอปพลิเคชนัที�ชว่ยให้ทํางานจากที�บา้นแต่เสมอืน
ทํางานที�ออฟฟ�ศ ตัวอยา่งเชน่ VPN, Cloud Service

ดิจทัิลแบงกิ�ง
เริ�มมบีทบาทมากขึ�น

ที�มาของภาพ : 
1: https://bit.ly/2RheWyt
2: https://www.cygnet-it.org/using-teams-meet-and-zoom-tips-and-insight
3: https://www.opensourcedworkplace.com/news/google-workspace-vs-microsoft-office-365
4: https://www.uih.co.th/th/internet-solutions-vas/value-added-services/ssl-vpn

ดิจทัิลแบงกิ�ง แมจ้ะเป�นเทคโนโลยทีางการเงิน แต่เมื�อเกิด
เหตกุารณ์การแพรร่ะบาดรอบใหมใ่นประเทศไทย สาขาของ
ธนาคารหลายแห่งในจุดที�เกิดการแพรร่ะบาดต้องป�ดตัวลง
ไป แต่ก็ยงัสามารถใชบ้รกิารทางด้านดิจทัิลได้โดยไมส่ะดดุ
ลง และจะยิ�งเรง่รดัให้ลกูค้าของธนาคารได้เขา้มาใชบ้รกิาร
เพิ�มมากขึ�นอีกด้วย

ทํางานที�บา้นไมต้่องพบหน้า

1

2

3

4
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ในวกิฤตที�เกิดขึ�นมกีารพฒันาหุ่นยนต์และโดรนขึ�นมาอยา่งมากขึ�นเพื�อชว่ยให้เกิด
ความสะดวกสบาย และสามารถลดระยะห่าง การสมัผัส เพื�อลดการแพรร่ะบาดของ
โรคได้ ตัวอยา่งเชน่ ที�เมอืงอู่ฮั�น ประเทศจนี มกีารนํา "หุ่นยนต์" เขา้มาทํางานรว่ม
กับบุคลากรทางการแพทยเ์พื�อรบัมอืกับผู้ป�วยจาํนวนมาก ทั�งหุ่นยนต์สง่อาหารและ
ยา ชว่ยลดการทํางานและลดอัตราการติดเชื�อแก่บุคลากรทางการแพทย ์รวมถึง
ลดการใชชุ้ดป�องกัน นอกจากนี� เทคโนโลยยีงัชว่ยให้การตรวจวนิิจฉัยโรคได้
รวดเรว็ขึ�น โดยจนียงัใช ้CT Scan ในการตรวจหาผู้ติดเชื�อ COVID-19 อีกด้วย

ที�มาของภาพ : 
1,2,4:  https://news.thaipbs.or.th/content/292558COVID-19
3: https://www.siamvr.com/vr-apps/vr-medical-training-on-oculus-quest
5: https://www.prachachat.net/d-life/news-491336
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จะเห็นได้วา่ภาพตัวอยา่งเหล่านี� เป�นการปรบัตัวของมนุษยผ์่านการใชเ้ทคโนโลย ีเพื�อสรา้งนวตักรรมในการ
เผชญิวกิฤตระดับโลก ที�ก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ตั�งแต่ ธุรกิจ การแพทย ์วถีิชวีติ ซึ�งมผีล
ทั�งเยาวชน วยัทํางาน และกลุ่มผู้สงูอายุ ที�ต้องเตรยีมพรอ้มและรบัมอืกับวถีิชวีติแบบใหมที่�เกิดขึ�น ในอดีต
การเกิดวกิฤตจะทําให้เกิดการพฒันาเครื�องมอื และเกิดการเรยีนรูที้�จะอยูร่อด จนเครื�องมอืและวธิกีารนั�น ๆ
กลายมาเป�นมาตรฐานใหมใ่นระยะยาว ทั�งนี� สถานการณ์ที�เกิดขึ�น จะทําให้เราได้เรยีนรู ้และพฒันาไปใน
ทิศทางใด จะสามารถควบคมุ และปรบัตัวได้ดีขนาดไหน ยงัคงเป�นคําถามที�ต้องดกัูนต่อไปอีกในอนาคต

นอกจากพน่ฆา่เชื�อแล้ว ในทางธุรกิจและการแพทย ์ยงัมกีารนําโดรนมาใช้
ในการสง่ของ จากที�หนึ�งไปยงัอีกที�หนึ�ง โดยการควบคมุระยะไกล ทําให้ผู้
ใชบ้รกิารทั�งประชาชนและบุคลากรทางการแพทยม์คีวามปลอดภัยมากขึ�น

5

โดรนเป�นอีกหนึ�งเทคโนโลยทีี�มกีารนํามาชว่ยในการควบคมุการแพรร่ะบาด
และทําความสะอาด โดยหมูบ่า้นในมณฑลเหอหนานตอนกลางของจนี มกีาร
ใชโ้ดรนฉีดสเปรยฆ์า่เชื�อท่ามกลางการแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 

 

หุ่นยนต์และโดรน
เขา้มามบีทบาทมากขึ�น

นอกจากนี�ยงัมกีารใชหุ้่นยนต์ในการพน้ฆา่เชื�อในพื�นที�ในชุมชน 
โดยการควบคมุระยะไกลทําให้ลดการสมัผัสและสามารถเขา้ถึงพื�นที�
ได้สะดวกมากขึ�น การจาํกัดการแพรร่ะบาดก็ทําได้ดีขึ�นอีกด้วย

ไต้หวนัได้พฒันาเทคโนโลยภีาพเสมอืนจรงิ Virtual Reality สอนนักเรยีน
แพทยใ์นการรกัษาผู้ป�วย COVID-19 ฝ�กขั�นตอนรกัษา โดยไมจ่าํเป�นต้อง
ทดลองรกัษากับคนไขจ้รงิ ที�อาจเพิ�มความเสี�ยงให้กับแพทยแ์ละคนไข้
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แรงงานนอกระบบ
วา่ด้วย

ป�จจุบนัผู้คนจาํนวนมากคงจะเคยได้ยนิคําวา่แรงงานนอกระบบจากแหล่งต่างๆ แรงงานนอกระบบนี�
หมายความวา่อยา่งไรและหมายถึงใครบา้ง หลายคนอาจคิดวา่แรงงานนอกระบบคือแรงงานที�
เกี�ยวขอ้งกับเรื�องที� ผิดกฎหมาย เชน่ แรงงานขา้มชาติหลบหนีเขา้เมอืง คนทํางานขายบรกิารทาง
เพศ หรอืบางคนอาจจะนึกถึงแมบ่า้นที�รวมกลุ่มกันทํากล้วยฉาบขายในนามสนิค้าโอท็อป

HR  CORN
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ดร.อดิศักดิ� สบืธรรมมา

ดังนั�นเมื�อได้ยนิการกล่าวถึงแรงงานนอกระบบ จงึต้องทําความเขา้ใจให้ชดัเจนวา่ผู้กล่าวคําวา่
แรงงานนอกระบบกําลังหมายถึงคนกลุ่มใด และกําลังพูดถึงแรงงานนอกระบบโดยมจุีดมุง่หมาย
อยา่งไร

มคํีาอธบิายที�แตกต่างหลากหลายเมื�อกล่าวถึงแรงงานอกระบบ เชน่ ให้ความหมายของ
แรงงานนอกระบบโดยมุง่พจิารณาถึงสถานที�ทํางานของแรงงานนอกระบบ ด้วยการอธบิาย
วา่แรงงานนอกระบบคือแรงงานที�ทํางานในสถานประกอบการที�ไมไ่ด้จดทะเบยีนตามกฎหมาย
หรอืพจิารณาไปที�การได้รบัความคุ้มครองจากการทํางานโดยให้ความหมายวา่ แรงงานนอก
ระบบคือแรงงานที�ไมไ่ด้รบัความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน (Munro, 2011)

นอกจากนี�ยงัเป�นกลุ่มคนที�ไมไ่ด้ทํางานอยูใ่นสถานประกอบการ ไมม่กีารจา่ยค่าจา้ง ค่าตอบแทนที�
แน่นอน รวมทั�งยงัหมายรวมถึงกลุ่มคนผู้ประกอบอาชพีอิสระ หรอืผู้ที�ทํางานชั�วคราว

วรรณธรรม กาญจนสวุรรณ และคณะ (2552) ได้อธบิายวา่ ลักษณะการประกอบอาชพี
แรงงานนอกระบบ เป�นงานที�มลัีกษณะการทํางานแบบรายวนั ซึ�งไมม่นีายจา้งระยะเวลาในการ
ทํางานต่อวนัไมแ่น่นอนรายได้ไมเ่พยีงพอต่อการออม ขาดการรวมกลุ่มด้วยขอ้จาํกัดต่างๆ 
ไมส่ามารถระบุนายจา้ง/ผู้วา่จา้งที�แท้จรงิ (กลุ่มที�ไปทําที�บา้นโดยผ่านคนกลาง)
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นอกจากนี�ฉันทนา จนัทวงศ์และคณะ (2559) ได้ให้ความหมายของแรงงานนอกระบบสงูอายุ
(Elderly Informal Workers) หมายถึง ผู้มงีานทําที�มอีายุตั�งแต่ 60 ป�ขึ�นไป ที�ไมม่รีะบบ
ประกันสงัคมหรอืสวสัดิการด้านสทิธคิุ้มครองสขุภาพตามกฎหมายแรงงาน สวสัดิการขา้ราชการ
หรอืรฐัวสิาหกิจ แต่ยงัคงได้รบัสทิธกิารรกัษาพยาบาลจากหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ ได้แก่ 
ผู้ที�ทําการผลิตที�บา้น กลุ่มวสิาหกิจชุมชน การจา้งงานนอกระบบ การจา้งงานตนเอง งานรบั
เหมาชว่ง เป�นต้น ที�สาํคัญแรงงานกลุ่มนี�ไมย่งัไมร่บัความคุ้มครองหรอืหลักประกันทางสงัคม
จากสว่นราชการ รฐัวสิาหกิจ องค์การปกครองสว่นภมูภิาคหรอืสว่นท้องถิ�น ทั�งยงัไมไ่ด้อยูใ่น
ความคุ้มครองของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ประกันสงัคม ทําให้ไมม่หีลักประกันด้านความ
มั�นคงและการชดเชยต่างๆ เชน่ ค่าตอบแทนที�ไมเ่ป�นธรรม จา่ยไมแ่น่นอนไมต่รงเวลา ไมม่ี
ประกันความปลอดภัยในการทํางาน ไมม่เีงินออมยามเกษียณ และไมม่เีงินชดเชยหลังเลิกจา้ง

กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน (2551) ได้ศึกษาการคุ้มครองแรงงานนอกระบบในต่าง
ประเทศ สว่นใหญ่จะเน้นการคุ้มครองแรงงานนอกระบบใน 4 กลุ่มใหญ่ คือ แรงงาน
เกษตรกรรม แรงงานที�รบังานไปทําที�บา้น ผู้ทํางานอิสระ และแรงงานที�ทํางานไมเ่ต็มเวลา แต่ก็
อาจจะมกีารออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบบางกลุ่มเป�นพเิศษ  ในกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานของประเทศไทย ได้บญัญัติไวใ้นมาตรา 22 วา่ “งานเกษตรกรรม งานประมงทะเล งาน
บรรทกุหรอืขนถ่ายสนิค้าเรอืเดินทะเล งานที�รบัไปทําที�บา้น งานขนสง่ และงานอื�นตามที�กําหนด
ในพระราชกฤษฎีกาจะกําหนดในกฎกระทรวงให้มกีารคุ้มครองแรงงานกรณีต่างๆ แตกต่างไป
จากพระราชบญัญัตินี�ก็ได้” ซึ�งจะได้รบัการคุ้มครองตามกฎหมายนี�และตามกฎหมายอื�นๆ ก็ได้

ในบรบิทของอุตสาหกรรมการผลิต ภาคบรกิารหรอืภาคอุตสาหกรรมอื�นๆ การใชแ้รงงาน
ต่างด้าวเขา้มาทํางาน มกีารกําหนดโดยใชพ้ระราชกําหนดการบรหิารจดัการการทํางานของคน
ต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื�อคุ้มครองแรงงานดังกล่าว เชน่ มาตรา ๕๑ คนต่างด้าวที�ทํางานกับ
นายจา้งตามมาตรา ๔๓ หรอืมาตรา ๔๖ ถ้าออกจากงานก่อนครบสญัญาจา้ง จะทํางานกับ
นายจา้งอื�นใดมไิด้ เวน้แต่จะพสิจูน์ให้นายทะเบยีนเห็นวา่การที�ตนออกจากงานเป�นเพราะความ
ผิดของนายจา้ง หรอืได้ชาํระค่าเสยีหายให้นายจา้งเดิมแล้ว ในกรณีเชน่นั�นให้นายทะเบยีนออก
ใบอนุญาตทํางานให้ใหมห่รอืสลักหลังใบอนุญาตทํางานเพื�อแสดงถึงสทิธใินการเปลี�ยนนายจา้ง
เพื�อเป�นการคุ้มครองสทิธทัิ�งนายจา้งและลกูจา้งที�มลัีกษณะเป�นคนต่างด้าว ซึ�งไมอ่าจเขา้สู่
ระบบการจา้งงานที�ถกูต้องของกฎหมายไทยได้
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ในวรรคสองได้บญัญัติวา่ “ค่าเสยีหายตามวรรคหนึ�ง ได้แก่ ค่าใชจ้า่ยทั�งปวงในการนําคน
ต่างด้าวนั�นมาทํางานคํานวณตามสดัสว่นของระยะเวลาที�คนต่างด้าวนั�นทํางานไปแล้ว” ซึ�งจะ
ทําให้ลกูจา้งได้สทิธเิกี�ยวกับค่าจา้งที�ยงัคงค้างจา่ยจากนายจา้ง

การจดัการด้านแรงงานวา่เป�นแรงงานในระบบหรอืนอกระบบหรอืไม ่หากใชห้ลักเกณฑ์การ
พจิารณาโดยอาศัย หลักเกณฑ์แรงงานนอกระบบคือแรงงานที�ไมไ่ด้รบัความคุ้มครองตาม
กฎหมายแรงงาน ในลักษณะดังกล่าว แรงงานที�ไมว่า่จะในทางกฎหมายหรอืในทางปฏิบติัไมถ่กู
ครอบคลมุหรอืถกูครอบคลมุแต่ไมเ่พยีงพอจากการจดัการที�เป�นทางการ หรอือาจพจิารณาอีก
อยา่งหนึ�งได้วา่ การทํางานนอกระบบ (informal employment) คือ การทํางาน ซึ�งไมอ่ยู่
ภายใต้โครงสรา้งที�เป�นทางการของรฐั เชน่ การเก็บภาษีของรฐั การกํากับควบคมุในสถานที�
ทํางานในเชงิกฎหมาย และการคุ้มครองทางสงัคม ดังนั�นการทํางานนอกระบบจงึหมายรวมถึง
ทั�งการทํางานในสถานประกอบการที�เป�นทางการและที�ไมเ่ป�นทางการรวมถึงการจา้งงานตนเอง
นั�นเอง
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Munro, R. (2011). A Literature Review on Trade and Informal Labour Markets in
Developing Countries. OECD Trade Policy Working Papers, No.132, OECD Publishing
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ดร.พสิษิฐ ์บงึบวั

การจดัการโลจสิติกส์
ในรูปแบบชวีติวถีิใหม่

BORDER TRADE & LOGIS TRICK

การสวมหน้ากาก
อนามยัในที�ชุมชน [2]

การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้สง่ผลกระทบต่อสงัคมในทกุ
ภาคสว่น โดยทั�วโลกมผีู้ติดเชื�อไปแล้วมากกวา่ 161 ล้านราย และมผีู้เสยีชวีติไปแล้วกวา่ 3.3 ล้านราย
สาํหรบัประเทศไทยมผีู้ติดเชื�อไปแล้วมากกวา่แสนราย และมผีู้เสยีชวีติไปแล้วมากกวา่ห้ารอ้ยราย [1]
ป�จจุบนัยงัคงพบวา่มจีาํนวนผู้ติดเชื�อและเสยีชวีติเพิ�มขึ�นอยา่งต่อเนื�อง การแพรร่ะบาดของ
COVID-19 ทําให้เกิดการเปลี�ยนแปลงรูปแบบการใชช้วีติของคนสูช่วีติวถีิใหม ่(New Normal)
เชน่ การสวมหน้ากากอนามยัเมื�ออยูน่อกเคหสถาน การงดหรอืลดการเดินทางระหวา่งประเทศและ
ภายในประเทศ การปรบัรูปแบบการทํางานเป�นการทํางานที�บา้น (Work from home) เป�นต้น

การทํางานที�บา้น 
(WORK FROM HOME) [3]

รฐับาลไทยได้ให้ความสาํคัญกับการควบคมุการการแพรร่ะบาดของ COVID-19 โดยมมีาตรการ
ต่าง ๆ เพื�อควบคมุพื�นที�การระบาด รวมไปถึงการฉีดวคัซนีให้กับประชาชนเพื�อสรา้งภมูคิุ้มกันหมู ่
ซึ�งถือเป�นเรื�องสาํคัญและเรง่ด่วนอยา่งยิ�ง จงึกําหนดให้การฉีดวคัซนีเป�นวาระแห่งชาติ 

การใชว้คัซนีป�องกัน
COVID-19 [4]

11



BORDER TRADE & LOGIS TRICK

ธุรกิจการค้า
ออนไลน์ [6]

การแพรร่ะบาดของ COVID-19 สง่ผลทั�ง
ด้านลบและบวกต่อธุรกิจต่าง ๆ มากบา้งน้อย
บา้งต่างกันไป ธุรกิจด้านการท่องเที�ยวและ
ธุรกิจบรกิารที�เกี�ยวเนื�องกับการท่องเที�ยว เชน่
สายการบนิ โรงแรม รา้นอาหาร ดเูหมอืนจะได้
รบัผลกระทบเป�นอยา่งมากจากการหายไปของ
นักท่องเที�ยว เป�นเหตใุหผู้ป้ระกอบการหลาย
รายต้องป�ดกิจการเนื�องจากขาดรายได้และทน
แบกรบัต้นทนุการประกอบกิจการไมไ่หว

ผลกระทบของ COVID-19
 ต่อธุรกิจการท่องเที�ยว [5]

ในขณะเดียวกันก็ดเูหมอืนธุรกิจบางประเภทจะ
เติบโตขึ�นจากการแพรร่ะบาดของ COVID-19
เชน่ ธุรกิจเกี�ยวกับการผลิตอุปกรณ์หรอื
เวชภัณฑ์ทางการแพทย ์ธุรกิจการค้าออนไลน์
ธุรกิจการใหบ้รกิารขนสง่สนิค้า ธุรกิจการสง่
อาหาร (Food delivery) เป�นต้น
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BORDER TRADE & LOGIS TRICK

Adults (18
years old and

above)

การแพรร่ะบาดของ COVID-19 ทําใหก้ารดําเนินชวีติของคนเกิดการ
เปลี�ยนแปลง ดังนั�นผูป้ระกอบการด้านการจดัการโลจสิติกส ์ซึ�ง
ประกอบด้วยกิจกรรมการวางแผนหรอืการคาดการณ์ความต้องการ
ของลกูค้า (Demand Forecasting and Planning) การให้
บรกิารแก่ลกูค้าและกิจกรรมสนับสนุน (Customer Service and
Support) การสื�อสารด้านโลจสิติกสแ์ละการจดัการคําสั�งซื�อ
(Logistics Communication and OrderProcessing) 
การจดัซื�อจดัหา (Purchasing and Procurement) การขนถ่าย
วสัดแุละการบรรจุหบีหอ่ (Materials Handling and
Packaging) การจดัการคลังสนิค้า (Warehousing and
Storage) การบรหิารสนิค้าคงคลัง (Inventory
Management) การขนสง่ (Transportation) และโลจสิติกส์
ยอ้นกลับ (Reverse Logistics) ต้องใหค้วามสาํคัญในการจดัการ
ด้านต้นทนุ เวลา และการตอบสนองความพงึพอใจของลกูค้าอยา่งครบ
ถ้วน เชน่ การตอบสนองคําสั�งซื�อ การจดัสง่ที�ตรงต่อเวลา การลด
ต้นทนุการดําเนินการ และจาํนวนรอบหมุนของสนิค้าคงคลัง เป�นต้น
ทั�งนี�การจดัการโลจสิติกสจ์าํเป�นต้องนํานวตักรรมและเทคโนโลยเีขา้มา
ชว่ยในการดําเนินงาน เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพในการดําเนินงานและลด
การใชแ้รงงานจากคนซึ�งเป�นพาหะของการกระจายเชื�อไวรสั 

การคัดแยกพสัดุ
อัตโนมติั [7]

หุ่นยนต์
ขนถ่ายวสัด ุ[8]

อ้างอิง
[1] www.thairath.co.th/event_corona
[2] www.khaosod.co.th/covid-19/news_4021563
[3] workpointtoday.com/covid-161/
[4] www.thairath.co.th/news/local/2022121
[5] www.bbc.com/thai/thailand-53535541
[6] www.prachachat.net/marketing/news-146360
[7] www.xinhuathai.com/china/176412_20210210
[8] mikeshouts.com/boston-dynamics-handle-evolved-into-an-ostrich-like-logistic-robot

การแพรร่ะบาดของ COVID-19 ซึ�งยงัไมท่ราบวา่จะอยูกั่บเราไปอีกนานเท่าใด และถึงแมก้ารควบ
คมุการแพรร่ะบาดจะทําได้เป�นอยา่งดีและมปีระสทิธภิาพ แต่การดําเนินชวีติต่อจากนี�จะไมเ่หมอืนเดิม
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        ภมูปิ�ญญาท้องถิ�นเป�นรากฐานสาํคัญของการดํารงชวีติของชุมชนท้องถิ�น ทั�งนี�เพราะวา่ภมูปิ�ญญาท้อง
ถิ�นเป�นสรรพวชิาความรูที้�ชุมชนใชแ้ก้ป�ญหาหรอืจรรโลงชวีติของเขาไมว่า่จะเป�นความรูที้�มกีารสั�งสม มกีาร
ประยุกต์ใชม้ายาวนานหรอืชุมชนรบัมาจากภายนอก ล้วนแต่เป�นความรูที้�ผ่านการพสิจูน์วา่เขา้กันได้กับวถีิชวีติ
ด้านอื�น ๆ ของชุมชนท้องถิ�น ภมูปิ�ญญาท้องถิ�นยงัเป�นความรูส้าธารณะที�คนสว่นใหญ่สามารถนําไปใชไ้ด้ หาก
ภมูปิ�ญญาท้องถิ�นจะสามารถดํารงอยูไ่ด้ยาวนาน จาํเป�นต้องมศัีกยภาพในการปรบัเปลี�ยนให้เหมาะสมกับสภาพ
แวดล้อมหรอืบรบิทที�เปลี�ยนแปลงไปในการนําภมูปิ�ญญาท้องถิ�นมาใชจ้ะต้องมภีมูคิุ้มกันทางป�ญญาของตนเอง
คือ การพฒันาคนในชุมชนท้องถิ�นให้มอิีสรภาพทางการคิด มคีวามเป�นตัวของตัวเอง สามารถวเิคราะห์พฒันา
แบบใหม ่วเิคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ของภมูปิ�ญญาของตนเองและสิ�งที�นําเขา้จากภายนอกเพื�อเลือกประยุกต์ใช้
อยา่งชาญฉลาดและมกีารปรบัใชใ้ห้เหมาะสมกับสถานการณ์ป�จจุบนั น่าจะเป�นหนทางหนึ�งที�ชว่ยให้ชุมท้องถิ�น
อยูร่อดอยา่งยั�งยนืทั�งป�จจุบนั และอนาคต  อยา่งไรก็ตาม ทั�งการแพทยแ์ผนไทย และการแพทยพ์ื�นบา้นไทย
ต่างก็เป�นภมูปิ�ญญาที�แสดงอัตลักษณ์ความเป�นชาติไทย เป�นความภาคภมูใิจของคนไทย ที�ยงัคงรกัษาศาสตร์
การแพทยข์องชาติไวไ้ด้ในท่ามกลางการแสวงหาทางเลือกในการดแูลรกัษาสขุภาพและกระแสการเขา้มาของ
ศาสตรก์ารแพทยท์างเลือกต่างๆ ดังนั�นในการพฒันาการแพทยพ์ื�นบา้นไทยที�ผ่านมา จงึไมไ่ด้แบง่แยกวา่
เป�นการแพทยพ์ื�นบา้นไทยหรอืการแพทยพ์ื�นบา้นไทยประยุกต์ เนื�องจากการแพทยพ์ื�นบา้นไทยประยุกต์เป�นการ
พฒันาต่อยอดภมูปิ�ญญาเพื�อรกัษาและฟ�� นฟูการแพทยพ์ื�นบา้นไทยให้กลับคืนมา ดังนั�นผู้ที�พฒันาการแพทยพ์ื�น
บา้นไทยอยา่งเขา้ใจในจติวญิญาณของการแพทยพ์ื�นบา้นไทยอยา่งแท้จรงิ จะไมม่กีารแบง่แยกการแพทยพ์ื�น
บา้นไทย และการแพทยพ์ื�นบา้นไทยประยุกต์ แต่จะสรา้งความรว่มมอืรว่มใจให้ภมูปิ�ญญาของชาติก้าวเดินไป
ด้วยกันอยา่งภาคภมูใิจในความเป�นไทย ยกระดับภมูปิ�ญญาของชาติให้เทียบทันอารยประเทศ และก้าวไกลสู่
สากลอยา่งยั�งยนืต่อไปในอนาคต
        บทความวชิาการนี�มวีตัถปุระสงค์ เพื�อที�จะให้เห็นการพฒันาภมูปิ�ญญาท้องถิ�นให้คงอยูคู่่สงัคมไทยเพื�อที�
จะไมม่กีารแบง่แยกการแพทยพ์ื�นบา้นไทย และการแพทยพ์ื�นบา้นไทยประยุกต์ แต่จะสรา้งความรว่มมอืรว่มใจ
ให้ภมูปิ�ญญาของชาติก้าวเดินไปด้วยกันอยา่งภาคภมูใิจในความเป�นไทย ยกระดับภมูปิ�ญญาของชาติให้เทียบ
ทันอารยประเทศ และก้าวไกลสูส่ากลอยา่งยั�งยนื ต่อไปในอนาคต

การพฒันาภมูปิ�ญญา
ท้องถิ�นให้คงอยูคู่่สงัคมไทย

PUBLIC ADMISNISTRATION FOR SOCIAL RESPONSIBILITY

รฐัประศาสนศาสตร:์ การบรหิารเพื�อความรบัผิดชอบต่อสงัคม

ผศ.ดร.อัญชลี มบุีญ

The  Local  Wisdom  Development  for the  Thai  Society  Retention

บทคัดยอ่

คําสาํคัญ :  การพฒันา /ภมูปิ�ญญาท้องถิ�น  / สงัคมไทย
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        ภมูปิ�ญญาท้องถิ�น เป�นความรู ้ความชาํนาญในการผลิตสนิค้าที�เกิดจากการคิดค้น ทดลอง ลองผิดลอง
ถกูและสั�งสมความรูเ้พิ�มขึ�นจากบุคคลไปสูค่รอบครวัและชุมชนมกีระบวนการถ่ายทอดสบืต่อกันมาจนถึงป�จจุบนั
ภมูปิ�ญญาท้องถิ�นเกี�ยวกับการผลิตสนิค้ามทีี�มาจาก 2 สว่น คือ สว่นที�หนึ�งมพีื�นฐานสบืทอดมาจากบรรพบุรุษ
ได้แก่ ภมูปิ�ญญาการทําขนมกระยาสารท ภมูปิ�ญญาการทําเสื�อกก ภมูปิ�ญญาจกัรสานไมไ้ผ่ และภมูปิ�ญญาการ
ทําจกัสานไมไ้ฝ�หุ้มเซรามคิอีกสว่นหนึ�งเป�นภมูปิ�ญญาที�มทีี�มาและการก่อเกิดมาจากประสบการณ์ใหมใ่นชุมชน
เพื�อใชแ้ก้ไขป�ญหาของตนเองได้แก่ ภมูปิ�ญญาการแกะสลักไมไ้ผ่ ภมูปิ�ญญาการทําทองเหลืองสาน ภมูปิ�ญญา
การทําทเุรยีนทอดกรอบ และภมูปิ�ญญาการทําปลาสลิด ภมูปิ�ญญาเป�นความรูที้�ประกอบไปด้วยคณุธรรม ซึ�ง
สอดคล้องกับวถีิชวีติดั�งเดิมนั�น ชวีติของชาวบา้นไมไ่ด้แบง่แยกเป�นสว่นๆ หากแต่ทกุอยา่งมคีวามสมัพนัธกั์น
ทํามาหากิน การรว่มกันในชุมชน การปฏิบติัศาสนา พธิกีรรมและประเพณี ความรูเ้ป�นคณุธรรม เมื�อผู้คนใช้
ความรูน้ั�นเพื�อสรา้งความสมัพนัธที์�ดีระหวา่ง คนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ�งเหนือธรรมชาติ ความรู้
เหล่านี�เกี�ยวขอ้งกับการดําเนินชวีติ เป�นแนวทาง หลักเกณฑ์ วธิปีฏิบติัเกี�ยวกับความสมัพนัธร์ะหวา่งสามาชกิ
ของครอบครวั ความสมัพนัธกั์บคนอื�น ความสมัพนัธกั์บผู้ล่วงลับไปแล้ว กับสิ�งศักดิ�สทิธิ� และกับธรรมชาติ
ความสมัพนัธกั์บธรรมชาติ ผู้คนสมยัก่อนพึ�งพาอาศัยธรรมชาติแทบทกุด้าน ตั�งแต่อาหารการกิน เครื�องนุ่งห่ม
ทีอยูอ่าศัย และยารกัษาโรค วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยยีงัไมพ่ฒันาก้าวหน้าเหมอืนทกุวนันี� ยงัไมม่รีะบบการค้า
แบบสมยัใหม ่ ชาวบา้นมหีลักเกณฑ์ในการใชส้ิ�งของในธรรมชาติ ไมตั่ดไมอ่้อน ทําให้ต้นไมใ้นป�าขึ�นแทนที�ถกูตัด
ไปตลอดเวลา ชาวบา้นยงัไมรู่จ้กัสารเคม ีไมใ่ชย้า่ฆา่แมลง ฆา่หญ้าที�เน่าเป�� อยเป�นปุ�ย ทําให้ดินอุดมสมบูรณ์ นํ�า
สะอาดไมเ่หือดแห้ง ชาวบา้นเคารพธรรมชาติ เชื�อวา่มเีทพมเีจา้สถิตอยูใ่นดิน นํ�า ป�า เขา สถานที�ทกุแห่งจะทํา
อะไรต้องขออนุญาต และทําความเคารพ และพอดีพองาม ชาวบา้นรูค้ณุธรรมชาติ ที�ให้ชวีติแก่ตน พธิกีรรม
ต่างๆ ล้วนแสดงออกถึงแนวคิดดังกล่าว เชน่งานบุญพธิเีกี�ยวกับ นํ�า ขา้ว ป�าเขารวมถึงสตัว ์บา้นเรอืน เครื�อง
ใชต่้างๆ มพีธิสีูข่วญัขา้ว เป�นต้น
        ความสมัพนัธกั์บสิ�งเหนือธรรมชาติ ชาวบา้นรูว้า่มนุษยเ์ป�นเพยีงสว่นเล็กๆ สว่นหนึ�งของจกัรวาล ซึ�งเต็ม
ไปด้วยความเรน้ลับ มพีลังและอํานาจทีเขาไมอ่าจจะหาคําอธบิายได้ ความเรน้ลับดังกล่าวรวมถึงญาติพี�น้องและ
ผู้คนที�ล่วงลับไปแล้ว ชาวบา้นยงัมคีวามสมัพนัธกั์บพวกเขา ทําบุญและราํลึกถึงอยา่งสมํ�าเสมอทกุวนัหรอืใน
โอกาสสาํคัญๆ การเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนจะสง่ผลให้เกิดการเปลี�ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ และภมูปิ�ญญาของ
ไทยจะแปรเปลี�ยนตามกระแสการไหลเวยีนของประชากรในภมูภิาคที�เขา้มาติดต่อทําธุรกิจกันมากขึ�น ดังนั�น
เพื�อธาํรงไวซ้ึ�งความเป�นอัตลักษณ์ด้านภมูปิ�ญญาของไทย จาํเป�นอยา่งยิ�งที�จะต้องชว่ยกันพฒันาและสบืสาน
มรดกทางภมูปิ�ญญา โดยอาศัยบุคคลที�มปีระสบการณ์ ทักษะ ความรู ้และจติวญิญาณทางภมูปิ�ญญา ถ่ายทอด
องค์ความรูดั้งกล่าวให้แก่คนรุน่ใหมที่�สนใจเรยีนรูแ้ละสบืสานงานด้านภมูปิ�ญญาของไทย นําไปศึกษาเพิ�มเติม
ทดลองฝ�กปฏิบติัจนมคีวามรู ้ความชาํนาญ และถ่ายทอดภมูปิ�ญญาให้แก่คนรุน่ต่อๆ ไป
 
        ป�จจุบนัประชาชน องค์กรภาครฐั และเอกชน ต่างตระหนักถึงการเตรยีมความพรอ้มในการเขา้สูป่ระชาคม
อาเซยีน โดยมแีนวทางการเตรยีมความพรอ้มที�แตกต่างกันไปตามบทบาทหน้าที� ซึ�งหากมกีารบูรณาการรว่ม
กันอยา่งเหมาะสม จะสง่ผลให้ประเทศไทยมคีวามพรอ้มในการเขา้สูก่ารเป�นประชาคมอาเซยีน ในป� พ.ศ. 2558
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         เนื�องจากลักษณะเนื�อหาความรูเ้กี�ยวกับภมูปิ�ญญาท้องถิ�นหรอืภมูปิ�ญญาชาวบา้นที�มกีารผสมผสาน
กลมกลืนและเชื�อมโยงกันจนไมส่ามารถแยกออกจากกันได้โดยเด็ดขาด จงึมผีู้รูห้รอืนักวชิาการจดัแบง่ประเภท
ของภมูปิ�ญญาท้องถิ�นไทยไวแ้ตกต่างกันดังนี�คือ
        สาํนักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา (2547) ได้แบง่สาขาภมูปิ�ญญาท้องถิ�น โดยจาํแนกเป�น 9 ด้าน ดังนี�

ด้านอุตสาหกรรมและหตักรรม
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โครงสรา้งภมูปิ�ญญาท้องถิ�นไทย
จาํแนกตามประเภทของภมูปิ�ญญา

ด้านการแพทยแ์ผนไทย

ด้านเกษตรกรรม

ได้แก่ ความสามารถในการผสมผสานองค์
ความรู ้ทักษะ และเทคนิคด้านการเกษตรกับ
เทคโนโลย ีโดยการพฒันาบนพื�นฐานคณุค่า
ดั�งเดิม ซึ�งคนสามารถพึ�งตนเองใน
สภาวการณ์ต่างๆ ได้ เชน่  การทําการเกษตร
แบบผสมผสาน การแก้ป�ญหาการเกษตร
ด้านการตลาด การแก้ป�ญหาด้านการผลิต 
 และการรูจ้กัปรบัใชเ้ทคโนโลยทีี�เหมาะสมกับ
การเกษตร เป�นต้น

ได้แก่ การรูจ้กัประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหมใ่นการแปรรูป
ผลผลิตเพื�อการบรโิภคอยา่งปลอดภัย ประหยดั และเป�นธรรม

อันเป�นขบวนการให้ชุมชนท้องถิ�นสามารถพึ�งตนเองทาง
เศรษฐกิจได้ ตลอดทั�งการผลิตและการจาํหน่ายผลผลิตทาง

หัตกรรม เชน่ การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา
กลุ่มโรงส ีกลุ่มหัตกรรม เป�นต้น

ได้แก่ ความสามารถในการจดัการป�องกันและรกัษา
สขุภาพของคนในชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพึ�ง
ตนเองทางด้านสขุภาพและอนามยัได้ เชน่ ยาจาก
สมุนไพรอันมอียูห่ลากหลายการนวดแผนโบราณ
การดแูลและรกัษาสขุภาพแบบพื�นบา้น เป�นต้น

ด้านการจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดล้อม

ได้แก่ ความสามารถเกี�ยวกับการจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม ทั�งการอนุรกัษ์

การพฒันาและการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดล้อมอยา่งสมดลุและยั�งยนื เชน่ การบวชป�า

การสบืชะตาแมน่ํ�า การทําแนวปะการงัเทียม การ
อนุรกัษ์ป�าชายเลน การจดัการป�าต้นนํ�า และป�าชุมชน

เป�นต้นด้านกองทนุและธุรกิจชุมชน

ได้แก่ ความสามารถในด้านการสั�งสมและบรหิารกองทนุและ
สวสัดิการชุมชน ทั�งที�เป�นเงินตราและโภคทรพัยเ์พื�อเสรมิ
สรา้งความมั�นคงให้แก่ชวีติความเป�นอยูข่องสมาชกิในกลุ่ม
เชน่ การจดัการกองทนุของชุมชนในรูปของสหกรณ์ออม
ทรพัย ์รวมถึงความสามารถในการจดัสวสัดิการในการประกัน
คณุภาพชวีติของคนให้เกิดความมั�นคงทางเศรษฐกิจ สงัคม
และวฒันธรรมโดยการจดัตั�งกองทนุสวสัดิการรกัษาพยาบาล
ของชุมชน และการจดัระบบสวสัดิการบรกิารชุมชน

ด้านศิลปวฒันธรรม

ได้แก่ความสามารถในการสรา้งสรรค์ผลงาน
ทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ เชน่ จติรกรรม
ประติมากรรม นาฏศิลป� ดนตรทัีศนศิลป� 

คีตศิลป� การละเล่นพื�นบา้น และนันทนาการ
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        ภมูปิ�ญญาท้องถิ�นเป�นรากฐานสาํคัญของการดํารงชวีติของชุมชนท้องถิ�นทั�งนี�เพราะวา่ภมูปิ�ญญาท้องถิ�น
เป�นสรรพวชิาความรูที้�ชุมชนใชแ้ก้ป�ญหาหรอืจรรโลงชวีติของเขาไมว่า่จะเป�นความรูที้�มกีารสั�งสม มกีารประยุกต์
ใชม้ายาวนานหรอืชุมชนรบัมาจากภายนอก ล้วนแต่เป�นความรูที้�ผ่านการพสิจูน์วา่เขา้กันได้กับวถีิชวีติด้านอื�น ๆ
ของชุมชนท้องถิ�น ภมูปิ�ญญาท้องถิ�นยงัเป�นความรูส้าธารณะที�คนสว่นใหญ่สามารถนําไปใชไ้ด้ หากภมูปิ�ญญา
ท้องถิ�นจะสามารถดํารงอยูไ่ด้ยาวนาน จาํเป�นต้องมศัีกยภาพในการปรบัเปลี�ยนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมหรอื
บรบิทที�เปลี�ยนแปลงไปในการนําภมูปิ�ญญาท้องถิ�นมาใชจ้ะต้องมภีมูคิุ้มกันทางป�ญญาของตนเอง คือ การพฒันา
คนในชุมชนท้องถิ�นให้มอิีสรภาพทางการคิด มคีวามเป�นตัวของตัวเอง สามารถวเิคราะห์พฒันาแบบใหม ่วเิคราะห์
จุดอ่อน จุดแขง็ของภมูปิ�ญญาของตนเองและสิ�งที�นําเขา้จากภายนอกเพื�อเลือกประยุกต์ใชอ้ยา่งชาญฉลาดและมี
การปรบัใชใ้ห้เหมาะสมกับสถานการณ์ป�จจุบนั น่าจะเป�นหนทางหนึ�งที�ชว่ยให้ชุมท้องถิ�นอยูร่อดอยา่งยั�งยนืทั�ง
ป�จจุบนัและอนาคต จากขอ้ความดังกล่าวขา้งต้นจะเห็นได้วา่ สงัคมไทยจาํเป�นต้องมกีารพฒันาในสองทางหลักที�คู่
ขนานกันไป แนวทางแรก คือ การพฒันาในกระแสหลักเป�นการแขง่ขนัที�เน้นความมปีระสทิธภิาพสงูสดุในเวทีโลก
และอีกแนวทางหนึ�ง คือ การพฒันาชุมชนในระดับรากหญ้า ซึ�งต่างก็มเีป�าหมาย คือ การพฒันาที�ยั�งยนื จาํเป�น
ต้องหาทางรกัษาสมดลุของการพฒันาทั�งสองแนวทาง โดยมสีติและรูจ้กัรากเหง้าของตัวเอง โดยเฉพาะความ
สมัพนัธร์ะหวา่งผู้คนในชุมชนท้องถิ�นหลงเหลืออยูใ่ห้เห็น การพฒันาจะใชภ้มูปิ�ญญาท้องถิ�น (Local Wisdom)  
ของชาติก้าวเดินไปด้วยกันอยา่งภาคภมูใิจในความเป�นไทย ยกระดับภมูปิ�ญญาของชาติให้เทียบทันอารยประเทศ
และก้าวไกลสูส่ากลอยา่งยั�งยนืต่อไปในอนาคต

ด้านภาษาและวรรณกรรม

ด้านปรชัญา ศาสนา และประเพณี

ได้แก่ความสามารถในการอนุรกัษ์และสรา้งสรรค์ผลงานด้าน
ภาษา คือ ภาษาถิ�น ภาษาไทยในภมูภิาคต่างๆ

ได้แก่ การประยุกต์ใชห้ลักธรรมคําสอนทางศาสนาปรชัญาความเชื�อ
และประเพณีที�มคีณุค่าให้เหมาะสมต่อบรบิททางเศรษฐกิจ สงัคมเชน่
การถ่ายทอดวรรณกรรม คําสอน

ด้านโภชนาการ

ได้แก่ การประดิษฐแ์ละปรุงแต่งอาหาร
และยาได้เหมาะสมกับความต้องการของ

รา่งกายในสภาวการณ์ต่างๆตลอดจนผลิต
เป�นสนิค้าและบรกิารสง่ออกที�ได้รบัความ

นิยมแพรห่ลายมาก รวมถึงการขยาย
คณุค่าเพิ�มของทรพัยากรด้วย
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        คําวา่ “สิ�งแวดล้อม” ซึ�งเป�นที�เขา้ใจกันเป�น
อยา่งดีวา่ หมายถึง ทกุสิ�งที�อยูร่อบตัวนั�นเป�นนิยาม
ที�ผู้คนทั�วไปคุ้นเคย
    
        เมื�อกล่าวถึงคําวา่สิ�งแวดล้อม จะนึกถึง ดิน
นํ�า อากาศ ป�าไม ้ขยะและของเสยี เป�นสว่นใหญ่ 
ไมใ่ครจ่ะมคีนได้ยนิคําวา่ “สิ�งแวดล้อมศิลปกรรม”
สกัเท่าใดนัก 

        แล้ว..
        สิ�งแวดล้อมศิลปกรรม คือ อะไร   
        สิ�งแวดล้อมเกี�ยวขอ้งกับศิลปกรรมอยา่งไร 
        และศิลปกรรมเป�นสิ�งแวดล้อมหรอืไม ่
        
        ผู้เขยีนขออ้างอิงความหมายจากแหล่งขอ้มูล
ต่างๆ และนําสรุปนิยาม“สิ�งแวดล้อมศิลปกรรม” 
ได้ดังนี� (กองจดัการสิ�งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม, 2561)

สิ�งแวดล้อมศิลปกรรม
คือ อะไร ? ดร.สรินิาร ีเงินเจรญิ

SCISO-ENVI

สิ�งแวดล้อมศิลปกรรม 
ประกอบด้วย ตัวศิลปกรรม และสิ�งแวดล้อม

 ศิลปกรรม หมายถึง สรรพสิ�งที�มนุษยไ์ด้สรา้งหรอืกําหนด
ขึ�นทั�งในอดีตและป�จจุบนัด้วยความสามารถสติป�ญญา
กําลังกายกําลังใจ และได้รบัการยกยอ่งวา่มคีณุค่าในทาง
ศิลปวฒันธรรม ประวติัศาตร ์โบราณคดี และ เทคโนโลยี
ศิลปกรรม ที�กล่าวถึง สามารถแบง่ได้เป�น 2 ลักษณะ คือ
        ลักษณะที� 1 คือ ศิลปกรรมที�ใชง้านอยู ่(Living
monument) เชน่ วดั สถานที�ราชการ อาคารพาณิชย์
บา้นเรอืน ยา่นวฒันธรรม
        ลักษณะที� 2 คือ ศิลปกรรมที�ไมไ่ด้ใชง้านตามหน้าที�
เดิมแล้ว (Dead monument) เชน่ ซากโบราณสถาน
วดัรา้ง กําแพงเมอืง คเูมอืง แหล่งประวติัศาสตร ์และ
โบราณคดี

ดังนั�น สิ�งแวดล้อมศิลปกรรม จงึมคีวามหมาย
ครอบคลมุทั�งตัวศิลปกรรมและสิ�งแวดล้อมที�มคีวาม
สาํคัญและมผีลต่อสภาพหรอืคณุค่าของศิลปกรรมนั�น

คณุค่าของศิลปกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย ความดั�งเดิม (Authenticity) ซึ�งคงคณุลักษณะ 3 ประการ คือ 
1. อนุสรณ์ (Monuments) 
2. กลุ่มอาคาร (Groups of buildings) 
3. สถาน (Sites) 
ทั�งสามประการนั�นต้องมคีณุค่าอยา่งกวา้งขวางทางด้านประวติัศาสตร ์ศิลปะ หรอืวทิยาศาสตร ์
(UNESCO อ้างถึงใน สาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม, 2560)
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        คณุค่านั�นเป�นอารยธรรมของมนุษยที์�สบืทอดต่อกันมาจากอดีตจนถึงป�จจุบนั

        คณุค่าของของศิลปกรรมอันเป�นทรพัยากรที�ไมส่ามารถสรา้งขึ�นใหมไ่ด้ (UNESCO, 2013) เป�น

มรดกทางวฒันธรรมที�มสีิ�งแวดล้อมจะเขา้ไปเกี�ยวขอ้งกับศิลปกรรมในแง่ของการสรา้งสรรค์และทําลาย

        โดยมนุษยเ์ป�นผู้เรง่กระบวนการสรา้งสรรค์หรอืทําลายนั�น 

        เนื�องจากมนุษยเ์ป�นผู้สรา้งศิลปกรรมนั�น แมว้า่ตามวถีิธรรมชาติแล้ว ศิลปกรรมยอ่มจะเสื�อมโทรม

ไปตามเวลา แต่หลักฐานทางวชิาการบง่ชี�วา่การใชป้ระโยชน์อยา่งไมถ่กูต้อง ขาดความตระหนักรูเ้รื�องการ

อนุรกัษ์ของมนุษยทํ์าให้ศิลปกรรมหลายแห่งสญูสิ�นหรอืเสื�อมสภาพลงอยา่งรวดเรว็ 

        อยา่งไรก็ตามมนุษยอี์กเชน่กันที�จะสามารถใช ้“ศาสตรแ์ละศิลป�” ทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและ

สงัคมศาสตรม์าบูรณาการเพื�อสบืสานสิ�งแวดล้อมศิลปกรรมนั�นให้คงอยูย่าวนานในสภาพดั�งเดิมที�ควรจะ

เป�นได้เชน่กัน 

ขึ�นอยูกั่บวา่มนุษยจ์ะให้ความสาํคัญหรอืไม ่และจะดําเนินการอยา่งไร ?
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คนที�ใชภ้าษาอังกฤษเป�นภาษาที�สอง (English as a second
language) กล่าวคือภาษาแรกไมใ่ชภ่าษาอังกฤษ แต่ภาษาราชการใน

ประเทศคือภาษาอังกฤษ ยกตัวอยา่งเชน่ ภาษาแรกเป�นภาษามาลายู ภาษา
ราชการเป�นภาษาอังกฤษ คนพวกนี�ถกูจดัให้อยูใ่นประเภท non-native
speaker เพราะไมไ่ด้ใชภ้าษาอังกฤษเป�นภาษาแรก เชน่คนที�อาศัยอยูใ่น

ประเทศ สงิคโปร ์มาเลเซยี อินเดีย เป�นต้น
 

คนที�ใชภ้าษาอังกฤษเป�นภาษาต่างประเทศ (English as a foreign language)
กล่าวคือภาษาแรกและภาษาราชการไมใ่ชภ่าษาอังกฤษ ยกตัวอยา่งเชน่ ภาษาแรกและ
ภาษาราชการเป�นภาษาไทย แต่เรยีนภาษาอังกฤษเพิ�มเติมในฐานะภาษาต่างประเทศ 
คนพวกนี�ถกูจดัให้อยูใ่นประเภท non-native speaker เชน่เดียวกับคนกลุ่มที� 2 
เพราะไมไ่ด้ใชภ้าษาอังกฤษเป�นภาษาแรก เชน่คนที�อาศัยอยูใ่นประเทศ กัมพูชา ไทย ญี�ปุ�น เป�นต้น

English VS. Englishes
อ.ธนพร คําวรรณ์

หลายคนคงสงสยัวา่ English เติม es ได้ด้วยเหรอ?
ปกติแล้ว English เป�นคํานามเฉพาะที�ไมส่ามารถเติม e หรอื es ได้ 

แล้ว “Englishes” มาได้อยา่งไร เรามาไขขอ้ขอ้งใจกันเลย!!!

ภาษาอังกฤษเป�นภาษาที�ถกูใชอ้ยา่งกวา้งขวางไปทั�วโลก ซึ�งอาจถือได้วา่เป�นภาษากลางสาํหรบัการสื�อสาร
เราสามารถแยกประเภทคนที�ใชภ้าษาอังกฤษได้เป�น 3 ประเภทคือ

 

คนที�ใชภ้าษาอังกฤษเป�นภาษาแรกหรอืภาษาแม่
(Mother tongue) ในชวีติประจาํวนั เราเรยีกคน
พวกนี�วา่ native speaker  เชน่คนที�อาศัยอยูใ่น
ประเทศ สหรฐัอเมรกิา อังกฤษ แคนาดา เป�นต้น
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เมื�อภาษาอังกฤษถกูใชใ้นการสื�อสารโดยคนหลายเชื�อชาติ ภาษาอังกฤษจะถกูนําไป

ผสมผสานทั�งภาษาและวฒันธรรมของชาติตนเองเขา้ไปด้วยจงึทําให้เกิดเป�นภาษา

อังกฤษของแต่ละพื�นที�เชน่ ภาษาอังกฤษแบบไทย (Tinglish) หรอืภาษาอังกฤษ

แบบญี�ปุ�น (Japanglish) ซึ�งดเูหมอืนวา่แต่ละชาติก็จะมภีาษาอังกฤษที�เป�น

เอกลักษณ์ของตนเอง สงัเกตได้จากการออกเสยีง (pronunciation) หรอืสาํเนียง

การใช ้(accent) เมื�อภาษาอังกฤษถกูใชจ้ากคนหลายชาติและมเีอกลักษณ์ของ

แต่ละพื�นที�จงึเป�นที�มาของคําวา่ “Englishes” นั�นเอง

จากสถานการณ์การใชภ้าษาอังกฤษขา้งต้นสง่ผลให้การเรยีนการสอนภาษาอังกฤษสาํหรบั 

non-native speaker ประเภทที� 3 เปลี�ยนไปยกตัวอยา่งเชน่ การเรยีนการสอนภาษาอังกฤษใน

ประเทศไทย ในอดีตเราเรยีนภาษาอังกฤษเพื�อที�จะเลียนแบบการใชใ้ห้เหมอืนกับ native speaker 

ไวยกรณ์ต้องเป�ะ สาํเนียงต้องเหมอืน เรยีกวา่เป�น standard norm แต่สถานการณ์ป�จจุบนัเป�นยุค

โลกาภาวฒัน์ การสื�อสารและเทคโนโลยกีารรบัสง่ขา่วสารเป�นไปอยา่งรวดเรว็ การใชภ้าษาอังกฤษกับ

ชาวต่างชาติประเภทที� 1 มนี้อยมาก ประกอบกับโอกาสที�จะสื�อสารภาษาอังกฤษชาวต่างชาติประเภทที� 2

และ ประเภทที� 3 เพิ�มมากขึ�น จงึทําให้การใชภ้าษาอังกฤษแตกต่างกันออกไปกล่าวคือต่างฝ�ายก็ต่างเป�น

non-native speaker เชน่เดียวกัน เพราะฉะนั�นการสื�อสารไมจ่าํเป�นต้องคํานึงถึงไวยกรณ์หรอื

สาํเนียงการออกเสยีงที�ถกูต้องแบบ native speaker สิ�งสาํคัญคือจะสื�อสารอยา่งไรให้คู่สนทนาเขา้ใจ

ขอ้ความที�สื�อสารออกไป ดังนั�นการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษจงึต้องปรบัตัวตามโดยการเพิ�มทักษะ

ทางการสื�อสารและการสื�อสารขา้มวฒันธรรมให้มากขึ�น เพื�อให้สื�อสารกับคนหลายๆ วฒันธรรมได้
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