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วิทยานิพนธ์เล่มนี ้ค้ นหากลไกและวัฒนธรรมที่อยู่เบื อ้ งหลังและกากับการทางาน
ของเจ้ าหน้ าที่โรงไฟฟ้ าแม่เมาะ และเพื่อศึก ษาว่า การแสดงความรับผิ ดชอบต่อสังคมขององค์ก ร
ธุรกิ จ (Corporate Social Responsibility, CSR) ประดิษฐ์ ก รรมใหม่ข องโลกธุรกิ จอุตสาหกรรม
ส่งผลอย่างไรต่อการดาเนินงานของโรงไฟฟ้ าแห่งนี ้ ผู้เขี ย นใช้ ก ารศึก ษาผู้มีอานาจ (studying up)
เป็ นเครื่องมือในการเก็บข้ อมูลในองค์ก รทรงอานาจที่ผูก ขาดด้ านพลังงานไฟฟ้ าของประเทศไทย
และเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตที่ก่อผลกระทบต่อชี วิตผู้คนและสิ่งแวดล้ อม ผู้ศึก ษาพบว่า
ระบบชานาญการ (bureaucracy) คือกลไกที่อยู่เบื อ้ งหลังการทางาน และส่งผลอย่ างสาคัญต่อ
ความคิ ด และการแสดงออกของผู้ ปฏิ บั ติ ง าน กระทั่ง ยั ง เป็ นระบบที่ เ อื อ้ ต่ อ การด ารงอยู่ ข อง
โครงสร้ างการจัดการโรงไฟฟ้ า ระบบชานาญการที่โ รงไฟฟ้ าแม่เมาะก่ อให้ เกิ ดประสิทธิ ภาพในการ
ทางานของโรงไฟฟ้ า มี ส่วนสร้ า งให้ ผ้ ูป ฏิบัติงานเกิ ดความรู้ สึก ภัก ดีต่อองค์ก ร (loyalty) เมื่อเกิ ด
ปั ญหา กระบวนการตัดตอนและแยกส่วนความรู้และการปฏิบัติภายในองค์กรส่งผลให้ ผ้ ูปฏิบัติงาน
มองไม่เห็นความเชื่อมโยงระหว่างการทางานขององค์กรกับผลกระทบที่ตามมา ทาให้ ผ้ ูปฏิบัติงาน
ไม่ตั ้งคาถามกับการทางานของตนเองและขององค์กร เมื่อโรงไฟฟ้ าแม่เมาะนาระบบตรวจสอบด้ วย
เอกสารมาใช้ (CSR) การทางานของการตรวจสอบก็ เป็ นเพีย งการจัดทาจัดหาเอกสารเพิ่มเติม ไม่
สามารถใช้ เป็ นตัวชี ้วัดได้ ว่าโรงไฟฟ้ าได้ ดาเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมจริง
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Abstract
The objective of this study is to unveil the mechanism and the
organizational culture that influences the way in which the operators of the Mae Moh
Coal Power Plant work and think about their work. The largest coal-fired power plant in
Southeast Asia, the Mae Moh Coal Power Plant has caused grave environmental and
social Impacts on lives of the populace. It is found that ‘bureaucracy’ is the moving force
inherent in the employers’ thought and their performance at the work place.
Bureaucracy has been maintained by the sense of loyalty. The price of reciprocity has
been paid in form of welfares. When questioned by the public about the plant’s
accountability and its efficacy of bureaucracy at play, the Mae Moh Coal Power Plant
introduced the use of the corporate social responsibility (CSR) -- a built-in, selfregulating mechanism to monitor the business and to ensure its active compliance with
the spirit of the law, ethical standards, and international norms. This study finds the
additional ‘audit culture’ to help legitimize the official status of the organization rather
than guaranteeing the good governance and the transparency of the operation.
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