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สาส์นจากคณะกรรมการด าเนินโครงการ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

 เครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษวิทยา ได้เกิดขึ้นครั้งแรกเม่ือ ปี พ.ศ. 
2544 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีส าหรับการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท าวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก รวมทั้งแสวงหาแนวทางพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาอย่างต่อเนื่องยั่งยืน หลังจากนั้นมามหาวิทยาลัยในเครือข่ายได้ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ พร้อม
ทั้งได้พัฒนาเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่อง  
 

ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล 
ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ครั้งที่ 14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 และในครั้ งที่  17 นี้  มหาวิทยาลั ยขอนแก่น  โดยสาขาวิชาสั งคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
คณะมนุษย-ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากสมาชิกเครือข่ายให้ท าหน้าที่เป็นเจ้าภาพการจัดสัมมนา
อีกครั้งหนึ่ ง ซึ่ งถือเป็นครั้ งที่  3 จึงเป็น เกียรติอย่างยิ่ งส าหรับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตระหนักถึงความส าคัญของการสัมมนา
เครือข่ายบัณฑิตศึกษาฯ ในครั้งนี้ เนื่องจากผลจากการสัมมนา นอกเหนือจากจะท าให้นักศึกษาระดับปริญญา
โทและเอก รวมทั้งคณาจารย์ในเครือข่ายและนอกเครือข่ายสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทั่วประเทศได้มา
พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความเห็นและประสบการณ์ระหว่างกันแล้ว ยังช่วยกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษากับคณาจารย์ และระหว่างคณาจารย์ที่เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อความเข้มแข็งของเครือข่าย และการพัฒนาองค์ความรู้ทางสังคมวิทยาของนักศึกษาและ
คณาจารย์ในระยะต่อไป   
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน)  ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณหลักส าหรับจัดการสัมมนาครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้
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เกียรติมาเป็นผู้ร่วมเสวนา รวมทั้งคณาจารย์ที่ท าหน้าที่ให้ข้อคิดเห็นแก่บทความของนักศึกษา ตลอดจนเข้าร่วม
การสัมมนาครั้งนี้  ขอขอบคุณคณะนักศึกษาในเครือข่ายและนอกเครือข่ายทุกมหาวิทยาลัยทั้งที่น าเสนอ
บทความและเข้าร่วมการสัมมนา ตลอดจนผู้สนใจทุกท่าน  รวมทั้งขอบคุณคณะกรรมการจัดการประชุมทาง
วิชาการฯ  ประกอบด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอกสาขาวิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เป็นก าลังส าคัญในการจัดสัมมนา
ครั้งนี้ จนท าให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
สมาชิกในเครือข่ายบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน 
 
 

คณะกรรมการด าเนินโครงการ 
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โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษวิทยา 
ครั้งที่ 17 ประจ าปี 2561 

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 22 – ศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
1. หลักการและเหตุผล 

สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค โดยมีเป้าหมายส าคัญของสาชาวิชา คือ การผลิตนักวิชาการท่ีมีความรู้ทางด้านทฤษฎีและการ
วิจัย อันจะน ามาซึ่งการสร้างองค์ความรู้และการประยุกต์เอาความรู้ทางสังคมศาสตร์มาอธิบายท าความเข้าใจ
ปัญหาและปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นทั้งในสังคมไทย ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และในระดับสังคมโลก
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 
 โดยในแต่ละปีสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาได้ผลิตงานวิจัยในรูปแบบของวิทยานิพนธ์เป็น
จ านวนมาก อีกทั้งงานวิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่ยังได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะมาโดยตลอด สะท้อนให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้ทางวิชาการกับความคิดสาธารณะที่ไม่อาจแยกขาดจากกัน นอกจากนี้
บัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย ได้รวมตัวกันเป็น 
“เครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา” ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา และ
ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการประชุมเครือข่ายฯ ครั้งที่ 16 ประจ าปีการศึกษา 2559 
ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งผลการจัดประชุมสัมมนา
ดังกล่าว ท าให้บัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รวมทั้งคณาจารย์ในสาขาวิชาได้มีการ
แลกเปลี่ยนทั้งในเชิงความรู้ทางวิชาการ และประสบการณ์ในการท าวิจัย ส่งผลให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใน
สาขาวิชาและท าให้นักศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ดังนั้น เพ่ือให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้มีเวทีส าหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง 
และน าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่มีศักยภาพต่อไป ในการประชุมสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาฯ 
ครั้งที่ 16 เมื่อ พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้มีมติให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพครั้งที่ 17 
ในปี พ.ศ. 2561 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระหว่าง
นักศึกษากับนักวิชาการ ในสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ 
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2.2 เพ่ือเป็นเวทีส าหรับน าเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งที่เป็นวิทยานิพนธ์และงานวิจัยของนักศึกษาและ
อาจารย์ รวมถึงเวทีการแลกเปลี่ยน ถกเถียง อภิปรายทางวิชาการ ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดความสนใจและการ
เคลื่อนไหวในทางวิชาการ ทั้งด้านสาขาวิชาสังคมวิทยา มานุษยวิทยา และสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2.3 เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท าวิจัย และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่พบในการท าวิจัย 
อันจะน าไปสู่การหารือร่วมแสวงหาแนวทางที่จะเสริมสร้างความร่วมมือและลดอุปสรรคต่างๆ ในการท างาน
วิจัยของนักศึกษา ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ส าคัญมากในการพัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่มาตรฐานการเป็นนักวิชาการที่ดี
ต่อไป 

2.4 เพ่ือแสวงหาแนวทางความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัย และนักศึกษาในการพัฒนา
โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 

 
3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

4.1 มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่สานคสามสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ
นักวิชาการในสาขาสังคมวิทยา มานุษยวิทยา และสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

4.2 มีเวทีเพ่ือแสดงผลงงานทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนความเห็นทางวิชาการ ตลอดจนกระตุ้น
ให้เกิดความสนใจและการเคลื่อนไหวในทางวิชาการ ทั้งด้านสาขาสังคมวิทยา มานุษยวิทยาและสาขาวิชาอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

4.3 นักศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และมีแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือและ
จัดการกับอุปสรรคต่าง ๆ ในการท างานวิจัย เพ่ือการพัฒนางานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ที่มีคุณภาพต่อไป 

4.4 คณาจารย์ และนักศึกษาจากภาคีเครือข่ายจะได้สะท้อนสรุปบทเรียนการด าเนินโครงการตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน น าไปสู่การท าข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาเครือข่ายนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

4.5 มีเอกสารรวบรวมผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์ในสาขาวิชาสังคมวิทยา 
มานุษยวิทยา และสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

 
4. กิจกรรม 

การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 จะด าเนินการจัดให้มีกิจกรรมในสองลักษณะ คือ  

4.1 การเสริมสร้างเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความเข้มแข็ง นอกจากจะเป็นการ
ประสานงานเพ่ือเตรียมจัดการสัมมนาทางวิชาการแล้ว ยังมีการติดต่อสื่อสารกันผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ  
เว็บเพจของ “เครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา” และ Facebook 
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Page“ สัมมนาเครือข่าย สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาครั้งที่ 17” เป็นต้นทั้งนี้เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและความเห็นทางวิชาการ ตลอดจนความร่วมมืออ่ืนๆ ต่อไป 

4.2 การจัดกิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการ โดยจะมีการน าเสนอผลงานทางวิชาการของทั้งนักศึกษา
และอาจารย์ ทั้งในรูปแบบวิทยานิพนธ์ เค้าโครงงานวิจัย บทความวิชาการ ปาฐกถา การอภิปราย และระดม
ความคิดเห็นต่างๆ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอนและการท าวิจัย ภายใต้ประเด็น
ทางสังคมศาสตร์ อาทิ สังคมวิทยามานุษยวิทยาพัฒนาสังคมวัฒนธรรม และอาณาบริเวณศึกษารัฐ-ประศาสน
ศาสตร์และประเด็นอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ได้ก าหนดวันและเวลาในการส่งบทความ ดังนี้  

ส่งบทความคัดย่อ  ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 
ผลการพิจารณาตอบรับ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ วันที่ 15 มกราคม 2561 
เสนอผลงาน   วันที่ 22-23กุมภาพันธ์ 2561 

4.3 การจัดประชุมระหว่างภาคีเครือข่ายคณาจารย์ และนักศึกษา เพ่ือแสวงหาแนวทางท าข้อตกลง
ร่วมกันในการพัฒนาโครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
5.ผู้เข้าร่วมการสัมมนา 
 5.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ      จ านวน 95 คน 

คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Staff ช่วยงาน 50 
คน) สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
5.1 ผู้ร่วมจัดโครงการ       จ านวน 15 คน 

  (1) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)   
  (2) ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 5.2 ผู้เข้าร่วมงาน       จ านวน 240 คน 
  ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งระดับปริญญาโท – เอก และ
คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่เป็นภาคีเครือข่ายฯ 16 มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4. มหาวิทยาลัยมหิดล 
5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒน์ 6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
7. มหาวิทยาลัยศิลปากร 8. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
9. มหาวิทยาลัยนเรศวร 10. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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11. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
13. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 14. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
15. มหาวิทยาลัยทักษิณ 16. มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลาระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2560 
 

7. สถานที่ด าเนินการ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

8. การประเมินผล 
การวิจัยประเมินผลโครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษ-

วิทยาครั้งที่  17 ประจ าปี  2561 ด าเนินการประเมินโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Methodology) และระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) ผ่านแบบสอบถามและแนว
ทางการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับประชากรและกลุ่มเป้าหมาย ตามวิธีการประเมิน
รูปแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) ทั้งก่อนการด าเนินการ ขณะด าเนินการ และหลังด าเนินการ ซึ่งจะประเมิน
ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย (1) การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) (2) ปัจจัยน าเข้า (Input 
Evaluation) เป็นการประเมินเกี่ยวกับทรัพยากรที่น ามาใช้ในการด าเนินโครงการ ได้แก่ วิทยากร จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ งบประมาณ อาหาร วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ที่จัดโครงการ (3) กระบวนการ (Process 
Evaluation) และ (4) ผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการประเมินเกี่ยวกับผลที่ได้รับทั้งหมดจากการ
ด าเนินโครงการ โดยจะวิเคราะห์ครอบคลุม 2 ประเด็น คือ ประเมินประสิทธิผลของโครงการและผลข้างเคียง
ของโครงการ 

 
9. คณะผู้รับผิดชอบโครงการ  
  คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นตามค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ 14/2561 
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ก าหนดการ 
โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษวิทยา 

ครั้งที่ 17 ประจ าปี 2561 
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 22 – ศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

เวลา / สถานที่ วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 - 09.00 น. ศิลปการแสดงประโมทัย การแสดงต้อนรับจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
09.00 –09.30 น. พิธีเปิด 

ห้องประชุม 3 กล่าวรายงาน : 
อาคาร HS05 รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 

 กล่าวเปิดโครงการ: 
 รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ตัวแทนแต่ละมหาวิทยาลัยรับมอบของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกัน 
 พิธีการมอบธงเครือข่ายให้กับมหาวิทยาลัยเจ้าภาพครั้งต่อไป 
  

09.30 – 11.00 น. เสวนา : Engagement and Transdisciplinary Social Sciences 
 ผู้ร่วมเสวนา : 
 อาจารย์ ดร.ชยันต์ วรรธนะภตูิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ศาสตราจารย์ สุริชัย หวันแก้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 รองศาสตราจารย์ ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง มหาวิทยาลัยมหิดล 
 อาจารย์ ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 ผู้ด าเนินรายการ : 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกริช สังขมณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  

11.00 – 13.00 น. กิจกรรมนันทนาการและรับประทานอาหารกลางวัน [ชั้น 1 อาคารรัตนพิทยา HS01] 
13.00 – 14.15 น. การน าเสนอผลการวิจัยในห้องย่อย [ชั้น 5 อาคารรัตนพิทยา ห้อง 5-AC] 
14.15 – 14.30 น. รับประทานอาหารว่าง 
14.30 – 15.45 น. การน าเสนอผลการวิจัยในห้องย่อย (ต่อ) 
15.45 – 16.45 น. ประชุมสรุปงานคณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษวิทยา 

[อาจารย์ นักศึกษา และตัวแทนผู้เกี่ยวข้อง][ชั้น 4อาคารรัตนพิทยา ห้อง 4-C1] 
17.00 น. งานเลี้ยงต้อนรับ [การแสดงและซุ้มอาหาร] 
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เวลา / สถานที่ วันศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2561 
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน [ชั้น 1 อาคารรัตนพิทยา HS01] 
09.00 – 10.30 น. การน าเสนอผลการวิจัยในห้องย่อย [ชั้น 5 อาคารรัตนพิทยา ห้อง 5-AC] 
10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น. การน าเสนอผลการวิจัยในห้องย่อย (ต่อ) 
12.00 – 13.00 น. กิจกรรมนันทนาการและรับประทานอาหารกลางวัน [ชั้น 1 อาคารรัตนพิทยา HS01] 

  
13.00 – 14.15 น. เวทีอภิปราย : 

ห้องประชุม 3 ญาณวิทยา (Epistemology) และวิธีวิทยา (Methodology) ทางสังคมศาสตร์ 
อาคาร HS05 ผู้น าเสนอผลงาน : 

 อาจารย์ ดร.มนต์ชัย ผ่องศิริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม ศุภรัตนกุล มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
 ผู้วิพากษ์ : 
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยุทธ์ จ ารัสพันธุ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี ตันธุวนิตย์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ผู้ด าเนินรายการ : 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต ์ปัญญาแก้ว  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  

14.15 – 14.30 น. รับประทานอาหารว่าง 
14.30 – 15.00 น. การมอบเกียรติบัตรให้ผู้น าเสนอผลงานยอดเยี่ยม 

 
พิธีปิด : 

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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การน าเสนอผลงาน 
 

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 
 

A1: กักขังฉันเถิด กักขังไป 
 

 

ผู้วิพากษ์ : ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ ชายทวีป, ผศ.ดร.กีรติพร จูตะวิริยะ 
13.00 13.15 A1_1 ผู้หญิงพลัดถิ่นกับประสบการณ์ความรุนแรงทางเพศ “ข่มขืน” ในพ้ืนที่ชายแดนไทย-พม่า 

[นางสาวเนตรดาว ยั่งยุบล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่] 
13.15 13.30 A1_2 ปฏิบัติการจ้องมองพ้ืนที่สาธารณะด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพ้ืนที่สนามหลวง 

หลังการปรับภูมิทัศน์ พ.ศ. 2553 
[นางสาวอันธิกา ธาดาเกตุโกศล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์] 

13.30 13.45 A1_3 คุณค่าของอิสรภาพ: ประสบการณ์ด้านอารมณ์ความรู้สึกของแรงงานก่อสร้างถนนกีบหมู 
[นายณัฐธนนท์ ศุขถุงทอง, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์] 

13.45 14.00 A1_4 แนวทางการป้องกันและเฝ้าระวังการค้ามนุษย์กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาการศึกษาเพ่ือ
ลูกหญิงและชุมชนอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

[นางสาวประภัสสร เปี้ยปลูก, มหาวิทยาลัยมหิดล] 
ห้อง HS01_5-A1 

 

A2: เกษตรกร พลวัต และการปรับตัว 
 

ผู้วิพากษ์ : ผศ.ดร.อรนัดดา ชิณศรี, รศ.ดร.พรอัมรินทร์ พรหมเกิด, ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร 
 

13.00 13.15 A2_1 ท าไร่อ้อยใช้สารเคมี มีสุขดีจริงหรือ! ความทุกข์เชิงสังคมของเกษตรกรชาวไร่อ้อยจาก
การใช้สารเคมี 

 [นายวัชระ เกษทองมา, มหาวิทยาลัยมหิดล] 
13.15 13.30 A2_2 ระบบโควตาอ้อยและความสัมพันธ์เชิงอ านาจ 

[นางสาวญดา สว่างแผ้ว, มหาวิทยาลัยขอนแก่น] 
13.30 13.45 A2_3 ทุนทางสังคมปัจจัยที่เอ้ือให้เกิดการกู้ยืมหนี้นอกระบบที่เป็นธรรม 

[นายอัครนัย ขวัญอยู่, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์] 
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13.45 14.00 A2_4 พลวัตการท านาและการปรับตัวของครัวเรือนชาวนาจังหวัดพัทลุงกรณีศึกษา  
ชุมชนบ้านระหว่างควน ต าบลพนมวังก์ อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

[นางสาวจันทร์สุดา ยอดราช, มหาวิทยาลัยทักษิณ] 
14.00 14.15 A2_5 กระบวนการสร้างนักศึกษาให้เป็นเกษตรกรของวิทยาลัยเกษตร 

และเทคโนโลยีแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก 
[นายรักษ์ศิริ สุวรรณประทีป, มหาวิทยาลัยมหิดล] 

ห้อง HS01_5-A2 

 
A3: สื่อดิจิตอล ปฏิบัติการ บนโลกออนไลน ์

 
ผู้วิพากษ์ : อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง, อาจารย์พรรณราย โอสถาภิรัตน์ 
13.00 13.15 A3_1 ความเป็นผู้ประกอบการวัฒนธรรมในกระบวนการสร้างสรรค์ซอไทย 

[นางสาววรารัตน์ สีชมนิ่ม, มหาวิทยาลัยมหิดล] 
13.15 13.30 A3_2 อิทธิพลของอุตสาหกรรมธุรกิจเกมต่อชุดประสบการณ์การเล่นเกมส์ 

และความทุกข์ทางสังคมของนักกีฬาอีสปอร์ต 
[นายพงศ์ธร ผลพัฒนาสกุลชัย, มหาวิทยาลัยมหิดล] 

13.30 13.45 A3_3 วัตถุสภาวะของ “ฟอนต์ลูกทุ่ง” กับงานช่างฝีมือดิจิทัลของ “คนท าป้าย” 
[นายสรัช สินธุประมา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์] 

13.45 14.00 A3_4 แฟนฟิคชัน บนพื้นที่ดิจิทัล: กรณีศึกษาแฟนฟิคชันศิลปินเกาหลี 
[นางสาวสิริกร ทองมาตร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์] 

14.00 14.15 A3_5 ภาษาซิงลิชในยูทูบ: การขับเคี่ยวอัตลักษณ์สิงคโปร์ในสื่อดิจิทัล 
[นายเควินทร์ ลัดดาพงศ์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์] 

ห้อง HS01_5-A3 
 

A4.1: ชายแดนและเสรีนิยมใหม ่
 
ผู้วิพากษ์ : ผศ.ดร.ยุกต ิมุกดาวิจิตร, อาจารย์ ดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล 
13.00 13.15 A4.1_1 การสร้างชายแดนเสรีนิยมใหม่: จากพ้ืนที่ชายแดนสู่พ้ืนที่เสรีนิยมใหม่ภายใต้การ

พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดจังหวัดตาก 
[นางสาวสุทธิดา มณีกุล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่] 

13.15 13.30 A4.1_2 แรงปรารถนาของผู้ประกอบการไทยข้ามแดน 
[นางสาวสุภกาญจน์ แสนค า, มหาวิทยาลัยขอนแก่น] 
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13.30 13.45 A4.1_3 “ไซเตส”: กฎเกณฑ์ทางการค้าระหว่างประเทศในพ้ืนที่ตลาดชายแดนไทย – สปป. ลาว 
[นางสาวสุดารัตน์ ศรีอุบล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น] 

HS01_5-A4 

 

A4.2: ศิลป์ การศึกษา การเมือง เร่ืองปฏิบัติการ 
 
ผู้วิพากษ์ : อาจารย์ ดร.สิริพร  สมบูรณ์บูรณะ, อาจารย์ ดร.นัฐพร โอภาสานนท์ 
14.30 14.45 A4.2_1 “เมื่อเงาส่งเสียง” :ระบบติวเตอร์ในโรงเรียนสะท้อนปัญหาระบบการศึกษาไทย 

[นายคมสัน  พรมรินทร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์] 
14.45 15.00 A4.2_2 การเมืองของการสร้างงานศิลปะ :ชาติพันธ์นิพนธ์ของปฏิบัติการนิทรรศการศิลปะ 

[นางสาวกมลวรรณ์ บุญโพธิ์แก้ว, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์] 
HS01_5-A4 

 

A5: พหุวัฒนธรรม ชีวิต และการด ารงอยู่ 
 
ผู้วิพากษ์ : อาจารย์ ดร.นิสาพร วัฒนศัพท์, อาจารย์ ดร.กฤษณะ ทองแก้ว, อาจารย์ ดร.นพรัตน์  รัตนประทุม 
13.00 13.15 A5_1 อัสลีมาลากับการด ารงอยู่ของรองเง็งในบริบทสังคมโลกาภิวัตน์ 

[นางสาวรุ่งนภา สถิตย์ธรรม, มหาวิทยาลัยมหิดล] 
13.15 13.30 A5_2 แนวทางการอยู่ร่วมกันของนิสิตพม่าภายใต้ส านึกของชาติพันธุ์ที่หลากหลายใน

มหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย 
[พระระพิน พุทธิสาโร, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย] 

13.30 13.45 A5_3 สมดุลชีวิตกับงาน : ชีวิตการท างานของแรงงานในระบบ 
[นางสาวนรินทร์ทิพย์ ประศรีรเตสัง, มหาวิทยาลัยขอนแก่น] 

13.45 14.00 A5_4 ครอบครัวข้ามรุ่น : ความสุขนั้นส าคัญไฉน 
[นายวัฒนชัย ขวาล าธาร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น] 

14.00 14.15 A5_5 ความสัมพันธ์ในครอบครัวกับสมดุลชีวิตและการท างานของคนท างานองค์กรใน
ประเทศไทย 

[นางสาวปรียา พลอยระย้า, มหาวิทยาลัยมหิดล] 
ห้อง HS01_5-A5 

 

  



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 ฏ 

A6: การแพทย์และสุขภาพ [1] 
 
ผู้วิพากษ์ : รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, อาจารย์ ดร.ธีรนงค์  สกุลศรี 
13.00 13.15 A6_1 มานุษยวิทยาการแพทย์ไทยกับมายาคติในการศึกษาการแพทย์พ้ืนบ้าน 

[นายชัชชล อัจนากิตติ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์] 
13.15 13.30 A6_2 การสูญเสียอวัยวะจากการท างานของแรงงาน:ความทุกข์ระดับบุคคล หรือความทุกข์

ทางสังคม? 
[นายวิทยา ไชยดี, มหาวิทยาลัยมหิดล] 

13.30 13.45 A6_3 ประสบการณ์ความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคปวดเข่าเรื้อรังกับการแสวงหาการรักษา
การแพทย์ทางเลือกสาขาผ่าตัดเทียม 

[นางสาวปาจรีย์  สังคหะ, มหาวิทยาลัยมหิดล] 
13.45 14.00 A6_4 คุก ขังคน (ไม่) ขังโรค 

[นางสาวรวิวรรณ  รักถ่ินก าเนิด, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์] 
ห้อง HS01_5-C2 

 

A7: ศาสนา กับ การเคลื่อนไหว 
 
ผู้วิพากษ์ : รศ.ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก, อาจารย์ ดร.อธิราชย์ นันขันตี 
13.00 13.15 A7_1 การสร้างเครือข่ายของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี ตามหลัก

กัลยาณมิตรธรรม 
[พระครูกิตติวรานุวัตร, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย] 

13.15 13.30 A7_2 จาริกแสวงบุญ :การปฏิบัติการทางศาสนาเพ่ือสร้างพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์และพ้ืนที่ทางการ
เมืองของชาวทิเบตในเมืองธรรมศาลารัฐหิมาจัลประเทศ ประเทศอินเดีย 

[พระสุธี ชล, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์] 
13.30 13.45 A7_3 ผลลัพธโ์ครงการนักเทศนธ์รรมมาสน์ทองเพ่ือการส่งเสริมความสามารถในการเผยแผธ่รรม

ร่วมสมัย 
[พระสุริยา สุริโย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย] 

13.45 14.00 A7_4 กระบวนการอิสลามาภิวัตน์ในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว 
[นางสาวลักษิกา เงาะเศษ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น] 

14.00 14.15 A7_5 ยุทธศาสตร์ในการเผยแผ่ศาสนาของพระสงฆ์ไทยยุคสงครามเย็น 
[Mr. Jesada Buaban, Walailak University] 

ห้อง HS01_5-C3 
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A8: พื้นที่กายภาพ กับการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 
 
ผู้วิพากษ์ : อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ นาราสัจจ์, อาจารย์สมใจ  ศรีหล้า, อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เวทย์ศิริยานันท์ 
13.00 13.15 A8_1 การสร้างพระอุเทสิกเจดีย์ขนาดใหญ่ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว 

[พระมหาจินตวัฒน์จารุวฑฒโน, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย] 
13.15 13.30 A8_2 อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์กุยและชุมชนควาญช้างเพ่ือการสืบทอดมรดกทาง

วัฒนธรรม 
[นางวาสนา แก้วหล้า, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย] 

13.30 13.45 A8_3 การอนุรักษ์และพัฒนาภูมิทัศน์วัฒนธรรมย่านอาคารเก่าถนนอินทยงยศ ในเขต
เทศบาลเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 

[นายณัฐพงศ์ สมยานะ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่] 
13.45 14.00 A8_4 การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมกรณีศึกษาศาลเจ้าพ่อขุนศรัทธาบ้านท่าแคต าบลท่าแค 

อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
[นายพงศ์อินทร์  นันทวงศ์, มหาวิทยาลัยมหิดล] 

14.00 14.15 A8_5 บทบาทสถาบันการศึกษากับการสร้างพื้นที่ให้โขนในภาคใต้ 
[นายก าพล เลื่อนเกื้อ, มหาวิทยาลัยทักษิณ] 

ห้อง HS01_5-C4 

 

A9: สมบัติของชาติ โบราณคดี และธรณีสัณฐาน 
 
ผู้วิพากษ์ : อาจารย์ ดร.เวียงค า ชวนอุดม, อาจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ, ผศ.ดร.นพดล  ตั้งสกุล 
 

13.00 13.15 A9_1 เหรียญตราในประเทศไทยช่วงพุทธศตวรรษที่ 9 – 16 กับความสัมพันธ์ระหว่าง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

[นางสาววิภาดา อ่อนวิมล, มหาวิทยาลัยศิลปากร] 
13.15 13.30 A9_2 การท านายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์จากร่องรอย

การสึกของฟัน 
[นางสาววาทินี ถนอมพลกรัง, มหาวิทยาลัยศิลปากร] 

13.30 13.45 A9_3 วงศาวิทยาของโบราณวัตถุ: อดีตเพ่ือชาติอ านาจสถาปนา และมายาคติของโบราณใน
สังคมไทย 

[นายนรุตม์ โล้กูลประกิจ, มหาวิทยาลัยมหิดล] 
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13.45 14.00 A9_4 ธรณีสัณฐานเนินลมพาทรายแผ่กับการเลือกตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณในพ้ืนที่ทุ่ง
กุลาร้องไห้ด้านตะวันออก 

[นางสาวพัชรพร เงินเกิด,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย] 
HS01_5-C5 

 
วันศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2561 
 

B1: เพศ : การไหลเลื่อน เคลื่อนไหว และปฏิบัติการ 
 
ผู้วิพากษ์ : ผศ.ดร.นลินี ตันธุวนิตย์, ศ.ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล, ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร,  

อาจารย์ ดร.พัชรินทร์  ลาภานันท์, อาจารย์ ดร.รักชนก ช านาญมาก 
9.00 9.15 B1_1 ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง :อุปสรรคต่อความความส าเร็จในการท างานของผู้หญิง 

[นางสาวปิยะกมล มหิวรรณ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น] 
9.15 9.30 B1_2 “ความเป็นชายสมัยใหม่”: การประกอบสร้างความหมายของความเป็นชายใน

สังคมไทยผ่านปรากฏการณ์การท าศัลยกรรมความงามของผู้ชาย 
[นายปิยวัช ช านาญกิจ, มหาวิทยาลัยมหิดล] 

9.30 9.45 B1_3 กะเทยลาว : การข้ามเพศภาวะ ข้ามเพศวิถี ข้ามพรมแดนและความเสี่ยงต่อสุขภาวะ
ทางเพศ 

[นายอลงกรณ์ จันทร์เทียน, มหาวิทยาลัยมหิดล] 
9.45 10.00 B1_4 เพศภาวะ เพศวิถี ประสบการณ์ชีวิตของกะเทยในคุก 

[นางสาวจารุวรรณ คงยศ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์] 
10.00 10.15 B1_5 เพศภาวะฮาบิทัสและการออกก าลังกายด้วยมวยไทยของผู้หญิง 

[นางสาวสุภาวดี ผุงเพ่ิมตระกูล, มหาวิทยาลัยมหิดล] 
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B2: ความรู้ท้องถิ่น ทรัพยากร และการจัดการ 
 
ผู้วิพากษ์ : ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์, รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ 
9.00 9.15 B2_1 นิเวศวิทยาและความหลากหลายของพืชและสัตว์ป่าชายเลนลุ่มน้ าสงคราม :มิติ

ประวัติศาสตร์ชุมชนและมานุษยวิทยาศาสนา 
[พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย] 
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9.15 9.30 B2_2 คุณภาพการจัดการแหล่งท่องเที่ยวลุ่มน้ าแควอ้อมโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าทางสังคม 

[พระเอกลักษณ์ อชิโต, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย] 
9.30 9.45 B2_3 ไฟป่า: ความรู้และการจัดการในเขตเทือกเขาภูแลนคา 

[นายธนากร พันธุระ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์] 
9.45 10.00 B2_4 การบริโภคปลาในบริบทการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในล าน้ าสาขาของแม่น้ ามูล 

[นายศิระศักดิ์ คชสวัสดิ์, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี] 
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B3: เร่ืองเล่า ความจริง หรือมายาคติ 

 
ผู้วิพากษ์ : ผศ. ชานนท์ ชัยทองดี, อาจารย์ ดร.อุมารินทร์ ตุลารักษ์, อาจารย์ ดร.ทินวัฒน์ สร้อยกุดเรือ 
9.00 9.15 B3_1 การวิเคราะห์การจัดวางต าแหน่งแห่งที่ของแรงงานกะเหรี่ยงในสภาวะข้ามแดนผ่าน

เรื่องเล่าความเทิดทูนที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9  
[นางสาวสิริภัทร นาคนาม, มหาวิทยาลัยมหิดล] 

9.15 9.30 B3_2 อนุภาคของวรรณกรรมพุทธท านายในบริบทสังคมไทย 
[นางสาวตุลาภรณ์ แสนปรน, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม] 

9.30 9.45 B3_3 “เรื่องเล่า” เจ้าพ่อประตูผา:ปฏิบัติการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมของชุมชนบ้านร่องต้า 
อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 

[นางสาวชิดชนก ถิ่นทิพย์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่] 
9.45 10.00 B3_4 การศึกษาวิเคราะห์อาชญนิยายในประเทศไทย 

[นางสาวธัญจรัชญ์ เต็มนา, มหาวิทยาลัยมหิดล] 
10.00 10.15 B3_5 อนุภาคและปฏิสัมพันธ์วัตถุสิ่งของตัวละครนางสุมณฑาในสินไซลาวกับสินไซชนเผ่าม้ง 

[นางพิดสะพง วงพะจัน, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม] 
10.15 10.30 B3_6 อสุรกายแห่งธรรมชาติ: พ้ืนที่ อสุรกาย และวาทกรรมสารพิษในนวนิยายเรื่อง อาศรมสาง 

[นางสาวอรวรรณ ฤทธิ์ศรีธร, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม] 
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การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 ณ 

B4: การเลื่อน เคลื่อนย้าย ทางสังคม 
 

ผู้วิพากษ์ : ผศ.ดร.ธนพฤกษ์  ชามะรัตน์, อาจารย์ กมเลศ โพธิกนิษฐ 
 

9.00 9.15 B4_1 แนวคิดโลกราษฎรนิยมกับการศึกษาแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในเขตเมืองจังหวัด
ขอนแก่น 

[นายศิวกร ราชชมภู, มหาวิทยาลัยขอนแก่น] 
9.15 9.30 B4_2 ผู้ชายกับแต่งงานข้ามวัฒนธรรม:การปรับตัวหลังแต่งงาน และการเลื่อนชั้นทางสังคม 

[นายเฉลิมเกียรติ ตะดวงดี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์] 
9.30 9.45 B4_3 แรงงานลอดรัฐ:การลอดรัฐในชีวิตประจ าวันของแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ชายแดน 

[นางสาวพัชรีพร เทพน าชัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่] 
9.45 10.00 B4_4 ชีวิตในสภาวะเคลื่อนย้าย : ความสัมพันธ์และเครือข่ายของผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยชาว

อีสานในกรุงเทพมหานคร 
[นายอนุพงษ์ จันทะแจ่ม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์] 
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B5: ผู้ประกอบการสังคมและการมีส่วนร่วมทางสังคม 
 

ผู้วิพากษ์ : ผศ.ดร.วิยุทธ์  จ ารัสพันธุ์, ผศ.ดร.วภิาวี  กฤษณะภูติ, ผศ.ดร.บดี ปุษยายนันท์ 
9.00 9.15 B5_1 การเปลี่ยนแปลงจากวิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นสหกรณ์: กรณีศึกษาสหกรณ์ผู้ผลิตหม้อ

ห้อมทุ่งโฮ้งแพร่ จ ากัด 
[นางสาววีรญา พรมประสิทธิ์, มหาวิทยาลัยนเรศวร] 

9.15 9.30 B5_2 ความอยู่ดีมีสุขของสมาชิกสหกรณ์ประมงพาน จ ากัดจังหวัดเชียงราย 
[นางสาวกรรณิการ์ ประภาวงศ์, มหาวิทยาลัยนเรศวร] 

9.30 9.45 B5_3 สหกรณ์ร้านค้ากับกิจการเพ่ือสังคม:กรณีศึกษาร้านสหกรณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่
เมาะ จังหวัดล าปาง 

[นายไพโรจน์ แสนสุขุม, มหาวิทยาลัยนเรศวร] 
9.45 10.00 B5_4 การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนในการพัฒนาสามชุกตลาดร้อยปี 

อ าเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี 
[นายธนพัฒน พันธ์สุข, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ] 

10.00 10.15 B5_5 การขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนเชิงยุทธศาสตร์บนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอุดรธานี 

[นางสาวนริสา  พิชัยวรุตมะ, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี] 
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B6: การแพทย์และสุขภาพ [2] 
 

ผู้วิพากษ์ : รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง, รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสนุทร 
9.00 9.15 B6_1 การพัฒนานวัตกรรมเชิงกระบวนการเพ่ือลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในวัยรุ่น 

[นายชาตินัย หวานวาจา, มหาวิทยาลัยมหิดล] 
9.15 9.30 B6_2 รหัสภูมิปัญญาการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว 

[นางอนงค์ลักษณ์ ฤทธิวุฒิ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์] 
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B7: ศาสนา กับ บทบาททางสังคม 
 

ผู้วิพากษ์ : ศ.ดร.ประยงค์ แสนบุราณ, ผศ.ดร.หอมหวล บัวระภา 
9.00 9.15 B7_1 การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมแนวใหม่ 

[พระครูนนทกิจโกศล, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย] 
9.15 9.30 B7_2 บทบาทด้านการเผยแผ่ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนอ าเภอปากเกร็ดจังหวัด

นนทบุรี 
[พระครูกิตติเขมาภิรม, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย] 

9.30 9.45 B7_3 ศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อสันติสุขของไทพวน :กรณีศึกษาวัดฝั่งคลอง 
[นางพัชรินทร์ ค าสุวรรณ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์] 

9.45 10.00 B7_4 ตุง : บทบาทของสตรีในพุทธศาสนา 
[นางสาวเนตรชนก แตงทับทิม, มหาวิทยาลัยศิลปากร] 
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B8: พื้นที่ความคิด กับการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 
 

ผู้วิพากษ์ : อาจารย์ ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์, อาจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ,  
อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เวทย์ศิริยานันท์ 

9.00 9.15 B8_1 การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีพิธีกรรมงานศพล้านนาในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด
เชียงใหม่ 

[นางสาวพัชรินทร์ คันธรส, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่] 
9.15 9.30 B8_2 การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูประเพณีแห่แค่หลวงของอ าเภอบ้านโฮ่งจังหวัดล าพูน 

[นางสาวปัฐมาพร  ทรายใหม่, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่] 
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9.30 9.45 B8_3 การจัดการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายและเครื่องแต่งกายชาติพันธุ์อา
ข่าบ้านน้ าตกตาดทอง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

[นางสาวขจีรัตน์ ดวงสุวรรณ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่] 
9.45 10.00 B8_4 การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองในสถานประกอบการขันโตกอ าเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
[นางสาวธัญญิกา จิรสันติธรรม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่] 

10.00 10.15 B8_5 การศึกษาภาพสะท้อนวัฒนธรรมภาคใต้ผ่านบทกลอนหนังตะลุงกรณีศึกษา หนังเคล้า
น้อยโรจนเมธากุล 

[นายปรินทร์ รัตนบุรี, มหาวิทยาลัยทักษิณ] 
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B9: ศิลป์ : อดีต ปัจจบุัน และวิถีชีวิต 

 
ผู้วิพากษ์ : ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล, อาจารย์ ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา 
9.00 9.15 B9_1 ศิลปะ ตัวตน และ“ความเป็นอ่ืน”: ข้อสังเกตเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาวะลูกผสมในงาน

จิตรกรรมไทยร่วมสมัยของศิลปินมลายูมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
[นายจิตติพงศ์ ตะสัย, มหาวิทยาลัยมหิดล] 

9.15 9.30 B9_2 อิทธิพลสยามสู่เมืองอุบลราชธานีภาพสะท้อนผ่านงานสถาปัตยกรรม "สิม" วัดทุ่งศรีเมือง 
[นายชเยศ ศรีแก้ว, มหาวิทยาลัยขอนแก่น] 

9.30 9.45 B9_3 งานศิลปกรรมของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถแบบมีระเบียงรอบในเมืองพระ
ตะบอง ที่สร้างข้ึนภายใต้การปกครองสยามช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 – 
กลางพุทธศตวรรษที่ 25 

[Mr.Sirang LENG, มหาวิทยาลัยศิลปากร] 
9.45 10.00 B9_4 แนวคิดและรูปแบบของเจดีย์ทรงดอกบัวตูมในสมัยปัจจุบัน : พุทธสถาปัตยกรรมกับ

ความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย 
[นายวัชระ เฉลิมชนม์, มหาวิทยาลัยศิลปากร] 
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สารบัญ 

 หน้า 
สาส์นจากคณะกรรมการด าเนินโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก 
โครงการสัมมนาเครือข่ายฯ ค 
ก าหนดการ  ช 
การน าเสนอผลงาน ฌ 
Panel A1 Public Space : กักขังฉันเถิด กังขังไป 1 

1. ผู้หญิงพลัดถิ่นกับประสบการณ์ความรุนแรงทางเพศ "ข่มขืน” ในพ้ืนที่ชายแดนไทย-พม่า 
เนตรดาว ยั่งยุบล 

2 
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ผู้หญิงพลัดถิ่นกับประสบการณ์ความรุนแรงทางเพศ “ข่มขืน” ในพ้ืนที่ชายแดนไทย-พม่า 
 

เนตรดาว ยั่งยุบล1 
 

บทคัดย่อ 

พ้ืนที่ชายแดนไทย-พม่าเป็นพ้ืนที่ทางด้านเศรษฐกิจและมีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ศาสนาที่มีความ

หลากหลายในความเป็นพ้ืนที่ชายแดนเป็นพ้ืนที่เลื่อนไหล พร่ามัวซึ่งมีกลุ่มชาติพันธุ์เข้ามาอาศัยอยู่จ านวนมาก

เช่น กะเหรี่ยง คะฉิ่น มอญไทยใหญ่ คะเรนนีผู้คนเหล่านี้ได้หนีภัยสงครามเข้ามาหลบภัยซ่อนตัวและใช้พ้ืนที่

ชายแดนในการสร้างโอกาสชีวิตที่ดีกว่าสร้างความปลอดภัย ปรับตัว ต่อรอง สร้างตัวตนใหม่ 

ผู้หญิงกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้นอกจากจะเป็นผู้อพยพจากภัยสงครามและกลายมาเป็นคนพลัดถิ่นเป็น

คนชายขอบ เป็นแรงงานราคาถูกนอกจากนั้นแล้วเธอยังต้องเผชิญกับปัญหาความรุนแรงทางเพศขณะที่ท างาน

ด้วยดังเช่นกรณีผู้หญิงพลัดถิ่นถูกข่มขืนในโรงงานเสื้อผ้าและถูกข่มขืนจากนายจ้าง ข่มขืนจากการท างานภาค

การเกษตร สวนดอกไม้สวน และพ้ืนที่ชุมชนที่อาศัยอยู่รวมกันในกลุ่มชาติพันธ์ การข่มขืนเกิดขึ้นอย่างเงียบงัน 

การต่อสู้ต่อความเป็นธรรมเกิดข้ึนท่ามกลางความยากล าบากเนื่องจากเธอพลเมืองไม่ใช่คนรัฐใดรัฐหนึ่ง 

จากประสบการณ์ความรุนแรงทางเพศที่ผู้หญิงพลัดถิ่นได้ถูกกระท าทางเพศ ข่มขืนอย่างทารุณนั้น 

ผู้หญิงพลัดถิ่นซึ่งอยู่ในภาวะด้อยอ านาจและการไม่ได้เป็นพลเมืองของรัฐใดรัฐหนึ่งกลายเป็นเงื่อนไขท่ีท าให้เกิด

ความรุนแรงทางเพศซ้ าแล้วซ้ าอีกในพ้ืนที่ชายแดนไทย-พม่าในงานศึกษาสนใจว่า จากการที่เธอต้องเผชิญกับ

ความยากล าบากในการด ารงชีวิตหลังจากเธอถูกข่มขืนและการที่เธอก้าวข้ามบาดแผลทางจิตใจนั้นใน

ประสบการณ์ของผู้หญิงพลัดถิ่นผู้มีบาดแผลทางใจจากการถูกข่มขืน เธอสามารถก้าวข้ามหรือฝ่าข้ามความ

รุนแรงทางเพศและเข้าร่วมการเคลื่อนไหวในแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางเพศในพ้ืนที่ชายแดนรวมทั้งสามารถ

สร้างพลังให้กับกลุ่มผู้หญิงชาติพันธุ์ภายใต้แรงกดดันและความด้อยอ านาจซึ่งความพลัดถิ่นเป็นสิ่งช้อนทับ กด

ทับในตัวของผู้หญิงชาติพันธุ์ในพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า เธอผู้หญิงพลัดถิ่นเหล่านี้มีประสบการณ์ได้ฝ่าข้ามความ

รุนแรงทางเพศในพื้นที่ชายแดนได้อย่างไร 
 
 

  

                                                           
1นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะสังคมศาสตร์   

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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บทน า 
พ้ืนที่ชายแดนไทย-พม่า  เป็นพ้ืนที่ทางด้านเศรษฐกิจและมีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ศาสนาที่มีความ

หลากหลาย  ในความเป็นพ้ืนที่ชายแดนเป็นพ้ืนที่เลื่อนไหล พร่ามั่ว  ซึ่งมีกลุ่มชาติพันธุ์เข้ามาอาศัยอยู่จ านวน
มาก  เช่น กะเหรี่ยง คะฉิ่น มอญ  ไทยใหญ่ คะเรนนี  ผู้คนเหล่านี้ได้หนีภัยสงครามเข้ามาหลบภัย  ซ่อนตัว
และใช้พ้ืนที่ชายแดนในการสร้างโอกาสชีวิตที่ดีกว่า  สร้างความปลอดภัย ปรับตัว ต่อรอง สร้างตัวตน  และยัง
ใช้พ้ืนที่ชายแดนสร้างการเคลื่อนไหวทางการเมือง  สิทธิมนุษยชน  สันติภาพ และการด ารงซึ่งวัฒนธรรม  
อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ 

จากสถานการณ์การสู้รบของทหารพม่ากับกลุ่มชาติพันธุ์   ภายใต้นโยบายของรัฐบาลพม่า “ท าให้
เป็นพม่า” นั้น  ส่งผลท าให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ต่อต้านทุกรูปแบบ จับปืนสู้  และก่อตั้งสมาคมภาษาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น (วันดี สันติวุฒิเมธี, 2545)  ในปี 1988 เกิดการก่อรูปขบวนการปฏิรูปสังคมของพม่าในปี 
2007 เกิดกบฏพระสงฆ์และประชาชนพม่า  แต่รัฐบาลพม่าก็ยังสามารถสืบทอดอ านาจจนถึงปัจจุบัน  และใช้
ก าลังปราบปรามประชาชนอย่างรุนแรง (ยศสันตสมบัติ , 2556) และทหารพม่าใช้อาวุธที่เป็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนอย่างร้ายแรง  คือการกระท าความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิงกลุ่มชาติพันธุ์  การข่มขืนและการออก
ใบอนุญาตข่มขืนขึ้น ท าให้เกิดการข่มขืนผู้หญิงต่อกลุ่มชาติพันธุ์ในรัฐฉาน  รัฐคะเรนนี  รัฐกะเหรี่ยง และรัฐ
มอญ  ในปี ค.ศ.1996-2002 ทหารพม่าได้กระท าต่อผู้หญิงและเด็กสาวชาวไทใหญ่จ านวน 625 คน ซึ่งแทบทุก
กรณีเป็นการข่มขืนต่อ หน้ากองทัพทหารพม่า  วิธีการข่มขืนเป็นไปอย่างโหดร้าย  โดยที่ 25% เสียชีวิต และ
ในขณะที 61% ถูกข่มขืนรวมหมู่  และมีจ านวนของเหยื่อที่ถูกกักขังเพ่ือข่มขืนต่อบางรายไม่น้อยกว่า  4 เดือน  
(ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, 2549) ในขณะเดียวกันการกระท าความรุนแรงทางเพศได้กระท าต่อผู้หญิงกะเหรี่ยง
ซึ่งถูกข่มขืนรวมหมู่และกักขังเพ่ือข่มขืนนานถึง 6 เดือน  จับกดน้ าบังคับใช้แรงงานหนัก  ทรมาน ตรึงกางเขน  
เผาทั้งเป็น  ฆ่าตัดคอ (องค์กรผู้หญิงกะเหรี่ยง, 2548)    

จากเหตุการณ์ที่ทหารพม่าละเมิดสิทธิมนุษยชนกลุ่มชาติพันธุ์ และกระท าความรุนแรงทางเพศ 
“ข่มขืน” ต่อผู้หญิงกลุ่มชาติพันธุ์ ส่งผลให้เกิดการอพยพ ในปี 1988-2004 มีผู้คนอพยพจากพม่าประมาณ 
500,000 คน สู่ชายแดนไทย-พม่า ผู้หญิงกลุ่มชาติพันธุ์เมื่ออยู่ในประเทศพม่าภาวะสงครามจะถูกทหารพม่าใช้
ร่างกายของผู้หญิงเป็นอาวุธในท าลายล้างเผ่าพันธุ์และเหยียดหยามโดยการข่มขืนและเมื่อผู้หญิงชาติพันธุ์ได้
อพยพย้ายถิ่นเข้ามาสู่ชายแดนไทยพม่าในระหว่างเส้นทางการอพยพก็ต้องตกเป็นเหยื่อการปล้นชิง การข่มขืน   
และการทรมานจากกองก าลังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ในขณะที่การเดินทางอพยพเข้าสู่ชายแดนไทย-พม่าแล้วจะเข้ามา
สู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือหมู่บ้านตามบริเวณชายแดน ไทย-พม่า ผู้หญิงชาติพันธุ์เหล่านี้ก็ต้องเผชิญกับสภาพ
การถูกจับกุมและการรีดทรัพย์จากเจ้าหน้าที่รัฐไทยในข้อหาผิดกฎหมายการเข้าเมืองและการอาศัยอยู่ในศูนย์
พักพิงชั่วคราวจะตกอยู่ในสภาวะความกดดัน เครียด ไร้อาชีพ  ไม่มีรายได้  และถูกท าร้ายจากสามีในบางรายที่
ถูกข่มขืนจากทหารพม่า  สามีจะไม่ยอมรับสร้างความทุกข์ทรมาน จากปัญหาความรุนแรงที่ผู้หญิงกลุ่มชาติ
พันธุ์ต้องเผชิญ พวกเธอได้พยายามที่จะสร้างโอกาสชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นโดยลักลอบมาเป็นแรงงานในเมืองแถบ
ชายแดน  เช่น โรงงานทอผ้า ขายของหน้าร้านก่อสร้าง ตัดเย็บเสื้อผ้า และอาชีพขายบริการทางเพศ  ในการ
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ท างานจะได้ค่าจ้างที่ได้เพียงวันละ 50 บาทต่อวัน หรือ 1,500-3,000  บาทต่อเดือน  หากขายบริการทางเพศ
จะได้เดือนละ 8,000 บาท  

ผู้หญิงกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้นอกจากจะเป็นผู้อพยพจากภัยสงครามและกลายมาเป็นคนพลัดถิ่น  เป็น
คนชายขอบ เป็นแรงงานราคาถูก  นอกจากนั้นแล้วเธอยังต้องเผชิญกับปัญหาความรุนแรงทางเพศ “ข่มขืน”
ขณะที่ท างานด้วยดังเช่นกรณี  ผู้หญิงถูกข่มขืนในโรงงานเสื้อผ้า เธอเล่าว่า “เมื่อฉันเล่าให้เพ่ือนฟังว่า  ฉันเคย
ถูกข่มขืนโดยหัวหน้างานของโรงงาน  พวกเขาบอกว่าเสียใจกับสิ่งที่ฉันเผชิญแต่ไม่สามารถท าอะไรได้  แจ้ง
ต ารวจไม่ได้  หรือท าอะไรไม่ได้มากกว่านั้น และสุดท้ายสิ่งที่ฉันท าคือลาออกจากงาน น้าสาวและฉันภาวนาให้
เรื่องมันผ่านไป”  (ไม่ระบุชื่อ แรงงานโรงงานเสื้อ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558)  ในกรณีตัวอย่าง
ผู้หญิงที่อยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราว เธอเล่าว่า “ในระหว่างเส้นทางการอพยพจากพม่ามาสู่ไทย  ฉันถูกทหารพม่าท า
ร้ายทุบตี  ข่มขืน ท าฉัน ใช้แรงงานหนักเช้าจนค่ า แต่พอหนีตายเข้ามาสู่ศูนย์อพยพก็ต้องเผชิญกับปัญหา
ตามมา  ฉันถูกทุบตีท าร้าย เพราะสามีเครียด สามีกินเหล้าหนักท าไห้มีปากเสียงกัน  การทุบตีจึงเกิดขึ้นเป็น
ประจ า” (หน่อเลสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558) และในที่ท างานพ้ืนที่ชายแดนความรุนแรงทางเพศที่
เกิดขึ้นกับผู้หญิงกลุ่มชาติพันธุ์พลัดถิ่นนั้นจะเป็นเรื่องของการพูดจาลวนลาม หรือการละเมิดทางเพศ  หาก
ต้องการการปกป้องคุ้มครองจากหัวหน้างานและมีรายได้พิเศษต้องเอาร่างกายเข้าแลก  ในการท างานเต็มไป
ด้วยการถูกเอาเปรียบ การกดดันทางสังคม การกดดันทางการเงินและการละเมิดทางเพศ  ชีวิตอยู่ด้วยความไม่
ปลอดภัยทั้งที่ท างานและท่ีอยู่อาศัย 

ปัญหาความรุนแรงทางเพศ “ข่มขืน”ที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงพลัดถิ่นในพ้ืนที่ชายแดนไทยพม่านั้น ได้
เกิดขึ้นในหลายสถานการณ์ ดังเช่น  สถานการณ์ภาวะสงครามชาติพันธุ์ในประเทศพม่า สถานการณ์ผู้หญิง
พลัดถิ่นเข้ามารับจ้างเป็นแรงงานต่างด้าว ในภาคเกษตร  ภาคบริการ  แม่บ้าน ร้านค้า  แรงงานในโรงงาน 
และสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว ชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีชายแดน   

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาประสบการณ์ของผู้หญิงชาติพันธุ์พลัดถิ่นที่ถูกกระท า
ความรุนแรงทางเพศ “ข่มขืน”  ซึ่งพวกเธอเป็นผู้หญิงพลัดถิ่นอยู่ในภาวะด้อยอ านาจและการไม่ได้เป็นพลเมือง
ของรัฐใดรัฐหนึ่งกลายเป็นเงื่อนไขที่ท าให้เกิดความรุนแรงทางเพศซ้ าแล้วซ้ าอีกในพ้ืนที่ชายแดนไทย -พม่า     
ในงานศึกษาสนใจว่า จากการที่เธอต้องเผชิญกับความยากล าบากในการด ารงชีวิตหลังจากเธอถูกข่มขืนและ
การที่เธอก้าวข้ามบาดแผลทางจิตใจนั้น  ในประสบการณ์ของผู้หญิงพลัดถิ่นผู้มีบาดแผลทางใจจากการถูก
ข่มขืน เธอสามารถก้าวข้ามหรือฝ่าข้ามความรุนแรงทางเพศและเข้าร่วมการเคลื่อนไหวในแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงทางเพศในพ้ืนที่ชายแดน  รวมทั้งสามารถสร้างพลังให้กับกลุ่มผู้หญิงชาติพันธุ์ภายใต้แรงกดดันและ
ความด้อยอ านาจ  ซึ่งความพลัดถิ่นเป็นสิ่งช้อนทับ กดทับในตัวของผู้หญิงชาติพันธุ์ในพ้ืนที่ชายแดนไทย -พม่า 
เธอผู้หญิงพลัดถิ่นเหล่านี้มีประสบการณ์ได้ฝ่าข้ามความรุนแรงทางเพศในพ้ืนที่ชายแดนได้อย่างไร 
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ความสัมพันธ์เชิงอ านาจทางเพศในพื้นที่ชายแดน 
พ้ืนที่ชายแดน เป็นถิ่นอยู่อาศัยของผู้คน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ของการปะทะกันระหว่างความแตกต่างทางเชื้อ

ชาติความคิดเชิงอุดมการณ์ วัฒนธรรมเพศ ที่มีประสบการณ์ข้ามไป ข้ามมา ใน borderland  ส่งผลให้เกิดการ
ประกอบสร้างตัวตน และอัตลักษณ์ที่ซับซ้อน (Anzaland, 1980) และพ้ืนชายแดนยังมีสถานะเป็นพ้ืนที่ต่อสู้ 
ต่อรอง หรือ แข่งขันในการก าหนดเพศวิถีและเพศภาวะ อีกด้วย  “ชายแดน” ยังเป็นพ้ืนที่ก้ ากึ่ง ซึ่งมีผู้คนพัก
อาศัย อพยพ เดินทางข้ามแดน และรัฐก็เข้ามาขยายอ านาจ   ดังนั้นชีวิตชายแดนของผู้คนจึงมีอัตลักษณ์ที่
เลื่อนไหลไปมา และการแสดงอัตลักษณ์มาจากความตึงเครียดจากการควบคุมของรัฐ และการหลบหนีอ านาจ
รัฐจากผู้คนในชายแดน ในความตึงเครียดนั้นได้มีการแสดงอัตลักษณ์ทางเพศ และเพศภาวะ (Wilson and 
Donnan, 1998) 

ในพ้ืนที่ชายแดนมีทั้งอ านาจรัฐ อ านาจเถื่อน ความพร่ามัวเลื่อนไหล มีความคลุมเครือ บางครั้ง
กฎหมาย กฎเกณฑ์จากรัฐมีความเข้มงวด แต่ในขณะเดียวกัน กฎหมายข้อบังคับก็ผ่อนปน และในการปฏิบัติ
กฎหมายไม่สามารถบังคับใช้พื้นที่ได้  ดังนั้นความสัมพันธ์ทางเพศเกิดขึ้นในพ้ืนที่ชายแดนได้สร้างอัตลักษณ์ทาง
เพศท่ีก็มีการเลื่อนไหล ประกอบสร้างตัวตนใหม่ตลอดเวลา ผู้หญิงผลัดถิ่นที่เข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ชายแดน  เธออยู่
ในสถานะผู้อพยพหนีภัยสงคราม คนไร้รัฐ คนชาติพันธุ์ชายขอบ คนผลัดถิ่น และแรงงานข้ามชาติ นอกจากนี้
แล้วพ้ืนที่ “ชายแดน” กับ “เพศภาวะ” มีเส้นที่แบ่งแยกความเป็นพ้ืนที่ส่วนตัว กับ พ้ืนที่การท างานมีความ
พร่ามัวท าให้เกิด “ชุดความสัมพันธ์เชิงอ านาจ” ที่ซับซ้อนและเป็นความสัมพันธ์เชิงอ านาจในหลายระนาบ เช่น 
รัฐ ชาติพันธุ์ เพศ โดยผ่าน สถาบันรัฐ สถาบันครอบครัว กลไกองค์ต่างประเทศ องค์กรเอกชนในประเทศ 
องค์กรชุมชน   และความสัมพันธ์เชิงอ านาจเกิดขึ้นในบริบทต่างๆ และในบริบทที่แตกต่างกันนั้นก็ผลิตความ
รุนแรงทางเพศในรูปแบบที่แตกต่างกันไปอีกด้วย 

ความสัมพันธ์เชิงอ านาจทางเพศในพ้ืนที่ชายแดน ได้มีผู้กระท าการที่เกี่ยวข้อง คือ รัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ  
นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้หญิงชาติพันธุ์ต่างๆ ไทใหญ่ กะเหรี่ยง มอญ คะฉิ่น มุสลิม ฯลฯ    รูปแบบความรุนแรงที่
เกิดขึ้น ดังเช่น  ปัญหาการข่มขืน  การข่มขืนในค่ายอพยพ โรงงาน สถานประกอบการ  ร้านอาหาร พ้ืนที่
หมู่บ้านชายแดน  “ความเป็นชายแดน”ส่งผลให้ท าให้เกิดความรุนแรงทางเพศ เป็นเรื่องการปิดบัง อ าพราง 
ซ่อนเร้น หลีกเลี่ยงที่พูดหรืออธิบายในพื้นที่สาธารณะ 

การข่มขืนในพ้ืนที่ชายแดน ท าให้เกิดในชุดความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่าง เจ้าหน้าที่รัฐไทยกับ
ผู้หญิงค่ายอพยพ และชุดความสัมพันธ์เชิงอ านาจนายจ้าง ลูกจ้างที่มีความสัมพันธ์โดยถูกสร้างผ่าน อุปถัมภ์ 
เลี้ยงดูในลักษณะครอบครัว  ดังนั้น ความรุนแรงทางเพศซึ่งเกิดขึ้นในพ้ืนที่ของความก้ ากึ่งระหว่างการถูก
กฎหมาย  การไม่ถูกกฎหมาย การประนีประนอมทางกฎหมาย  ในความเป็นชายแดนท าให้ผู้หญิงชาติพันธุ์ใน
ฐานะผู้อพยพ ย้ายถิ่นมาเป็นแรงงานราคาถูก จึงถูกล่วงละเมิดทางเพศ ข่มขืน อย่างเงียบงัน ไร้ปากเสียง    

ดังนั้น ความสัมพันธ์เชิงอ านาจปรากฏอยู่ในชุดความสัมพันธ์ระหว่าง เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศ ใน
บริบทค่ายอพยพ ผู้หญิงที่อยู่ในค่ายอพยพจะเป็นถูกบังคับให้เป็นผู้หญิงผลัดถิ่นจากภาวะสงครามในประเทศ
พม่า ผู้หญิงเหล่านี้เธอจะตกอยู่ในฐานะผู้ไร้รัฐ ผู้อพยพ คนผลัดถิ่น ใช้กฎหมายของรัฐใดรัฐหนึ่งคุ้มครองใน
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ระหว่างเส้นทางการอพยพ ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ข่มขืน จากทหารและเมื่อเข้ามาอยู่ในค่ายอพยพ บางคน
ต้องเผชิญการข่มขืนจากเจ้าหน้าที่รัฐไทย และบางครั้งมีกรณีที่ชาติพันธุ์ก็ข่มขืนกันเอง เมื่อ “ค่ายอพยพ” อยู่
ในสภาวะยกเว้น กลไกในการคุ้มครองเธอ เช่น ชุมชนดั้งเดิมในหมู่บ้านนั้นไม่มี เหตุการณ์ข่มขืนในค่ายอพยพ
เกิดขึ้นซ้ าซากในค่ายอพยพเสมอ ผู้หญิงชาติพันธุ์ซึ่งตกอยู่ในความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่าง รัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ 
คณะกรรมการค่าย KNU UNHCR ครอบครัว  องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรเอกชนในประเทศ ผู้หญิงชาติ
พันธุ์ก็อาศัยอยู่พื้นที่ชายแดน เธอทนทุกข์กับเหตุการณ์ข่มขืนนั้น 

ความสัมพันธ์เชิงอ านาจทางเพศในพ้ืนที่ชายแดนไทย-พม่านั้น มีโครงสร้างที่เชื่อมโยงกับเพศสภาพ 
ชาติพันธุ์ รัฐชาติ และวัฒนธรรมของคนในชายแดน ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐเข้าไปจัดการชีวิตของผู้อพยพใน
ค่ายอพยพและไปก าหนดวิถีชีวิตของแรงงานชาติพันธุ์ในพ้ืนที่ชายแดน ในบางครั้งรัฐก็เข้มงวด ปัญหาการ
ข่มขืนในค่ายอพยพ แต่หากเป็นกรณีเจ้าหน้าที่รัฐไทยเป็นคนก่อเหตุ เรื่องราวก็จะเงียบงัน แต่ในขณะที่ผู้ก่อ
เหตุเป็นชาติพันธุ์เดียวกันในค่ายอพยพ จะถูกด าเนินคดีจนถึงที่สุดได้รับโทษติดคุก ออกข่าวสาธารณะ พม่าข่ม
ขนผู้หญิงพม่าในค่ายอพยพ หรือในกรณีผู้ที่ข่มขืนเป็นญาติของผู้น า KNU ก็จะหลบหนีเข้าสู่รัฐกะเหรี่ยง ผู้หญิง
ที่ถูกกระท าจะถูกพาไปบ าบัด เยียวยา โดย UNHCR  ในศูนย์บ้านฉุกเฉินต่างๆ เช่นกรณี “ พอเล” ถูกพระสงฆ์
วัดเปิ่งเคิ่ง ที่อุ้มผาง ข่มขืน ปัจจุบัน KNU ยังจับตัวมาด าเนินการไม่ได้เนื่องเพราะพระเป็นลูกของผู้น า ซึ่งเป็น
ข้อกังขาของชาวบ้านในหมู่บ้านเปิ่งเคิ้ง  ปัจจุบัน พอเล ถูกน าตัวไปให้มูลนิธิผู้หญิงเป็นผู้ดูแลในบ้านพักฉุกเฉิน 

การข่มขืน คือ ภาพสะท้อนถึงรูปแบบหนึ่งของความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ 
ในงานศึกษาของ Mary Sherfey (1976) พบว่าการควบคุมความสัมพันธ์เพศของผู้หญิงมีขึ้นพร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงของระบบสายโลหิตแบบมารดาเป็นใหญ่ไปสู่ระบบบิดาเป็นใหญ่  ความสัมพันธ์  การครอบง า
เกิดข้ึน ชายครอบง าหญิง ความสัมพันธ์เช่นนี้จึงเกิดความรุนแรงทางเพศในรูปแบบต่างๆ  ในทางตรงเกิดข้ึนกับ
ร่างกายของผู้หญิง ในทางอ้อมรูปแบบความรุนแรงทางเพศเกิดข้ึน ผ่านสถาบัน กฎหมาย จารีต   ในงานศึกษา 
สุธีลา (2528) เสนอรูปแบบกลไกในการควบคุมผู้หญิงทั้งร่างกายและจิตใจ  การข่มขืนจึงเกิดในรูปแบบต่างๆ  
ได้แก่ 1) การข่มขืนเดี่ยว เกิดขึ้นระหว่างคนเดียวผู้เสียหายคนเดียว 2) การข่มขืนเกิดโดยอาศัยอ านาจหน้าที่ 
ราชการหรือผู้ปกครอง 3) การข่มขืนในภาวะสงคราม การข่มขืนเป็นเครื่องมือของสงครามในการท าลายล้าง
ฝ่ายตรงข้าม (สงครามโลกที่สอง สงครามเยอรมันนี สงครามประกาศศาสนา)   4) การข่มขืนภายในครอบครัว 
เกิดขึ้นในหมู่บ้านสมาชิกเดียวกัน พ่อ – ลูก ปู่ – หลาน  อา – หลาน  5) การข่มขืนในสถาบันสมรส สามี
ข่มขืนภรรยา 6) ข่มขืนหมู่ เกิดขึ้นในบังคลาเทศ และอินเดียเป็นเครื่องมือของฝ่ายปกครองควบคุมการ
เคลื่อนไหวชาวนา หรือ การข่มขืนหมู่นักศึกษาผู้หญิงในเหตุการณ์ตุลา เพ่ือควบคุมการเคลื่อนไหวสตีฝ่าย
ประชาธิปไตย (สุธีลา, 2528) 

ในการวิเคราะห์ “การข่มขืน” ถัดจากความสัมพันธ์เชิงอ านาจไม่เท่าเทียมกันนั้น Kete Millet 
(1970) ได้วิพากษ์ว่า เป็นการวิเคราะห์ขาดการเชื่อมโยงให้เห็นการควบคุมเพศที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุคสมัยของ
ประวัติศาสตร์ การวิเคราะห์อ านาจชายเป็นใหญ่ การเกิดจากความสัมพันธ์เชิงไม่เท่าเทียม อาจอธิบายไม่ได้ใน
บริบทที่แตกต่าง 
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Teresa De Lavretis (1987) เสนอว่าผู้หญิงไม่เป็นเหยื่อของการกดขี่เสมอไป การพูดถึงเพศสภาพ
ในมิติความสัมพันธ์เชิงอ านาจ ไม่ใช่เป็นเรื่องการกดขี่ของเพศชายที่มีต่อหญิง เราสามารถมองผู้หญิงในฐานะ
ภาพตัวแทน (Representation) ที่ผู้หญิงมีตัวตนที่มีความหลากหลาย และไม่เป็นเหยื่อจากการถูกผู้ชายกดขี่
เสมอไป (De Lavretis 1987)  ความสัมพันธ์เชิงอ านาจในพ้ืนที่ชายแดน จึงมีการเชื่อมโยงโครงสร้างอ านาจรัฐ 
ผ่านสถาบัน กลไก เจ้าหน้าที่รัฐ กฎหมาย เจ้าหน้าที่รัฐในค่ายอพยพ องค์กรเอกชน KNU คณะกรรมการค่าย 
ชุมชนค่าย ครอบครัว ผู้หญิง  ความสัมพันธ์ทางเพศมีความเคลื่อนไหว พร่ามัว และมีโอกาสมีช่องต่อรอง 
เนื่องจากผู้หญิงชาติพันธ์ก็มีการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ สร้างช่องทาง โอกาส ในเรืองการแก้ไขปัญหา การข่มขืน
ผู้หญิงชาติพันธุ์ และบทบาทผู้หญิงในชาแดนมิยอมให้เป็นเหยื่อ หรือผู้ถูกกระท า  แต่พยายามลุกขึ้นสร้าง
ตัวแทนความเข้มแข็งการป้องกัน เคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชน ดังเช่น กรณี  TayTay (2013) ตัวแทนสหพันธ์
ผู้หญิงแห่งพม่า และองค์กรผู้หญิงพหุชาติพันธุ์ ตามแนวชายแดนพม่า (The Women’s League of Burma 
and other multi-ethnic organization along Burma border) อธิบายว่า การรวมตัวของผู้หญิ งเป็น
องค์กรสตรี และแยกตัวจากกองก าลังติดอาวุธ เนื่องจากตระหนักในการมีส่วนร่วม และการใช้อ านาจของผู้ชาย
ในกองก าลัง ซึ่งปัจจุบันมีผู้หญิง 13 ชาติพันธุ์ได้รวมตัวกัน  โดยมีการเคลื่อนไหว ในการปกป้องคุ้มครองผู้หญิง
จากการถูกข่มขืน ความรุนแรงทางเพศ และมีการยกระดับงานเคลื่อนไหวในระดับท้องถิ่น ให้เป็นการ
เคลื่อนไหวนานาชาติ โดยผ่าน สื่อ เทคโนโลยีสมัยใหม่  ภาษาอังกฤษ การเคลื่อนไหวข้ามมิติ โดยมีประเด็น
การเคลื่อนไหว รณรงค์ ต่อต้าน  “ใบอนุญาตข่มขืน”  การข่มขืนผู้หญิงชาติพันธุ์ในแนวชายแดนไทย-พม่า 
ประเด็นความเท่าเทียมทางเพศการต่อต้านความรุนแรงเด็กและสตรี การสร้างสันติภาพและประชาธิปไตย 
และการพัฒนาศักยภาพบทบาทของผู้หญิง ในการแสดงบทบาทของผู้พลัดถิ่นในพ้ืนที่ชายแดนนอกจากมีการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองแล้ว ยังมีการเสนอถึงอัตลักษณ์ของชาติพันธ์และสร้างบทบาททางเศรษฐกิจในพ้ืนที่
ชายแดน   

ในงานศึกษาของ Sandra Dudley (2000) นักมานุษยวิทยาชาวอังกฤษได้ท าการศึกษาอัตลักษณ์
ของผู้อพยพชาวกะเรนนีในบริเวณ จ.แม่ฮ่องสอนของประเทศไทยในช่วงปี 1990 เธอได้พบว่าอัตลักษณ์ของผู้
อพยพลี้ภัยทางการเมืองสามารถพิจารณาได้หลายมุม เนื่องจากมีอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เป็นหัวใจส าคัญก่อนที่
จะมีสภาพทางการเมืองเป็นผู้ลี้ภัย นอกจากนี้ ยังมีความจ าเป็นในการพิจารณาอัตลักษณ์ในลักษณะของการไม่
ติดตรึงพ้ืนที่ทางกายภาพ เนื่องจากการถูกบังคับอพยพของกะเรนนีส่งผลให้เกิดการเดินทางเคลื่อนย้ายข้าม
พรมแดนของรัฐชาติผู้หญิงกะเรนนีจึงมีบทบาทส าคัญยิ่งในการพยายามรักษาอัตลักษณ์กะเรนนีผ่านกิจกรรม
ต่างๆ อาทิ การแต่งกาย การทอผ้า ภาษา ตลอดจน ความเป็นแม่ที่พวกเธอได้สอนภาษาถ่ายทอดเรื่องเล่า และ
ความรู้ต่างๆ อัตลักษณ์ของความเป็นกะเรนนีซึ่งถูกพิทักษ์รักษาไว้นี้เองได้กลายเป็นสิ่งสวนทางกับการมองหรือ
พิจารณาชาวกะเรนนีในสายตาของทางการหรือสายตาของรัฐ สถานภาพของการกลายเป็นผู้ลี้ภัยได้
กลายเป็นอัตลักษณ์ทางการเมืองซึ่งปกปิดความส าคัญของความเป็นกะเรนนีไว้ตลอดเวลา 

บทบาทของผู้หญิงมิได้จ ากัดเพียงแค่การรักษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ท่ามกลางสถานะภาพของผู้ลี้
ภัยเพียงอย่างเดียว งานศึกษาของ PiaVogler (2006) ซึ่งท าความเข้าใจในกิจกรรมตอนกลางคืนภายในศูนย์
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พักพิงชั่วคราวชาวกะเรนนีอันเป็นที่เดียวกับงานศึกษาของ Sandra พบว่าท่ามกลางการพยายามควบคุมหรือ
มาตรการต่างๆ ซึ่งด าเนินการในศูนย์พักพิง อาทิ ห้ามคนออกจากบ้านพักในเวลากลางคืนหรือคนภายนอกต้อง
เดินทางออกจากพ้ืนที่ในเวลาที่ก าหนด กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการพูดคุยกลับด าเนินอย่างต่อเนื่องในเวลา
กลางวัน ส่วนเวลากลางคืนจะใช้เป็นช่วงการขนถ่ายสินค้าระหว่างศูนย์พักพิงกับข้างนอก รวมถึงการขนสินค้า
บางส่วนไปยังชายแดนฝั่งพม่าอีกด้วย 

บทบาทของผู้หญิงผู้ลี้ภัยจึงมีลักษณะโดดเด่นทางวัฒนธรรมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจจึงเป็นส าคัญ
และนัยยะดังกล่าวยังปรากฏขึ้นอย่างมนัยยะทางการเมืองที่น่าสนใจอีกด้วย เพราะนอกจากบทบาทใน
ชีวิตประจ าวันแล้ว พวกเธอยังได้รวมกลุ่มเป็นองค์กรเอกชนซึ่งได้ท าการเคลื่อนไหวในประเด็นที่เก่ียวข้องทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและนานาชาติด้วย 

Sandra Dudlley (2002) ได้ชี้ให้เห็นถึงบทบาทส าคัญของกิจกรรมซึ่งเกิดขึ้นภายในศูนย์พักพิงและ
ชุมชนใกล้เคียงซึ่งด าเนินการโดยองค์กรสตรีชาวกะเรนนี หรือ Karenni Women Organisation (KNWO) ว่า 
การรวบตัวส่งเสริมในการจัดกิจกรรมต่างๆ  โดยเฉพาะการทอผ้าและการผลิตสิ่งของที่ระลึกต่างๆ  มิได้เป็น
การผลิตเพ่ือใช้ในการท้องถิ่นอย่างเดียวแต่เป็นการส่งไปยังผู้ลี้ภัยในประเทศที่สามอีกด้วย  สิ่งของเหล่านี้ถึง
เป็นเสมือนตัวแทนทางอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่ไหลเวียนในระดับโลก บทบาทของสตรีชาวกะเรนนีจึงมีความส าคัญ
ยิ่งในการเชื่อมโยงผู้ลี้ภัยกะเรนนีในระดับท้องถิ่นและในอาณาบริเวณชายแดน  สู่ระดับนานาชาติ  ควบคู่กับ
การพยายามรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อีกด้วย  นอกจากนี้ Sandra Dudlley (2011)  ยังได้ขยับ
ประเด็นจากมิติทางวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัฒน์ของชาวกะเรนนีมาสู่นัยยะทางการเมืองมากขึ้น เธอเห็นว่า 
ภายใต้การประสานงานและด าเนินการขององค์กรสตรีชาวกะเรนนี การผลิตผ้าทอและสิ่งของต่างๆ  ยังเป็น
ส่วนหนึ่งของกิจกรรมผลิตสร้างความรู้สึกของ “ความเป็นบ้าน” ขึ้นมา เนื่องจากกิจกรรมทั้งหมดเป็นความ
พยายามพูดคุยและเสาะหาความรู้ของกะเรนนีในการผลิตสิ่งของ กิจกรรมต่างๆ  จึงเป็นส่วนหนึ่งของการ
ประกอบสร้างความเป็นบ้านที่กลุ่มผู้หญิงได้ถักทอร่วมกัน บ้านในความรู้สึกของพวกเธอจึงมิใช่ศูนย์พักพิง
ชั่วคราว หากแต่หมายถึงถิ่นฐานบ้านเกิดหรือรัฐกะเรนนี บ้านในความหมายนี้จึงนัยยะทางการเมืองของการมี
ส่วนร่วมในการคิดและการตัดสินใจอย่างมาก  เนื่องจากบ้านของกลุ่มสตรีที่เคลื่อนไหวนี้หมายถึงความสัมพันธ์
ทางสังคม ความเท่าเทียมทางเพศ และสันติภาพซึ่งแตกต่างไปจากรัฐกะเรนนีในความหมายของกลุ่มกองก าลัง
ติดอาวุธซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือต่อสู้กับกองก าลังทหารพม่า 

ในพ้ืนที่ชายแดนพร่ามัว ผู้หญิงชาติพันธุ์ก็ต้องสู้ต่อรองปรับบทบาทเพศภาวะตลอดเวลา ผู้หญิง
พยายามสร้างภาพตัวแทนที่ไม่เป็น “เหยื่อ”  หรือผู้ถูกกระท าเสมอ ยังบทบาทในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหา เยียวยา ฟ้ืนฟู ผู้หญิงที่ถูกข่มขืนและผู้หญิงที่มีประสบการณ์ถูกข่มขืนและใช้ประสบการณ์ลุก
ขึ้นมาบอกเล่า “ผ่านรายงานสิทธิมนุษยชนและเรื่องเล่า เช่น รายงาน “ข่มขืน-ข่มขืนในความเงียบงัน” เรื่อง
เล่าของผู้หญิงกะเหรี่ยงกับทหารพม่าและสงคราประชาชนในรัฐกะเหรี่ยง เธอเล่าถึงภาวการณ์เผชิญการถูก
ข่มขืนจากทหารพม่า บังคม ทุบตี ในหมู่บ้านที่เธอเติบโตมา เมื่อเหตุการณ์ผ่านไป เธอถูกตีตราความอัปยศ 
และการไม่ยินยอมให้เหยื่อการข่มขืนรักษาพยาบาล ท าแท้ง ซึ่งรายงานฉบับ เสนอข้อเรียกร้องข้อเสนอต่อ
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รัฐบาลพม่า รัฐบาลไทย องค์กรสหประชาชาติ จากผู้เป็นเหยื่ออาชญากรสงครามได้ลุกขึ้นมาเป็นผู้กระท าการ
ตอบโต้ “ใช้ร่างกาย ประสบการณ์การข่มขืน เป็นเครื่องมือทางการเมือง เคลื่อนไหวกับสากล นานาชาติ” 
เพ่ือให้ได้ความเป็นธรรม และสิทธิมนุษยชน 

ความสัมพันธ์เชิงอ านาจทางเพศที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ชายแดน ผ่านสถาบันของรัฐ เจ้าหน้าที่ กลไกทาง
กฎหมาย ข้อบังคับ แต่เนื่องจากพ้ืนที่ชายแดนเป็นพ้ืนที่ปะทะประสาน พร่ามัว เลื่อนไหล ท าให้ความสัมพันธ์
อ านาจเรื่องเพศ และการข่มขืน ไปเชื่อมโยงกับองค์กรสหประชาชาติ  องค์กรรัฐกะเหรี่ยง (KNU) 
คณะกรรมการค่าย อ านาจของรัฐไทยไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด ควบคุมก ากับได้เพียงหุ้นส่วนเดียว  การจัดการชีวิต
ผู้คนในชายแดน มีองค์ประกอบที่หลากหลาย และมีการเคลื่อนไหวของสตรีผู้ได้รับผลกระทบจากการข่มขื่น 
และองค์กรเอกชนสตรีชายของในรูปแบบองค์กรชุมชน ได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการรูปแบบกลไก เพ่ือการ
ขับเคลื่อน เอ้ืออ านวยให้กับชีวิตผู้หญิงชายแดนความสัมพันธ์เชิงอ านาจทางเพศยังมีระนาบที่ซ้อนทับกับ
ชาตินิยม เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศ ท าให้เห็นว่าพ้ืนที่ชายแดนในเรื่องเพศภาวะ อ านาจทางเพศ เป็นสิ่งที่ต่อสู้
ต่อรอง และสร้างอัตลักษณ์ทางเพศใหม่อยู่เสมอ เพ่ือสร้างความเป็นธรรมและสิทธิมนุษยชน คน ผู้หญิงชาติ
พันธุ์ชายแดน  
 
ความรุนแรงทางเพศกับภาวะพลัดถิ่นในพื้นที่ชายแดนไทย 

การกระท าความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิงในพ้ืนที่ชายแดนไทยพม่าเกิดได้ในหลายรูปแบบในหลาย
สถานการณ์ ทั้งในภาวะสงคราม  สถานการณ์แรงงานมารับจ้างภาคการเกษตร  สถานการณ์บริการ  ร้านค้า 
โรงแรม รวมทั้งความรุนแรงทางที่เกิดขึ้นจากครอบครัวและชุมชน  

สถานการณ์ความรุนแรงทางเพศ “การข่มขืนในภาวะสงคราม” ดังเช่นกรณีผู้หญิงกะเหรี่ยงในรัฐ
กะเหรี่ยงได้  เครื่องมือการข่มขืนถูกใช้เป็นอาวุธสงคราม ในช่วงปี  2531-2547 การใช้ความรุนแรงทางเพศต่อ
ผู้หญิงเป็นยุทธวิธีทางการเมือง  การสู้รบ เพ่ือข่มขู่และคุกคามกลุ่มคนที่มีความเชื่อที่แตกต่าง ศาสนาที่
แตกต่าง จุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างบรรยากาศความหวาดกลัวและ “ท าลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” ในช่วงนั้น
รัฐบาลทหารพม่าใช้การข่มขืนเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพ่ือควบคุมประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ ผู้บัญชาการ
หน่วยทหารพม่าต่างๆส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาข่มขืนผู้หญิงในรัฐกะเหรี่ยง “ทหารพม่าสังกัดLID น าโดย 
พันตรีอ่องมินท์ มาที่บ้านของฉันเขาใช้มีดจี้ฉันและบอกว่าอย่าร้องถ้าไม่อยากตายแล้วเขาข่มขืนฉันหลายครั้ง  
เมื่อสามีกลับมาฉันเล่าให้เขาฟังสามีทุบตีและหย่าขาดจากฉัน (นอ ฉิฉิผู้หญิงกะเหรี่ยงพุทธ จากหมู่บ้านอาชิน  
อ าเภอโดพลายา รัฐกะเหรี่ยง)องค์กรผู้หญิงกะเหรี่ยง 2558)      

การข่มขืนในพ้ืนที่ชายได้สร้างบรรยากาศความหวาดกลัว  ผู้หญิงที่ถูกข่มขืนจากทหารพม่าถึงแม้ว่า
จะรอดชีวิตมาได้นั้น ได้รับผลกระทบอย่างมากทั้งทางกายและจิตใจ ความอัปยศ อับอาย ความหวาดกลัว 
หมดความภูมิใจในเพศ หมดศักศรีความเป็นมนุษย์  ผู้หญิงต้องทุกข์ทรมานในการด ารงชีวิตเหมือน “ตายทั้ง
เป็น”สิ่งที่ผู้หญิงรู้สึกที่กล่าวมานั้นเนื่องจากผู้หญิงกะเหรี่ยงจะมีบทบาทส าคัญในการดูแลครอบครัว ความเป็น
แม่  ความเป็นเมีย  ความเป็นลูกสาว  ความเป็นพ่ีสาว ผลกระทบไม่ได้เกิดเพียงแค่ตัวเธอแต่ยังส่ งผลถึง
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ครอบครัวเธอด้วย  การไม่ยอมรับของสามี ครอบครัวสามีและชุมชน ในเหตุการณ์สามีจะโกรธแค้นและ
ประนามภรรยาของตนเองมากกว่าแสดงความโกรธแค้นผู้ที่ข่มขืน บางคนสามีทุบตี  ด่าทอใช้ค าหยาบและ
ทอดทิ้ง การข่มขืนเป็นตราบาปที่ครอบครัวและชุมชนตอกย้ าเธอบางคนไม่สามารถอยู่ในชุมชนได้ต่อไปเหยื่อ
ไม่ได้รับการดูแล ต้องอพยพย้ายถิ่นมาพ้ืนที่ชายแดนมาตายเอาดาบหน้า ความปวดร้าวบาดแผลทางใจไม่อาจ
ลบเลือนได้ถึงปัจจุบัน  แม้เรื่องการข่มขืนผ่านไปแล้วกว่า กว่า 20ปี  ก็ไม่อาจลืมได้       

หน่อเล (นามสมมุติ) หญิงกะเหรี่ยงวัยอายุ 60 ปีปัจจุบันอาศัยอยู่ศูนย์พักพิงถ้ าหิน อ าเภอสวนผึ้ง 
จังหวัดราชบุรีเธอเล่าถึงเหตุการณ์ที่เธอเผชิญ “เมื่อเกิดสงครามในช่วงนั้นทหารพม่าเผาหมู่บ้านพวกเรา
ครอบครัวต่างหนีตามมาจากเมืองเมาะล าใย ในระหว่างทางพยายามหลบหนีทหารพม่าเราเดินลัดเลาะในป่า
นามมากกว่า 7 วันเราเดินแบบเร่งรีบแต่เงียบที่สุด แต่เราต้องมาเจอกับทหารพม่าจนได้  ฉันถูกจับตอนนั้นอายุ
ประมาณ 40 กว่าปีมีลูก4 คน เราถูกจับแยกกันสามี  ลูก  ฉันถูกทหารพม่าจับไปรวมกับพวกผู้หญิงหลายคน 
ถูกบังคับให้แบกข้าว  แบกหิน แบกน้ าและท าถนนท่ามกลางแดดร้อนละอุ ถูกทุบตี  ทรมาน ในเหตุการณ์ช่วง
ตอนกลางคืน ผู้หญิงจะถูกคัดแยกระหว่างผู้หญิงกับเด็กหญิง การนอนจะถูกขังในคุกเป็นคอกไม้ที่แน่นหนา  
ทหารพม่าจะเข้ามาดูผู้หญิงและลากออกไป จะมีคูน้ าหลังที่พัก ทหารจะข่มขืนผู้หญิงและเด็กหญิง มันจะบังคับ
ให้ถอดเสื้อในคูนั้นเรียกผู้หญิงไปทีละคนและข่มขืนทีละคน  ทหารข่มขืนฉัน ฉันป่วยแทบใกล้ตาย วันหนึ่งตอน
กลางคืนทหารให้ไปอาบน้ าพวกเราตัดสินใจแอบหนีในคืนนั้น เร่งเดินทางในสภาพที่อ่อนแรง  โชคดีที่มาเจอ
ทหารเคเอ็นยูได้ช่วยเหลือให้เสื้อผ้าและอาหาร (สัมภาษณ์หน่อเล นามสมมุติ ค่ายถ้ าหิน  ราชบุรี 2558)  
ระหว่างที่เธอเล่าเรื่องราวในดวงตาของเธอน้ าตาไหลตลอดเวลา เสียงสั่น ก้มหน้า  มือจับผู้เขียนไว้และบีบ
อย่างแน่น เธอไม่สบตา น้ าตาของเธอหยดลงในมือของผู้เขียนไม่ขาดสาย เธอบอกว่าแม้เรื่องผ่านมานามแล้ว
ลูกโตกันหมดแล้วแยกย้ายไปสร้างครอบครัวอยู่อเมริกาส่งเงินมาให้และมีหลานตัวเล็กท่ีน่ารักแต่ไม่เคยลืมเรื่อง
นี้เลย ไม่เคยลืมความทุกข์นี้เลยแม้แต่วันเดียว การเดินทางข้ามแดนเข้ามาอยู่ที่ถ้ าหินเป็นสิ่งที่ดีส าหรับเธอ 
ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ไม่มีรัฐ ประเทศ ไม่กฎหมายคุ้มครอง  ไม่มีบัตร แต่ยังดีมีความหวังและไม่อยากกลับยังรัฐ
กะเหรี่ยง  พม่าอีกแล้ว  เธออยากช่วยเหลือผู้หญิงในค่าย  ผู้ที่ถูกข่มขืน  โดนท าร้าย ผู้หญิงอพยพให้มีอาชีพ  
มีความหวัง มีรายได้เลี้ยงและดูแลตนเองได้ มีชีวิตที่ดีขึ้น ความเจ็บปวดคงไม่บรรเทาเบาบางแต่การท างาน
ให้กับผู้หญิงเป็นสิ่งที่ภูมิใจและได้ฟังเรื่องราวจากพวกเธอ จัดหาที่พัก อาหารยารักษาโรคให้แก่เธอ (หน่อเล  
กล่าว)     

สถานการณ์ในพม่ากับการสู้รบกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ไว้วางใจรัฐบาลถึงแม้ว่าออง  ชานชูจีได้รับการ
เลือกตั้งและเดินทางมาเยือนประเทศไทย ที่ผ่านมามีชาวกะเหรี่ยงอพยพไม่ต่ ากว่า 300,000 คน ผู้หญิงคือกลุ่ม
ที่ได้รับความทุกข์ทรมานไม่อาจต่อสู้ขัดขืนการข่มขืนการทารุณกรรมทางเพศได้ 

จากภาวะสงครามส่งผลให้เกิดความรุนแรงทางเพศ ทารุณกรรมทางเพศที่เกิดขึ้นในพม่าพ้ืนที่
ชายแดนท าให้เกิดการหนีภัยสงคราม และการผลัดถิ่นของผู้หญิงชาติพันธุ์จ านวนมากและส่วนใหญ่เข้ามาสู่
ศูนย์พักพิงผู้ลี้ภัยสงครามชายแดนไทยพม่า การเข้ามาอยู่ในศูนย์พักพิงฯ ผู้หญิงยังต้องเผชิญการข่มขืนในพ้ืนที่
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ค่ายอพยพหรือศูนย์พักพิงอีกเป็นชะตากรรมที่ต้องเผชิญความไม่ปลอดภัยและการท าลายชีวิตความเป็นมนุษย์
ในนามผู้ลี้ภัย  คนพลัดถิ่น ไร้รัฐ  ไร้สัญชาติ  ไร้กฎหมายคุ้มครอง  ไร้ตัวตนและความเป็นคน 

สถานการณ์การกระท าความรุนแรงทางเพศในพ้ืนที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวฯ การกระท าความรุนแรง
ทางเพศที่เกิดขึ้นศูนย์พักพิงฯมี เกิดขึ้นท่ามกลางปัญหาซับซ้อน และมีช่องว่างที่ผู้หญิงเข้าถึงความช่วยเหลือ
ความเป็น หากเกิดเหตุการณ์ข่มขืนในพ้ืนที่ค่ายอพยพผู้หญิงที่ถูกละเมิดจะมีเพียงแค่ส่วนน้ อยที่ได้รับความ
ช่วยเหลือและ เธอมีสภาพจะแย่มาก   ดังเช่นในกรณีผู้หญิงกะเหรี่ยงอายุ 19 ปี จากศูนย์พักพิงนุโพ ผู้หญิง
กะเหรี่ยงคนนี้ได้ถูก ข่มขืนมาสามครั้ง แต่ไม่องค์กรในพ้ืนที่ไม่สามารถเข้าจัดการให้ปัญหาให้ จนกระทั่งเธอ
ป่วยทางจิต เมื่อมีอาการป่วยทางจิตด้วยการรักษาจะยากมากยิ่งข้ึน   

ความรุนแรงศูนย์พักพิงชั่วคราวฯยังคงมีต่อเนื่อง ดังเช่น กรณีผู้หญิงพม่าในค่ายอายุ 19 ปี ถูกข่มขืน
ในศูนย์พักพิงฯ ซึ่งการเกิดเหตุการณ์ในช่วงอายุ 13 ปี เธอหูหนวกและพลัดถิ่นจากพม่า  “เธอถูกข่มขืนเพราะ
หูหนวกจากคนที่อุปการะเธอจากการอพยพระหว่างทางพ่อแม่เสียชีวิต แต่เธอและพ่ีชาย  ได้อาศัยอยู่ศูนย์พัก
พิงและมีผู้รับอุปการะเป็นชาวมุสลิมแต่เธอนับถือพุทธ ครอบครัวใหม่ตั้งชื่อเธอเป็นมุสลิม  คนที่ตั้งชื่อให้เธอ
เป็นผู้ข่มขืนเธอ  เธอใช้ภาษาใบ้อย่างเดียว ในการต่อสู้คดีศาลและใช้ภาษามือพ้ืนฐาน คดีก็แพ้ ไม่สามารถเอา
ผิดคนร้ายได้  ในปัจจุบันเธอถูกช่วยเหลือโดยองค์กรเอกชน  เธอย้ายออกมาจากศูนย์พักพิงฯเพราะผู้ข่มขืน
เป็นผู้มีอิทธิพลในค่ายฯ  ตอนนี้เธอเรียนอยู่ที่โรงเรียนโสต ที่จังหวัดตากและใช้ภาษามือพ้ืนฐานได้และ 
สามารถอ่านภาษาไทยได้ (สัมภาษณ์คนท างานมูลนิธิผู้หญิง, 2558) ในพื้นที่ชายแดนแม่สอดผู้หญิงที่ถูกละเมิด
ส่วนใหญ่จะไม่มีการสู้คดี  ไม่มีการแจ้งความ เพราะผู้หญิงจะกลัวและหาทางออกคือกลับไปยังพม่า  ส่วนมาก
จะจับผู้ร้ายไม่ได้เพราะเป็นพ้ืนชายแดนผู้ร้ายข้ามแดนสู่ฝั่งพม่าและข้ามแดนมาเมื่อเรื่องเงียบลง  ใน
สถานการณ์เช่นนี้ต ารวจไทยในพ้ืนที่ก็พูดว่า”ถ้าเขาข้ามกลับมาก็จะจับกุม” แต่ไม่มีใครจะไปเฝ้าติดตามผู้ร้าย
ข้ามกลับมาสักครั้ง     

ในพ้ืนที่ค่ายอพยพความรุนแรงทางเพศและการข่มขืนได้เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ปกติและผู้ที่กระท า
ส่วนใหญ่เป็นญาติ  เพ่ือนบ้านและผู้มีอิทธิพลในค่ายนั้นเอง   ในสถานการณ์มีความรุนแรงทางเพศมีการข่มขืน
ทางทวารหนัก ในบางครั้งในการข่มขืนละเมิดแล้วจะถ่ายรูปเก็บไว้และน าไปขาย สภาพที่อยู่อาศัยในค่าย
อพยพแออัดความรุนแรงมีมากภายนอกมาก  เนื่องจากสภาพจิตใจคนในค่าย และคนที่อยู่ตอนนี้เป็นคนที่ไม่มี
โอกาสได้ไปประเทศโลกที่สาม ความหวังของคนในศูนย์ดูริบหรี่ เครียด ผู้ชายจะติดเหล้า ทะเลาะตบตีภรรยา   
มีกรณีเด็กที่ป่วยทางจิตโดนกระท าความรุนแรงทางเพศ  ซึ่งแม่ของเด็กรู้เห็นในการที่ถูกละเมิดและแม่เด็กจะ
เป็นผู้รับเงินจากผู้กระท า รายละสองร้อยถึงสามร้อย ลูกสาวทั้งสองคนโดนแม่ขายทั้งสองคนมาเป็นเวลาหนึ่ง 
(สัมภาษณ์คนท างานในศูนย์พักพิง, 2558) 

สถานการณ์การกระท าความรุนแรงทางเพศแรงงานพลัดถิ่นในพ้ืนที่โรงงาน ร้านอาหาร   การ
กระท าความรุนแรงทางเพศเกิดในลักษณะเจ้านายละเมิด หรือเพ่ือนร่วมงานบางครั้งเป็นคนชาติพันธุ์เดียวกัน
กระท าต่อกัน ดังเช่น กรณีผู้หญิงพม่าได้อพยพมากับแม่และถูกข่มขืนโดยเพ่ือนคนงานด้วยกัน ที่เป็นคนชาติ
เดียวกันจากประเทศพม่า ผู้หญิงชาติพันธุ์พม่าคนนี้ แจ้งความ  คนร้ายหนีข้ามแดนไป ในขณะที่เธอและแม่ยัง
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ตั้งถิ่นฐานอยู่แม่สอด   โดยท างานเปิดร้านขายของในโรงงาน  เธอรอการด าเนินการทางคดี  ตอนนี้เธอไม่
สามารถอยู่กับแม่ของเธอได้เนื่องจากผู้ร้ายเป็นคนท างานในโรงงานและ แม่ของเธอไม่กล้าให้ลูกสาวกลับมาอยู่
ที่เดิมเนื่องจากรู้สึกอับอายต่อเหตุการณ์ลูกสาวมีรอยมลทินจากการถูกข่มขืน 

การอพยพย้ายถิ่นของแรงงานพลัดถิ่นต่างมาเผชิญโชค  ความรุนแรงทางเพศเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ดังเช่นเหตุการณ์  เด็กผู้หญิงอายุ14-15 ปีย้ายถิ่นมาจากพม่าเธอมีญาติพ่ีน้อง  เธออาศัยอยู่กับญาติไม่มีพ่อแม่
ดูแลและต้องท างานเลี้ยงตัวเองมาท างานโรงงานเย็บผ้า  ในวันหนึ่งถูกสามีเพ่ือนท างานในโรงงานข่มขืน  เธอ
รู้จักภรรยาของผู้ชายคนนี้ภรรยาเขาเป็นเพ่ือนสนิทกับเธอในช่วงการเกิดเหตุภรรยาของผู้ ข่มขืนเธอเพ่ิงคลอด
ลูกอ่อนได้สองสามวันเธอเลยถูกขอร้องให้ไปเป็นเพ่ือนแม่ลูกอ่อนในการนอนเป็นเพ่ือนแม่ลูกอ่อนนั้นได้นอน
รวมเตียงเดียวกัน สามี ภรรยา ลูกอ่อน และแล้วผู้ชายสามีเพ่ือเข้ามาข่มขืน ในตอนนั้นขณะที่เกิดเหตุภรรยารู้
เห็นแต่ไม่ช่วยเหลือเธอ“เขารู้สึกได้ ฉันพยายามร้อง เขาปิดปากฉัน  ฉันก็พยายามดิ้น ฉันรู้ว่าภรรยาลุกขึ้นมา
มอง แล้วท าเป็นไม่สนใจหันหลังให้” (สัมภาษณ์ลิน นามสมมุติ 2558) ในกรณีนี้ไม่สามารถจับคนข่มขืนได้
เนื่องจากหนีกลับประเทศพม่า   สิ่งที่เกิดส่งผลกระทบต่อเธอ  เธอไม่อยากท างานในแม่สอดเลยเพราะว่ากลัว 
ไม่รู้ว่าวันหนึ่งคนร้ายอาจเดินกลับมาก็ได้ก็ตัดสินใจกลับพม่าเมืองเมาะละเม่ง  บ้านเธออยู่ไกลจากเมียวดีมาก 
เธอเชื่อว่าคนร้ายไม่รู้จักบ้านเธอ  (สัมภาษณ์คนท างานมูลนิธิผู้หญิง 2558)  

ในสถานการณ์กระท าความรุนแรงทางเพศในครอบครัวและชุมชน เหตูการข่มขืนมักเกิดขึ้นกับตนที่
ใกล้ชิด ผู้ใหญ่ ผู้น าชุมชนเป็นผู้ก่อเหตุในกรณีหนึ่งผู้หญิงชาติพันธุไทใหญ่ ปัจจุบันเธออายุ 18ปี เธออพยพมา
กับแม่อยู่ที่พบพระและ แม่เธอไปท างานต่อกรุงเทพซึ่งถือว่าเป็นโอกาสชีวิตที่ดีกว่า แม่ของเธอฝากไว้กับพ่ีสาว 
จากนั้นพี่สาวจะไปท างานบ้านก็ฝากเธอตั้งแต่อายุ สี่ห้าขวบไว้กับสามีตัวเอง พี่สาวและไปอยู่กับแม่ ต่อมาสามี
ของพ่ีสาวข่มขืนเธอเขาตั้งแต่อายุ 7 ขวบจนถึงอายุ 14-15 เธอพยายามหนีหลายครั้ง หนีไปหนีมาจนสุดท้าย
หนีส าเร็จมีคนมาช่วยเขาไว้ได้ เธอถูกส่งมาที่บ้านพักฉุกเฉิน ด าเนินคดีกับคนร้ายก็จับไม่ได้เช่นเคย ปัจจุบันเธอ
ท างานที่ร้านอาหารในตลาดแม่สอด  

สถานการณ์หนึ่งที่เกิดจากครอบครัวเองที่ท าให้ลูกผู้หญิงไม่รู้สึกว่าปลอดภัยจนไม่สามารถอาศัยอยู่
ร่วมกับครอบครัวด้วยได้จนต้องหนีออกจากบ้านเกิดมาอยู่กับพ่ีสาวที่แม่สอด ลินเด็กสาวอายุ 16 ปี เธอเล่าถึง
เมื่อครั้งที่เธออยู่ที่บ้านกับพ่อแม่ทางฝั่งพม่า “พ่อแม่ท าร้ายร่างกายฉัน เพราะอยากจะให้ฉันแต่งงานกับผู้ชาย
คนที่พวกเขาหาให้ แล้วยังปล่อยให้ผู้ชายเข้ามาท าร้ายและข่มขืนฉันอีกด้วย” กรณีนี้พ่อแม่รับรู้แต่ก็ไม่พูด ไม่
ปกป้องอะไรเธอเลย และไม่แจ้งความจับผู้ชายที่ท าร้ายเธอ มีแต่จะสนับสนุนให้เธอไปแต่งงานกับผู้ชายคนนั้น 
“เรื่องนี้ท าให้ฉันรู้สึกเสียใจมาก และไม่หลงเหลือความเชื่อใจกับครอบครัวของตัวเองเลย รู้เลยว่าถ้าอยู่ที่บ้าน
กับพ่อแม่ต่อไปไม่มีอนาคตแน่ๆ ก็เลยหนีออกมา ตอนนั้นโทรศัพท์หาพ่ีสาวที่อยู่แม่สอดให้พ่ีสาวไปรับมาอยู่ที่
แม่สอดด้วย เพราะรู้สึกว่าอยู่ที่โน่นก็ไม่ปลอดภัย โดนท าร้าย และถ้าต้องแต่งงานก็จะไม่ได้ท าสิ่งที่อยากท า” 
ตอนนี้สภาพจิตใจของเธอดีขึ้นแต่ยังไม่มีงานท า และอาศัยอยู่กับพ่ีสาวและน้าในเมืองแม่สอด (สัมภาษณ์ลิน , 
2559) 
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สถานการณ์กระท าความรุนแรงทางเพศในภาคเกษตรเช่น  ไร่กุหลาบ  ไร่ดอกดาวเรือง ไร่ข้าวโพด   
กรณีหนึ่งของเหตุการณ์ภาคเกษตร  ผู้หญิงพม่าอายุ 20  ปี แต่เพศสภาพเธอเป็นทอมท างานในไร่ข้าวโพด 
ข้าวโพด จากการที่เธอเป็นทอมท าให้ผู้ชายคิดว่าเธอเป็นคนไม่ปกติ จากสภาพสังคมที่ไม่ยอมรับเพศท่ีสาม และ
ด้วยความที่เธอหน้าตาดีท าให้ผู้ชายที่เห็นเธอนั้นเกิดความท้าทาย ในขณะที่เธอท างานอยู่นั้นเธอได้ถูกคนไทย
วัยรุ่นจ านวน 6 คนรุมข่มขืนเธอในไร่ “มันผลักฉัน  ล้มลงพวกมันผลัดกันมาข่มขืนฉัน  ร่างกายเต็มไปด้วย
บาดแผล  ฉันแจ้งความและต่อสู้คดี  ฉันอายมันเหมือเขาถามแล้วถามอีก เหมือนเหตุการณ์เกิดขึ้นกับฉัน
ตลอดเวลา ฉันอาย  อับอายไม่อยากอีกแล้ว  ไม่อยากเจอใครๆ” (สัมภาษณ์ผู้หญิงทอม  ในศูนย์การเรียนแม่
สอด, 2559) ถึงแม้เธอจะเป็นทอม แต่เธอไม่สามารถสู้แรงของผู้ชายเหล่านั้นได้ หลังจากเหตุการณ์นั้นเธอได้
ตัดสินใจติดต่อขอความช่วยเหลือองค์กรที่ช่วยเหลือผู้หญิงในแม่สอด และด าเนินคดีกับผู้ชายที่รุมท าร้ายเธอ 
ท้ายที่สุด เธอต้องยอมความไม่ด าเนินคดีต่อเนื่องจากไม่ต้องการอับอายมากไปกว่านี้ และได้ย้ายไปอยู่ที่อ่ืน 

ในสถานการณ์การกระท าความรุนแรงทางเพศที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ชายแดนนั้น จากสถานการณ์ภาวะ
สงครามร่างกายผู้หญิงเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ สร้างความหวาดกลัว ข่มขวัญท าลายศักดิ์ศรีและใน
สถานการณ์ผู้ลี้ภัยในค่ายอพยพ  ผู้หญิงไม่มีตัวตน  ไม่มีความหมาย  ไม่มีความส าคัญเป็นภาระผู้หญิงมักถูก
กระท าความรุนทางเพศเกิดข้ึนได้เสมอ รวมทั้งในสถานการณ์ความรุนแรงในภาคเกษตร ผู้หญิงจะถูกกดค่าแรง
และมองว่าบทบาทต่ ากว่าผู้ชาย ในสถานการณ์ผู้หญิงมาเป็นแรงงานโรงงาน ซึ่งเป็นแรงงานราคาถูกที่สุด  
ร่างกายของผู้หญิงร่างกายจะถูกลดคุณค่าเป็นเพียงวัตถุ  ดังนั้นการท าร้ายทางเพศเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างปกติ
ผู้หญิงที่ถูกข่มขืนจากหัวหน้างาน  เพ่ือนร่วมงาน  ผู้หญิงจะเป็นผู้ความอับอายและไม่สามารถท างานต่อได้ในที่
เดิมได้  ที่ส าคัญเธอส่วนใหญ่จะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมาย  ในสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว  
ร่างกายของผู้หญิงเป็นสัญลักษณ์ของการทดแทนบุญคุณ  คุณค่าคือความกตัญญูต่อพ่อแม่การกระท าความ
รุนแรงทางเพศเกิดได้จากคนใกล้ชิดและจากค่านิยมขายลูกและครอบครัวยังเป็นผู้หนึ่งท าให้เกิดค้ามนุษย์อย่าง
ชอบธรรมในพื้นท่ีชายแดน 

ด้วยหลายสถานการณ์ส่งผลให้เกิดชีวิตการพลัดถิ่นทั้งแบบบังคับพลัดถิ่นและการพลัดถิ่นด้วยความ
สมัครใจ  ประสบการณ์ความรุนแรงทางเพศในหลายสถานการณ์ท าให้เห็นว่าร่างกายของผู้หญิงในพ้ืนที่
ชายแดนถูกกระท าในหลายรูปแบบ และเกิดขึ้นท่ามกลางความคลุมเครือและอ านาจการกดทับจากโครงสร้าง
การเมือง  โครงสร้างทางเศรษฐกิจ โครงสร้างสังคมความเชื่อ อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ ผู้หญิงพลัดถิ่นใน
ชายแดนไทยพม่านี้อยู่ภายใต้สถานการณ์ของการไร้รัฐ  ไม่มีการคุ้มครองจากรัฐใดรัฐหนึ่งและ ไร้กฎหมายไทย
คุ้มครอง  ไม่มีสัญชาติจากรัฐใดรัฐหนึ่ง  รวมทั้งผู้หญิงเข้ามาเป็นแรงงานทั้งด้านภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 
ภาคบริการ หารายได้เลี้ยงครอบครัวเพ่ือท าหน้าที่ลูกสาวที่ดีแม่ที่ดีดูแลครอบครัว  เป็นพ่ีสาวที่ดีดูแลน้องๆ 
และเป็นเมียที่ดีดูแลสามี ผู้หญิงพลัดถิ่นต่างมาเผชิญสถานการณ์ต่างๆในชายแดน  ความรุนแรงทางเพศที่เกิด
ขึ้นกับผู้หญิงจึงเป็นบาดแผล  ตราบาปเพราะร่างกายของผู้หญิงถูกลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์  ไร้ตัวตนใน
พ้ืนที่ชายแดน เป็นวัตถุทางเพศ สินค้า และเครื่องมือสงครามร่างกายของผู้หญิงก็กลายเป็นพ้ืนที่ชายแดนไป
ด้วยเช่นกัน 
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บทสรุป 
การ“ข่มขืน”ผู้หญิงพลัดถิ่นที่เกิดขึ้นในชายแดนไทยพม่า เป็นความรุนแรงทางเพศที่เกิดขึ้นในบริบท

ต่างๆ ความขัดแย้งทางชาติพันธ์ ศาสนา การแบ่งแยกดินแดน ความขัดแย้งการเมือง เศรษฐกิจ การเข้ามาเป็น
แรงงานต่างด้าว  สิ่งเหล่านี้ท าให้ผู้หญิงพลัดถิ่นถูกกระท าความรุนแรงทางเพศอย่างชอบธรรม ส่งผลต่อ
ความคิดความเชื่อและความสัมพันธ์เชิงอ านาจทางเพศและการเปลี่ยนแปลงเพศวิถีในพ้ืนที่ชายแดน  ความ
รุนแรงเพศ “การข่มขืน”ในพ้ืนที่ชายแดนเป็นความรุนแรงทั้งทางกายภาพ  ความรุนแรงเชิงโครงสร้างและ
ความรุนแรงทางวัฒนธรรม 

ความรุนแรงทางเพศในพ้ืนที่ชายแดนได้ผูกติดกับชาติพันธุ์ เชื้อชาติ ชาตินิยม พรมแดน ความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มคน Joane Nagel (2003) ได้อธิบายว่า เราควรพิจารณาความคิด เชื้อชาติ ชาติพันธ์ 
ชาตินิยม กับเพศในฐานะที่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นร่วมกันและมิได้เกิดขึ้นอย่างธรรมชาติแต่ล้วนเป็นสิ่งที่ถูกสร้าง
ขึ้นอย่างมีเงื่อนไขไม่ใช่สิ่งที่ไร้กาลเวลา  ชาตินิยมอาจเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นโดยเพศใดเพศหนึ่งก็ได้  ขณะที่เพศ
สภาพอาจเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความเป็นเชื้อชาติ  ตลอดจนอุดมการณ์เรื่องเพศก็อาจเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดนิยาม
ความหมายระหว่างกลุ่มคนที่แตกต่างกันทางชนชั้น เชื้อชาติ  ดังนั้น พรมแดนของความเป็นชาติพันธุ์และเพศ 
(ethnosexual frontiers) จึงเป็นสิ่งถูกเคลื่อนย้ายและข้ามผ่านพรมแดนนิยามความหมายของตนเองได้
ตลอดเวลา  ส าหรับ Joane Nagel พ้ืนที่ซึ่งเกิดการซ้อนทับกัน (Intersections) การบรรจบกันของความเป็น
ชาติพันธ์ (ethnictity) เชื้อชาติ (race) ชาตินิยม (nationalism) กับเพศ (Sex) ในบริบทต่าง ๆ นั้น ท าให้เห็น
ว่าความเป็นชาติพันธ์ กับเพศ มาบรรจบกันจะน าสู่การก่อรูปวัฒนธรรมใหม่ ๆรวมถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นทาง
เพศในรูปแบบที่แตกต่างกัน การซ้อนทับกันของเพศสภาพ, ความเป็นชาติ และชาติพันธุ์นี้ ศาสนา การย้ายถิ่น  
การข้ามพรมแดน  การพลัดถิ่น เองส่งผลให้เกิดแง่มุมในการพิจารณาความเป็นเพศสภาพกับชายแดนในแง่มุม
ใหม่ยิ่งขึ้นและท าให้เราตระหนักในมิติของความรุนแรงทางเพศกับความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ไม่เท่าเทียมบน
ฐานการแตกต่างความชาติพันธ์ เพศ  ซึ่งผลิตซ้ าความรุนแรงทางเพศในพ้ืนที่ชายแดน ที่เกิดขึ้นต่อผู้หญิงใน
ฐานะคนไร้รัฐ   ผู้อพยพ  แรงงานข้ามชาติ (Joane Nagel, 2003) ความรุนแรงทางเพศ “ข่มขืน”ในอาณา
บริเวณชายแดนบริบทสงครามเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการบงการและการควบคุมของรัฐชาติซึ่งมีลักษณะ
เป็นผู้ชายสูงมาก  รัฐชาติได้ผนวกเข้ากับอุดมการณ์ทางเพศสภาพแบบผู้ชายควบคุมอ านาจ  เรือนร่าง
“ร่างกาย”  ของผู้หญิงเป็นเสมือนสัญญะในการสื่อสารระหว่างผู้ชาย ในแง่นี้รัฐจึงกระท าความรุนแรงกระท า
การผ่านผู้หญิงเป็นส าคัญ (Fassin, 2007) รัฐชาติในฐานะที่เป็นผู้ชายจึงด ารงอยู่ในฐานะผู้ผูกขาดความเป็น
ธรรมในการใช้ความรุนแรง“ข่มขืน”ร่างกายผู้หญิงมาโดยตลอด ดังนั้น รัฐชาติและดินแดน ชาติพันธ์ส่งผลต่อ
ความเข้าใจมิติทางเพศสภาพและการกระท าความรุนแรงในพ้ืนที่ชายแดนการข่มขืนผู้หญิงในภาวะสงคราม 
ผู้หญิงเปรียบเหมือนแผ่นดินแม่ ดังนั้นการท าร้ายจึงเสมือนการพยายามสร้างความเป็นเพศสภาพสัญลักษณ์
แบบหนึ่งที่สร้างให้ผู้ชายมีอ านาจเหนือผู้หญิงทางวัฒนธรรมอีกด้วย (Mookherjee, 2003) ความรุนแรงทาง
เพศที่เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน เกิดขึ้นจากความรุนแรงในระดับวัฒนธรรม ซึ่งหัวใจส าคัญคือ ความสัมพันธ์
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เชิงอ านาจที่ไม่เท่าเทียมโดยได้รับแรงหนุนเสริมจากอุดมการณ์ทางศาสนา ความเชื่อและมายาคติจากการ
ล าดับชั้นทางเพศเอาไว้อย่างเหนียวแน่นโดยมากผู้หญิงจะต่ ากว่าผู้ชาย (MandersonLinda, 2003) 

ความรุนแรงทางเพศ “ข่มขืน” ในพ้ืนที่ชายแดนไทยพม่า ผู้หญิงพลัดถิ่นต้องเผชิญกับการถูกกดทับ
จากความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่มองผ่านมโนทัศน์ 1) พ้ืนที่ “พรมแดน” ที่แยกเรา แยกเขา หรือ เรา กับคนอ่ืน 
สิ่งปกติและ สิ่งที่แปลกแยก  2) ในพ้ืนที่ชายแดน เป็นพ้ืนที่ต่อรองต่อสู้และการให้ความหมายต่อ ชาติพันธ์ 
เพศ  3 )มโนทัศน์ “พรมแดน ชาติพันธ์”กับการสร้างความรุนแรงทางเพศบนฐานความสัมพันธ์อ านาจที่ไม่เท่า
เทียม  ท าให้เห็นความสัมพันธ์เชิงอ านาจทางเพศในพ้ืนที่ชายแดนนั้น มีความช้อนทับระหว่างความเป็นชาติ
พันธ์ ชาตินิยม  ความเป็นชาติ  เพศสภาพ  ศาสนา  ดังนั้น การมองความรุนแรงทางเพศชายแดนนั้นที่มอง
ผ่านเพศสภาพและความสัมพันธ์เชิงอ านาจทางเพศจึงเป็นการมองถึงการเคลื่อนไหวของผู้กระท าการต่างๆแล้ว
ยังท าให้เข้าใจถึงสภาวะปะติดปะต่อความไม่ราบรื่นของอ านาจรัฐที่กระท าการผ่านผู้ชายและมีลักษณะของ
ความเป็นชายและการกดทับผู้หญิงพลัดถิ่นนั้นเป็นความรุนแรงทั้งเชิงโครงสร้างและความรุนแรงทางวัฒนธรรม  
ในทางกลับกันในการปฏิบัติการของผู้หญิง เราได้เห็นถึงการรังสรรค์และการต่อรอง ต่อสู้ของผู้คนของผู้หญิง
และกลุ่มที่ด้อยกว่าในความสัมพันธ์เชิงอ านาจตลอดเวลา 
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ปฏิบัติการจ้องมองพื้นที่สาธารณะด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

ในพ้ืนที่สนามหลวงหลงัการปรับภูมิทัศน์ พ.ศ. 2553 
Public Space Surveillance by CCTV in SanamLuang after renovation in 2010 

 
อันธิกา  ธาดาเกตุโกศล1 ทรงสิริ  พุทธงชัย2 

 
บทคัดย่อ 

“สนามหลวง” พ้ืนที่สาธารณะคู่กรุงเทพมหานคร เดิมถูกใช้ท ากิจกรรมมากมายจากคนหลายชนชั้น 
ก่อนที่ “ผู้มีอ านาจ” จะตัดสินแล้วว่าสนามหลวงแลดูไม่เป็นระเบียบ ไม่ปลอดภัย และไม่สวยงามอย่างที่ควร
จะเป็น จึงท าการฟ้ืนฟูด้วยโครงการปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมและปัญหาสังคมในพ้ืนที่ สนามหลวงและ
ปริมณฑล   อย่างไรก็ดี สนามหลวงใหม่นี้ได้มาพร้อมกับการอนุญาตให้ใช้เป็นสถานที่รองรับการจัดงานพระ
ราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมบางประเภทเท่านั้น ท าให้กิจกรรมบางอย่างที่เคยท าได้ และคนบางกลุ่มที่เคยมีใน
สนามหลวงถูกท าให้หายไป   นอกจากนี้ ความไม่ปลอดภัยและการเกิดเหตุอาชญากรรมหลายครั้งยังท าให้
สนามหลวงกลายเป็นพื้นที่เฝ้าระวังที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดด้วยปฏิบัติการจ้องมองพื้นที่
สาธารณะ ทั้งยังมีเครื่องมือส าคัญอย่างกล้องโทรทัศน์วงจรปิด อันเป็นสูตรส าเร็จของแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาในปัจจุบันรวมอยู่ด้วย   เมื่อเป็นเช่นนั้น แม้ว่าการด าเนินชีวิตของผู้คนที่มาใช้สนามหลวงจะดูเหมือนว่า
ยังคงเป็นไปอย่างปกติ แต่ภายใต้การท างานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ซึ่งด้านหนึ่งท าหน้าที่บันทึกทุก
เหตุการณ์ไว้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงและถ่ายทอดภาพไปยังจุดรับสัญญาณอย่างน้อยหนึ่งจุด จึงมิอาจจะปฏิเสธ
ได้ว่า การมองเห็นได้ด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเป็นปฏิบัติการทางอ านาจรูปแบบหนึ่ง เสมือนกับดักที่คอยดัก
จับพฤติกรรมมนุษย์ที่ไม่มีใครสามารถเลี่ยงได้หากอยู่ในสายตากล้อง  โดยในงานศึกษานี้มุ่งตั้งค าถามถึง
สนามหลวงหลังการปรับภูมิทัศน์  พ.ศ. 2553 อันน ามาซึ่ งปฏิบัติการจ้องมองพ้ืนที่สนามหลวงด้วย
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดมีผลต่อผู้ใช้สนามหลวงอย่างไร  
 
ค าส าคัญ: กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ปฏิบัติการจ้องมอง สนามหลวง พ้ืนที่สาธารณะ 

 
  

                                                           
1นักศึกษาปริญญาโท คณะสังคมวทิยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  E-mail: untigaus@gmail.com 
2อาจารย์ประจ าคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ E-mail: putthongchaidna@gmail.com 



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 18 

Abstract 

 ‘ SanamLuang’ or ‘The Royal Field’, one of the most significant public space in 
Bangkok. Since a long time ago, it was used by many class of people before “Intendants” 
judged it that SanamLuang was disorder, insecurity, and not beautiful. However, after 
renovated in 2010, SanamLuang has been restricted its uses mainly for royal and the state’s 
ceremonies. While some people who had been previously able to use was excludes. 
Moreover, crime make SanamLuang to the surveillance area under the strict security 
measures and CCTV, it is a blue print for solving the problem of public space. Although 
People's lives continuing normally under CCTV surveillance, one it records all times and 
synchronized its footnote to receiver hub at least one point. So, it can’t reject that being 
seen by CCTV bring individuals to the mechanisms of power. It is a trap that captures human 
behavior and no one can escape. This article question about SanamLuang after renovated in 
2010, How CCTV effect to the users of the public space. 
 
Keywords: Closed-Circuit Television, CCTV, Surveillance, SanamLuang, Public Space 
 
 
บทน า 

เราเป็น “คนธรรมดาสามัญ” กันอย่างไรในสายตากล้องโทรทัศน์วงจรปิดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดท า
ให้การใช้ชีวิตของเราผิดปกติไปหรือไม่ เราใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยไม่รู้สึกกังวลเมื่อต้องอยู่ในสายตาของกล้อง
จริงหรือไม่ หรือเรากังวลกับการอยู่ในสายตากล้องมากน้อยแค่ไหน หรือเรายินดีกับการถูกบันทึกภาพและอยู่
ในมุมที่กล้องมองเห็นเพื่อความรู้สึกปลอดภัยกว่ามุมที่กล้องมองไม่เห็นหรือไม่  

ทุกวันนี้ สถานที่ต่างๆ อย่างห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ หน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย  หรือ
แม้แต่สวนสาธารณะ มักมีป้ายเตือนการมีอยู่ของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้ได้พบเห็น อาทิ “พ้ืนที่นี้มีกล้อง
วงจรปิดบันทึกภาพตลอด 24 ชั่วโมง” “เราดูแลความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด” “พ้ืนที่ถูกควบคุมด้วย
กล้องวงจรปิด” ซึ่งท่ามกลางป้ายเตือนเหล่านี้   การด าเนินชีวิตของผู้คนในพ้ืนที่สาธารณะยังคงด าเนินต่อไป
ภายใต้การท างานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
 
การปรากฏขึ้นของปฏิบัติการจ้องมองพ้ืนที่สาธารณะด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่  2 เมื่อปี 1942 โดย Walter 
Bruch วิศวกรชาวเยอรมัน เพ่ือใช้ในการรับชมเหตุการณ์การปล่อยขีปนาวุธ V-2 rocket   และระบบดังกล่าว
ก็ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จน 25 ปีต่อมา กล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้ถูกติดตั้งในพ้ืนที่สาธารณะเป็นครั้ง
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แรก เพ่ือใช้ควบคุมอาชญากรรมให้กับย่านเศรษฐกิจในเมือง King’s Lynn, Norfolk ประเทศอังกฤษ ในปี 
1967 และเมือง Olean, New York สหรัฐอเมริกา ในอีกหนึ่งปีต่อมา (1968)    

ปัจจุบันตัวเลขประมาณการการใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั่วโลกสูงถึง 100 ล้านตัว (Vos, n.d.) 
ซึ่งหนึ่งในจ านวนนี้สมาคมอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยของอังกฤษ (BSIA) ระบุว่าประเทศอังกฤษมี
การติดตั้งกล้องจ านวน 4-5.9 ล้านตัว นั่นหมายความว่า โดยเฉลี่ยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหนึ่งตัวรองรับส าหรับ
ประชากร 14 คน (Barrett, 2013) และประชากรหนึ่งคนจะถูกถ่ายภาพด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดมากถึง 30 
ตัวต่อวัน (Temperton, 2015) จึงเป็นที่มาของการขนานนามให้ประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่มีเครือข่าย
ปฏิบัติการจ้องมองพ้ืนที่สาธารณะด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย ขณะที่อันดับรองลงมา
คือเมือง Beijingสาธารณรัฐประชาชนจีน มีการติดตั้งกล้อง 470,000 ตัว และเมืองChicago สหรัฐอเมริกา 
17,000 ตัว (Vintech, 2011)ขณะเดียวกันข้อมูลด้านอุตสาหกรรมการผลิตกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตั้งเป้าตลาด
การค้ากล้องโทรทัศน์วงจรปิดจะเติบโตถึง 37.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2015  จาก 11.5 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ เมื่อปี 2008 (Kille, L.W. andMaximino, M., 2014) สะท้อนให้เห็นว่า กล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้รับ
ความนิยมอย่างแพร่หลาย และการใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพ่ือจ้องมองพ้ืนที่สาธารณะถูกใช้งานในหลาย
ประเทศท่ัวโลก  นอกจากนี้กระแสความนิยมในการใช้งานยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องและไม่มีมีท่าทีจะชะลอตัว 

ส าหรับประเทศไทย ปฏิบัติการจ้องมองพ้ืนที่สาธารณะด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดมีมาแล้ว 24 ปี 
เริ่มติดตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2536 โดยกองบังคับการต ารวจจราจรกลาง จ านวน 16 ตัว และติดตั้งเพ่ิมเติม 44 ตัว
ในอีก 3 ปีต่อมา (2539) เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์วาง
ระเบิด 9 จุดในกรุงเทพมหานคร เมื่อคืนของวันที่ 31 ธันวาคม 2549 กรุงเทพมหานครจึงได้ก าหนดนโยบาย
รักษาความปลอดภัยที่ให้ความส าคัญกับการใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้จ้องมองพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมในโครงการ “กรุงเทพเมืองปลอดภัยห่างไกลอาชญากรรม” โดยมีเป้าหมายที่จะติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดจ านวน 20,000 ตัวให้แล้วเสร็จภายในปี 2555  ดังนั้นจะเห็นได้ว่า กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดในพ้ืนที่สาธารณะของหน่วยงานรัฐถูกใช้งานด้วยวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการคือ แก้ไขปัญหาการจราจร
และปราบปรามอาชญากรรม 

ทุกวันนี้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จะโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว ต่างถูกจับภาพอยู่ไม่ทางใดก็ทาง
หนึ่ง ด้วยเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิดกว่า 53,249 ตัว (นิติพันธุ์ สุขอรุณ, 2560) 

ส าหรับงานจราจร กล้องโทรทัศน์วงจรปิดถูกน าไปใช้ 2 ด้านหลักๆ ด้วยกัน คือ 1. รายงานสภาพ
การจราจร กล่าวคือ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงและเลือกรับชมภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ณ จุด
ต่างๆ จ านวนกว่า 241 ตัว3 ผ่านแอพพลิเคชั่น BMA Traffic บนโทรศัพท์มือถือ โดยส านักการจราจรและ
ขนส่ง (สจส.) กรุงเทพมหานคร  นอกจากนี้สื่อโทรทัศน์หลายช่อง อาทิ ช่อง 3 ช่อง TNN24 มีการน าเสนอ
ภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดมาใช้ในการรายงานสภาพการจราจรในช่วงเวลาก่อนเร่งด่วนและช่วงเวลา
                                                           
3จ านวนจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ออนไลน์ในระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของแอพลิเคช่ัน BMA Traffic (วันท่ีเก็บ
ข้อมูล 20 กันยายน 2560 เวลา 18.50 น.) 
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เร่งด่วน เพ่ือช่วยให้ผู้ชมที่เป็นผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถวางแผนการเดินทางได้ และ 2. บังคับใช้กฎหมายและ
กวดขันวินัยจราจร อาทิ การฝ่าไฟแดงพ้ืนที่กวดขันวินัยจราจรบนทางด่วน เป็นต้น โดยภาพที่ได้จากการ
กระท าผิดกฎจราจรจะถูกใช้เป็นหลักฐานในการด าเนินคดีเปรียบเทียบปรับกับผู้ที่ฝ่าฝืน 

ส าหรับงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม กล้องโทรทัศน์วงจรปิดถูกน าไปใช้ ในงานด้านการ
รักษาความปลอดภัยสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนที่ส่วนตัว พ้ืนที่กึ่งสาธารณะ และพ้ืนที่สาธารณะ อาทิ บริเวณรั้ว 
ประตูบ้าน ทางเข้า - ออก ภายในอาคารส านักงาน ภายนอกอาคารส านักงาน จุดเสี่ยง ลานจอดรถ สี่แยก 
สะพานลอย และสวนสาธารณะ  ทั้งนี้การใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพ้ืนที่สาธารณะได้เข้ามาช่วยในการ
ตรวจตราความเคลื่อนไหว เฝ้าสังเกตการณ์ ป้องกันการบุกรุก ซึ่งช่วยลดภาระการเดินตรวจตราพ้ืนที่ของ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และช่วยปรับปรุงระบบความปลอดภัยสาธารณะ  รวมถึงยังมีบทบาทส าคัญใน
การเป็นพยานวัตถุบอกเล่าเหตุการณ์ โดยในกระบวนการพิจารณาคดีชั้นต ารวจ อัยการ ศาล ภาพจาก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดถือเป็นพยานหลักฐานที่รับฟังได้ (อุนิษา  เลิศโตมนสกุล , 2553, น. 111-112) ทั้งยัง
ช่วยติดตามจับกุมผู้ต้องสงสัยก่อเหตุอาชญากรรมอีกด้วย (LI, A., 2017) ดังจะเห็นได้จากเหตุวางระเบิดที่แยก
ราชประสงค์ บริเวณศาลท้าวมหาพรหม เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 และบริเวณใกล้ท่าเรือสาทร เมื่อวันที่ 18 
สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา หรือเหตุการณ์ในต่างประเทศอย่างเหตุก่อการร้าย 7/7 London ประเทศอังกฤษ  
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2548 และเหตุการณ์ก่อการร้าย Boston Marathon สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 15 
เมษายน 2556  ที่กล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการสืบคดีและล าดับเหตุการณ์จน
น าไปสู่การจับกุมผู้ก่อเหตุได้ในที่สุด  

แต่อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าการใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพ้ืนที่สาธารณะจะเป็นเรื่องที่ทุกคนให้การ
ต้อนรับและยินดี ในต่างประเทศ มีการต่อต้านปฏิบัติการจ้องมองพ้ืนที่สาธารณะด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดใน
รูปแบบต่างๆ ดังจะเห็นได้จากที่มีการรวมตัวกันเคลื่อนขบวนรณรงค์ของกลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยภายใต้แคมเปญ 
“STOP Watching!: Rally AGAINST Mass Surveillance” เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556 ในรัฐวอชิงตัน ดี.ซี.
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกลุ่มดังกล่าวเรียกร้องให้รัฐหยุดสอดแนม หยุดปฏิบัติการจ้องมอง ในประเด็นการ
ถูกละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว (Privacy) มีการต่อต้านคัดค้านบนโลกออนไลน์ในรูปแบบของเว็บไซต์อย่าง 
stopwatchingus.comและเครือข่ายสังคมออนไลน์ Youtube ในช่องของ EFForg และ Stop Watching Us  
นอกจากนี้ได้มีประเด็นถกเถียงเรื่องประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดว่าเป็น
เพียงมายาคติที่ไม่สามารถท าได้จริง และยังถูกตั้งค าถามถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการใช้งานกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดในพ้ืนที่สาธารณะ เมื่อปฏิบัติการดังกล่าวไม่สามารถติดตามจับกุมคนร้ายหรือหยุดการเกิด
อาชญากรรมลงได้  (Barrett, M., 2013) รวมถึงมีการเรียกร้องว่าถูกควบคุมพฤติกรรมโดยรัฐด้วย
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดจนมากเกินความจ าเป็นอันส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน  อีกทั้งปฏิบัติการ
ดังกล่าวยังถูกตั้งข้อสังเกตถึงความสามารถในการปกป้องไม่ให้ระบบปฏิบัติการถูกเข้าถึงได้โดยกลุ่มผู้ไม่หวังดี 
(Hack-able) (IFSEC Global, 2014) ตลอดจนประเด็นการตอบแทนที่ไม่คุ้มค่าจากการลงทุนไปอย่างมหาศาล
กับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่สาธารณะ 

http://stopwatchingus.com/
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ส าหรับประเทศไทย แม้ว่าจะยังไม่พบการต่อต้านปฏิบัติการจ้องมองพ้ืนที่สาธารณะด้วย
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดในรูปแบบของการเคลื่อนขบวนแสดงความไม่เห็นด้วยของมวลชน รวมถึงการเรียกร้อง
ว่าถูกคุกคามถูกลิดรอนสิทธิความเป็นส่วนตัว แต่พบว่ามีการเรียกร้องบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ 
เพจเฟซบุ๊กชื่อ “กล้องวงจรเปิด” รณรงค์ให้ผู้ติดตามเพจตระหนักและร่วมกันสอดส่องส ารวจกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดที่ไม่พร้อมใช้งาน และเรียกร้องให้เปิดเผยภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่อยู่ละแวกจุดเกิดเหตุต่างๆ 
ที่สังคมให้ความสนใจ อีกทั้งยังมีการเผยแพร่เนื้อหา ข่าวสาร สะท้อนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น การขยายพ้ืนที่ของ
ปฏิบัติการจ้องมองพ้ืนที่สาธารณะด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในประเทศไทย รวมถึงแสดงทัศนะความไม่
เชื่อมั่นต่อประสิทธิภาพ การใช้งานได้จริง ลักษณะการใช้งานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ซึ่งเพจดังกล่าวก่อตั้ง
ขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 แต่อย่างไรก็ตามภายหลังจากเหตุการณ์ระเบิดสองจุดข้างส านักงานสลากกิน
แบ่งรัฐบาลเก่ากับหน้าธนาคารออมสิน บริเวณถนนราชด าเนิน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 และเหตุการณ์
ระเบิดหน้าโรงละครแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 และต่อเนื่องด้วยเหตุการณ์ระเบิดในโรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการ
ปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด   ขณะที่ พล .ต.ท.อ านวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ระบุได้สั่งการให้เพ่ิมจ านวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้ครอบคลุมบริเวณท้องสนามหลวง และขยายพ้ืนที่การ
ติดตั้งกล้องไปอีก 2-3 กิโลเมตร (Voice TV, รายการโทรทัศน์ Tonight Thailand, 2560) 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิดเป็นเครื่องมือหนึ่งในปฏิบัติการจ้องมองพ้ืนที่สาธารณะ 
โดยเป็นมาตรการส าคัญที่หลายประเทศทั่วโลกน ามาใช้อย่างเปิดเผย ท่ามกลางกระแสที่เห็นด้วยและไม่เห็น
ด้วยกับปฏิบัติการดังกล่าว ขณะที่ประเทศไทยความต้องการติดตั้งและใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพ้ืนที่
สาธารณะของภาครัฐยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง    
 
ปฏิบัติการจ้องมองพ้ืนที่สนามหลวงด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

ในปัจจุบันค าว่า “ปรับภูมิทัศน์” ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายกับโครงการพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะ
หลายๆแห่ง   โดยนัยยะของการจัดการกับพ้ืนที่ลักษณะนี้นั้นท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพ การให้
ความหมายต่อพ้ืนที่ และแนวทางปฏิบัติในการใช้พ้ืนที่ รวมถึงคนในพ้ืนที่  และเมื่อมีการปรับภูมิทัศน์ ย่อม
ตามมาด้วยมาตรการจัดการพ้ืนที่ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งสนามหลวงเป็นอีกหนึ่งพ้ืนที่ที่ถูกพัฒนาฟ้ืนฟูให้สวยงาม
ภายใต้โครงการ “ปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมและปัญหาสังคมในพ้ืนที่สนามหลวงและปริมณฑล” 
 
กว่าจะมาเป็นสนามหลวงก่อนการปรับภูมิทัศน์... 

ไม่ปรากฏชัดเจนว่าสร้างขึ้น ณ วันเวลาใด แต่บันทึกการใช้งาน “หลัก” ของพ้ืนที่แห่งนี้ประกาศว่า 
เป็นสถานที่ตั้งพระเมรุมาศถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์มาตั้งแต่สมัย
รัชกาลที่ 1 คนจึงมักเรียกพ้ืนที่แห่งนี้ว่า “ทุ่งพระเมรุ” ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็น “ท้องสนามหลวง” ในสมัย
รัชกาลที่ 4 (ป้ายของกรุงเทพมหานคร, 2554) 
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ในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. 2325-2393) สนามหลวงถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานพระราชพิธี
พระเมรุมาศของกษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูง ถูกใช้เป็นที่ท านาหลวง และถูกใช้ประกอบพิธีแรกนา   
ต่อมาในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนกลาง (พ.ศ.2393 -2475) สนามหลวงได้ท าหน้าที่รองรับกิจกรรมที่
หลากหลายขึ้น โดยถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานฉลองพระนครครบ 100 ปี เมื่อปี 2425 ถูกใช้จัดงานแสดงสินค้า
ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ถูกใช้จัดงานเลี้ยงต้อนรับเสด็จกลับมาจากต่างประเทศของรัชกาลที่ 5 เมื่อปี 
2440 และของเสด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ เมื่อปี 2443  ถูกใช้จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
50 พรรษาของรัชกาลที่ 5 เมื่อปี 2446  และสนามหลวงยังถูกใช้เป็นสนามกีฬา เช่น สนามกอล์ฟ สนามแข่ง
ม้า สนามแข่งว่าวพนัน และหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ 24 มิถุนายน 2475 เป็นต้นมา 
สนามหลวงถูกใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมและใช้งานจากคนหลายกลุ่มมากขึ้น กล่าวคือ ในส่วนกิจกรรมพระ
ราชพิธี อาทิ พระราชพิธีรัชฎาภิเษก กาญจนาภิเษก เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระ
ราชินีนาถ   ในส่วนกิจกรรมของรัฐพิธี เช่น วันรัฐธรรมนูญ วันปีใหม่ วันสงกรานต์   ในส่วนของกิจกรรมทาง
ศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา   ในส่วนของการเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจนั้น สนามหลวงเคยถูกใช้เป็นตลาดนัดเมื่อปี 
2491 ก่อนที่จะยกเลิกเมื่อปี 2492 และกลับมาเป็นตลาดนัดอีกครั้งเมื่อปี 2501 ซึ่งส่วนใหญ่จะขายหนังสือเก่า
และพระ ก่อนที่จะมีมติ ครม. ให้เลิกใช้สนามหลวงเป็นตลาดนัดและย้ายไปสวนจตุจักรเมื่อ 14 เมษายน 2525  
และกลับมาเป็นตลาดนัดเสาร์อาทิตย์อีกครั้งเมื่อปี 2540   ในส่วนของกิจกรรมทางการเมือง สนามหลวงเคย
ถูกใช้เป็นสถานที่ที่ใช้ในการแสดงออกทางการเมือง เช่น ใช้เป็นพ้ืนที่ไฮด์ปาร์คเมื่อปี 2489 ตามการอนุญาต
ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม  และถูกใช้เป็นที่ชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองในหลายเหตุการณ์ คือ เหตุการณ์ 
14 ตุลา 16  เหตุการณ์ 6 ตุลา 19  เหตุการณ์พฤษภาทมิฬเมื่อปี 2535  (นีรนุช  เรืองกิตติยศยิ่ง, 2540) และ
ถูกใช้เป็นที่ชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองของคนหลายกลุ่ม คือ กลุ่มประชาชนเพ่ือชาติและบัลลังก์ เมื่อปี 2547  
กลุ่ม พธม. เมื่อปี 2548  กลุ่ม นปก. เมื่อปี 2549-2550  กลุ่ม นปช. เมื่อปี 2552-2553  กลุ่มภาคีเครือข่าย
ประชาชน “ม็อบสนามหลวง” เมื่อ 7 พ.ค. – 12 ก.ค. 2556  และกลุ่ม กปปส. เมื่อ 3 ต.ค. 2556 – 22 พ.ค. 
2557 

อย่างไรก็ตาม พ้ืนที่สนามหลวงในเนื้อที่ 74 ไร่ 63 ตารางวา กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียน
เป็นโบราณสถานในพระราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 94 ตอนที่ 126 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2520 (ราชกิจจา
นุเบกษา, 2520) นั้น ได้มีการ “ซ่อมใหญ่” มาแล้ว 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เมื่อปี 2522 ปรับปรุงในสมัยพลเอก
เกรียงศักดิ์  ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรี เพ่ือใช้จัดงานสมโภชกรุงเทพ 200 ปี ครั้งที่ 2 เมื่อปี 2542 ในสมัย
นายชวน  หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี และมีนายพิจิตต  รัตตกุล เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยการ
ซ่อมใหญ่ครั้งนั้นมีการแบ่งโซนพ้ืนที่สีเขียวและโซนพ้ืนที่ว่างเพ่ือท ากิจกรรมพักผ่อน และตามมาด้วยระเบียบ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้พ้ืนที่สนามหลวงเพ่ือการจัดกิจกรรม พ.ศ.  2543 ครั้งที่ 3 
เมื่อปี 2544 ในสมัยนายสมัคร  สุนทรเวช เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม
เอเปค จากนั้นในช่วงที่มีการพ้ืนที่สนามหลวงจัดชุมนุมทางการเมืองปี 2547-2550 กทม.ได้มีการประกาศใช้
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้พ้ืนที่สนามหลวงเพ่ือจัดกิจกรรม (ฉบับที่ 2)  
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พ.ศ. 2550 และครั้งที่ 4 เมื่อปี 2553 ในสมัย ม.ร.ว.สุขุมพันธ์  บริพัตร เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ
นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี  
 
สนามหลวงระหว่างการปรับภูมิทัศน์... 

การปิดล้อมพ้ืนที่สนามหลวงเพ่ือฟ้ืนฟูให้สนามหลวงสวยงาม ภายใต้โครงการ “ปรับปรุงภูมิทัศน์
สภาพแวดล้อมและปัญหาสังคมในพ้ืนที่สนามหลวงและปริมณฑล” โดยความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร
กับกองทัพบกด้วยงบประมาณจากโครงการไทยเข้มแข็ง 181 ล้านบาท (ขวัญชัย ด ารงขวัญ, 2554) นั้น เริ่มข้ึน
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 โดยในการด าเนินการนั้น กทม. ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานตามโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และปัญหาทางสังคมในพ้ืนที่สนามหลวงและปริมณฑล จ านวน 9 ชุด 
ประกอบด้วย 1.ด้านการจัดให้มีบัตรประจ าตัวประชาชน 2.ด้านดูแลผู้ค้าหาบเร่แผงลอย 3.ด้านดูแลผู้เร่ร่อนที่
มีปัญหาด้านสุขภาพ 4. ด้านการแก้ปัญหานกพิราบ 5.ด้านการส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้6.ด้านเฝ้าระวัง
ผู้กระท าผิดคดีอาญา7. ด้านดูแลครอบครัวเร่ร่อน เด็กเร่ร่อน คนไร้บ้าน 8.ด้านกายภาพ และ 9.ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ (อาร์วายทีไนน์ , 2552) ดังนั้นจะเห็นได้ว่า “ผู้อ านาจ” มองว่าสิ่งที่ เป็นปัญหากับพ้ืนที่
สนามหลวงและต้องการก าจัดไปเพ่ือปรับภูมิทัศน์ในครั้งนี้ได้แก่ กลุ่มคนผู้ใช้ชีวิตสาธารณะ นกพิราบ และผู้ค้า
หาบเร่แผงลอยในสนามหลวง ซึ่งตามมาด้วยวิธีการจัดการดังนี้ 

ส าหรับกลุ่มผู้ใช้ชีวิตสาธารณะ กลุ่มคนไร้บ้านนั้น ในการนี้ กทม.ได้ด าเนินการสร้างที่พักถาวรที่เขต
สายไหมรองรับได้ 300 ราย อาคารที่พักอาศัยคนไร้บ้านเขตบางกอกน้อย และบ้านอุ่นใจ ส านักพัฒนาสังคม 
กทม. ทั้งยังได้ประสานความร่วมมือกับ 4 หน่วยงานเพ่ือขอใช้พ้ืนที่เพ่ิมเติม ได้แก่ การทางพิเศษแห่งประเทศ
ไทย เพ่ือใช้พ้ืนที่บริเวณใต้ทางด่วน ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ใช้พ้ืนที่ บริเวณสะพานขาว 
กรมธนารักษ์ และ การรถไฟแห่งประเทศไทย พิจารณาพ้ืนที่ที่เหมาะสม   นอกจากนี้ กทม. ได้ร่วมมือกับ กับ 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพ่ือแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อนโดยยึดหลักกฎหมายและ
มนุษยธรรม ส่วนปัญหากลุ่มผู้ค้าประเวณีและขายบริการทางเพศนั้น กทม. ได้ด าเนินการร่วมกับกระทรวง
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์และส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ส าหรับปัญหานกพิราบนั้น กทม. ได้เริ่มด าเนินการกับนกพิราบออกจากพ้ืนที่สนามหลวงเมื่อ 1 ก.พ. 
2553 โดยตั้งวางกรงและให้อาหารนกเพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยเป็นประจ าทุกวัน ตั้งแต่เวลา 12.00-15.00 น. 
ซึ่งอาหารที่ให้ ได้แก่ เมล็ดทานตะวันรัสเซีย , เมล็ดคานาวิสซานติว่า ซึ่งน าเข้าจากต่างประเทศและเมล็ด
ข้าวโพด ต่อมาในวันที่ 16 ก.พ. 2553 กทม.ร่วมกับสมาคมนกพิราบหลายสมาคม อาทิ   นายกสมาคม
มิตรภาพกีฬาแข่งนก เริ่มจับนกพิราบ โดยท าการตรวจโรค และฆ่าพยาธิ ไร ก่อนกักนกพิราบไว้ตรวจโรครวม
ขั้นตอนทั้งหมด 1 เดือน จากนั้นจะขออนุญาตกรมปศุสัตว์เคลื่อนย้ายก่อนส่งนกให้เกษตรกรเลี้ยงเพ่ือ จ าหน่าย
ไข่นกพิราบและส่งต่อไปยังพื้นท่ีเลี้ยงใน จ.ปราจีน และ จ.ราชบุรีต่อไป (sertphoto, 2553)  

ส าหรับปัญหาผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในสนามหลวงนั้น คณะกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม
และปัญหาทางสังคมในพ้ืนที่สนามหลวงและปริมณฑลได้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้ค้ารอบรั้วศาลฎีกา ผู้ค้าที่
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อยู่บริเวณรอบสนามหลวง และผู้ค้าที่อยู่บริเวณรอบพระบรมมหาราชวัง โดยได้มีการก าหนดกรอบเวลาในการ
ผลักดันให้ผู้ค้าออกจากพ้ืนที่ คือ ภายในวันที่ 18 ก.พ. 2553 ให้ผลักดันผู้ค้ารอบรั้วศาลฎีกา ประมาณ 200 
ราย เพ่ือย้ายไปอยู่บริเวณตรอกสาเกภายในวันที่ 1 มี.ค. 2553 ผลักดันผู้ค้าที่อยู่บริเวณรอบสนามหลวง รวม 
996 ราย ย้ายไปอยู่ริมคลองคูเมืองเดิม   และภายในวันที่ 16 มี.ค.  2553 ผลักดันผู้ค้าที่อยู่บริเวณรอบ
พระบรมมหาราชวัง รวม 300 ราย เพ่ือย้ายไปอยู่ริมคลองคูเมืองเดิม (อาร์วายทีไนน์, 2552)    

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าระหว่างการด าเนินการกลุ่มคนไร้บ้าน และกลุ่มผู้ค้าฯ จะมีการต่อรองเจ้าหน้าที่
รัฐ “ผู้มีอ านาจ”จัดการในรูปแบบต่างๆ แต่ในที่สุดรั้วสังกะสีสูงกว่า 2 เมตรก็สามารถด าเนินการติดตั้งรอบ
สนามหลวงจนแล้วเสร็จ และเปิดพ้ืนที่ให้กับการปรับภูมิทัศน์อย่างเต็มรูปแบบ 
 
นิว ส น า ม ห ล ว ง เปิดแล้ว... 

รั้งก าแพงกั้นระหว่างการปรับภูมิทัศน์ได้ถูกรื้อถอนออกไปหลังจากความล่าช้ากว่าร้อยวัน ที่ซึ่งจาก
เดิมคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2553 แต่กลับเสร็จจริงในเดือนเมษายน 2554 ก็ได้ฤกษ์
เปิดใช้สนามหลวงอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554 (กรุงเทพมหานคร, 2554)  

ก่อนหน้าที่สนามหลวงจะถูกใช้เพ่ือรองรับกิจกรรมการแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและจัดสรรพ้ืนที่ส่วนหนึ่งในการสร้างพระเมรุ นับตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 
เป็นต้นมา ในทุกวันสนามหลวงจะมีผู้คนมากหน้าหลายตาผลัดเปลี่ยนเวียนมาใช้พื้นที่นี้ด้วยกิจกรรมแตกต่างกัน
ออกไป โดยพื้นที่แข็งรอบสนามหลวงถูกใช้ไปกับการเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน นั่งเล่นที่ม้านั่ง และรอรถโดยสาร ส่วน
ถนนผ่ากลางถูกใช้เดินสัญจร เล่น Roller และฝึกนก ขณะที่บริเวณสนามหญ้าทั้งฝั่งเหนือและฝั่งใต้ถูกใช้เล่นว่าว 
นั่ง และนอน แต่ไม่ว่าผู้คนเหล่านั้นจะใช้สนามหลวงเพ่ือการณ์ใดก็ต้องยุติลงเมื่อถึงเวลา 22.00 น. 

 
“สี่ทุ่มแล้ว สนามหลวงปิดแล้ว เดินออกทางซอยกลางเลยครับ” 

(เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณท้องสนามหลวง, 7 ตุลาคม 2559) 
แม้ว่า 4 ปีที่ผ่านมา ระบบการจัดการของสนามหลวงจะต่างไปจากช่วงปีแรกที่เปิดใช้ในรอบนี้

เนื่องจากในขณะนั้นมีการประกาศผ่านเสียงตามสาย 
...ต่ึง ตึง ตึ้งตึ๊ง...  “ประกาศ ประกาศจากศูนย์อ านวยการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน

พ้ืนที่สนามหลวงกรุงเทพมหานคร ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา เป็นเวลาที่สนามหลวงท าการปิดทางเข้า และอยู่ 
หรือท ากิจกรรมในพ้ืนที่สนามหลวง จึงขอความร่วมมือจากประชาชนที่เข้ามาพักผ่อน และท ากิจกรรมต่างๆ ใน
พ้ืนที่สนามหลวง   และขอความร่วมมือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพ้ืนที่สนามหลวงเวลานี้  ยกเว้นที่ถนนกลาง
สนามหลวง อนุญาตให้ใช้สัญจรไปมาได้เท่านั้น และยุติการท ากิจกรรมทุกอย่าง ขอบคุณครับ” (ประกาศเสียง
ตามสายในพื้นที่สนามหลวง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555) 
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แต่เมื่อถึงเวลาปิดท าการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ยืนอยู่รอบนอกก็มุ่งเข้าสู่ศูนย์กลางของ
ท้องสนามเพ่ือกวาดต้อนผู้คนที่กระจัดกระจายอยู่ในสนามหญ้าให้ออกจากพ้ืนที่  ก่อนที่อีกกลุ่มจะขี่รถ
มอเตอร์ไซค์ รถจักรยาน พลางเป่านกหวีดส่งสัญญาณเสียงจะเข้ามารับหน้าที่ผลักดันผู้ใช้สนามหลวงเหล่านี้ให้
ออกจากรั้วของสนามหลวงทั้งหมดก็ตาม ผู้ใช้สนามหลวงยังคงได้รับอนุญาตให้ใช้ถนนผ่ากลางเพ่ือสัญจรไปมาได้ 

ภาพชีวิตสนามหลวงก่อนวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ที่มีมาตรการก าหนดเวลาท าการให้กับสนามหลวง
จึงมีความคล้ายคลึงกับสนามหลวงเมื่อครั้งมีการออกประกาศขอความร่วมมือตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2544 โดยมิให้
เข้าไปท ากิจกรรมใดๆ ในบริเวณสนามหลวงระหว่างเวลา 23.00 น. – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น จากเหตุผลว่า
เพ่ือเป็นการ “ป้องกันอาชญากรรม หรือกระท าการใดๆ ที่อาจเป็นเหตุแห่งความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนโดยทั่วไป”(บุญเลิศ  วิเศษปรีชา, 2552, น.6) อย่างไรก็ดีความเข้มงวดของมาตรการ
รักษาความปลอดภัยสถานที่และวิธีการมีความแตกต่างกันพอสมควรดังจะเห็นได้จากข้อความตอนหนึ่งในงาน
ศึกษาเรื่องโลกของคนไร้บ้าน (บุญเลิศ  วิเศษปรีชา,2552, น.3) ที่ว่า...  

 
...ท่านครับ ตอนนี้ตี 5 กว่าแล้วครับ ใครที่ยังนอนอยู่ลุกด้วยครับ ลุกแล้วเสื่อหรือกระดาษที่

ท่านใช้ปูนอน ขยะรอบๆ ตัวท่านช่วยเก็บให้สะอาดด้วยครับ ขอความร่วมมือด้วยนะครับ เราให้ท่านนอนสบาย
มาทั้งคืนแล้ว วันนี้วันขึ้นปีใหม่ เดี๋ยวจะมีผู้ใหญ่มาท าบุญตักบาตร เจ้าหน้าที่ต้องจัดเตรียมสถานที่ ช่วยลุกเร็ว
ด้วยครับ 

เสียงประกาศจากรถเจ้าหน้าที่เทศกิจ เขตพระนคร ปลุกเรียกคนที่นอนอยู่กลางสนามหลวง
ราว 300-400 คน ให้ตื่นลุกขึ้น... ส าหรับคนที่ยังไม่ตื่น เจ้าหน้าที่จะขับรถกระบะเข้าไปจ่อใกล้ๆ เปิดไฟสูง 
พร้อมประกาศส าทับว่า “ลุกได้แล้วครับ ถ้าอยากนอนสบายต้องไปนอนที่บ้านครับ ที่นี่สนามหลวงไม่ใช่ที่นอน
ครับ พูดดีๆ รู้เรื่องด้วยครับ อย่าให้ต้องลงจากรถนะครับ... 
  

นอกจากนี้ ในแง่ของสถาปัตยกรรม สนามหลวงโฉมใหม่ได้มีการติดตั้งรั้วโป่งสีเขียวโดยรอบ เพ่ือ
แสดงอาณาเขตปิดกั้นพ้ืนที่อย่างชัดเจน และออกแบบให้มีซุ้มอ านวยการกระจายรอบสนามหลวง โดยแบ่งเป็น 
1 ซุ้มใหญ่ 5 ซุ้มเล็กเพ่ือใช้ในการสังเกตการณ์ รวมถึงมีการติดตั้งเครื่องมือเพ่ือใช้ในปฏิบัติการจ้องมองพ้ืนที่
สาธารณะอย่างกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 42 ตัว (มธุรส  หาญสมสกุล, 2554, น.148-149) (ก่อน 13 ตุลาคม 
2559) โดยรอบพ้ืนที่แข็งของสนามหลวง ตลอดจนมีการวางระบบรักษาความปลอดภัยสถานที่ด้วยคน 
แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจส าหรับดูแลสนามหลวง 50 อัตรา และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพ่ิมเติมอีก 68 
คนและต่อมาได้มีการออกประกาศการใช้พ้ืนที่สนามหลวงส าหรับประชาชนทั่วไป  13 ข้อ ได้แก่ 1.ห้ามขาย
หรือจ าหน่ายสินค้า 2. ห้ามนอน 3. ห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 4. ห้ามถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ 5. ห้าม
อาบน้ าหรือชะล้างสิ่งใดๆ 6. ห้ามขูด กะเทาะ ขีดเขียน พ่นสี 7. ห้ามโค่นต้นไม้ ตัด เด็ด หรือกระท าการใดๆ 
ให้เกิดความเสียหาย 8. ห้ามปีนป่าย นั่ง หรือขึ้นไปบนรั้ว หรือต้นไม้ 9. ห้ามเล่นฟุตบอล ตะกร้อ หรือจัดการ
แข่งขันกีฬาทุกชนิด 10. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด 11. ห้ามดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด 12. 
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ห้ามเสพหรือใช้สารเสพติดทุกชนิด 13. ห้ามสูบบุหรี่ และตามมาด้วยการออกระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย
การใช้ การบ ารุง และการดูแลรักษาพ้ืนที่ท้องสนามหลวง พ.ศ. 2555 ซึ่งมีการก าหนดเวลาท าการให้กับ
สนามหลวง และรายละเอียดของการขอใช้พ้ืนที่ รวมถึงระบุอ านาจหน้าที่ของผู้อ านาจในการควบคุมดูแลรักษา
พ้ืนที่สนามหลวงไว้อย่างชัดเจน 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับสนามหลวงภายหลังการปรับภูมิทัศน์ 2553 นี้ ท าให้
สนามหลวงเปลี่ยนไป ทั้งในบริบททางกายภาพและการจัดการพื้นที่ เมื่อเป็นเช่นนั้น จึงน ามาสู่ประเด็นค าถาม
วิจัยที่ว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในทางกายภาพและวิธีการจัดการพ้ืนที่  รวมถึงการมีปฏิบัติการจ้องมอง
พ้ืนที่สนามหลวงด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดมีผลต่อผู้ใช้สนามหลวงอย่างไร 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ปฏิบัติการจ้องมองพ้ืนที่สาธารณะด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด : กรณีศึกษาผู้ใช้สนามหลวงหลังการ
ปรับภูมิทัศน์ พ.ศ. 2553 เป็นการศึกษาผลที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่สนามหลวงในเชิงทางกายภาพและ
วิธีการจัดการพ้ืนที่ รวมถึงการมีปฏิบัติการจ้องมองพ้ืนที่สนามหลวงด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่มีต่อผู้ใช้
สนามหลวง ด้วยระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 
 
พื้นที่การศึกษา 

การศึกษาในครั้งนี้ พ้ืนที่สาธารณะที่ผู้ศึกษาเลือกศึกษาคือ สนามหลวง ซึ่งตั้งอยู่ที่ด้านหน้าวัด
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  ระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังบวรสถานมงคล  เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ 74 ไร่ 63 ตารางวา ซึ่งมีอาณาเขตทิศเหนือจรดกับถนนราชินี ตั้งแต่สะพานผ่าน
พิภพลีลา ถึงโรงละครแห่งชาติ ทิศตะวันออกจรดกับถนนราชด าเนินในทั้งหมดทิศตะวันตกจรดกับถนนหน้า
พระธาตุทั้งหมด ทิศใต้จรดกับพระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน ตั้งแต่ราวประตูวิเศษไชยศรี ไปจนถึง
ป้อมเผด็จดัสกร  ซึ่งประกอบด้วยบริเวณที่เป็นพ้ืนที่แข็งและบริเวณที่ เป็นสนามหญ้า รวมถึงมีบริเวณที่เป็น
ถนนผ่ากลางสนามหลวง   ปัจจุบันอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานประเพณีส าคัญ
ของชาติโดยหน่วยงานของรัฐ และงานแข่งขันกีฬาไทยประจ าปี โดยที่กิจกรรมในพ้ืนที่จะต้องไม่ขัดกฎหมาย 
ไม่ดูหมิ่นชาติ ศาสนา หรือสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี  ทั้งนี้
สนามหลวงอยู่ในความดูแลของ สน.ชนะสงคราม และส านักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร รวมถึงภายใต้
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการใช้ การบ ารุง และการดูแลรักษาพ้ืนที่ท้องสนามหลวง พ.ศ. 2555 และ
ประกาศการใช้พ้ืนที่ท้องสนามหลวงส าหรับประชาชนทั่วไป 13 ข้อ นอกจากนี้สนามหลวงโฉมใหม่หลังการ
ปรับภูมิทัศน์ พ.ศ. 2553 ได้มีการติดตั้งรั้วเพ่ือกั้นขอบเขตรอบสนามหลวง  มีการตั้งศูนย์อ านวยการดูแลความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยพ้ืนที่สนามหลวง มีการคัดบุคลากรเทศกิจส าหรับดูแลสนามหลวง 50 อัตรา มีการจ้าง
เจ้าหน้ารักษาความปลอดภัยเพ่ิมเติม 68 คน มีการติดตั้งระบบเครื่องเสียง ระบบไฟส่องสว่าง มีซุ้มอ านวยการ
กระจายรอบสนามหลวง โดยแบ่งเป็น 1 ซุ้มใหญ่ 5 ซุ้มเล็ก มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 42 ตัวโดยรอบ
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พ้ืนที่แข็งของสนามหลวง และมีเวลาท าการ โดยตั้งแต่หลังการปรับภูมิทัศน์ พ.ศ. 2553 จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 
พ.ศ. 2559 มีการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในช่วงเวลา 05.00 - 22.00 น. ของทุกวันและหลัง 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มีการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่สนามหลวงจนถึง 21.00 น. 
 
กลุ่มตัวอย่าง 

เนื่องจากผู้คนที่มาใช้ พ้ืนที่สนามหลวงจะเต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งอาชีพ  ฐานะ อายุ 
สถานภาพทางสังคม วัตถุประสงค์ในการใช้พ้ืนที่ ช่วงเวลาที่ใช้ วิธีการใช้พ้ืนที่ วิธีการเข้า-ออก ระยะเวลาที่ใช้ 
รวมถึงมุมมองที่มีต่อพ้ืนที่ ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาจะได้จัดกลุ่มของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือใช้ในการศึกษาออกเป็น 
3 กลุ่ม ด้วยกันคือ 1. กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบให้ออกจากพ้ืนที่สนามหลวงจากโครงการปรับภูมิทัศน์
สภาพแวดล้อมและปัญหาสังคมในพ้ืนที่สนามหลวงและปริมณฑล เช่น หมอนวด หมอดู คนขายน้ า 2. กลุ่ม
ผู้ใช้พ้ืนที่สนามหลวงที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น คนกวาดถนน เจ้าหน้าที่รัฐที่ท างานเกี่ยวข้องกับกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดและ 3. กลุ่มผู้ใช้สนามหลวงที่เป็นประชาชนทั่วไป เช่น คนปั่นจักรยาน คนบินนกอิสระ คนใช้รถเมล์ 
 
ขอบเขตการศึกษา 

งานศึกษา “ปฏิบัติการจ้องมองพ้ืนที่สาธารณะด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด: กรณีศึกษาผู้ใช้สนามหลวง
หลังการปรับภูมิทัศน์ พ.ศ.2553” นี้ ผู้ศึกษาท าการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมและ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับประชากรกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้พ้ืนที่สนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
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คุณค่าของอิสรภาพ: ประสบการณ์ด้านอารมณ์ความรู้สึกของแรงงานก่อสร้างถนนกีบหมู 

The Value of Freedom: The Affective Experiences of the KipMoo Roads’ 
Construction Workers 

 
ณัฐธนนท์ ศุขถุงทอง1 

 
บทคัดย่อ 

บทความนี้ศึกษาประสบการณ์ด้านอารมณ์ความรู้สึกว่าด้วยอิสรภาพของแรงงานก่อสร้างรับจ้าง
รายวัน ซึ่งรวมตัวกันหางานบริเวณริมถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร หรือรู้จักกันใน
ชื่อ “ถนนกีบหมู” อาศัยข้อมูลจากการวิจัยภาคสนามระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ด้วย
การวิเคราะห์ภูมิหลังด้านเศรษฐกิจสังคม วิธีการเข้ามาท างาน และการให้คุณค่าความหมายกับการท างาน
พบว่า “อิสรภาพ” ถูกใช้เป็นข้ออ้างส าคัญเพ่ืออธิบายว่าเหตุใดงานรับจ้างรายวันถึงน่าดึงดูดใจส าหรับหลายคน 
บทความนี้ได้ให้ความส าคัญกับทั้งปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคม และประสบการณ์เชิงอัตวิสัยร่วมด้วย รวมถึงไต
ร่ถามอย่างจริงจังว่าอิสรภาพมีคุณค่าและปฏิบัติการอย่างไรกับแรงงานก่อสร้างถนนกีบหมู บทความนี้ต้องการ
เสนอว่าอิสรภาพกลายมาเป็นหนทางหนึ่งส าหรับแรงงานเพ่ือปลดปล่อยตัวเองออกจากการก ากับควบคุมของ
การผลิตแบบอุตสาหกรรม และการจัดองค์กรการท างานอย่างเข้มงวด ในเวลาเดียวกันก็เพ่ือประนีประนอมกับ
ความสุ่มเสี่ยงง่อนแง่นและความไม่แน่นอนของงานรับจ้างรายวัน ท้ายที่สุดแล้วการให้คุณค่าความหมายกับ
อิสรภาพมาพร้อมกับการสร้างตัวตนสอดรับกับบริบทภายนอก  
 
ค าส าคัญ: อิสรภาพ, ประสบการณ์ด้านอารมณ์ความรู้สึก, แรงงานก่อสร้าง, งานรับจ้างรายวัน 
 

ABSTRACT 

 This article attempts to explore the affective experiences of freedom ( Itsaraphap) 
from the perspective of the Kip Moo roads’ construction workers,  the urban informal day 
labor who congregate along the side of Sulao Khlong Nueng Road, Bang Chan Sub-district, 
Khlong Samwa District, Bangkok, and the way in which freedom operating as the affective 
value are experienced and played a central role in the production of labor subjects. Based 
on ethnographic research conducted from July through November of 2017, this paper 
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provides the analysis of socioeconomic background, the modes of entry into the market and 
the valuing daily-wage jobs. The article found that “Freedom,” for many people, was cited 
as a reason why daily-wage jobs were attracting. This paper examines the way in which the 
value of freedoms affected construction workers in Kip-moo road. The paper argues that, for 
them, freedom was the way to emancipate themselves from the control of industrial 
production and from the strict working organization. Freedom was also the way to 
compromise and negotiate with daily-wage workings’ uncertainties. Hence, the given values 
and meanings appeared with self-construction to accommodate external environments. 
 
KEYWORDS: freedom, affective experiences, construction workers, daily-wage jobs 
 
 
บทน า   

บทความนี้มุ่งศึกษาความคิดและปฏิบัติการว่าด้วยเรื่องอิสรภาพของแรงงานแม้ว่าประเด็นปัญหา
เรื่องอิสรภาพจะเป็นหัวข้อส าคัญของการศึกษาทางอภิปรัชญาและจริยศาสตร์ตะวันตกช้านาน ทว่าจุดมุ่งหมาย
หลักของบทความนี้ ไม่ได้ต้องการจะแสวงหาค าตอบต่อค าถามเชิงปรัชญาใดๆ ว่าอะไรคืออิสรภาพที่แท้จริง 
แต่ต้องการศึกษาความเข้าใจอันเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับอิสรภาพผ่านประสบการณ์ของแรงงานก่อสร้างรับจ้าง
รายวัน ซึ่งรวมตัวกันหางานบริเวณริมถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร หรือรู้จักกันใน
ชื่อ “ถนนกีบหม”ู  

แรงงานก่อสร้างถนนกีบหมูเป็นปรากฏการณ์ส าคัญในสังคมไทยในฐานะแรงงานนอกระบบค าว่า 
“นอกระบบ” สมควรถูกท้าทาย เนื่องจากการนิยามว่าแรงงานนอกระบบมักจะถูกผูกโยงกับสถานะความเป็น
คนจนและคนชายขอบ พร่องในหลายด้าน เช่น การไม่ถูกยอมรับสิทธิในการท างาน การขาดโอกาสที่เพียง
พอที่จะได้รับการจ้างงานที่มีคุณภาพ การคุ้มครองทางสังคมไม่เพียงพอ และการขาดการเจรจาทางสังคม เป็น
ต้น ทัศนะนี้อันตราย เนื่องจากมองไม่เห็นความแตกต่างหลากหลายของแรงงานนอกระบบว่ามีล าดับชั้นของ
รายได้และความเสี่ยงต่อความยากจนไม่เท่ากัน แรงงานนอกระบบอาจรวมถึงเจ้าของกิจการ นายจ้าง แรงงาน 
และผู้ประกอบอาชีพอิสระ หากละเลยความเหลื่อมล้ าข้างต้น ย่อมเป็นการสร้างภาพเหมารวมว่าพวกเขาเป็น
คนกลุ่มเดียวกันหมด ยิ่งกว่านั้น การผูกแรงงานนอกระบบไว้กับชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งง่ายต่อการลดทอน
ศักยภาพและความสามารถของคน รวมถึงปฏิบัติการมีส่วนร่วมในขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพ่ื อ
เรียกร้องสิทธิความเป็นธรรม ตัดข้ามชนชั้น 

นอกจากนั้น การนิยามว่าแรงงานนอกระบบ ยังผูกโยงแรงงานนอกระบบไว้กับประเทศก าลังพัฒนา 
ท าให้วิถีชีวิตและปฏิบัติการเพ่ือการยังชีพดั้งเดิมถูกมองว่าล้าหลังและด้อยพัฒนากว่าประเทศพัฒนาแล้ว 
เพราะว่าใช้ระบบกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ไม่เป็นทางการ (informality) ดังนั้น Keith Hart นัก
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มานุษยวิทยาชาวอังกฤษ จึงเสนอว่าควรพิจารณาวิถีชีวิตและปฏิบัติการเพ่ือการยังชีพดั้งเดิม ด้วยแนวคิด
เศรษฐกิจไม่เป็นทางการ (informal economy) ในฐานะทางเลือกของการด ารงชีพ (alternative practice) 
และแรงงาน ก็คือคนท างานผู้เห็นคุณค่าของทางเลือกเหล่านั้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องผูกมัดตัวเองกับระบบใดระบบ
หนึ่งในขณะที่ เส้นแบ่งระหว่างแรงงานในระบบ-นอกระบบนั้นพร่าเลือน2 ข้อเสนอก็คือควรพิจารณาจาก
ปฏิบัติการจริงของคนท างานมากกว่า  

ดังกล่าวข้างต้น ข้อเสนอหลักของบทความจึงเป็นเรื่องของการท้าทายการนิยามว่าเป็นแรงงานนอก
ระบบ ด้วยการหันมาสนใจเรื่องการด ารงอยู่และตัวตนของแรงงานอย่างจริงจัง เพ่ือก้าวพ้นจากการจัด
หมวดหมู่และการสร้างภาพตัวแทนความจริงไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบบทความนี้จึงมุ่งศึกษา
แรงงานก่อสร้างถนนกีบหมูในฐานะวิถีชีวิตและปฏิบัติการทางเลือกของคนท างานผู้ซึ่งเห็นคุณค่าของการเป็น
อิสระจากระบบทางการด้วยการเป็นแรงงานรับจ้างรายวัน ขายแรงกายของตัวเองอย่างเสรีข้างถนน ค าถาม
ส าคัญ ก็คือสาเหตุใดท าให้แรงงานนับร้อยนับพันคนตัดสินใจเลือกที่จะท างานในถนนกีบหมู อะไรในเงื่อนไข
แรงงานดึงดูดให้พวกเขายอมรับและเห็นคุณค่าของการท างานนี้ อาศัยข้อมูลจากการวิจัยภาคสนามระหว่าง
เดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ.2560 ด้วยการวิเคราะห์ภูมิหลังด้านเศรษฐกิจสังคม วิธีการเข้ามาท างาน 
และการให้คุณค่าความหมายกับการท างาน พบว่า “อิสรภาพ” ถูกใช้เป็นข้ออ้างส าคัญเพ่ืออธิบายว่าเหตุใด
งานรับจ้างรายวันถึงน่าดึงดูดใจส าหรับหลายคน บทความนี้ได้ให้ความส าคัญกับทั้งปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคม 
และประสบการณ์เชิงอัตวิสัยร่วมด้วย รวมถึงไตร่ถามอย่างจริงจังว่าอิสรภาพมีคุณค่าและปฏิบัติการอย่างไรกับ
แรงงานก่อสร้างถนนกีบหมู 

บทความนี้ มุ่งศึกษาอิสรภาพในฐานะปฏิบัติการสร้างตัวตน (practices of the self) และถอดรื้อ
ฐานคติว่าด้วยอิสรภาพว่าไม่ใช่แค่เรื่องของการปลดปล่อยตัวเองหรือการสูญสิ้นข้อจ ากัด แต่เป็นเรื่องของ
อ านาจในฐานะสิ่งที่เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึก (the thing of senses) (Stewart, 2007, p.84) ซึ่งใช้น าเสนอ
ประเด็นเกี่ยวกับความมีตัวตน (subjectivity) ได้อย่างหลากหลาย การเห็นคุณค่าของอิสรภาพของแรงงาน
ก่อสร้างถนนกีบหมูชี้ชวนให้คิดถึงความกระตือรือร้นเพ่ือคัดง้างและโต้แย้งกับอ านาจ ในหลายทางเราทุกคน
ล้วนถูกกระทบจากอ านาจที่ยิ่งใหญ่กว่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นบริบทเชิงสถาบันและความใกล้ชิด อันได้แก่
ความสัมพันธ์ระหว่างเพศสภาวะและประสบการณ์เชิงสุนทรียะต่างๆ รวมถึงในความสัมพันธ์ทางการเมือง และ
การต่อสู้ดิ้นรนทางเศรษฐกิจและชนชั้น (Hardt, 2014, p.1) การตีความอิสรภาพในฐานะอารมณ์ความรู้สึกจึง
ท าให้เห็นว่าตัวตน (subject) ได้เชื่อมร้อยเข้ากับอ านาจ และแฝงด้วยความสามารถที่จะทะยานอยาก 

                                                           
2ดังเช่น Ferchen (2008, p. 250) พบว่า รัฐเข้ามาก ากับดูแลผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในเมืองหนานกิง ประเทศจีนหลายอย่างไม่
สม่ าเสมอและเลือกปฏิบัติเฉพาะ ปฏิบัติการทางเศรษฐกิจเหล่านั้นจึงมีลักษณะกึ่งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายในเวลาเดียวกัน 
และ Cobb, King & Rodriguez (2009) ศึกษาแรงงานย้ายถิ่นไร้ใบอนุญาตชาวเม็กซิกันในเมืองพอร์ตแลนด์ รัฐออริกอนพบ
ว่า นายจ้างบางครั้งก็ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย อาทิ เรื่องค่าจ้างค่าตอบแทน เรื่องการจ่ายเงินล่วงเวลา และเรื่องความปลอดภัย
ของการท างาน ความไม่สม่ าเสมอของการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว เรียกว่าภาวะกึ่งทางการ (semi-formal) ใช้อธิบาย
สถานะของแรงงานว่าอยู่ระหว่างในระบบและนอกระบบในบางเวลา 



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 33 

(capacity to aspire) บรรลุถึงความอยากได้อยากมีอยากเป็นตามวิสัย อันเป็นความสามารถในการก าหนด
เส้นทางเดินของชีวิต (navigational capacity) ซึ่งถูกรับรู้ได้ในเชิงวัฒนธรรม (Appadurai, 2004, p.69) 
 
อิสรภาพในฐานะอารมณ์ความรู้สึก 

“อิสรภาพ” ก็คืออุดมคติ เช่นเดียวกันกับ “ประชาธิปไตย” “ความเสมอภาค” และ “ความ
ยุติธรรม” แทบทุกคนไม่เห็นพ้องต้องกันในเชิงคุณค่าและความหมาย ดังนั้น การพิจารณาเรื่องอิสรภาพจึง
ค่อนข้างยุ่งยากมาก เพราะความขัดแย้งกันในระดับฐานคติ โดยเฉพาะเรื่องอิสรภาพกับการควบคุมความย้อน
แย้งของอิสรภาพก็คือ อิสรภาพและการสูญสิ้นอิสรภาพเกิดขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน และไม่ต้องสงสัยเลยว่า
อิสรภาพก็คือหนึ่งในปมปัญหาที่น่าฉงนสนเท่ห์ที่สุดของมนุษย์ ซึ่งสังคมวิทยาพยายามที่จะคลี่คลาย หรืออาจ
กล่าวได้ว่า ประวัติศาสตร์ของสังคมวิทยาอาจจะถูกอธิบายในฐานะความพยายามอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในการ
คลี่คลายปมปัญหานี้ (Bauman, 1990, p.20as cited in Davis, 2008, p.1)  

Sopranzetti (2017, p.70-71) นิยามอิสรภาพในฐานะพลังอ านาจ (force) เชิงการปลดปล่อยและ
เชิงการกดบังคับ ประเด็นนี้ถูกศึกษาอย่างกว้างขวาง ทว่า การวิเคราะห์เรื่องอิสรภาพวนเวียนกับข้อถกเถียง
หลัก 2 ประการ  

1) ข้อถกเถียงของ Karl Marx เสนอว่าอิสรภาพเปลี่ยนอ านาจบีบบังคับในเชิงโครงสร้างต่างๆเป็น
การตัดสินใจได้ด้วยตัวเองของปัจเจกบุคคล Marx กล่าวว่า “มนุษย์ไม่ได้เป็นอิสระจากศาสนา เขาได้รับ
อิสรภาพนับถือศาสนา มนุษย์ไม่ได้เป็นอิสระจากทรัพย์สิน เขาได้รับอิสรภาพถือครองทรัพย์สิน และมนุษย์
ไม่ได้เป็นอิสระจากอัตตานิยมของธุรกิจ เขาได้รับอิสรภาพท าธุรกิจ” ในการพัฒนาความคิดนี้ อิสรภาพถูก
อุปมาดั่งขอเกี่ยวฉุดลากมนุษย์ไปสู่จิตส านึกที่ผิดพลาดเกี่ยวกับการมีอ านาจเป็นของตัวเอง ในขณะที่ ปฏิเสธ
ตัวเองที่จะยอมรับและมีส่วนในระบบทุนนิยมร่วมสมัยหรือการถูกบีบบังคับไม่ว่าในรูปแบบใด แนวคิดนี้มี
ประโยชน์ในการตีความอิสรภาพในฐานะกลไก (mechanism) ในการกดขี่ขูดรีดตัวเองของแรงงานด้วยการ
กลายมาเป็นเจ้านายของตัวเอง 

2) ข้อถกเถียงของ Michel Foucault อธิบายว่า อิสรภาพก็คือเครื่องมือสร้างตัวตน (apparatus) 
ด้วยการท าให้ปัจเจกบุคคลกลายมาเป็นสิ่งที่ถูกปกครองได้ในฐานะตัวตนมาตรฐาน (normal subject) 
ประเด็นนี้สัมพันธ์กับเรื่องจริยปรัชญาว่าด้วยอิสรภาพว่าเราควรถูกปกครองอย่างไร ปฏิบัติ การใน
ชีวิตประจ าวันของเราควรถูกจัดการอย่างไร และเราควรเข้าใจตัวเราเองกับภาวะยากล าบากของเราอย่างไร ใน
แง่นี้ ปัจเจกบุคคลไม่เพียงมีอิสระในการเลือกเท่านั้น แต่ยังถูกท าให้ต้องเป็นอิสระด้วยเพ่ือที่จะเข้าใจและท าให้
ชีวิตของเขาบรรลุถึงเป้าหมายบางอย่างในการเลือกนั้น 

อย่างไรก็ตาม Valdez  ศึกษากรณีการสั่งห้ามผู้หญิงมุสลิมในฝรั่งเศสสวมผ้าคลุมศีรษะ พบว่า 
ค าอธิบายเรื่องอิสรภาพของ Foucault ท าให้เกิดความเข้าใจผิดต่อปรากฏการณ์นี้ กล่าวคือ ปฏิบัติการของ
ผู้หญิงเหล่านั้นไม่ใช่แค่เรื่องของการท าให้ปัจเจกบุคคลถูกปกครอง แต่เป็นเรื่องของปฏิบัติการสร้างตัวตนของ
ผู้กระท าการและการไม่ถูกครอบง า ซึ่งผู้หญิงมุสลิมสามารถสร้างความสัมพันธ์และต่อรองกับชุดวาทกรรม
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ต่างๆ ได้ในกรณีนี้ ผู้หญิงมุสลิมต้องปะทะกับวาทกรรมรัฐฆราวาสนิยม สตรีนิยมเสรีนิยม และการรื้อฟ้ืน
ศรัทธาต่อศาสนาอิสลาม ซึ่งจัดวางเธอในฐานะผู้ต้องตกเป็นเบี้ยล่าง และต้องการการปกป้องคุ้มครอง ส าหรับ
พวกเธอแล้วการสวมผ้าคลุมศีรษะเป็นปฏิบัติการทางเลือกไม่ใช่การบังคับ และเกี่ยวข้องกับการคิดถึงว่าชีวิตที่
ดี (good life) ควรเป็นอย่างไร พวกเธอสามารถใช้ปฏิบัติการหลากหลายอย่างวิพากษ์วิจารณ์และสะท้อนย้อน
คิด ยิ่งกว่านั้นยังพร้อมแก้ต่างให้กับปฏิบัติการต่างๆ ที่ถูกนิยามว่าเคร่งครัดในศาสนาเป็นความศรัทธาอย่างแรง
กล้าต่อความเชื่อของตนเอง ทว่าก็ต้องยอมรับ ไม่ใช่ผู้หญิงมุสลิมทุกกคนสามารถเชื่อมประสานเข้ากับชุด
ความคิดต่างๆ นี้ได้เหมือนกันหมดข้อเสนอแนะก็คือ ปฏิบัติการว่าด้วยอิสรภาพควรถูกนิยามในฐานะวิธีการที่
แฝงด้วยศักยภาพที่จะโต้ตอบกับการถูกครอบง า (2016, p.18-19) 

นับตั้งแต่กลางทศวรรษที่ 1990 กระแสทฤษฎีหลังโครงสร้างนิยมมาถึงจุดอ่ิมตัวทางความคิดการ
อธิบายความเป็นสังคมและการวิเคราะห์วัฒนธรรมบนพ้ืนฐานของวาทกรรมและภาพตัวแทนความจริงไม่
เพียงพออีกต่อไป เนื่องจากเกิดการตั้งค าถามใหม่ๆ ว่าด้วยภววิทยาของวัฒนธรรม ตัวตนและอัตลักษณ์ 
ตลอดจนศักยภาพของร่างกาย บนพ้ืนฐานของการตีความประสบการณ์เชิงอัตวิสัยสัมพันธ์กับบริบททาง
การเมือง และวัฒนธรรม ความพยายามพินิจพิจารณาปัญหาข้างต้น ท าให้เกิดเป็นกระแสทฤษฎีที่เติบโตขึ้นมา 
นั่นก็คือ กระแสทฤษฎีผัสสารมณ์ (affect theory) 

กระแสทฤษฎีนี้พัฒนาต่อยอดมาจากรากฐานทางความคิดของ Gilles Deleuze ว่าด้วยการตีความ
ภาวะการด ารงอยู่และความมีตัวตน ทว่าจุดร่วมกันของกระแสทฤษฎีผัสสารมณ์ ก็คือ ต้องการก้าวพ้นจากฐาน
คติการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิตอย่างเอกเทศ ด้วยการบอกว่ากายกับจิต เหตุผลกับอารมณ์ 
การกระท ากับการถูกกระท าท างานคู่ขนานกัน ข้อเสนอหลักจึงเป็นเรื่องของการชี้ชวนให้คิดถึงปฏิสัมพันธ์อัน
ซับซ้อนว่าด้วยอ านาจของสิ่งที่เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึก (the power of affects) ในรูปแบบต่างๆ กัน เป็น
ต้นว่าความปรารถนา ความทะยานอยาก และความโศกาอาดูร ทั้งหมดเป็นประสบการณ์เชิงอัตวิสัยที่เชื่อม
ร้อยเข้ากับอ านาจภายนอก (บริบทการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม) ท าให้สิ่งที่เคยคิดว่าเป็นเรื่อง
อารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวของปัจเจกบุคคลกลายเป็นเรื่องความรู้สึกที่เข้มข้นของสังคม (intensities) ดังเช่น 
Sliwinski ศึกษาพบว่าการตีความความหวังในฐานะสิ่งที่ผูกมัดกับการกระท า มีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์
ปรากฏการณ์ทางสังคม ในขณะที่ ความหวังมักจะถูกอธิบายตามแนวโน้มในอนาคตของเวลา ( future-
oriented temporal outlook) ความหวังถ้าไม่ใช่เรื่องของการคิด อารมณ์ความรู้สึกส่วนตัว ก็มักจะถูก
หมายถึงการคิดในเชิงอุดมคติต่ออนาคต (utopia) แต่แทบไม่ถูกพิจารณาในฐานะกรณีศึกษาเฉพาะที่ถูก
อิทธิพลจากพลวัดทางสังคมเลย อาศัยการท างานภาคสนามเชิงชาติพันธุ์วรรณาใน พ้ืนที่ฟ้ืนฟูในช่วงหลังภัย
พิบัติของ EL Salvador เธอพบว่าอาสาสมัครด้านมนุษยธรรมให้คุณค่ากับความหวังในฐานะความสามารถ
กระท าการ (agency) ของผู้ประสบภัย การคิดถึงความหวังและอนาคตที่ดีกว่าจึงเป็นเรื่องของการเห็นคุณค่า 
(value-making) ของการท าให้สิ่งที่คนเองปรารถนากลายเป็นจริงในชีวิตประจ าวันที่อาจจะเผชิญกับสภาวะ
ยากล าบาก (2012, 2016) 
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Verdouw (2017)  ศึกษาเปรียบเทียบความคิดของผู้รายได้ต่างกันในออสเตรเลีย  เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างเงินทองกับชีวิตที่ดี ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นความมีตัวตนทางเศรษฐกิจของพวกเขา เธอ
พบว่า ผู้มีรายได้ปานกลางให้เห็นคุณค่าของอิสรภาพผ่านการพ่ึงตนเองด้านการเงิน และการไม่มีหนี้สิน รวม
การเห็นโอกาสและทางเลือกในชีวิต การบรรลุเป้าหมายในชีวิตเกี่ยวข้องกับเรื่องวัตถุปัจจัยต่างๆ เช่น เงินทอง 
ความส าเร็จ การเป็นเจ้าของ ความสบาย และการท่องเที่ยวพักผ่อน ผู้มีรายได้น้อยก็เห็นคุณค่าของอิสรภาพ
เช่นกัน แต่ความน่าสนใจก็คือ อิสรภาพถูกนิยามผ่านการเอาชนะความกระวนกระวายใจในการดิ้นรนแสวงหา
เงินทองเพ่ือเลี้ยงปากท้อง (free from money worries) ความแตกต่างทางความคิดข้างต้นท าให้เห็นว่าวาท
กรรมเสรีนิยมใหม่ปฏิบัติการอย่างจ ากัด ความมีตัวตนทางเศรษฐกิจที่เชื่อมร้อยเข้ากับระบอบเศรษฐกิจไม่ได้
เป็นเนื้อเดียวกัน ผู้คนเลือกใช้และโต้ตอบกับวาทกรรมนี้ผ่านปฏิบัติการทางเลือกในแง่จริยธรรมว่าด้วยการเห็น
คุณค่าต่างกันว่าอะไรคือชีวิตที่ดีส าหรับเขา 

Worth (2015) ศึกษาประสบการณ์ของผู้หญิงท างานแคนาดา“เจนวาย” (Generation Y) เกี่ยวกับ
ความไม่มั่นคงในงานอาศัยแนวคิดว่า “ความสุ่มเสี่ยงง่อนแง่น” (precarity) เป็นฐานในการท าความเข้าใจ
ปรากฏการณ์นี้ เธอพบว่า ผู้หญิงต้องเผชิญกับความสุ่มเสี่ยงง่อนทางเศรษฐกิจอย่างเลี่ยงไม่ได้จากการจ้างงาน
แบบยืดหยุ่นในบริบทเสรีนิยมใหม่ ซึ่งภาวะตกงานและการจ้างงานต่ ากว่าระดับกลายเป็นเรื่องปกติ เรื่องเล่า
ต่างๆ เกี่ยวกับความไม่ม่ันคงในงานที่พวกเธอต้องเผชิญเผยให้เห็นอ านาจกระท าการและการเป็นเจ้านายตัวเอง 
ในแง่นี้ ความสุ่มเสี่ยงง่อนแง่นไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้สึกหวาดกลัวและเปราะบาง ซึ่งท าให้ต้องยอมรับกับ
อ านาจ แต่เปิดให้เห็นความเป็นไปได้ในการที่ผู้กระท าการคิดถึงการต้องพ่ึงพาอาศัยผู้ อ่ืน สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ 
ผู้หญิงท างานรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของการใช้ความสัมพันธ์และพ่ึงพาพ่อแม่ คู่รัก และเพ่ือนฝูงเพ่ือเลี่ยงผลกระทบ
จากความไม่มั่นคงในงานความเข้าใจดังกล่าวขัดแย้งกับฐานคติของเสรีนิยมใหม่ว่าด้วยการท าให้คนกลายเป็น
ปัจเจกบุคคล (individualizing) ตัวอย่างเหล่านี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพิจาณาความคิดและ
ปฏิบัติการว่าด้วยอิสรภาพของแรงงานในฐานะประสบการณ์ด้านอารมณ์ความรู้สึกที่สัมพันธ์กับบริบทรอบข้าง 
ตัวตนของแรงงานจึงไม่มีสารัตถะแน่นอนหรือถูกสร้างขึ้นผ่านวาทกรรม หากแต่เป็นชีวิตที่เกิดขึ้นจาก
ความสัมพันธ์และการต่อรองในบริบทเฉพาะ ซึ่งท าให้ภาวะการด ารงอยู่ไม่ได้เป็นเรื่องของการหยุดนิ่งแต่
เปลี่ยนแปลงได้อยู่เรื่อยๆจากการมีประสบการร่วมในความสัมพันธ์ต่างๆ 
 
อิสรภาพข้างถนน 

ถนนกีบหมูที่ผู้วิจัยใช้ศึกษานั้น แรงงานก่อสร้างรับจ้างรายวันใช้เป็นพ้ืนที่รอคอยนายจ้างหนาแน่น
ที่สุด เดิมทีละแวกนี้เป็นชุมชนชาวมุสลิม ค าว่า“กีบหมู” สันนิษฐานกันว่าเพ้ียนมาจากค าว่า “ปลีกหมู่” 
หมายถึง ปลีกตัวจากชุมชนในส าเนียงภาษาถิ่นภาคใต้ เมื่อก่อนชาวมุสลิมแถวนี้ปลูกหญ้าส าหรับการตกแต่ง
สวนภายในบ้านแต่เมื่อมีความต้องการหญ้าเพ่ิมสูงขึ้นจึงมีความจ าเป็นต้องหาคนงานเพ่ิมขึ้น กลุ่มหลักๆ ก็คือ 
คนอีสานจาก จ.บุรีรัมย์ จ.อุบลราชธานี จ.มหาสารคาม จ.ศรีสะเกษ จ.สุรินทร์ จากปากต่อปากท าให้ถนนกีบ
หมูเป็นที่รู้จักมากขึ้น แต่เมื่อราคาท่ีดินสูงขึ้นจากการขยายตัวของเมือง เจ้าของที่ดินทยอยขายที่ดินเปลี่ยนเป็น
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หมู่บ้านจัดสรร และอาคารพาณิชย์ กอปรกับการท าไร่หญ้ามาถึงจุดอ่ิมตัวราคาหญ้าตกต่ าหลายคนเปลี่ยน
อาชีพ ท าให้คนงานส่วนเกินจ านวนมากไม่มีงานท าจึงผันตัวมารับจ้างรายวัน  

ราวตีห้าของทุกวันจะเห็นคนงานสะพายย่ามหรือหิ้วถุงเครื่องมือสารพัดยืนรวมกลุ่มกันบริเวณหน้า
ตึกแถวบ้าง บริเวณหัวมุมถนนบ้าง แต่จะมายืนกันหนาแน่นบริเวณหน้าตลาดนัดกีบหมูและละแวกข้างเคียง
ประมาณ 700 เมตร แรงงานก่อสร้างถนนกีบหมู ประกอบด้วย ช่างฝีมือและกรรมกรก่อสร้างในสายงานต่างๆ 
ได้แก่ ช่างไม้ ช่างปูน ช่างปูกระเบื้อง ช่างเชื่อมโลหะ ช่างท าฝ้าเพดาน ช่างทาสี ช่างประปา และช่างไฟฟ้า 
ตลอดจนพวกลูกมือช่างที่ใช้ทักษะต่ า เช่น งานแบกหาม งานขุด งานผสมปูน งานเก็บกวาดเศษวัสดุ เป็นต้ น 
แต่ช่างคนหนึ่งก็ช านาญงานหลายด้าน 

แรงงานก่อสร้างถนนกีบหมูท างานไม่มีวันหยุด ผู้รับเหมาจึงหาคนงานได้ทุกวัน การที่มีคนงาน
จ านวนมากและช านาญหลากหลาย จึงท าให้ผู้ว่าจ้างพอจะเลือกคนงานมีฝีมือตรงกับค่าจ้างได้ ถึงกระนั้นความ
เสี่ยงต่อผู้ว่าจ้างก็มีสูงเพราะไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าคนงานจะช านาญงานตามกล่าวอ้าง ทั้งนี้ ถ้าท างานดีผู้ว่า
จ้างมีสิทธิจ้างต่อแต่ถ้าท าไม่ดีผู้ว่าจ้างก็มีสิทธิเลิกจ้างได้ ค่าแรงของพวกเขา ช่วงปกติ ระหว่าง 500-800 บาท/
วัน ส าหรับถนนกีบหมูทุกคนจะได้รับค่าแรงมากกว่าค่าแรงขั้นต่ า ถึงกระนั้น ความไม่เท่ากันของค่าแรงนี้เกิด
จากความแตกต่างของสายงานและเพศสภาพ กล่าวคือ ถ้าหากเป็นช่าง ค่าแรงเริ่มต้น 600 -700 บาท/วัน แต่
ส าหรับกรรมกรค่าแรงจะเริ่มต้น 500 บาท/วัน นอกจากนั้น การที่ผู้ชายส่วนใหญ่เป็นช่าง ในขณะที่ผู้หญิงส่วน
ใหญ่เป็นเพียงลูกมือช่วยสามีเธอเท่านั้น ท าให้ค่าแรงของผู้หญิงต่ ากว่าผู้ชายโดยปริยาย อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่
เลือกแปลกส าหรับงานก่อสร้าง ถ้าจะต้องว่าจ้างสามีและภรรยาพร้อมกันเพื่อลูกมือที่ไว้ใจได้  

แรงงานก่อสร้างจะมายืนรอคอยนายจ้าง ประมาณ 6 ชม./วัน หากเกินกว่าสิบโมงไม่มีใครว่าจ้างถือ
ว่าวันนั้นตกงาน เมื่อไม่ถูกว่าจ้าง แรงงานส่วนใหญ่จะกลับบ้านเพ่ือรอเช้าวันใหม่เวียนมาอีกครั้ง แต่ถ้าหากถูก
จ้างช่วงเวลาท างานจะอยู่ระหว่าง 8.00-17.00 น. หลังจากนั้นจะเป็นการท างานล่วงเวลา และถ้างานไม่เสร็จ
ในวันเดียว คนงานต้องพักค้างคืน ถ้าไม่ได้มีที่พักเตรียมไว้ให้ ผู้รับเหมาจะต้องจ่ายค่าที่พักส าหรับคนงาน โดย
ปกติแล้ว การท างานของแรงงานก่อสร้างถนนกีบหมูจะเป็นการเดินทางไปกลับมากกว่าเพราะความเสี่ยงถูก
โกงค่าแรงต่ า ผู้รับเหมาจึงต้องมารับในตอนเช้าและมาส่งในตอนเย็น ถ้าไม่มีรถรับส่งก็ต้องก็ต้ องให้เงินค่า
เดินทางนอกเหนือจากค่าจ้างทุกครั้ง  

 
แจ็ค (นามสมมุติ) อายุ 26 ปี เกิดและเติบโตในย่านตลิ่งชันก่อนย้ายเข้ามาอยู่ในชุมชนกีบหมู เมื่อผม

เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4แต่พ้ืนเพของครอบครัวเป็นชาวบุรีรัมย์ ผู้วิจัยเจอแจ็คโดยบังเอิญในขณะพูดกับ
แรงงานคนหนึ่ง แจ็คท าท่าทีว่าสนใจการสนทนาของเรา เขาถามว่า “ไม่ทราบว่าพูดคุยอะไรกัน”หลังจาก
แนะน าตัวและการพูดคุยเดิมถึงจึดอ่ิมตัวแล้ว บทสนทนาระหว่างผู้วิจัยกับแจ็คเริ่มต้นขึ้น โดยไม่รีรอแจ็คบอก
ว่าชีวิตของเขาในล าบากในช่วงนี้ก าลังตกงาน และยังไม่ได้งานท ามาร่วมสัปดาห์ ความช านาญของเขาเป็นเรื่อง
ของไฟฟ้าและอิเล็คทรกนิกส์ แตกต่างจากแรงงานก่อสร้างคนอื่น เขาจบการศึกษาถึงระดับอนุปริญญา (ปวส.) 
จากวิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่งย่ายมีนบุรี น่าสงสัยว่าดูเหมือนปริญญาด้านอาชีวศึกษา ซึ่งก าลังเป็นที่ต้องการ
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ของตลาดงานในปัจจุบัน น่าจะท าให้เขาหางานท าได้ไม่ยาก แต่เขายังจึงตกงานอยู่แจ็คเล่าว่าหลังจากเรียนจบ 
เขาก็ได้งานท าเป็นช่างไฟฟ้าในโรงงานแห่งหนึ่งแถวลาดกะบัง แต่ประมาณปีกว่า เขาตัดสินใจลาออกเนื่องจาก
รู้สึกกดดันและไม่พอใจกับเรื่องของการใช้เส้นสายในที่ท างาน ถึงเขาไม่ยอมเล่าถึงรายละเอียดว่าเหตุการณ์เป็น
อย่างไร แต่เขายอมเปรยให้ผู้วิจัยฟังว่า “ถ้าท างานในโรงงานเราไม่รู้จักใครเลยก็จะอยู่ยากหน่อย เพราะส่วน
ใหญ่มีแต่เด็กเส้น เป็นญาติพี่น้องของเขา”  

หลังจากตัดสินใจลาออก แจ็คก็ย้ายไปอยู่บ้านเกิดของพ่อแม่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเวลา 6 เดือน 
หลังจากนั้น ต้องย้ายกลับมาอาศัยกับพ่อแม่ท่ีหอพักแห่งหนึ่งในถนนกีบหมู เพราะเขาคิดว่าต้องรับผิดชอบชีวิต
ตัวเองและไม่ให้เป็นภาระของพ่อแม่ เดิมทีพ่อเขาก็เป็นช่างก่อสร้างเช่นกัน แต่มีหัวหน้างานประจ าคอยป้อน
งานเสมอ แจ็คจึงมองเห็นลู่ทางของการหารายได้ เขาจึงตัดสินใจลองมาท างานเป็นแรงงานก่อสร้า ง ทว่า ไม่
นานหัวหน้างานของพ่อก็ต้องหยุดพักการท างาน เนื่องจากคนในครอบครัวของหัวหน้าป่วยหนักต้องการคน
ดูแล ท าให้แจ็คต้องหางานริมถนนกีบหมูด้วยตัวเองทุกวัน แต่ก็ได้งานบ้างไม่ได้งาน เขาบอกว่า “ชีวิตของผม
สบายมามากแล้ว เรียนจบมาท างานดีๆ ตลอด แต่จุดๆ นึ้แย่สุดแล้วที่ต้องมาท างานที่นี้ แย่ส าหรับคนที่เรียน
จบสูงมาก็ควรได้งานสบายกว่านี้” ส าหรับแจ็คดูเหมือนว่างานรับจ้างรายวันเป็นภาวะการจ้างงานต่ ากว่าระดับ
ก าลังลดค่าของเขา  

ทว่า แจ็คยังพอมองเห็นข้อดีของงานนี้อยู่บ้าง เขาคิดว่าถ้าหากมีงานทุกวัน ค่าแรงวันละ 600 -700 
บาท ก็ถือว่าดี เทียบไม่ได้กับงานประจ าแม้ค่าแรงน้อยกว่าแต่มีงานท าตลอด เขายอมรับว่า “ใช่มัน (งานรับจ้าง
รายวัน) อิสระก็จริงแต่ไม่มีงานทุกวัน อย่างน้อยท างานบริษัทสิ้นปีมีโบนัส แต่ที่นี้ไม่มีอะไรเลย ถึงค่าแรงแพง 
แต่เหมือนเขา (นายจ้าง) เรื่องนี้ (สวัสดิการและประกันสังคม) ไปในตัว มันไม่มีสัญญาจ้าง ไม่ได้เลื่อนต าแหน่ง”
อย่างไรก็ตาม แจ็คพบว่างานรับจ้างรายวันของถนนกีบหมูอิสระมากกว่าในโรงงาน เพราะต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบในการท างานอย่างเคร่งครัด เป็นต้นว่าการเข้า-ออกต้องเป็นเวลา และการขาด-ลา-มาสายต้องแจ้ง
ให้ทราบ แต่ส าหรับงานกีบหมู ถึงแม้ว่าเวลาหางานเป็นเวลาเฉพาะ (ตีห้าถึงไม่เกินเที่ยง) แต่ในช่วงของเวลา
ดังกล่าว คนงานสามารถเลือกได้ว่าจะออกมาหางานได้เมื่อไหร่ เวลาหางานของแจ็คไม่แน่นอน เขาบอกว่า 
“ทุกวันจะตื่นตีสี่ตีห้า ประมาณหกโมงก็ออกมาหางาน แต่วันนี้ออก 8 โมง ถ้าออกเช้าแล้วยังไม่ได้ง าน ก็ลอง
ออกสายบ้าง ขึ้นอยู่กับจังหวะบางทีออกช้าก็ยังพอมีงานบ้าง” ส าหรับแจ็คเงื่อนไขว่าจะได้งานหรือไม่ขึ้นอยู่กับ
การรู้จักใช้เครือข่ายความสัมพันธ์ให้เป็น เขาบอกว่า “อยู่ที่นี้ได้งานหรือไม่ได้งานก็ต้องมีพรรคพวกเพ่ือนฝูง
เอาไว้คอยดึงกัน (ช่วยกัน) รู้จักคนยิ่งเยอะยิ่งดี ถึงสุดท้ายต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปท างานของตัวเอง”   

ยิ่งกว่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับงานในโรงงาน แจ็คคิดว่างานรับจ้างรายวันเปิดโอกาสให้เขาเลือกงาน
ได้มากกว่างานโรงงาน เขาบอกว่า “ท างานแบบนี้ ถ้าหากเราเอาแต่เลือกงานก็ล าบาก แต่บางทีเราเจองาน
หนักๆ มาบ่อยๆ เราก็อยากเลือกได้บ้างว่าอยากท างานอะไร โดยเฉพาะถ้านายจ้าง เขาให้เราไปท างานที่ไม่
ถนัด อย่างถ้าเป็นงานเกี่ยวกับช่างไฟฟ้า เราถนัดก็ท าให้ได้ไม่ยาก เราไม่เกี่ยง ไม่มีงานไหนเป็นงานยาก แต่ถ้า
งานที่เราไม่ถนัดก็คงต้องล าบากหน่อย หากใครจ้างท าอย่างอ่ืน ผมก็รับนะ ผมเคยไปมาแล้ว เขาจ้างไปแย็กพ้ืน
ปูน (เจาะพ้ืนปูน) ก่อนรับพ้ืนให้เสมอกัน แต่ถึงแม้ว่าเป็นงานนอกเหนือจากเราถนัด เราก็ต้องคงค่าแรงไว้เท่า
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เดิม ต่ ากว่านี้ไม่เอา และต้องจ่ายเป็นเงินรายวันเท่านั้น ไม่เป็นรายวันเราไม่ไป เพราะมีโอกาสเสี่ยงถูกเบี้ยว
ค่าจ้างได”้  

 
ในใจของแจ็คยังคิดว่างานรับจ้างรายวันเป็นแค่งานชั่วคราวเพ่ือรอโอกาสที่ดีกว่าในอนาคต เขาบอก

ว่า “ถึงไม่อยากท าแต่มันจ าเป็น ก็คิดว่าท าชั่วคราวก่อน ขอให้ได้เงินยังดีกว่าอาศัยเงินพ่อแม่ เราต้องรู้หน้าที่ 
เราต้องช่วยครอบครัวท ามาหากิน เพราะเราโตขนาดนี้ไปแบมือขออย่างเดียวก็ไม่ใช่ แต่เราก็ต้องมีจังหวะว่า
ต้องแบมือบ้าง (เมื่อถึงคราวเดือดร้อน) แต่ก็ไม่ใช่ตลอด และยิ่งถ้าไม่แบเลยยิ่งดี ” “ทุกวันนี้ผมหางานใหม่อยู่ 
เราก็ท าๆ ไปก่อน เก็บเงินไว้ ได้งานบ้าง ไม่ได้งานบ้าง ดีกว่าตกงานไม่ท าอะไรเลย เรามีวุฒิฯ ไม่ต้องกลัว งาน
ยังพอจะท าได้มีเยอะ”และหลังจากนั้นไม่นาน ผู้วิจัยพบว่าแจ็คได้งานประจ าเป็นช่างไฟฟ้าในโรงงานอาหาร
เสริมแห่งหนึ่งในย่านบางชัน แต่ความน่าสนใจก็คือ ในวันใดที่เขาไม่ได้ไปท างาน เขาก็ยังมาหางานท าริมถนน
กีบหมูด้วย เขาแก้ต่างให้กับตัวเองว่า “เราก็ต้องรับจ๊อบไปเรื่อยๆ ถึงเป็นงานชั่วคราวแต่รายได้ดี ถ้ามีโอกาสก็
ต้องท า” เรื่องนี้ท าให้ผู้วิจัยสงสัยว่านอกจากแจ็คเป็นคนฉลาดขยันหาเงินแล้วต้องการน าเงินไปใช้เพ่ือสิ่งใด
อีกแจ็คบอกกับผู้วิจัยว่าลึกๆ แล้ว เขาวางแผนไว้ว่าในอนาคตเขาอยากเป็นเจ้าของกิจการร้านซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กๆ สักร้าน เนื่องจากเขามีพ้ืนฐานด้านช่างแล้วก็อยากท าจะได้ไม่ต้องท างานเป็นลูกจ้างไป
เรื่อยๆ” 

เรื่องราวของแจ็ค ชี้ให้เห็นว่า อิสรภาพและการเป็นเจ้านายของตัวเองเกิดขึ้นในบริบทงานรับจ้าง
รายวัน ซึ่งด้านหนึ่งให้อิสระกับแรงงานรู้สึกว่าสามารถการจัดการชีวิตของตัวเองได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลา 
แจ็ครู้สึกว่าเขาปลอดพ้นจากการก ากับควบคุมของการผลิตแบบอุตสาหกรรม และการจัดองค์กรการท างาน
อย่างเข้มงวดทางด้านเวลา เขาสามารถเลือกเวลาท างานและรูปแบบของงานได้ตามวิสัย แต่วิสัยดังกล่าวเป็น
เงื่อนไขจ ากัด กล่าวคือ อิสรภาพและการเป็นเจ้านายของตัวเองของเขาอีกด้านหนึ่ งมาพร้อมกับความรู้สึกไม่
มั่นคงและความสุ่มเสี่ยงง่อนแง่นต่อไม่มีงานท าและไม่มีรายได้ประจ า การคิดถึงอิสรภาพและการเป็นเจ้านาย
ตัวเองเป็นหนทางหนึ่งของความพยายามการยอมรับต่อรองกับสภาวะเงื่อนไขเหล่านั้น ซึ่งสะท้อนความเป็น
ผู้กระท าการมากกว่าเรื่องของจิตส านึกที่ผิดพลาด 

 
อย่างไรก็ตาม เรื่องราวของเขาแฝงด้วยความทะยานอยากของการเป็นอิสระจากข้อจ ากัดดังกล่าว 

การยอมรับความล าบากของงานรับจ้างรายวันในวันนี้ เพื่อรอคอยว่าสักวันหนึ่งจะกลายเป็นเจ้าของกิจการเป็น
การคิดถึงอนาคตอย่างมีความหวัง ไม่ใช่แค่การสยบยอมต่ออ านาจ แต่เป็นเรื่องของความปรารถนาในการมี
ชีวิตที่ดี ความน่าสนใจก็คือ อิสรภาพจึงเป็นทั้งเรื่องของวิธีการและเป้าหมายในปฏิบัติการสร้างตัวตนของ  
แจ็คด้านหนึ่งแจ็คใช้อิสรภาพเป็นวิธีการประนีประนอมกับความสุ่มเสี่ยงง่อนแง่นและความไม่แน่นอนของงาน
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รับจ้างรายวัน และอีกด้านหนึ่งแจ็คก็ต้องการแสวงหาอิสรภาพในอนาคตด้วยการกลายมาเป็นเจ้าของกิจการ 
ปฏิบัติการข้างต้นของอิสรภาพท าให้เส้นแบ่งระหว่างวิธีการกับเป้าหมายนั้นพร่าเลือน3 

เพชร (นามสมมุติ) อายุ 63 ปี ท างานเป็นช่างก่อสร้างถนนกีบหมูมานานกว่าแจ็คเขาท างานก่อสร้าง
มาแล้วเกือบ 20 ปี รับงานทั้งงานทาสี ก่อฉาบปูน ปูกระเบื้อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 แต่เพ่ิงจะเข้ามารับงานที่
ถนนกีบหมู เมื่อช่วงก่อนน้ าท่วม ปี พ.ศ.2554 บ้านเกิดอยู่ที่ จ.อุบลราชธานี  ทุกวันนี้อาศัยอยู่ตัวคนเดียวใน
ห้องเช่าไม้เล็กๆ เขาเองเข้ามาเรียนหนังสือในกรุงเทพฯ ตั้งแต่อายุ 15 ปี แต่ก็เรียนไม่จบ วุฒิการศึกษาจึงจบ
แค่ประถมฯ 4 หางานท าดีๆ ยากกว่าแจ็ค แรกๆ ก็ต้องพักอยู่กับพ่ีสาว แต่การอยู่ที่นั้นไม่สบายนัก เพราะก็ต้อง
ช่วยพ่ีสาวกับพ่ีเขยหารายได้ด้วยการเลี้ยงหมู ท าได้ไม่นานก็ออกมาหางานท าเอง เขาเล่าว่ากว่าจะมาท า
ก่อสร้างผ่านงานมาสารพัด เป็นต้นว่าเป็นพนักงานปั้มน้ ามันแถวบางเขน ลูกจ้างร้านขายของ ขับรถส่งแก๊สแถว
ลาดพร้าว พนักงานโรงงาน และวินมอเตอร์ไซต์รับจ้างแถว ถ.รามอินทรา ในช่วงท างานโรงงานก็ได้ภรรยาคน
แรกเป็นสาวโรงงานที่ท าด้วยกัน แต่งงานไม่นานก็มีลูกด้วยกัน 2 คน ก็ต่างคนต่างเลิกรากัน เพชรก็พบภรรยา
คนใหม่ คราวนี้ไม่ได้แต่งงานกันเพียงอยู่กินกันฉันสามีภรรยาก่อนจะมีลูกด้วยกันอีก 2 คน แล้วก็ต้องเลิกรากับ
ภรรยาอีกครั้ง ทุกวันนี้จึงอยู่ตัวคนเดียวเขาพูดติดตลกว่า “ทุกวันนี้ใช้ชีวิตอิสระตามประสาหนุ่มโสด”  

เพชรบอกว่าเขาเข้ามาท างานที่ถนนกีบหมูว่ามีผู้รับเหมารายหนึ่งแนะน าเมื่ อก่อนเขาเคยขับวิน 
มอเตอร์ไซต์รับจ้างแล้วรู้สึกเบื่อและหาเงินยาก ช่วงนั้นไม่รู้ว่าจะท าอาชีพอะไรเพราะต้นทุนชีวิตตัวเองน้อย จึง
เลือกอาชีพใช้แรงงานเพราะคิดว่าท าง่ายท่ีสุดและได้เงินวันต่อวัน ก่อนหน้านี้ เขาท างานกับผู้รับเหมาหลายราย 
ผ่านการเรียนรู้จากการท างานจริงด้วยการเป็นลูกมือช่างมาก่อนพัฒนาฝีมือมาเป็นช่างใช้เวลานานหลายปี 
จนกระทั่งมีเขาตัดสินใจลองเข้ามาหางานท าในถนนกีบหมู นับแต่นั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนไปท างานอย่างอ่ืน ผู้วิจัย
สงสัยว่าท าไมถนนกีบหมูจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดส าหรับเขา เขาตอบอย่างไม่ลังเลว่า “ก็มันอิสระท าก็ได้ไม่ท าก็
ได้ ท างานเสร็จตกเย็นจ่ายเงินสด” เขารู้สึกว่าเห็นเงินเป็นกอบเป็นก ามากกว่า ท างานไม่นานเก็บเงินได้ ถ้าไม่
ค่อยใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ท างานเก็บเงินอย่างเดียว หลายคนเคยเป็นแรงงานผันตัวเป็นนายหน้าก็มีเยอะ  

ผู้วิจัยขอให้เขาช่วยขยายความค าว่า “อิสระ” เขาก็อธิบายด้วยเหตุผลคล้ายๆ กับของแจ็คก็คือเรื่อง
ของเวลาว่าในขณะที่คนอ่ืนเริ่มชีวิตการท างานตั้งแต่เช้ามืด เขาเริ่มชีวิตของตัวเองในเวลาเจ็ดโมง ถึงแม้เขาจะ
เริ่มสาย แต่เขาไม่รู้สึกว่าสิ่งนั้นจะเป็นปัญหาเลยแม้แต่น้อย เขายังพูดติดตลกว่า“ข้างห้องมันออกไปตั้งแต่ตีสี่ 

                                                           
3Millar (2008) ศึกษาปฏิบัติการของคนเก็บขยะ (catadores) ใน Brazil เธอกิพบว่าเง่ือนไขส าคัญในการคิดถึงการเป็น
เจ้านายตัวเอง (autonomy) และอิสรภาพของคนเก็บขยะก็เดขึ้นบนพื้นฐานของการจ้างงานนอกระบบเช่นกัน ทั้งนี้ การเก็บ
ขยะเปิดโอกาสให้ใครก็ได้เข้ามาท างาน ถึงแม้การท างานจะถูกก าหนดด้วยตารางเวลา อัตราการเดิน และความเข้มข้นของงาน
ประจ าวัน แต่การไม่มีหัวหน้าคนงานท าให้คนงานรู้สึกว่าท างานเท่าไหร่ก็ได้ เขาจึงรู้สึกว่าสามารถจัดการชีวิตตัวเองได้ การเห็น
คุณค่าของอิสรภาพและการเป็นเจ้านายตัวเอง ท าให้เรื่องของวิถีชีวิตของคนเก็บขยะมากกว่าเรื่องของอาชีพ แต่เกี่ยวกับการ
ผลิตสร้างมูลค่านามธรรมให้กับงานในทัศนะคนท างานจริง และไม่ได้แยกขาดจากปฏิบัติการในชีวิตประจ าวัน การมีเวลาว่าง
เพื่อหยุดพักแตะฟุตบอลและท าอาหารร่วมกัน ตลอดจนการท างานด้วยพูดคุยเล่นกันด้วย เป็นตัวอย่างของการทลายเส้นแบ่ง
ระหว่างชีวิตทางเศรษฐกิจกับชีวิตทางสังคม พ้ืนท่ีสาธารณะกับพื้นที่ส่วนตัว ตลอดจนเรื่องของการผลิตกับบริโภค 
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ไม่รู้มันบ้าหรือเปล่า”เพชรให้เหตุผลว่าบางคนไปท างานตั้งแต่เช้ามืด ยืนรอเป็นชั่วโมงๆ กว่าได้งาน ถ้าสิบโมง
ไม่ได้งานก็ต้องกลับมาที่ห้องเหมือนเดิม” แต่เขาถึงแม้เขาจะออกสาย แต่ก็ไม่จ าเป็นต้องได้งานทุกวัน ถ้าวันนี้
ไม่ได้งานก็รอวันรุ่งขึ้นมาหางานใหม่ ส าหรับเขาถ้าสุดวิสัยจริงๆ สิบโมงแล้วไม่มีใครจ้าง เขาก็กลับห้องนอน
ตามปกติ ไม่ก็ไปเดินเที่ยวห้างสรรพสินค้าหาความสุขก็เหมือนปุถุชนทั่วไป เพชรได้ให้ค าจ ากัดความถึงชีวิตของ
เขาไว้ว่า“ทุกวันนี้หาอยู่หากินตามประสา หุงข้าวนึ่งข้าวเหนียว มีเงินก็ฝากไว้ มีเหลือนิดหน่อยก็เท่ียวบ้าง” 

ดูเป็นชีวิตที่ค่อนข้างเรียบง่าย แต่การที่แรงงานมีอยู่จ านวนมาก ท าให้การแข่งขันกันเป็นเรื่องปกติ 
แต่ละคนก็ต้องใช้ยุทธวิธีหางาน ส าหรับเขาใช้วิธีเดินวนไปเรื่อยระหว่างซอยสุ่เหร่าคลองหนึ่ง 3 -5 ไม่ยืนอยู่ที่
เดิมนานๆ บางครั้งใช้วิธีการโทรศัพท์ติดถามไถ่คนรู้จักบ้าง เพชรบอกว่าบางคนถ้ารู้จักกันก็ใช้วิธียืนแยกกันเป็น
จุดๆ ถ้าผู้รับเหมาต้องการคนงานเพ่ิม ก็จะโทรศัพท์เรียกจะมีโอกาสได้งานมากกว่าถึงกระนั้นเพชรบอกกับ
ผู้วิจัย ก็คือ “ชีวิตมันล าบาก”ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้เงินเดือนชนเดือนแต่ก็ต้องประหยัด เขาแจกแจงให้ผู้วิจัยฟังว่า
ค่าแรงของเขา 700บาทต่อวัน แต่บางครั้งถ้าหากนายจ้างต่อราคาก็ยอมลดลงเหลือแค่ 600 บาท เขาบอกว่า
ถ้าน้อยกว่านี้จะเป็นอัตรากรรมกรไม่ใช่อัตราช่าง เขาเองเป็นช่างไม่ใช่กรรมกร เขาอายุมากแล้วท างานแบก
หามไม่ไหว  

ผู้วิจัยค้นพบว่าความไม่มั่นคงของงานจ้างรายวันเป็นสาเหตุของความกระวนกระวายใจของเพชรใน
หลายเรื่อง เขาอธิบายว่า“ท างานที่นี้ ไม่แน่นอน แรงงานที่นี้เยอะ เถ้าแก่ (นายจ้าง) เขาเลือกได้ว่าจะเอาใครไม่
เอาใคร” ท าให้งานมีบ้างไม่มีบ้าง โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนไม่ค่อยมีงาน ถ้ามากที่สุดก็ท างาน 20 วันต่อเดือน แต่
ถ้าไม่มีเลยก็ร่วมสัปดาห์ ถ้าได้ค่าจ้างมาต้องฝากธนาคารเก็บไว้ เพราะต้องเผื่อไว้ใช้ในวันหน้าตัวเขาเองรู้ร้อนรู้
หนาวมาเยอะ เจอมาสารพัดรูปแบบถูกโกงค่าแรงก็มากจนชินแล้ว แรกๆ รู้สึกเครียดแต่พอเจอมากๆ “ก็รู้สึก
ช่างหัวมัน” บางทีนายจ้างเขาโกงบอกว่าเสร็จงานแล้วจะโอนค่าแรงให้ ขอให้บอกหมายเลขบัญชีธนาคารมา 
แต่สุดท้ายปรากฏว่าก็ไม่ได้โอนตามที่พูด ท าให้หลังๆ เขาต้องบอกว่ารับเงินสดอย่างเดียว ไม่มีโอนเงินทีหลัง
เพราะเคยถูกเบี้ยวค่าแรงมาแล้ว จึงต้องป้องกันไว้ก่อน บางครั้ง ถึงแม้จ่ายเงินสด แต่ก็ยังเคยโดนแบงค์ปลอม
มาจากค่าแรงเหมือนกัน ทั้งแบงค์ 500 บาท และ 1,000 บาท เขาบอกไม่รู้ว่าเถ้าแก่คนไหนให้มาแต่พอเอาไป
ฝากเงินกับธนาคารบอกว่าเป็นแบงค์ปลอม  

การที่นายจ้างที่นี้มีทั้งขาประจ าและขาจร ท าให้คาดเดาไม่ได้ ที่มาหาคนงานกันก็เพราะอยากได้
คนงานเพ่ิมส่วนใหญ่เป็นงานที่ท าได้ไม่ยากและท าเสร็จเร็ว เช่น ซ่อมแซม ปรับปรุงแก้ไขต่อเติมบ้านส่วนใหญ่
ผู้รับเหมามักจะเป็นพวกรายย่อยรับช่วงเขาอีกทีนิสัยของผู้รับเหมาแต่ละคนไม่เหมือนกัน เพชรบอกว่า “พวก
ชอบจู้จี้จุกจิก เขี้ยว (ขี้เหนียว)” เป็นสิ่งที่เขาไม่ชอบมากที่สุด ครั้งหนึ่งเขาเคยเจอเจ้าของบ้านพูดท านองว่า 
“ค่าแรงของเขาแพงแต่กกลับด้อยคุณภาพ” เขารู้สึกน้อยใจต่อค าดูถูกของผู้ว่าจ้าง หลังจากนั้น เขาก็กลับบ้าน
โดยไม่รับค่าจ้างใดๆ เลย อีกเหตุการณ์หนึ่ง ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจะจ้างเขาปูกระเบื้อง แต่พอถึงหน้างานกลับให้ไป
ขุดดินเหมือนกรรมกร ส าหรับเขาการสั่งงานนอกเหนือที่ตกลงไว้ เรียกว่า “งานมั่ว” บางทีสั่งให้ท างานหนึ่งยัง
ไม่เสร็จก็ให้ท าอีกงานหนึ่งแล้ว เพชรบอกว่านิสัยของผู้ว่าจ้างก็ส าคัญ เพราะการจะหาคนงานสักคนไม่ใช่เรื่อง
ยากปกติถามแค่ว่า “ท างานที่ไหน ค่าแรงวันเท่าไหร่ มาส่งผมไหม ถ้าไม่ส่ง ให้ค่าแท็กซี่มาก็โอเคแล้ว ไม่ท า
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สัญญาใดๆ” ดังนั้น วิธีการคัดเลือกคนที่ไม่เคร่งครัด ท าให้คาดเดาไม่ได้เลย ผู้ว่าจ้างก็ไม่รู้ว่าแรงงานที่จ้าง
คุณภาพดีหรือไม่ คนงานก็ไม่รู้ว่าผู้ว่าจ้างจะนิสัยอย่างไร ไม่มีสิ่งใดการันตีได้ จึงเป็นเรื่องที่ต้อง“เสี่ยงดวง”
กันเองว่าเจอคนแบบไหน เพชรยังเล่าอีกว่า “บางคนอยากได้เงินเยอะก็บอกว่าตัวเองเป็นช่างแต่ถ้าท างานไม่ได้ 
เป็นไม่เป็นไม่รู้แต่อยากได้ค่าแรงสูงๆ ไว้ก่อน นายจ้างเขาก็ต้องเสี่ยงเอาว่าจ้างใครแล้วใครท างานเป็นไม่เป็น 
ตาดีได้ตาร้ายเสีย ผู้รับเหมาบางคนดูแค่มีเครื่องมือช่างอย่างเดียว บางคนมีเครื่องมือช่างก็จริงแต่ท างานไม่ได้
เลย ก็เอาเครื่องไม้เครื่องมือมาหลอกผู้รับเหมา พอไปท างานจริงถึงจะรู้ว่ามั่วไม่มั่ว” 

ทุกวันนี้ ถ้าเพชรไม่มีงานก็จะใช้วิธีโทรศัพท์ของานจากผู้รับเหมาที่รู้จักกัน เขาติดต่อกับผู้รับเหมา
หลายคน ดังนั้นจึงมีงานเรื่อยๆ เขาเล่าว่า “ถ้าวันไหนอยากท างาน ก็โทรศัพท์หาเถ้าแก่ให้มารับไปท างาน เขา
บอกสิ่งจ าเป็นก็คือมือถือ เพราะทุกคนมีมือถือ ถ้าไม่มีมีมือถือก็คุยกับเถ้าแก่ไม่ได้ ถ้าเสียต้องซื้อใหม่โดยเร็ว 
จนมีกันคนละหลายเครื่อง ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทั้งสัมผัสได้ และสัมผัสไม่ได้ บางครั้งถึงแม้ว่าหลายคนจะซื้อ
โทรศัพท์มาแค่เอาอวดกันว่าเป็นเครื่องรุ่นใหม่ ซื้อในห้าง แต่ถ้าจ าเป็นจริงๆ ทุกคนก็ต้องซื้อไม่ว่าจะเป็นมือ
หนึ่งหรือมือสอง แต่ก็ไม่แปลว่าการโทรศัพท์หาเถ้าแก่จะได้งานท าเสมอไป บางทีเขาโทรศัพท์ไปของานท า แต่
เถ้าแก่ก็ไม่ได้มารับไปท างานทุกครั้ง ท าให้ต้องคอยเก้อ เขาพูดอย่างเข้าใจความรู้สึกของผู้รับเหมาว่า “คนงาน
ที่นี้เยอะมาก เป็นพันๆ ก็ต้องแบ่งๆ กันไปบ้าง ถึงจะอยู่ได้ คนไหนถ้านิสัยดี เราก็ติดต่อเขาไว้ แต่ถ้าคนไหนไม่ดี 
ก็เลิกติดต่อ บางคนยังติดค้างค่าแรงกันอยู่เลย บ้านเราต้องเช่า ข้าวเราต้องซื้อ ลูกเมียต้องส่งเสีย หลายคนเป็น
หนี้เป็นสินต้องใช้คืน เราเองก็เห็นใจเขา (ผู้รับเหมา) ว่าจ้างเราก็ดีแล้ว รับเหมาก็เสี่ยง เขาก็คนเราก็คน เรา
อาศัยเขา เขาอาศัยเรา คนร้อยพ่อพันแม่ มาอยู่ที่นี้รายได้เงินเยอะก็จริง แต่ต้องรู้จักพ่ึงพาอาศัยกัน เสียสละให้
คนอ่ืนบ้าง “อยู่ที่นี้เขา (ผู้ว่าจ้าง) เลือกได้ เราก็เลือกได้ ต่างคนต่างเลือก ไม่เอาก็ไม่ง้อ” 

ผู้วิจัยเห็นว่าอิสรภาพในทัศนะของเพชร ถูกรับรู้ในฐานะสิ่งที่ช่วยท าให้เรื่องความสุ่มเสี่ยงง่อนแง่นใน
ชีวิตเขากลายเป็นเรื่องของการต่อรองในชีวิตประจ าวัน ค าว่า “ช่างหัวมัน” ส าหรับผู้วิจัยมีความน่าสนใจอย่าง
ยิ่งในแง่เผยให้เห็นการท าเข้าใจโลกของแรงงานในปัจจุบัน ซึ่งมองว่าการถูกกดขี่ขูดรีดและการถูกกระท าความ
รุนแรงเป็นเรื่องของความเป็นปกติ4แม้เพชรดูเหมือนกับรับได้กับเรื่องการถูกโกงค่าจ้าง แต่เขาเลือกที่ไม่ได้ท า
ให้ชีวิตเขาต้องหยุดชะงักหรือจมปลักกับเรื่องนี้อีกต่อไป แต่ผูกตัวเองไว้กับการมุ่งแสวงหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ 
ในอนาคตที่ไม่แน่นอน 

                                                           
4Kesisoglou, Figgou&Dikaiou (2016) ศึกษาปฏิบัติการสร้างตัวตนของคนวัยท างานในกรีซ พบว่า ความสุ่มเสี่ยงง่อนแง่น
กลายเป็นสิ่งที่อธิบายเง่ือนไขการท างานของในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจเรื้อรังของกรีซได้เป็นอย่างดี ผู้วิจัยช้ีให้เห็นว่า คนวัยท างาน
กรีซอธิบายความสุ่มเสี่ยงง่อนแง่นไว้ว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นที่แพร่หลายกันในปัจจุบัน ซึ่งปรากฏใน 4 แง่มุม ก็คือ 1) ใน
ฐานะสิ่งที่จ าเป็นเสียไม่ได้ในเงื่อนไขการจ้างงานแบบยืดหยุ่น 2) ในฐานะสิ่งที่มีอยู่เป็นปกติในยามวิกฤติเศรษฐกิจ 3) ในฐานะ
เส้นทางที่จ าเป็นต้องเหยียบย่างเข้าไปก่อนจะน าไปสู่สิ่งที่ตนเองปรารถนา และ 4) ในฐานะความจ ายอม ไม่มีทางเลือกอื่นใด
นอกเหนือสิ่งๆ นี้ ผู้วิจัยเห็นถึงปฏิบัติการสร้างตัวตนของแรงงานหนุ่มสาวด้วยการจัดวางตัวเองในความยากล าบากที่ยากจะ
เลือกระหว่างความเสี่ยงกับการรับผิดชอบตัวเอง แรงงานหนุ่มสาววางเดิมพันชีวิตไว้กับความไม่แน่นอน และผูกตัวเองไว้กับชุด
คุณค่าต่างๆ เป็นต้นว่าความขยันและอดทน ในขณะที่ ให้ค่ากับความสุ่มเสี่ยงง่อนแง่นในฐานะเรื่องปกติธรรมดา 
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เรื่องราวของเพชรท าให้เห็นว่าอิสรภาพไม่ได้เป็นเรื่องของแรงงานเพียงถ่ายเดียว แต่เป็นเรื่องของ
นายจ้างด้วย จากประสบการณ์ของแจ็คและเพชร ท าให้เห็นว่าแรงงานก่อสร้างถนนกีบหมูสามารถเลือกงานได้ 
ขณะเดียวกัน อาศัยความใหญ่โตและการเป็นตลาดเปิดของถนนกีบหมู นายจ้างก็สามารถเลือกคนงานตาม
ต้องการได้ แต่การเลือกนั้นมีความเสี่ยงด้วยกันทั้งคู่ สิ่งที่เกิดขึ้นกับทั้งแรงงานและนายจ้างจึงเป็นเรื่องสภาวะ
กลืนไม่ เข้าคลายไม่ออกระหว่างอิสรภาพกับความเสี่ยง ยิ่งกว่านั้น ปรากฏการณ์ดังกล่าวท าให้ เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง-ลูกจ้างบทแนวระนาบแทนความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อย ทั้ง
คู่สามารถต่อรองกันได้ในฐานะผู้กระท าการทางสังคม ทว่า ทั้งคู่ก็จ าเป็นต้องพ่ึงพาอาศัยกันในการแลกเปลี่ยน
เชิงวัตถุและการใช้สอย เรื่องของเงินทอง ค่าจ้างค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ ส าหรับแรงงานก่อสร้างถนน
กีบหมูจึงเป็นเรื่องของการต่อรองเชิงผลประโยชน์ 
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

ถึงแม้ว่าวัตถุประสงค์ของบทความนี้เป็นเรื่องของการศึกษาความคิดและปฏิบัติการว่าด้วยอิสรภาพ
ของแรงงาน แต่เป้าหมายหลักแท้จริง ก็คือเรื่องของการเปิดสภาวะเงื่อนไขและความเป็นไปได้ของการเป็น
มนุษย์ จุดยืนของบทความ ก็คือ การท าให้เรื่องของอิสรภาพกลายเป็นคุณค่าร่วมกันของมนุษย์ ทุกคนใช้และ
อ้างถึงคุณค่านี้ได้อย่างเสรีและหลากหลาย อิสรภาพจึงไม่ใช่แค่เรื่องของอุดมการณ์ทางการเมือง แต่เป็นเรื่อ ง
ของระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม ความคิดและปฏิบัติการว่าด้วยอิสรภาพของแรงงานก่อสร้างถนนกีบหมูเผยให้
เห็นถึงความพยายามเชื่อมประสานตัวตนกับบริบทภายนอก อิสรภาพ ความหวัง ความสุ่มเสี่ยงง่อนแง่น และ
ความกระวนกระวายใจท าให้เรื่องของความสัมพันธ์ทางสังคม และอ านาจภายนอกกลายเป็ นส่วนหนึ่ง 
(embodiment) ของการเป็นแรงงานก่อสร้างถนนกีบหมู  ตัวตนแบบนี้ท าให้แรงงานไม่ถูกก าหนดไว้โดย
โครงสร้างหรือถือครองอ านาจกระท าการของตัวแสดงอย่างเบ็ดเสร็จ แต่อิสรภาพในฐานะอ านาจของสิ่งที่
เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกท าให้เรื่องของตัวตนเป็นทั้งเรื่องของการจัดวางความสัมพันธ์ระหว่างอิสรภาพกับการ
สูญสิ้นอิสรภาพในเวลาเดียวกัน  
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แนวทางการป้องกันและเฝ้าระวังการค้ามนุษย์ กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาการศึกษาเพ่ือลูกหญิง 
และชุมชน อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

PREVENTION AND SURVEILLANCE MEASURE OF HUMAN TRAFFICKING: CASE 
STUDY OF DEVELOPMENT AND EDUCATION PROGRAMME FOR DAUGHTERS 

AND COMMUNITY CENTRES IN MAHSAI CHANGRAI 
 

ประภัสสร  เปี้ยปลูก1 เชษฐ รชัดาพรรณาธิกุล2 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการป้องกันและเฝ้าระวังการค้ามนุษย์ ของศูนย์
พัฒนาการศึกษาเพ่ือลูกหญิงและชุมชน อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง
ที่ผู้วิจัยใช้ส าหรับเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษา คือ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาการศึกษาเพ่ือลูก
หญิงและชุมชนจ านวน 15 คน ผลการศึกษาพบว่าแนวทางการป้องกันและเฝ้าระวังการค้ามนุษย์ของศูนย์
พัฒนาการศึกษาเพ่ือลูกหญิงและชุมชน อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เน้นเรื่องการให้โอกาสทางการศึกษา
ซึ่งเป็นการศึกษาทางเลือกแก่เด็กกลุ่มเสี่ยงและผู้หญิง  เป็นการป้องกันที่ต้นเหตุให้เด็กและเยาวชนรู้ทัน
สถานการณ์รอบตัวและสามารถป้องกันตนเองจากอันตรายต่างๆ แนวทางการเฝ้าระวัง ศูนย์ลูกหญิงฯเน้นการ
มีส่วนร่วมของคนในชุมชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ โดยมีการประสานงานกัน
เป็นขั้นตอน ไม่เพียงแต่ในชุมชนเท่านั้น ศูนย์ลูกหญิงฯยังมีกลุ่มเครือข่ายเยาวชนลุ่มน้ าโขง (Mehkong 
Youngness) ที่ประจ าการอยู่ใน 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า กัมพูชา ลาว เวียดนาม และจีน เพ่ือเป็น
กระบอกเสียงและเป็นหูเป็นตา ในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ข้ามพรหมแดน และมีการ
ท างานประสานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าที่ต ารวจ นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้องทางกฎหมาย และคนในชุมชน เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยควรมีการติดตามผลการท างานอย่างต่อเนื่อง ด้วยศูนย์ดังกล่าวเปรียบ
เสมือเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวจึงสามารถแก้ไขปัญหาได้เพียงระยะหนึ่งเท่านั้น อีกทั้งควรส่งเสริมและปลูกฝัง
ค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบในการเข้าสู่กระบวนการการค้ามนุษย์ให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชน 
สนับสนุนงานชุมชนสัมพันธ์และงานเครือข่ายให้แข็งแรงเพ่ือที่จะได้ช่วยกันสอดส่องดูแลเยาวชนในชุมชนของ
ตนเอง 
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ABSTRACT 

The purpose of this qualitative research was to identify the guidelines to prevent 
and surveil of human trafficking in Maesai District, Chiangrai Province. The respondents of the 
study were fifteen officers who are working at the DEPDC. 

The results showed that the guidelines to prevent and surveil of human trafficking 
of emphasized on providing educational opportunity for at-risk children and women, in order 
to prevent the root cause as they will be aware of the facts and be able to protect 
themselves from danger. In additional, DEPDC emphasized on community participation by 
monitoring and coordinating to each other about unusual situation. There are also 
community centres in the Greater Mekong Subregion (Mekong Youngness) which comprised 
of six countries: Thailand, Myanmar, Cambodia, Laos, Vietnam, and China that work as the 
mouthpiece and act for the prevention and surveillance of human trafficking across the 
border. Moreover, coordination with other related sectors such as police officer, social 
worker, legal officer, and people in the community is necessary work to effectively. 

Therefore, this research recommends that the DEPDC should follow up the case as 
the centre work as temporary shelter which able to fix the problem for a period. Moreover, 
it should educate children and youth the proper value on the impact of trafficking and also 
support the community relations and community networks to be strong enough so they can 
take care of their own community 
 
KEY WORDS: PREVENTION/ SURVEILLANCE/HUMAN TRAFFICKING 
 
 
บทน า (Introduction) 

คุณค่าและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ คือ สภาพความเป็นคนโดยไม่นึกถึงเหตุแห่งความแตกต่างใน
เรื่อง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สถานภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ 
หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง การที่ผู้ใดไม่ได้รับ หรือท าให้
ผู้ใดไม่มีสิทธิและเสรีภาพที่พึงมีพึงได้ การใช้งานเกินปกติ เช่น การท าร้าย กักขัง ทรมาน การซื้อขาย หรือการ
ไม่ได้ปัจจัยที่จ าเป็นขั้นพ้ืนฐานในชีวิต ได้แก่ งาน อาหาร ที่อยู่อาศัย การดูแลสุขภาพ การศึกษา วัฒนธรรม พึง
ถือว่าเป็นการท าลายสภาพความเป็นคน หรือท าลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั้น (ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ , 
2550, น.1) 
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ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นหนึ่งในปัญหาที่ประเทศไทยต้องเผชิญ เนื่องจากปัญหาการค้ามนุษย์ได้ทวี
ความรุนแรงมากขึ้นในช่วง 10  ปีที่ผ่านมา ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้กระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศ ภูมิภาค 
และระหว่างประเทศอย่างมาก มีรายงานว่าประเทศไทยเป็นทั้ง ต้นทาง ทางผ่ าน และปลายทางของการค้า
มนุษย์ (การค้ามนุษย์, 2551, น.1) โดยปัจจุบันสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทยมีความรุนแรงและ
ความซับซ้อนมากขึ้น เราเปลี่ยนจากประเทศที่เคยส่งออกมนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิง เข้าสู่ธุรกิจการค้าประเวณี
มาเป็นประเทศต้นทาง ประเทศปลายทาง และประเทศทางผ่าน ยังพบอีกว่าความเข้าใจของรัฐบาล ของเจ้ า
พนักงานในกระบวนการยุติธรรมทุกระดับตลอดจนของสังคมไทยโดยรวมเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และใน
กฎหมายการค้ามนุษย์ยังอยู่ในระดับที่น่ากังวล ท าให้ความตระหนักในปัญหานี้ยังมีน้อย ปัจจัยเหล่านี้ล้วน
ส่งผลให้สถานการณ์การค้ามนุษย์ในภูมิภาคเอเชียมีความซับซ้อน มีประชาชนของแทบทุกประเทศล้วนตกเป็น
เหยื่อ โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติ โดยสถานการณ์การค้าผู้หญิงและเด็กเข้าสู่ธุรกิจการค้าประเวณี ไม่ว่าจะเป็น
การบังคับ ล่อลวง หลอกลวง กักขัง เอารัดเอาเปรียบ ยังเป็นสถานการณ์ที่รุนแรง อีกทั้งสถานการณ์ปัญหา
การค้ามนุษย์ในรูปแบบอ่ืนๆ ที่มีความซับซ้อน หลากหลายมิติ อาทิ การบังคับใช้แรงงานทาสในสถาน
ประกอบการ บนเรือประมง การแสวงหาประโยชน์ บังคับขอทาน กักขังหน่วงเหนี่ยว ท าร้ายทุบตี 
ข่มขืน บังคับให้ขายบริการทางเพศ ซึ่งหลายกรณีมักพบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องและแสวงหา
ประโยชน์ โดยการล่วงละเมิดทางเพศเด็ ก รับสินบน มีส่วนร่วมในการปลอมแปลงเอกสาร ปกปิด
พยานหลักฐานและมีลักษณะการกระท าที่เป็นการสนับสนุนกระบวนการค้ามนุษย์ จนยากต่อการบังคับใช้
กฎหมาย 

จากรายงาน "2015 Trafficking in Persons” หรือเรียกย่อ ๆ ว่า TIP ซึ่งจัดท าโดยรัฐบาล
สหรัฐอเมริกา เพ่ือน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการเชิงนโยบายต่างประเทศในเรื่องของการค้ามนุษย์รายงานนี้มี
การจัดท ามาหลายปีต่อเนื่อง ซึ่งได้จัดแบ่งสถานการณ์การค้ามนุษย์ออกเป็นล าดับชั้น (Tier) ต่าง ๆ ได้แก่ 

- Tier 1 เป็นล าดับชั้นที่ดีที่สุดซึ่งมิได้หมายความว่าประเทศไม่มีปัญหาการค้ามนุษย์เลย แต่ 
Tier 1 บ่งบอกว่ารัฐบาลของประเทศนั้นกระท าการตามมาตรฐานขั้นต่ าของ TIP อย่างเต็มที ่

- Tier 2 ประเทศที่รัฐบาลไม่ได้กระท าตามมาตรฐานขั้นต่ าของ TPI อย่างเต็มที่ แต่ก็มีความ
พยายามอย่างส าคัญที่จะน าตนเองเข้าสู่มาตรฐานของ TIPTier 2 ในรายการที่เฝ้าระวัง (watch list) ประเทศ
ที่รัฐบาลไม่ได้กระท าตามมาตรฐานขั้นต่ าของ TPI อย่างเต็มที่ แต่ก็มีความพยายามอย่างส าคัญที่จะน าตนเอง
เข้าสู่มาตรฐานของ TIP และ1) เหยื่อของการค้ามนุษย์ในรูปแบบใด ๆ มีจ านวนมากหรือเพ่ิมขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญมาก 2) มีความล้มเหลวในการแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะต่อสู้กับรูปแบบการค้ามนุษย์ใด ๆ 
ในปีก่อนหน้า หรือ 3) มีการก าหนดว่าประเทศมีความพยายามอย่างมีนัยส าคัญในการน าตนเองเข้าสู่การ
กระท าตามมาตรฐานขั้นต่ าบนพ้ืนฐานของพันธะสัญญาที่ประเทศได้ให้ไว้ว่าจะเป็นขั้นตอนต่อไปในอนาคต
ตลอดทั้งปีหน้า 

- Tier 3 ประเทศที่รัฐบาลไม่ได้กระท าตามมาตรฐานชั้นต่ า และมิได้มีความพยายามในเรื่องนี้
อย่างมีนัยส าคัญ 
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ประเด็นส าคัญของปัญหายังคงเป็นเรื่องที่ไทยเป็นทั้งต้นทาง ปลายทาง และทางผ่านของการค้า
มนุษย์ทั้งชาย หญิง และเด็ก ทั้งในด้านแรงงานและทางเพศ โดยในรายงานได้กล่าวว่า จากจ านวนผู้อพยพเข้า
มาในประเทศไทยในปี 2015 ประมาณ 3 - 4 ล้านคนนั้น ส่วนใหญ่มาจากประเทศเพ่ือนบ้าน คือ กัมพูชา ลาว
และเมียนมา และมีปัญหาขูดรีดแรงงานในสัดส่วนที่สูงในภาคประมงและอุตสาหกรรมประมง อีกท้ังไทยยังคงมี
การค้ามนุษย์ทางเพศที่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่มาก เนื่องจากมีการขยายตัวของการค้าบริการทางเพศและมีธุรกิจ
เกิดข้ึนเพื่อรองรับความต้องการทางเพศเชิงพาณิชย์ 

ปัจจัยที่มีส่วนท าให้ปัญหาการค้ามนุษย์มีความรุนแรงขึ้น ได้แก่ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ในรูป
ธุรกิจที่ท ารายได้สูงในขณะที่ความเสี่ยงและการลงทุนต่ า และการพัฒนาประเทศที่ขาดความสมดุลระหว่าง
เศรษฐกิจและสังคม ท าให้เกิดช่องว่างทางสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม การเข้าไม่ถึงบริการของรัฐ เช่น 
บริการด้านการศึกษาอัตราการรู้หนังสือที่ต่ าและความหลากหลายทางภาษาในหมู่บุคคลกลุ่มเสี่ยงท าให้คน
จ านวนมากยังไม่สามารถเข้าถึงบริการที่รัฐบาลจัดสรรให้ บริการด้านสาธารณสุข ฯลฯ ช่องว่างของกฎหมาย
หรือการบังคับใช้กฎหมาย ความยากจน ซึ่งล้วนแต่เป็นช่องว่างให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางสังคมมากขึ้นและยัง
น าไปสู่ความไม่ม่ันคงของสังคมในระยะยาวอีกด้วย 

การศึกษาของ สมภพ จันทรากา เรื่อง สถานการณ์ของเด็กผู้หญิง ที่ถูกผลักดันเข้าสู่ธุรกิจการบริการ
ทางเพศในเขตพ้ืนที่หาดใหญ่ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า เด็กหญิง ที่ขายบริการทางเพศส่วนใหญ่มาจาก อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย 

ศูนย์พัฒนาการศึกษาเพ่ือลูกหญิงและชุมชน อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายเป็นองค์กรเอกชน
(NGOs) ที่มีบทบาทในการช่วยป้องกันและเฝ้าระวังการค้ามนุษย์ในเด็กและผู้หญิง ศูนย์พัฒนาการศึกษาเพ่ือ
ลูกหญิงและชุมชน หรือ ศูนย์ลูกหญิง ก่อตั้งขึ้นในปี 2532 โดยการน าผลการศึกษาของ สมภพ จันทรากา 
ข้างต้น ทั้งนี้สมภพ และคุณมิชิโฮะ อินากากิ เพ่ือนนักเขียนชาวญี่ปุ่น จึงได้ร่วมกันจัดท า โครงการกอง
ทุนการศึกษาเพ่ือลูกหญิง ขึ้น โดยการช่วยเหลือเด็กหญิงกลุ่มแรกจ านวน 19 คน ซึ่งได้รับการหนุนช่วย
งบประมาณก้อนแรก รวมถึงการช่วยเหลือด้านการระดมทุนจากมิชิโฮะ และต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น 
ศูนย์พัฒนาการศึกษาเพ่ือลูกหญิงและชุมชน โดยมีแนวคิดการด าเนินงาน ในการสร้างเครือข่าย และ
กระบวนการป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยง ที่จะตกเป็นเหยื่อ ให้รอดพ้นจากวิกฤต ของชีวิตโดยการ ส่งเสริมการศึกษา 
ในสายสามัญ สายอาชีพทั้งในและนอกระบบ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตส านึก และความ
รับผิดชอบ ต่อสังคมต่อมาได้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและประสบความส าเร็จเรื่อยมา 

การวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษามุ่งศึกษาถึงกระบวนการการป้องกันและเฝ้าระวังการค้ามนุษย์ของศูนย์พัฒนา
การศึกษาเพ่ือลูกหญิงและชุมชน อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เนื่องจากอาจจะกล่าวได้ว่า อ าเภอแม่สาย  
จังหวัดเชียงราย ถือได้ว่าเป็นเมืองหน้าด่านที่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้านอย่างประเทศเมียนม่า ด้วยสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ที่เอ้ืออ านวยประกอบกับสภาพทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน ท าให้แรงงานจ านวนไม่น้อย
ที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการการค้ามนุษย์ และการเปิดเขตการค้าเสรี ท าให้การหลั่งไหลเข้ามาของแรงงาน
ต่างชาติสะดวกและยากแก่การตรวจสอบตามกฎหมาย อาจจะกล่าวได้ว่าขบวนการค้ามนุษย์อาศัยช่องว่างของ
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กฎหมายในการกระท าความผิดนั้นเอง อีกทั้งศูนย์พัฒนาการศึกษาเพ่ือลูกหญิงและชุมชน อ าเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย นั้นมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะป้องกันและเฝ้าระวังช่วยเหลือเด็ก-เยาวชน ซึ่งอยู่ใน
สถานการณ์เสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้าประเวณีเด็ก และการเอาเปรียบทางเพศ ต่อเด็กทุก
รูปแบบนั้นเอง 
 
วัตถุประสงค ์(Objective) 

1. เพ่ือศึกษาแนวทางการป้องกันและเฝ้าระวังการค้ามนุษย์ของศูนย์พัฒนาการศึกษาเพ่ือลูก
หญิงและชุมชนอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  

2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในอ าเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย 
 
ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 

การวิจัยเรื่องกระบวนการการป้องกันและเฝ้าระวังการค้ามนุษย์ กรณีศึกษาศูนย์พัฒนา
การศึกษาเพ่ือลูกหญิงและชุมชน ผู้วิจัยจะศึกษาท าการเก็บข้อมูลโดยมีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหาสาระ ผู้วิจัยจะศึกษาในประเด็นต่างๆต่อไปนี้ 
- ศึกษาทบทวนเอกสาร ต ารา หนังสือ งานวิจัย และวิทยานิพนธ์ที่ เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ใน

ลักษณะต่างๆ 
- ศึกษาแนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

การค้ามนุษย ์
2. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ผู้วิจัยจะท าการศึกษากระบวนการท างานของศูนย์พัฒนาการศึกษาเพ่ือลูก

หญิงและชุมชน อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยหน่วยงานดังกล่าวมีงานหลักในเรื่องของการพิทักษ์ 
ปกป้องและคุ้มครองสิทธิ โดยให้การศึกษาและการรักษาสิทธิขั้นพ้ืนฐานแก่เด็กและเยาวชน เพ่ือมิให้ตกเป็น
เหยื่อของการค้ามนุษย์ 

3. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย ผู้วิจัยจะศึกษากระบวนการการท างานของเจ้าหน้าที่ของศูนย์
พัฒนาการศึกษาเพ่ือลูกหญิงและชุมชนในการป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อของการค้า
มนุษย์และตลาดแรงงาน 

การวิจัยเรื่องแนวทางการป้องกันและเฝ้าระวังการค้ามนุษย์ กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาการศึกษาเพ่ือลูก
หญิงและชุมชน ผู้วิจัยจะท าการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาการศึกษาเพ่ือลูกหญิง
และชุมชน อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยหน่วยงานดังกล่าวมีงานหลักในเรื่องของการพิทักษ์ ปกป้อง
และคุ้มครองสิทธิ โดยให้การศึกษาและการรักษาสิทธิขั้นพ้ืนฐานแก่เด็กและเยาวชน เพ่ือมิให้ตกเป็นเหยื่อของ
การค้ามนุษย ์
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การวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยประมวลแนวคิดจากการทบทวนวรรณกรรม

และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับการด าเนินงานในการป้องกัน
และเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ของศูนย์พัฒนาการศึกษาเพ่ือลูกหญิงและชุมชน อ าเภอเม่สาย จังหวัด
เชียงราย 

 
ผลการศึกษา (Results) 

จากการศึกษาพบว่าสถานการณ์ในการค้ามนุษย์ในอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีความรุนแรง
เพ่ิมมากขึ้นซึ่งเป็นความรุนแรงที่ไม่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรม แต่เกิดจากปัจจัยต่างๆที่แทรกซึมเข้ามาท าให้
ความรุนแรงเพ่ิมขึ้น ทั้งปัญหาการเมืองและความไม่สงบภายในประเทศพม่า น ามาสู่ การล้นทะลักและการ
อพยพย้ายถิ่นฐานของชาวพม่าจ านวนมากที่ต้องการเข้ามาประเทศไทย อีกทั้งการเปิดการเขตค้าเสรีหรือ 
(AEC) ก็มีส่วนในการกระตุ้นให้ปัญหาดังกล่าวนั้นทวีความรุนแรงขึ้น ในส่วนของการเดินทางข้ามมายังประเทศ
ไทยโดยไม่ต้องขอวีซ่าท าให้ง่ายต่อการหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย รวมถึงค่านิยมเรื่องการค้าประเวณีที่
คนบางกลุ่มปลูกฝังให้กับคนรุ่นหลังว่าเป็นเรื่องปกติที่คนส่วนใหญ่ปฏิบัติกันมา ท าให้ง่ายต่อการชักจูง หรือโน้ม
น้าวใจให้กลุ่มคนดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ได้อย่างง่ายดาย  

แนวทางการป้องกันและเฝ้าระวังการค้ามนุษย์ของศูนย์พัฒนาการศึกษาเพ่ือลูกหญิงและชุมชนเน้น
เรื่องการให้โอกาสทางการศึกษาซึ่งเป็นการศึกษาทางเลือกแก่เด็ก เป็นการป้องกันที่ต้นเหตุให้เด็กและเยาวชน
รู้ทันสถานการณ์รอบตัวและสามารถป้องกันตนเองจากอันตรายต่างๆ แนวทางการเฝ้าระวัง ศูนย์ลูกหญิงฯเน้น
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ โดยมีการประสานงาน
กันเป็นขั้นตอน ไม่เพียงแต่ในชุมชนเท่านั้น ศูนย์ลูกหญิงฯยังมีกลุ่มเครือข่ายเยาวชนลุ่มน้ าโขง (Mehkong 
Youngness) ที่ประจ าการอยู่ใน 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย เมียนม่า กัมพูชา ลาว เวียดนาม และจีน เพ่ือเป็น
กระบอกเสียงและเป็นหูเป็นตา ในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ข้ามพรหมแดน 

นอกเหนือจากการให้โอกาสทางการศึกษาแล้ว ศูนย์ลูกหญิงฯยังพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็ก
กลุ่มเสี่ยงและผู้หญิง 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย (Discussion and Conclusion) 

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการศึกษาเพ่ือลูกหญิงและชุมชนสถานการณ์การค้ามนุษย์ใน 
สาเหตุที่ท าให้สถานการณ์การค้ามนุษย์ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ นั้นส่วนหนึ่งก็เนื่องจากภูมิประเทศของ
อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายเป็นมีลักษณะเป็นชายแดนท าให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นฐานจ านวนมาก ส่วนมาก
จะเป็นการอพยพมากจากทางฝั่งประเทศพม่าเพราะพม่ามีเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง ทหารของพม่ามี
อ านาจมากท าให้ชนกลุ่มน้อยเกิดความระส่ าระส่ายเนื่องจากถูกบุกรุกพ้ืนที่ท ากินท าให้คนต้องออกจากประเทศ 
อีกทั้งการเปิดการค้าเสรี (AEC) ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้นให้ปัญหาการค้ามนุษย์ให้ทวีความรุนแรงขึ้นเนื่องจาก
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เกิดการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรที่ต้องการเข้ามาแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าให้ชีวิต พวกเขาบางส่วนเข้ามาแบบถู
กฎหมายและบางส่วนเข้ามาแบบผิดกฎหมาย ซึ่งสถานการณ์ค้ามนุษย์นั้นมีความสอดคล้องกับแนวคิดการค้า
มนุษย์ที่สอดคล้องกับ กฤตยา อาชวนิจกุล, วรรณา จารุสมบูรณ์และอัญชลี วรางค์รัตน์, (2540) ได้กล่าวไว้ 
“การย้ายถิ่นของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีอยู่หลากหลายสาเหตุด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความยากจน 
การขาดโอกาสทางสังคมและความต้องการชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และทรัพยากรในประเทศไม่สามารถสนองตอบความต้องการของตนได้เพราะประเทศของตนนั้นเป็น
ประเทศที่มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจในระดับน้อยและเกิดความขัดแย้งทางการเมืองอยู่บ่อยครั้ง ส่งผลให้
เกิดความไม่มั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ตกอยู่ในสภาวะหวั่นวิตกและสะพรึงกลัวอยู่ตลอดเวลา เช่น ประเทศ
พม่า ด้วยเหตุนี้จึงท าให้แรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายต้องพ่ึงพาขบวนการค้า
มนุษย์ข้ามชาตินั้นเอง”  

ในส่วนของรูปแบบการค้ามนุษย์และความเสี่ยงของคนในพ้ืนที่อ าเภอแม่สายสามารถกล่าวได้ว่า
รูปแบบการค้ามนุษย์ได้เปลี่ยนแปลงจากเมื่อยี่สิบปีที่แล้ว ในเรื่องของการล่อลวงจากคนไม่รู้จักหรือถูกหลอก
น้อยลง แต่ในทางกลับถูกชักจูงจากเพ่ือนหรือจากกลุ่มคนรู้จักมากขึ้น กลายเป็นค่านิยมที่ท าตามกันเนื่องจาก
บางคนมีข้อจ ากัดในเรื่องของปัญหาทางบ้าน ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ เด็กผู้หญิงจึงเข้าไปสู่กระบวนการขาย
บริการได้อย่างง่าย หากถามว่าในตอนนี้แม่สายยังมีซ่องอยู่หรือไม่ รูปแบบซ่องไม่มีแล้วแต่เปลี่ยนรูปแบบไป
เป็นร้านคาราโอเกะหรือการเปลี่ยนรูปแบบจากซ่องกลายเป็นร้านนวดคือมีการขายบริการทางเพศแอบแฝงอยู่ 
ซึ่งมีอยู่ค่อนข้างเยอะ และการใช้สื่อโซเซียลในการล่อลวงเริ่มแรกจากการเป็นหมอนวด เด็กนั่งดริ๊ง หรือท างาน
ร้านคาราโอเกะ แล้วค่อยพัฒนาเข้าสู่กระบวนการการค้าบริการเนื่องจากสังคมและค่านิยมของวัยรุ่นมีการ
แข่งขันในเรื่องการแต่งตัว เรื่องของการใช้ชีวิต เรื่องของยี่ห้อโทรศัพท์ ยี่ห้อของกระเป๋าที่ใช้ ซึ่งตอนนี้ไม่ใช่
เฉพาะในกลุ่มเด็กผู้ผู้หญิงเท่านั้น เด็กผู้ชายก็แนวโน้มที่จะเข้าสู่กระบวนการการค้าบริการ เด็กผู้ชายก็เริ่มจาก
การเป็นเด็กเสิร์ฟ ไปท างานในบ่อน การติดต่อสื่อสารก็ท าให้รูปแบบในการค้ามนุษย์เปลี่ยนไปเนื่องจากใน
ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารนั้นสามรถท าได้ง่ายมาก ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารผ่านแอฟพลิเคชั่นไลน์ หรือ 
แอฟพลิเคชั่นเฟสบุ๊ค เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตอนนี้เป็นการค้ามนุษย์ที่ดูร่าเริงไปหมดทั้งคนขาย ทั้งคน
ถูกขาย ไม่ได้รุนแรงเหมือนที่เมือก่อนที่มีป้ายโฆษณาเตือนที่น่ากลัว กลายเป็น Red light Zone ประดับ
ประดาท าให้ชุมชนน่าเที่ยวขึ้น แต่ยังไงการค้ามนุษย์ก็คือสิ่งที่ผิดกฎหมาย อาจกล่าวได้ว่าความรุนแรงของ
การค้ามนุษย์ในอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายในตอนนี้มองเห็นไม่ชัดในลักษณะการข่มเหง การกระท าทารุณ 
แต่เป็นลักษณะซึมลึก ต้องมองในลึกจริงๆ ว่า การท าให้มนุษย์เสียโอกาสในการเป็นพลเมืองที่ดี เป็นแม่ที่ดี 
เป็นการท าลายคุณภาพประชากร ท าลายชาติ เพราะการค้ามนุษย์ไม่ได้ท าลายให้ตายวันนี้หรือพรุ่งนี้แต่มัน
ท าลายให้ตายในระยะยาวนั้นเอง 

ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดการค้าประเวณีมิใช่อาชญากรรม เนื่องจากเด็กและผู้หญิง
ที่เข้าสู่กระบวนการการค้ามนุษย์มองว่าการกระท าดังกล่าวไม่ใช่เรื่องที่ผิดการค้าประเวณีคือทางเลือกหนึ่งที่
สามารถหาเลี้ยงชีพได้ (วารสารวิชาการนิติศาสตร์, อ านาจ เนตยสุภา)  และยังสอดคล้องกับรายงาน
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สถานการณ์การค้ามนุษย์ประจ าปี พ.ศ. 2559 ของสถานทูตสหรัฐแลสถานกงสุลในประเทศ ที่สรุปได้ว่า 
การค้ามนุษย์เพ่ือบังคับค้าประเวณียังคงเป็นปัญหาส าคัญในอุตสาหกรรมธุรกิจทางเพศที่กว้างขวาง ผู้หญิง 
ผู้ชาย เด็กชายและเด็กหญิงจากไทย ลาว เขมร เวียดนามและพม่าตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์เพ่ือการบังคับใช้
แรงงานและการบังคับค้าประเวณีในไทย ประเทศไทยยังเป็นประเทศทางผ่านส าหรับเหยื่อค้ามนุษย์จากจีน 
เกาหลีเหนือ เวียดนาม บังกลาเทศ อินเดียและพม่า ชนกลุ่มน้อย ชาวเขาและบุคคลไร้สัญชาติในไทยเผชิญการ
กระท ามิชอบหลายอย่างที่อาจบ่งชี้ว่าพวกเขาเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ เด็กจากไทย พม่า ลาวและเขมรตกเป็น
เหยื่อการค้ามนุษย์เพ่ือธุรกิจทางเพศในสถานค้าประเวณี สถานอาบอบนวด บาร์ ร้านคาราโอเกะ ห้องใน
โรงแรมและบ้านพักส่วนบุคคล องค์การนอกภาครัฐภายในประเทศรายงานว่า มีการใช้สื่อสังคมในการแสวงหา
เด็กเพ่ือการค้ามนุษย์เพ่ือธุรกิจทางเพศ เหยื่อการค้ามนุษย์จ านวนมากอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยอย่างเต็ม
ใจเพ่ือหางานท าโดยมักได้รับความช่วยเหลือจากญาติ เพื่อนจากชุมชนเดียวกันหรือผ่านเครือข่ายจัดหาแรงงาน
อย่างไม่เป็นทางการ โดยส่วนใหญ่อพยพผ่านช่องทางผิดกฎหมายโดยไม่มีเอกสารระบุอัตตะลักษณ์บุคคลหรือ
เอกสารเดินทางจากประเทศต้นไทย (สถานทูตสหรัฐและสถานกงศุลประจ าประเทศไทย, 2559) 

จากผลการศึกษาพบว่าแนวทางการป้องกันและเฝ้าระวังการค้ามนุษย์ของศูนย์ลูกหญิงฯพบว่ามีการ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงและผู้หญิง อายุระหว่าง 5 - 18 ปี ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธ์ กลุ่ม
เด็กอพยพ  และกลุ่มที่เคยเป็นเหยื่อในกระบวนการค้ามนุษย์ กลุ่มคนเหล่านี้มีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิต
ที่ต่ ากว่ามาตรฐาน ในเรื่องของการศึกษา รายได้ สภาพความเป็นอยู่ในครอบครัว จึงท าให้กลุ่มคนเหล่านี้มี
ความเปราะบางและเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ได้ง่าย ประเด็นปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้
ศูนย์ลูกหญิงฯมีแนวทางในการป้องกันและเฝ้าระวังการค้ามนุษย์เพ่ือที่จะศึกษาและหาทางเลือกในการ
ช่วยเหลือและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยกระบวนการปกป้อง (Protection) ในกระบวนการพักฟ้ืน, 
กระบวนการผลักดันกฎหมาย ในการให้ที่อยู่กับกลุ่มเป้าหมายอย่างปลอดภัย และมีกระบวนการป้องกัน 
(Prevention) โดยให้การศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพซึ่งส่วนใหญ่เป็นการให้ความรู้ด้านภาษาไทยให้แก่ผู้
อพยพ อีกท้ังยังให้ความรู้ในการสร้างอาชีพและทักษะชีวิต 

จะเห็นได้ว่า พ้ืนที่ การป้องกัน การคุ้มครองและพัฒนากลุ่มเป้าหมายของศูนย์ลูกหญิงฯสอดคล้อง
กับทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรม ในด้านเป้าหมายหรือเหยื่อ ปัญหาการขาดความรู้ ขาดการศึกษาของ
เด็กผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อ รวมถึงค่านิยมของสังคมของชุมชนผาแตก อ าเภอแม่สาย ท าให้ศูนย์ลูกหญิงฯให้
ความรู้แก่เด็กกลุ่มเสี่ยงและผู้หญิง โดยการให้การศึกษาเพ่ือให้รู้จักป้องกันตนเอง และรู้ทันสถานการณ์รู้เท่า
ทันผู้ก่อเหตุและไม่ตกเป็นเหยื่อ รวมถึงการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลเสียในการเข้าสู่กระบวนการการค้า
มนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้เด็กกลุ่มเสี่ยงและผู้หญิงตระหนักและเข้าใจในความโหดร้ายของการเข้าสู่
กระบวนนี้เป็นการท าให้กลุ่มเป้าหมายของผู้ก่อเหตุมีความเข้มแข็ง  

แต่ในทางกลับกันเด็กกลุ่มเสี่ยงที่เข้ามาสู่กระบวนการป้องกันของศูนย์ลูกหญิงฯ ในการให้การศึกษา 
ไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษา การพัฒนาทักษะอาชีพและความสามารถ เด็กส่วนใหญ่เมื่อออกจากศูนย์ลูกหญิง
ฯไปสู่สังคมภายนอก ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสิ่งยั่วยุ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มเพ่ือน หรือ
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กลุ่มคนในชุมชนที่อยู่ในกระบวนการการค้าประเวณี จึงท าให้ถูกชักจูงได้ง่าย  เนื่องจากเด็กกลุ่มดังกล่าวเป็น
กลุ่มที่ไม่มีภูมิต้านทานทางสังคมที่แข็งแรง ท าให้อ่อนไหวง่ายกับสิ่งยั่วยุท าให้เกกลุ่มดังกล่าวใช้ความรู้ทักษะ
ภาษาไทยที่ศูนย์ลูกหญิงฯ ในทางที่ผิดเป็นลู่ทางในการเข้าสู่กระบวนการการค้ามนุษย์เพราะต้องการหาสิ่งที่
ดีกว่าให้แก่ชีวิต   

ในส่วนของการเฝ้าระวังมีการสร้างเครือข่ายขึ้นภายในชุมชน มองว่าสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ที่ดีของเด็กเริ่มต้นที่ ครอบครัว ศูนย์ลูกหญิงฯไม่เพียงแต่ให้ความรู้แก่เด็กและผู้หญิงที่เข้ามาอยู่ในศูนย์ แต่เปิด
โอกาสทางการศึกษาในกับกลุ่มคนระดับต่างๆในชุมชน ให้เข้ามารับการศึกษาไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา 
คอมพิวเตอร์ มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านสถานการณ์ปัญหาสังคม การฝึกอบรมอาชีพ รวมทั้งการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์งานพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิมีการท างานเป็นเครือข่ายในชุมชน ทั้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน  
รวมถึงเจ้าหน้าที่ต ารวจในการแจ้งเหตุ หรือแจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์ การสร้างเครือข่ายนี้ท าให้เกิดการ
ประสิทธิภาพในการเฝ้าระวัง 

อีกทั้งยังมีการสร้างเครือข่ายเยาวชนกลุ่มลุ่มน้ าโขง (Mehkong Youngness) เป็นการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างประกอบด้วย 6 ประเทศ คือ ไทย เมียนมาร์ จีน ลาว เวียดนาม และกัมพูชา ซึ่งกลุ่มเยาวชน
ตัวแทนของแต่ละประเทศ จะผ่านการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ และการรับมือจากศูนย์ลูกหญิงฯ 
เป็นเวลา 2 ปี จึงกลับประจ าประเทศของตนเองท าหน้าที่ประสานงานเมื่อเกิดเหตุและเฝ้าระวังการเกิดเหตุ 
 ในด้านของโอกาสผู้ที่กระท าความผิดหรือคนร้ายจะลงมือก่ออาชญากรรมนั้นจะต้องอาศัย เวลาและ
สถานที่ที่เหมาะสม ศูนย์ลูกหญิงฯได้ก าหนดแนวทางการป้องกันและเฝ้าระวังที่สอดคล้องคือ การสร้างงาน
ชุมชนสัมพันธ์ และการสร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชนลุ่มน้ าโขง เป็นการลดโอกาสในการที่คนร้ายจะก่อ
อาชญากรรม โดยการสอดส่องดูแลของเครือข่ายประชาชน ในส่วนนี้เมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นจะสามารถแจ้งเหตุได้
อย่างรวดเร็วและสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันทวงที รวมถึงการท างานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจให้มีความถี่ของ
สายตรวจในการดูแลชุมชน รวมถึงการให้ที่พักอาศัยที่ปลอดภัยแก่เด็กกลุ่มเสี่ยงและผู้หญิง เจ้าหน้าที่คอยดูแล
อย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นการเพ่ิมความเสี่ยงให้กับคนร้ายที่จะก่อเหตุหรือเข้ามาล่อลวง เพ่ิมโอกาสในการตรวจพบ
ได้ง่ายและก่อเหตุได้ยากยิ่งขึ้น 

กล่าวได้ว่ากระบวนการป้องกันและเฝ้าระวังของศูนย์ลูกหญิงฯมีประสิทธิภาพในการป้องกันและเฝ้า
ระวังในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่จะเห็นได้ว่าเมื่อเด็กกลุ่มเสี่ยงและผู้หญิงได้ออกไปสู่สังคมภายนอกแล้ว กลับ
ยินยอมที่จะเข้าสู่กระบวนการการค้ามนุษย์เนื่องจากอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดี มีชีวิตความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นขัด
สนแรงเงินทองอีกท้ังไม่มีคนให้โอกาสในการรับเข้าท างานที่สุจริต อีกท้ังมีความจ าเป็นในเรื่องของปากท้องของ
ตนเองและครอบครัว การคบหาสมาคมกับกลุ่มเพ่ือนและคนรอบข้างที่อยู่ในเส้นทางของการค้าประเวณี กลุ่ม
คนดังกล่าวมีอิทธิพลต่อเด็กกลุ่มเสี่ยงให้เข้าสู่กระบวนการการค้ามนุษย์ซึมซับเอาค่านิยมและความเชื่อใน
การค้าประเวณี โดยมีเงินเป็นรางวัลและเป็นแรงเสริมให้อยากกระท าผิด อีกทั้งเด็กกลุ่มเสี่ยงต้องการแสวงหา
สิ่งที่ดีกว่า   
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย (Recommendation) 
1. จากการวิจัยพบว่าการท างานของศูนย์ลูกหญิงฯ ในการป้องกันและเฝ้าในเรื่องการค้ามนุษย์

ระวังยังขาดกระบวนการติดตามผลที่ต่อเนื่องว่าเด็กกลุ่มเสี่ยงและผู้หญิงเมื่อออกจากศูนย์ฯไปแล้วได้เข้าสู่
กระบวนการอีกหรือไม ่

2.  จากการวิจัยพบว่าแนวทางการป้องกันการค้ามนุษย์ของศูนย์ลูกหญิงฯนั้นสามารถป้องกันใน
ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเนื่องจากรูปแบบของศูนย์เป็นการให้ที่พักเพียงชั่วคราว 

การศึกษาวิจัยแนวทางการป้องกันและเฝ้าระวังการค้ามนุษย์ แนวทางในการป้องกันและเฝ้า
ระวัง การค้ามนุษย์ กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาการศึกษาเพ่ือลูกหญิงและชุมชน อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
เป็นการวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการท างานของศูนย์ลูกหญิงฯ ในการป้องกัน และเฝ้าระวังเด็กผู้หญิงในชุมชน ใน
ชุมชนอ าเภอแม่สาย ซึ่งเป็นศูนย์ที่ให้ความรู้เพ่ือป้องกันไม่ให้เข้าสู่กระบวนการการค้ามนุษย์และให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ตกเป็นเหยื่อในกระบวนการการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือในระยะหนึ่งเท่านั้น  หลังจากนี้
ควรจะศึกษาติดตามต่อไปในเรื่องของการด าเนินชีวิตในสังคม และในส่วนของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อนั้นควรจะศึกษา
ว่าจะกลับเข้าสู่กระบวนการเดิมหรือไม่ 
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Panel A2 

Farm and Firm in Agriculture 

เกษตรกร พลวัต และการปรับตัว 
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ท าไร่อ้อยใช้สารเคมี มีสุขดีจริงหรือ !  
ความทุกข์เชิงสังคมของเกษตรกรชาวไร่อ้อยจากการใช้สารเคมี 

SOCIAL SUFFERING OF SUGARCANE FARMERS FROM CHEMICAL USAGE 
 

วัชระ เกษทองมา1  รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ (Ph.D.)2  
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพความทุกข์เชิงสังคมของเกษตรกรชาวไร่อ้อยจาก
การใช้สารเคมี  2) ศึกษาหาเหตุปัจจัยของการยึดติดกับการใช้สารเคมีของการเกษตรกรชาวไร่อ้อย  และ  
3) เพ่ือศึกษาถึงวิธีการหาเลือกใหม่แทนการใช้สารเคมีของเกษตรกรชาวไร่อ้อย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ เกษตรกรชาวไร่
อ้อยที่ใช้สารเคมีทางการเกษตร และได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายจิตใจในมิติเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย จ านวน 30 คน  

ผลการศึกษา พบว่า ปัญหาที่ส าคัญของเกษตรกรที่เป็นรากเหง้าปัญหาหลักคือ “หนี้สิน” ที่พอกพูน
ขึ้นเรื่อยๆ จากสภาพสังคมปัจจุบันโดยเฉพาะเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับผลกระทบในลักษณะความทุกข์เชิง
สังคมที่เด่นชัด ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 มิติ ได้แก่ 1) มิติทางกายภาพ คือ สามารถเห็นจากปรากฏการณ์ที่เกษตรกร
เกิดการเจ็บป่วย ความอิดโรย และมีอาการซึมเศร้า  2) มิติทางจิตใจ คือ เกษตรกรมีความเชื่องซึม เครียดและ
หดหู่  ดูกังวล ส่วนปัจจัยที่ท าให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยยังคงต้องใช้สารเคมีเพ่ือท าการเกษตรเนื่องมาจาก  
1) ภาครัฐยังคงสนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้สารเคมีเพราะ (1) นโยบายแห่งรัฐ เช่น การขยายพ้ืนที่การ
เพาะปลูก (Zoning) ทางการเกษตร การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการจัดสวัสดิการกองทุนกู้ยืมต่างๆ (2) การ
ผูกขาดและวางหลักประกันต่างๆ เช่น การให้เช่าพ้ืนที่  กระจายวงเงินการกู้ยืมโดยวางหลักประกันที่ดินหรือ
ทรัพย์สินอื่นๆ 2) ภาคเอกชนสร้างแรงจูงใจที่ท าให้เกษตรกรใช้อย่างต่อเนื่อง แรงจูงใจมาจากหลายปัจจัย เช่น 
จากโฆษณาชวนเชื่อ การค าแนะน าของเพ่ือนบ้าน ราคาในการซื้อ ขายเงื่อนไขต่างๆ และประสบการณ์ของ
ตัวเอง  ส าหรับวิธีหาทางเลือกใหม่ส าหรับเกษตรกรชาวไร่อ้อย ส่วนใหญ่ พบว่า มีความต้องการที่อยากจะใช้
ชีวิตที่พอโดย (1) การท าเกษตรเชิงเดี่ยวที่สามารถได้เงินก้อนและปลดหนี้ได้ (2) ท าเกษตรแบบพอเพียงโดย
การปลูกพืชผสมผสาน (3) การปรับสภาพการด ารงชีวิตที่พอเพียงและสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตและ
ครอบครัวให้มีความสุข  
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Abstract 

The objectives of this research were 1) to study the social suffering of sugarcane 
farmers from chemical usage 2) to study the factors related to the use of chemicals of 
sugarcane farmers and 3) to study how Selection of new alternative instead chemical usage 
of sugarcane farmers. This qualitative research was used to collect data by in-depth 
interviews and focus group discussions by the whole 30 key informants are sugarcane 
farmers and concerns using normally agricultural chemicals. They have been affected both 
physically and mentally in the health, economic, social and environmental dimensions. This 
research was case study in the Northeastern region of Loei province. Thailand.  

The study found that the main problem of the root cause was the "debt" that was 
growing. From the current social situation, especially sugarcane farmers, the impact of the 
social suffering is pronounced. 1) Physical dimension: It can be seen from the phenomena of 
farmers suffering from illness, loneliness and depression. 2) Mental dimension is the farmers 
are tireless. The factors that make sugarcane farmers still need to use chemicals for 
agriculture are: 1) the government continues to encourage the use of chemicals because (A) 
government policies, such as expanding the area. Zoning, agricultural registration, farmer 
registration and welfare fund lending. (B) Monopoly and placing of collateral such as renting 
space. 2) Private sector creates incentives for farmers to use continuously. Motivation comes 
from many factors, such as from propaganda, the advice of neighbors. Purchase price Selling 
conditions and own experience.  

For alternative ways for sugarcane farmers, most of them find that they want to live 
sufficiently. (1) Monoculture can get a lot of money and debt remission. (2) Agricultural of 
self-sufficiency planting by mix and (3) adaptation of sufficient living and stability living life 
with family.  

 
KEYWORDS: CHEMICAL USAGE /DEBT / SOCIAL SUFFERING/ SUGARCANE FARMERS   
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1. บทน า (Introduction) 
ความทุกข์เชิงสังคมของเกษตรกรชาวไร่อ้อยจากบริบทสังคมที่ต้องใช้สารเคมีเป็นหลักและอุปกรณ์

เครื่องจักรทางการเกษตรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท าเกษตรกรรมในยุคปัจจุบันได้สร้างพันธะผูกพันทางหนี้สิน
อีกท้ังปัญหาสุขภาพและเศรษฐกิจครัวเรือนให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก ซึ่งความสัมพันธ์ทางสังคมที่กดขี่ เอา
เปรียบ ระบบเศรษฐกิจที่เอ้ือประโยชน์ให้กับกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งในสังคมเหล่านี้ได้ส่งผลให้เกษตรกรชาวไร่
อ้อยในพ้ืนที่มีความทุกข์ยากมากกว่ากลุ่มเกษตรกรรมอ่ืนๆ พื้นที่ของประเทศไทยมากกว่าร้อยละ 65 เป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรมเหมาะแก่การเพาะปลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง พ้ืนที่ ต่ างจั งหวัด โดยเฉพาะในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือคิดเป็นร้อยละ 44 ของพ้ืนที่เกษตรทั่วประเทศ (สุกานดา, 2555) ระบบเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรรมมาสู่ยุคเกษตรอุตสาหกรรมจากแนวคิดตะวันตกเรื่องการปฏิวัติเขียว (Green 
revolution) ในราวปี ค.ศ. 1960 เน้นมีการใช้สารเคมีเกษตร เครื่องจักร และการใช้เมล็ดพันธุ์ตลาด และเป็น
เหตุให้เกษตรกรต้องพ่ึงนายทุนมากยิ่งขึ้น  

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้แผ่ขยายเข้าสู่ประเทศไทยและเข้าถึงเกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการใช้สารเคมีทางการเกษตร พบว่าประเทศไทยมีการน าเข้าสารเคมีทางเกษตรเพิ่มข้ึนทุกปี สารก าจัด
วัชพืช (Herbicide) สารก าจัดแมลง (Insecticide) สารป้องกันและก าจัดโรคพืช (Fungicide) และอ่ืนนั้นมี
มูลค่าและปริมาณที่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จากปี พ .ศ. 2553 - 2557 โดยมีมูลค่า 17,956 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นเป็น 
22,812 ล้านบาท (กรมวิชาการเกษตร, 2559) อีกทั้งพฤติกรรมการใช้สารเคมีดังกล่าวต้องพ่ึงเครื่องทุนแรง
และเครื่องจักรทางการเกษตรอ่ืนๆ ประกอบด้วยเพ่ือให้ทันต่อเวลาและความคาดหวังเรื่องผลผลิตที่จะตามมา
ในอนาคต ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นตัวบีบให้เกษตรกรต้องตกอยู่ภายใต้วงวนของการใช้สารเคมีอยู่ตลอดเวลาและ
ผลเสียที่เกิดขึ้นนั้นผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ความทุกข์ด้านสุขภาพ ส านักโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม (2550) ได้จัดท าสถิติพบว่าสัดส่วนของเกษตรกรที่มีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยจาก
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชจากจากเกษตรกรทั่วประเทศ ในปี พ.ศ. 2540 มีจ านวนมากถึงร้อยละ 16.35 หรือ 
89,926 คน และจากสถิติการตรวจเลือดมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยพบว่าในปี 2549 ผลการตรวจพบว่า มี
เกษตรกรที่ตรวจเลือด 563,353 คน มีเกษตรกรที่มีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชถึง 
ร้อยละ 39 (ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม, 2557)  2) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การ
เพ่ิมขึ้นของปริมาณการใช้สารเคมีของเกษตรกรได้ส่งผลให้เกิดสารตกค้างในสิ่งแวดล้อมจ านวนมาก จาก
การศึกษาของกรมวิชาการเกษตรพบว่า ในสารฆ่าแมลง 100 กิโลกรัม ที่ฉีดพ่นออกไป จะมีเพียง 1 กิโลกรัม
เท่านั้นที่ฉีดโดนแมลงและท าให้แมลงตาย แต่ส่วนที่เหลืออีก 99 กิโลกรัม จะตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมทั้งหมด 
โดยปลิวไปในอากาศมากถึง 30 กิโลกรัม ระเหยไป 10 กิโลกรัม พลาดพืชเป้าหมายไปอีก 15 กิโลกรัม ไม่โดน
แมลงและตกค้างบนพืชอีก 41 กิโลกรัม นอกนั้นจะโดนแมลงในจุดที่ไม่ส าคัญอีก 3 กิโลกรัม ซึ่งสารเคมีเกษตร
เหล่านี้จะตกค้างสะสมอยู่ในสิ่งแวดล้อมและห่วงโซ่อาหารได้เป็นเวลานานหลายปี ส่งผลกระทบสืบเนื่องไปถึง
สุขภาพของเกษตรกร ผู้บริโภค และเป็นปัญหาทางด้านการค้าและการส่งออก (ศิริพร,  2556) และระบบห่วง
โซ่ของอาหารนั้นได้รับผลกระทบอีกด้วย และ 3) ความทุกข์ด้านเศรษฐกิจและการเงิน ปัญหา “หนี้” ถือเป็น
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เรื่องส าคัญส าหรับการบริหารของเกษตรกรหรือแม้กระทั่งอาชีพอ่ืนๆ ทั่วไป เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วปัญหา
ความยากจนในประเทศไทยมีสาเหตุมาจาก 2 ประการใหญ่ๆ คือ ประการแรก การขาดปัจจัยการผลิตในภาค
การเกษตรซึ่งท าให้ผลผลิตทางการเกษตรมีประสิทธิภาพลดน้อยลง ผลผลิตต่อไร่ค่อนข้างน้อย ประการที่สอง 
คือ ปัญหาด้านการตลาด ถึงแม้ว่าเกษตรกรจะสามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตรเช่น พืชทางเศรษฐกิจ
จ าพวกอ้อยได้มาก ใช่ว่าจะเป็นหลักประกันรายได้ว่าเกษตรกรจะสามารถหลุดพ้นจากสภาพปัญหาความ
ยากจนได้อย่างสิ้นเชิง (นิรมล นิราธร, 2552)  

กล่าวโดยสรุปความส าคัญของปัญหาดังกล่าวนี้ได้สร้างความทุกข์โดยเฉพาะกลุ่มของเกษตรกรชาวไร่
อ้อยเป็นอย่างยิ่ง สืบเนื่องจากการขยายและเปลี่ยนพ้ืนที่ทางการเกษตรเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ความทุกข์ที่เรียกว่า 
“ความทุกข์เชิงสังคม” เป็นแนวคิดที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะอธิบายเรื่องราวของเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มี
ผลจากการใช้สารเคมีที่เพ่ิมขึ้นและต่อเนื่อง ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ได้มุ่งเน้นไปที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยในเขตพ้ืนที่
การศึกษาซึ่งมีปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความทุกข์เชิงสังคมที่บีบบังคับให้เกษตรกรต้องดิ้นรนต่อเนื่องใน
การใช้ชีวิตอย่างเป็นวงจร ซึ่งการศึกษาครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวและ
สามารถให้ผู้สนใจได้ศึกษาเพ่ือให้เกิดความรู้และน าไปปรับใช้แก้ไขในบริบทสถานการณ์ที่แตกต่างของพ้ืนที่ใน
อนาคตต่อไป  

1.1 วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือศึกษาสภาพความทุกข์เชิงสังคมของเกษตรกรชาวไร่อ้อยจากการใช้สารเคมี 
2) เพ่ือศึกษาหาเหตุปัจจัยของการยึดติดกับการใช้สารเคมีของการเกษตรกรชาวไร่อ้อย  
3) เพ่ือศึกษาถึงวิธีการหาเลือกใหม่แทนการใช้สารเคมีในเกษตรกรชาวไร่อ้อย 

1.2 กรอบแนวคิดการวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
การศึกษาวิจัยเรื่องความทุกข์เชิงสังคมของเกษตรกรชาวไร่อ้อยจากการใช้สารเคมี  โดยมีแนวคิด

ทางด้านทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองเป็นหลักมีทฤษฎีการพ่ึงพาและทฤษฎีระบบโลกเชื่อมอย่างเป็นระบบ
ระหว่างสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ที่ท าให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยยังยึดติดอยู่กับการใช้สารเคมี  จนเกิดปัญหา
สุขภาพต่างๆที่แสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจน  ในพ้ืนที่กรณีศึกษาซึ่งเห็นภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และ
สุขภาพอย่างเห็นได้ชัด วงจรการเกิดทุกข์เชิงสังคมเกษตรกรชาวของไร่อ้อยจาการใช้สารเคมี  จากลักษณะ
พ้ืนฐาน สถานะทางสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา หรือการเจ็บป่วย ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่ ลักษณะ
ของการใช้สารเคมีที่ส่งผลต่อปัญหาต่างๆ ทั้ง 3 ด้านคือ สุขภาพ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม จนท าให้เกิดความ
ทุกข์เชิงสังคมกับเกษตรกรชาวไร่อ้อยในที่สุด อีกทั้งได้น าเสนอทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับประเด็นค าถาม
การวิจัยเรื่องการหาทางออกส าหรับการท าเกษตรโดยใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นข้อสมมุติฐานอีกด้วย  

ความทุกข์ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เกิดขึ้นในบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอีกท้ังมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้สารเคมีทางการเกษตรอยู่เป็นประจ าจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของเกษตรกรใน
ที่สุด แนวคิดความทุกข์เชิงสังคม (Social suffering) Kleinman and Das ได้อธิบายถึงความทุกข์ประเภทนี้
ว่าเป็นประสบการณ์ความล าบากที่แสนยาก มีผลจากอ านาจทางการเมือง เศรษฐกิจ โครงสร้างทางสังคม 
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ความสัมพันธ์ทางสังคมและสถาบันต่างๆ ที่กระท าต่อกลุ่มประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม และ
เป็นเหตุให้กลุ่มบุคคลกลุ่มนั้นมีความทุกข์มากกว่ากลุ่มบุคคลอ่ืนทั้งในมิติชีวิต ทางสุขภาพและสังคม 
(Klienman and Das, 1997:ix) งานเขียนของ Pual Farmer  ได้ศึกษาความทุกข์ของชาวไฮติเมื่อต้องเผชิญ
ปัญหากับโรคเอดส์ โดยสังคมได้เชื่อมโยงไปที่ปัญหาโครงสร้างของสังคมที่มีทั้งความยากจน การเมือง รวมไป
ถึงอคติทางเชื้อชาติ โดยได้เบี่ยงประเด็นไปที่สังคมที่กระท าต่อกลุ่มประชาชนเหล่านั้นจนเกิดปัญหาทั้งสุขภาพ
และปัญหาสังคมตามมา ประสบการณ์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นประสบการณ์ชีวิตที่มีความเจ็บป่วยเพ่ือการศึกษา
และน าไปสู่ความเข้าใจความทุกข์และความรุนแรงที่อยู่เบื้องหลัง (มาลี, 2551)  

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในบริบทสังคมที่แตกต่างโดยมีนักคิดทฤษฎีได้ศึกษาและพัฒนาอย่างเป็น
ระบบและสามารถสร้างแนวคิดทฤษฎีเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์นั้นได้อย่างชัดเจน ซึ่งทฤษฎีที่มีความเกี่ยวข้อง
กับความทุกข์เชิงสังคมของเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้นั้นและผู้วิจัยได้ศึกษาและอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่กรณีศึกษามีดังนี้คือ 1) ทฤษฎีความทันสมัย (Modernization theory)  แนวคิดที่ต้องการพัฒนาไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงมีการเคลื่อนไหวแบบค่อยเป็นค่อยไปจนกระทั่งเข้าสู่กระบวนการพัฒนาเปลี่ยนจากสถานะสังคม
แบบดั้งเดิม (Traditional society) ไปสู่ลักษณะความเป็นสังคมสมัยใหม่ (Modern society) โดยมีความเชื่อ
ว่าสังคมจะมีการพัฒนาไปสู่ความเจริญตามล าดับขั้นตามแบบความเป็นตะวันตก (Moore, 1973) การปฏิวัติ
เขียว (Green revolution) เป็นผลลัพธ์จากแนวคิดของการพัฒนาสู่ความทันสมัยซึ่งได้ถูกพัฒนาต่อยอดและ
น ามาใช้ปฏิรูปด้านเกษตรกรรม (ค.ศ. 1960 – 1970) โดยได้น าเทคโนโลยีทางการเกษตรและความเจริญด้าน
วิทยาศาสตร์เข้ามาเป็นองค์ประกอบหลักในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมผลผลิต
ทางด้านการเกษตรให้เป็นไปตามกลไกด้านการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่เพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับ
แนวคิดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ต้องการเพ่ิมผลผลิตมวลรวมของประเทศที่เพ่ิมสูงขึ้น
เรื่อยๆ 2) ทฤษฎีมาร์กซิสท์ (Marxist theory) แนวคิดทฤษฎีในกลุ่มนี้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางซึ่งได้รับ
อิทธิพลโดยตรงจาก คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) ในราวๆปี ค.ศ. 1970 โดยกลุ่มนักวิชาการหรือผู้น าที่ได้ใช้
แนวคิดนี้หลักๆ เช่น คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) สตาลิน (Stalin) เลนิน (Lenin) ฮิตเลอร์ (Hitler) เหมา เจ๋อ 
ตุง (Mao Ze dong) โดยแนวคิดหลักเริ่มต้นของแนวคิดนี้ คือ การท าให้ทุกคนในสังคมเกิดความเท่าเทียมกัน 
โดยการจัดสรรอ านาจ เน้นเรื่องชนชั้นและทุนนิยมเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งการวิเคราะห์ตามแนวคิดทฤษฎีของ
มาร์กนั้นจะเป็นการมองปัจจัยการผลิตและความสัมพันธ์ซึ่งคนได้ถูกดึงเข้าไปเพ่ือใช้ปัจจัยการผลิต  และ
รูปแบบการผลิต  

จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นองค์ประกอบที่ก าหนดตัวแปร
ต่างๆ ท าให้ความทุกข์เชิงสังคมของเกษตรกรชาวไร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานวิจัยนี้จะมุ่งไปที่เกษตรกรที่ท าไร่
อ้อยที่เกิดความทุกข์จากการใช้สารเคมีเป็นหลัก ซึ่งความทุกข์เหล่านี้ผู้วิจัยได้ตั้งเป็นสมมุติฐานจากตัวแปรทาง
ทฤษฎีต่างๆ ไว้มากมาย แต่กระนั้นทางออกที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์เชิงสังคมของเกษตรกรชาวไร่อ้อยของ
กลุ่มประชากรตัวอย่างที่ผู้วิจัยจะศึกษายังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงตั้งสมมุติฐานโดยน าทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี) มาเป็นแนวทาง
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ในการศึกษา ซึ่งเริ่มต้นก็จะกล่าวถึงที่มาและจุดเริ่มต้นของทฤษฎีและการประยุกต์ใช้กับชีวิตเกษตรกรชาวไร่
อ้อย  

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางของการด ารงอยู่และการด าเนินชีวิตการปฏิบัติตนของคน
ทุกระดับชั้น เป็นแนวคิดท่ีตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบนพื้นฐานของทาง
สายกลาง และความไม่ประมาท ค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง 
ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต ที่ส าคัญจะต้องมี “สติ ปัญญา และความเพียร” 
ซึ่งจะน าไปสู่ “ความสุข” ในการด าเนินชีวิตอย่างแท้จริง มีพระราชด ารัสได้ให้ไว้กับประชาชนความว่า “...การ
พัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพ้ืนฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วน
ใหญ่เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พ้ืนฐานความมั่นคง
พร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดย
ล าดับต่อไป...” (เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2517)  

“...คนอ่ืนจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่
สมัยใหม่ แต่เราอยู่พอมีพอกิน และขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทย พออยู่พอกิน มีความสงบ 
และท างานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธาน ในทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่าง
ยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้ 
เราก็จะยอดยิ่งยวดได้...” (เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2517)  

นับว่าเป็นทฤษฎีที่มีประโยชน์กับเกษตรกรอย่างยิ่งกับการพึ่งพาตัวเองที่ประยุกต์เข้ากับสภาพความ
เป็นจริงของสังคมและสิ่งแวดล้อมภาคการเกษตรกรรมของไทย ที่กล่าวได้เช่นนั้นก็เพราะว่าจิตใจของคนไทย
นั้นได้มีพระพุทธศาสนาเป็นเบ้าหลอมให้เกิดความรู้และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามมาตลอดจนกระทั่งท า
ให้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด และยิ่งเป็นภาคเกษตรกรรมโดยที่ไม่ต้อง
อาศัยพ่ึงพาตลาดมากนัก เข้าใจการใช้ชีวิตเพ่ือที่จะสร้างสิ่งดีงามเพ่ือคนอ่ืนและตัวเองมีภูมิคุ้มกันที่ดีแล้ว  ก็
นับว่าเป็นหลักในการด าเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี  
 

2. ระเบียบวิธีวิจัย (Research methodology) 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ซึ่งจะกล่าวถึงลักษณะและ

สาเหตุของความทุกข์เชิงสังคมที่ส่งผลต่อสุขภาพเกี่ยวกับการใช้สารเคมีการเกษตร โดยศึกษาทบทวนงานวิจัย
และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา และการลงส ารวจพื้นที่เก็บข้อมูลโดยการสังเกต (Observation) ซึ่งการ
สังเกตนั้นจะเป็นการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory observation) และมาวิเคราะห์แบบตีความ 
(Interpretation) ในเนื้อหาที่ได้รับ จากนั้นสนทนากลุ่ม (Focus group study) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interviews)  โดยจะเป็นการบรรยายเนื้อหาที่ผ่านการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และการสังเกตโดยที่ผู้
ศึกษาเข้าไปใช้ชีวิตร่วมหรือท ากิจกรรมกับกลุ่มที่ศึกษาดังกล่าวแล้วมาวิเคราะห์เพ่ือตอบค าถามการวิจัยและ
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วัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ เป็นการวิจัยแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive site) มุมมองทัศนะของคนใน (emic 
view) ในพ้ืนที่กรณีศึกษา คือต าบลผาบิ้ง อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ซึ่งเกษตรกรชาวไร่อ้อยเดิมนั้นมีอาชีพท า
นามาก่อนและผันเปลี่ยนมาท าไร่นาอ้อยเป็นอาชีพหลักแทนการปลูกอย่างอ่ืน  

กลุ่มประชากรที่เป็นผู้ผลิตในพ้ืนที่กรณีศึกษานี้มีจ านวน 1,657 ครัวเรือน (อ านวย เกษทองมา, 
ข้อมูลพ้ืนฐานหมู่บ้าน, 2559) แต่ผู้วิจัยได้เจาะจงเฉพาะการท าไร่นาอ้อยเป็นอาชีพหลัก โดยระยะเวลาการ
ผลิตในรอบหนึ่งปี และเจาะจงไปที่กลุ่มเกษตรกรที่น าโฉนดที่ดินไปจ านองที่สถาบันการเงินต่างๆ โดยมี
เกษตรกรที่ท าไร่อ้อยประมาณ 400 ครัวเรือน ในเขตพ้ืนที่การศึกษา การวิจัยมีผู้ให้ข้อมูลเป็นหลักทางด้าน
ทฤษฎีและปฏิบัติรวมทั้งสิ้นนั้น 30 คน ตามความเหมาะสมและดูเนื้อหาความรุ่มรวยของข้อมูลที่ได้รับ โดยได้
จัดแบ่งกลุ่มไว้ดังนี้ 1) กลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยจ านวน 20 คน (แบ่งเป็นสัมภาษณ์เชิงลึก 15 คน และสนทนา
กลุ่ม 5 คน)  2) เจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณสุข 5 คน 3) ผู้ขายในร้านค้าร้านสวัสดิการที่ขายจ าพวกสารเคมี
ทางการเกษตร 2 คน และ 4) ผู้น าชุมชน 3 คน   

วิธีการและเครื่องมือการวิจัยในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 1) การสังเกต (Observation) ส่วนนี้จะเป็นการ
สังเกตปรากฏการณ์ความทุกข์เชิงสังคมของเกษตรกรชาวไร่อ้อยเช่น ก.) ทางกายภาพโดยมีลักษณะปัญหาทาง
ร่างกาย และสภาพจิตใจที่แสดงออกมาในลักษณะอารมณ์ต่างๆ ข. ) ลักษณะการใช้สารเคมีต่างๆ เช่น การ
เลือกซื้อ การใช้ การเก็บรักษา ค.) การดูแลสุขภาพเมื่อยามเจ็บป่วย สังเกตการดูแลตัวเองหลังการใช้สารเคมี 
วิธีป้องกันอันตรายจากสารเคมี ง.) การบริหารการเงินครัวเรือนและทรัพย์สิน สังเกตพ้ืนฐานอาชีพและ
ทรัพย์สินทางการเกษตร การจัดท าบัญชีครัวเรือน  2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) เน้นเก็บ
ข้อมูลถึงการเกิดความทุกข์ของเกษตรกรชาวไร่อ้อย ที่มีการใช้สารเคมีเป็นตัวช่วยในการสร้างผลผลิตเพ่ือให้ได้
จ านวนที่มากและเป็นที่ต้องการของตลาด รวมถึงกระบวนการของการขายที่มีการต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง
หรือแม้กระทั่งการตลาดที่รับซื้อ และ 3) การสนทนากลุ่ม (Focus group) จะมีเนื้อหาการสัมภาษณ์ที่
ครอบคลุมประเด็นถึงการเกิดความทุกข์ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยคล้ายคลึงกับการสัมภาษณ์เชิงลึก แต่จะมี
บทบาทและการพูดคุยแตกต่างกัน เพราะเป็นการแบ่งปันความคิดเห็นต่างๆ จะเน้นไปที่การหาแนวทางหรือ
วิธีการหาทางออกแทนการใช้สารเคมีเกษตรเพ่ือสุขภาพ ฐานะทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม  

การสัมภาษณ์พูดคุยต่างๆ จะมีแบบสัมภาษณ์ (Interview guideline) ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความถูกต้องเรื่องภาษา ความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ซึ่ งมี
รายละเอียดค าถามที่ครอบคลุมและชัดเจน  และวิธีการด าเนินการเก็บข้อมูลนั้นจะกระท าได้ต่อเมื่อผู้วิจัยได้รับ
การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และได้ประสาน
ไปยังกลุ่มที่จะสัมภาษณ์ในพ้ืนที่กรณีศึกษา โดยให้ผู้ที่ให้ข้อมูลนั้นเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ และ
ผู้วิจัยก็ได้ชี้แจงและแนะน าตัวรวมถึงรายละเอียดของการวิจัยทุกคนก่อนการสัมภาษณ์และสนทนาต่างๆ ซึ่ง
ขณะเก็บข้อมูลนั้นผู้วิจัยได้บันทึกเทป เมื่อได้รับข้อมูลแล้วได้ถอดความ และจัดเก็บในระบบไฟล์ข้อมูล
โปรแกรม Microsoft office word โดยคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ตั้งแต่เดือน มิถุนายน – ธันวาคม พ.ศ. 2560  
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การวิเคราะห์หลังจากที่ได้รับข้อมูลจากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มซึ่งประกอบด้วยกรอบแนวคิด
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง การพ่ึงพา และเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกระบวนการคิด  รวมถึงการวิเคราะห์เชิง
นโยบายต่างๆ (Content analysis)  โดยได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็นดังนี้  1) วิเคราะห์ถึงบริบทของชุมชน  
2) วิเคราะห์ถึงระบบความคิดดั้งเดิมเก่ียวกับการใช้สารเคมีเป็นหลักในการท าเกษตรกรรม ซึ่งไม่เพียงแค่เฉพาะ
การท าไร่นาอ้อยเท่านั้น อาจจะต่อเนื่องจากเกษตรกรรมอย่างอ่ืนๆด้วย 3) วิเคราะห์ถึงระบบทุนในการผลิต
เกษตรกรรมต่างๆ แหล่งทุนสนับสนุนให้มีการต่อยอดเรื่องการท าเกษตรในปีต่อไป เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่ต่อเนื่อง 
และ 4) วิเคราะห์ถึงกลไกของรัฐและภาคเอกชนที่ผูกเงื่อนไขให้กับเกษตรกรในการส่งเสริมหรือดูแลการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมไร่นาอ้อยจวบจนถึงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต  ซึ่งในกรอบการวิเคราะห์นี้จะเชื่อมโยง
กับวัตถุประสงค์จากนั้นจะน าข้อมูลมาเป็นข้อสรุปและเสนอแนะต่อไป  

 
3. ผลการวิจัย (Result) 

ผลการวิจัยได้แบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้คือ 1) บริบททั่วไปของพ้ืนที่ 2) ปรากฏการณ์ความทุกข์เชิง
สังคมของเกษตรกรชาวไร่อ้อย 3) การยึดติดอยู่กับการใช้สารเคมีทางเกษตร และ 4) การหาทางเลือกใหม่แทน
การใช้สารเคมี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 บริบททั่วไปของพ้ืนที่ 
พ้ืนที่บริบททั่วไปของชุมชนเป็นพ้ืนที่ราบสลับภูเขาจ านวนมากพอสมควรซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าของห้วย

คลองหลายสายที่หล่อเลี้ยงเกษตรกรภายในชุมชน ตามหลักภูมิศาสตร์นั้นพ้ืนที่ดังกล่าวมีความสูงจาก
ระดับน้ าทะเล 190-200 เมตร ภูเขาที่รายล้อมนั้นเมื่อถึงฤดูฝนจะมีสายน้ าไหลผ่านและไหลรวมกันเป็นฝายกัก
เก็บน้ าเพ่ือใช้ในฤดูแล้ง ซึ่งด้วยพื้นที่ที่มีภูเขาเป็นแหล่งน้ าไหลผ่านพื้นที่ทางการเกษตรแต่ก็น้อยที่จะมีการสร้าง
ฝายทดน้ าหรือบ่อกักเก็บน้ าเพ่ือชะลอการไหลของน้ าฝนตามขั้นภูเขา อุณหภูมิมีความแปรปรวนไม่ต่างจาก
สถานที่อ่ืนๆ แต่ด้วยส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาท่ีมีหินท าให้ฤดูร้อนอุณหภูมิสูงถึง 42 °C  

การปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้านนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา จ านวน 1,657 ครัวเรือน (อ านวย 
เกษทองมา, ข้อมูลพ้ืนฐานหมู่บ้าน, 2559) โดยร้อยละ 95 จะใช้ภาษาถิ่นเมืองเลยในการสื่อสาร วัฒนธรรม
พ้ืนบ้านก็ไม่มีความแตกต่างจากจังหวัดอ่ืนในภาคอีสานคือ งานบุญเทศน์มหาชาติ บุญข้าวประดับดิน บุญบั้งไฟ 
ประเพณีเข้าพรรษา ออกพรรษา บุญกฐิน ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น สภาพเศรษฐกิจของชุมชนนั้นประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมจ าพวก อ้อย มันส าปะหลัง ข้าวโพด ถั่วเหลือง พริก ซึ่งส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 85 จะท า
เป็นไร่ปี แต่ก็ยังมีการท านาอยู่ทุกๆครัวเรือน ซึ่งโดยเฉลี่ยรายได้ของแต่ละครัวเรือนอยู่ประมาณ 30,000 – 
50,000 บาทต่อปี หลังจากหักค่าเครื่องมือทางการเกษตรออกหมดแล้ว ดังนั้นอาชีพเกษตรกรรมพร้อมกับ
ระดับความรู้ที่ยังไม่สามารถไปต่อรองราคาได้ ท าให้ฐานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรยังคงอยู่ในระดับล่างซึ่ง
ยังต้องติดอยูก่ับวังวนแห่งความยากจนและยังไม่สามารถออกจากวงจรดังกล่าวได้  

3.2 ปรากฏการณ์ความทุกข์เชิงสังคมของเกษตรกรชาวไร่อ้อย 
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1) ประสบการณ์ความทุกข์เชิงสังคมของเกษตรกรชาวไร่อ้อยจากการใช้สารเคมี ส่วนใหญ่
เกษตรกรก็ประสบปัญหาเรื่องคล้ายคลึงกันคือ “ปัญหาหนี้สิน” เพราะในระบบการท าเกษตรกรรมปัจจุบันมีสิ่ง
ที่ชักจูงใจให้เกษตรกรมีความต้องการมากขึ้นอยู่ตลอดเวลา เช่น เครื่องจักรทางการเกษตร ปุ๋ยเคมีทาง
การเกษตร สารก าจัดวัชพืช หรือสารเคมียาบ ารุงพืชต่างๆ เพิ่มมากขึ้นในท้องตลาด ทั้งนี้ทั้งนั้นเกษตรกรก็ยังไม่
รู้จักบริหารจัดการเรื่องระบบบัญชีในครัวเรือนและการให้ล าดับความส าคัญกับการบริหารเงินบัญชีรายรับ
รายจ่ายของตัวเอง การเข้าสู่พันธนาการแห่งการบังคับตัวเองให้อยู่ในระบบงานที่ต้องดิ้นรนหายอดการส่ง
จ านวนอ้อยและการเพ่ิมความหวานในคุณภาพของอ้อย ดังนั้นปรากฏการณ์ความทุกข์เชิงสังคมที่เห็นได้ชัด
และแสดงออกมาคือทั้งสีหน้าที่เศร้าหมอง ภาวะความกังวลจากการเป็นหนี้ ความเร่งรีบในการท างานเพ่ือให้
ได้ผลผลิตจ านวนที่เพ่ิมขึ้น และการเพ่ิมจ านวนขนาดของพ้ืนที่ เหล่านี้ส่งให้ยิ่งต้องใช้สารเคมีที่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 
จนมีค าหนึ่งที่ออกมาจากเกษตรกรเลยว่า “สารเคมีนี้แทบจะเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตเกษตรกรก็ว่าได้”  

2) ความรุนแรงของความทุกข์เชิงสังคมของเกษตรกรชาวไร่อ้อย ความรุนแรงที่เกิดขึ้นด้าน
กายภาพที่เห็นได้ชัดคือการตรวจพบสารเคมีของในเลือดของเกษตรกรซึ่งมากกว่าร้อยละ 98 ซึ่งความทุกข์ที่
เกิดขึ้นของเกษตรกรตรงนี้หลังจากที่ทราบว่าตัวเองมีสารเคมีเจือปนในเลือดเป็นจ านวนมากก็ทวีความทุกข์ที่
ปรากฏทางสีหน้า และร่างกายท่ีเหนื่อยล้าลงไปอีกระดับหนึ่ง สิ่งที่ปรากฏชัดเจนคือการเร่งใช้สารเคมีในการท า
เกษตรกรรมตามขนาดพ้ืนที่การเพาะปลูก ซึ่งสิ่ งที่ปรากฏนั้นไม่เพียงแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาทางกายภาพคือ
จ านวนการใช้ที่สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน พ้ืนที่กรณีศึกษาดังกล่าวที่ผู้วิจัยได้ลงสัมภาษณ์นี้มีปรากฏการณ์ที่
เด่นชัดเรื่องวงจรของการเกิดหนี้ต่างๆ มากมาย ทั้งนอกระบบและในระบบซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีดอกเบี้ยที่สูง
พอสมควร บางครั้งก็ท าให้เกษตรกรไม่สามารถที่จะใช้เงินดอกแต่ละเดือนได้ และจากนั้นก็เพ่ิมทวีคูณเป็นเงิน
สบทบต้นทุนออกไปเรื่อยๆ จนกระท้ังต้องขายหรือจ านองท่ีดินท ากินของตัวเองให้กับระบบนายทุน 

3) สารเคมีทางเกษตรกับวงจรแห่งความทุกข์เชิงสังคม วงจรอุบาทว์เป็นแนวคิดของนักทฤษฎี
พ่ึงพาที่มองปรากฏการณ์ทางสังคมเกี่ยวกับการผูกขาดระหว่างกลุ่มบุคคลหนึ่งกับกลุ่มบุคคลหนึ่งที่กลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่งมีความทุกข์ยากกว่าอีกกลุ่ม ซึ่งการกระท าแบบนี้มีรูปแบบเชิงเศรษฐกิจเกี่ยวกับสังคมอย่างเป็นระบบ มี
การกดทับ ครอบง า โดยอ านาจหรือกลไกต่างๆ ที่ท าให้เกิดความทุกข์กับเกษตรกรขึ้นมา เกษตรพันธะสัญญามี
ระบบตลาดเข้ามารองรับโดยการผูกขาดกับร้านค้าหรือโรงงานเพ่ือให้เกษตรกรมีข้อผูกพันในการใช้เครื่องมือ
ทางการเกษตรต่างๆ การผูกขาดกับร้านค้า วิธีการใช้ การดูแล เก็บรักษา จ านวนที่ใช้ สิ่งเหล่านี้ ถือเป็นเหตุที่
ท าให้เกษตรกรยังอยู่ในวงจรที่ต้องเกิดความทุกข์มากมาย ซึ่งทั้งหมดนั้นมีเรื่องของเวลามาเป็นตัวก าหนดอีก
กรอบหนึ่ง วงจรที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้สารเคมีของเกษตรกรโดยเฉพาะชาวไร่อ้อยที่ต้องการผลผลิตที่มีคุณภาพ
และให้ได้ราคาที่ความต้องการของตลาดโดยที่เกษตรกรเองไม่สามารถก าหนดทิศทางเองได้ ส่งผลให้เกษตรกร
ต้องพ่ึงการใช้สารเคมีมากยิ่งขึ้น  
 3.3 การยึดติดอยู่กับการใช้สารเคมีทางเกษตร  

การพัฒนาไปสู่ความทันสมัยจนกลายเป็นการใช้ค าศัพท์ที่ประเทศไทยใช้อยู่อย่างต่อเนื่องและยังไม
ได้หลุดพ้นไปได้คือ “ประเทศที่ก าลังพัฒนา” แนวคิดต่างๆ ได้รับน าไปประยุกต์ใช้และน าการปฏิรูปต่างๆ เช่น 
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แนวคิดการปฏิวัติเขียว ทฤษฎีการความทันสมัย หรือแม้กระทั่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ต่างๆ ที่ออกมา จะเห็นได้ว่าแนวคิดหรือแผนทั้งหลายเหล่านี้ท าไปสู่การพัฒนาจริงๆ หรือ เพราะพ้ืนที่จริงๆ 
นั้นยังมีปัญหาหรือความทุกข์ที่ยังสะสมอยู่จ านวนมาก การยึดติดอยู่กับการใช้สารเคมีทางเกษตรนี้ผู้วิจัยได้
ศึกษาไว้ดังนี้คือ     
  1) ปัจจัยที่ท าให้เกษตรกรใช้สารเคมีและใช้อย่างต่อเนื่อง คือ ปัจจัยเรื่อง “เวลา” เป็นเรื่อง
ส าคัญที่เพราะท าให้การท างานมีความรวดเร็วและต่อเนื่อง  
  2) แรงจูงใจที่ท าให้เกษตรกรใช้อย่างต่อเนื่อง แรงจูงใจมาจากหลายปัจจัย เช่น จากโฆษณา
ชวนเชื่อ การค าแนะน าของเพ่ือนบ้าน ราคาในการซื้อ ขายเงื่อนไขต่างๆ และประสบการณ์ของตัวเอง   
  3) เกษตรพันธะสัญญาและระบบนายทุน พันธะสัญญาที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยประสบอยู่
ปัจจุบันเป็นการตัดสินใจบนพ้ืนฐานความต้องการที่จะพัฒนาตัวเองให้มีฐานะทางเศรษฐกิจให้ดีขึ้น ซึ่งบางครั้ง
ไม่เข้าใจและต้องเจอกับแรงกดดัน บีบบังคับ หรือแม้กระทั่งการยินยอมโดยการถูกเอาเปรียบ เป็น
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมากมาย การมีข้อผูกมัดต่างๆ เป็นเสมือนโซ่ตรวนคอยรั้งความรู้สึกที่ส่งผล
เสียต่อระบบร่างกายที่ท าให้สุขภาพย่ าแย่ ระบบเศรษฐกิจครัวเรือนสั่นคลอนหรือแม้กระทั่งระบบสิ่งแวดล้อมที่
ถูกท าลายลง    
  4) การเมือง นายทุน และการผูกขาดโรงงาน จากการส ารวจพบว่าโรงงานผลิตน้ าตาลหรือ
โรงงานอ้อยซึ่งเป็นค าติดปากที่ชาวบ้านหรือเกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้เรียกจะเห็นว่าอยู่ใกล้กันไม่ถึง 10 
กิโลเมตร ซึ่งทางเกษตรกรก็ยังกล่าวอยู่อย่างมีนัยยะว่าเป็นไปได้อย่า งไรถึงการตั้งขึ้น ระบบนายทุนที่เข้า
ร่วมกับโรงงานในการตั้งกองทุนรับซื้อหรือจัดจ าหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตรได้เกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้าก็ว่า
เพราะจากการสังเกตและพูดคุยซึ่งหลายๆคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคนนั้นคนนี้ก็เข้าร่วมโครงการของ
โรงงานและเป็นสมาชิกที่มีความเข้มแข็ง มีฐานะที่ร่ ารวย และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อและก าหนดราคา 
อาจจะรวมไปถึงนโยบายต่างๆ ที่ออกมา  ความไร้อ านาจในการต่อรองหรือสิทธิในการเรียกร้องความเป็นธรรม
ต่างๆในสังคม ท าให้เกษตรกรที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วต้องมีหนี้สินท่วมตัวเสมือนเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนวงจรแห่ง
ความทุกข์ท่ีเกิดข้ึนในสังคมยุคปัจจุบัน  
  3.4) การหาทางเลือกใหม่แทนการใช้สารเคมีทางเกษตร   

การใช้ค าตีตราและให้ความหมายทั้งเชิงวาทกรรมและสัญลักษณ์ต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงความไม่ฉลาด 
(โง่) ความไม่มั่งคั่ง (จน) และสุขภาพที่ย่ าแย่ (เจ็บ) เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นชนบทหรือชนชั้นกรรม
มาชีพโดยเฉพาะเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนที่ไม่มีอาชีพอย่างอ่ืนเลย ให้ให้ความหมายกับกลุ่มบุคคลดังกล่าว
เสมือนเป็นการตอกย้ าให้เกิดความทุกข์ที่มีบริบทสังคมเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ประเด็นเรื่องการหาทางเลือกใหม่
หรือสิ่งที่จะมาทดแทนเรื่องการใช้สารเคมีทางการเกษตรนั้นดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากส าหรับเกษตรกรไทยใน
ยุคปัจจุบัน  

    1) กระบวนการคิดหาทางเลือกใหม่แทนการใช้สารเคมี ความคิดของเกษตรกรยุคใหม่ที่
ประกอบไปด้วยเครื่องทุนแรง การลดต้นทุน ลดระยะเวลาการผลิต หรือองค์ประกอบอ่ืนๆ ท าให้เกษตรดู



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 66 

เหมือนจะสามารถสร้างรายได้เทียบเท่ากับอาชีพอ่ืนในสังคมได้และสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีหน้ามีตาและไม่
ถูกกดทับด้วยอ านาจทางการเมือง และดูเหมือนจะมีเกียรติศักดิ์ศรีในสังคมพอสมควร จุดประสงค์เดียวกันหมด
คือเรื่อง “ภาระหนี้สิน” ที่เกือบจะทุกครัวเรือนมีไม่ต่ ากว่า 20,000 บาท ดังนั้นสารเคมีที่เกษตรกรใช้อยู่ถือเป็น
ปัจจัยหลักเลยก็ว่าได้ ส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคือสถานที่สาธารณะเช่น วัด โรงเรียน อนามัย ศูนย์เด็กเล็ก เป็นต้น 
ได้มีโครงการการพืชผักสวนครัวไว้กินเอง เป็นต้น  

  2)  วิธีการหาทางเลือกใหม่ โครงการของรัฐที่ผ่านนโยบายองค์การบริหารส่วนต าบลลงสู่
พ้ืนที่ชื่อโครงการ “พืชผักสวนครัว รั้วกินได้” ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลได้สนองกับนโยบายภาครัฐและ
มีการประเมินจากหน่วยงานเกษตรประจ าอ าเภอและได้รับการยอมรับจากอ าเภอว่าเป็นหมู่บ้านที่สามารถ
น าเอาทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี  
  3) วิธีการปฏิบัติตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงและผลลัพธ์ วิถีชีวิตที่มีพ้ืนฐานจิตใจที่ดีงาม
โดยมีพ้ืนฐานหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องหล่อหลอมให้การด าเนินชีวิตไปในกรอบที่ถูกต้องและ
สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามสู่สังคม เป็นรูปแบบของชาวไทยที่มีมาเป็นเวลานาน ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมีความ
เหมาะเป็นอย่างมากกับพ้ืนฐานชีวิตที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ครบวงจร องค์ประกอบของทฤษฎีนี้ 3 ห่วง 2 
เงื่อนไข มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน และ 2 เงื่อนไข คือมีความรู้ กับ คุณธรรม ทั้ง 5 อย่างนี้ได้
ครอบคลุมวิถีชีวิตที่ดีงามส าหรับประชาชนคนไทยเป็นอย่างยิ่งที่หลักที่ด าเนินชีวิตที่สามารถสร้างความมั่นคง
และม่ังคงได้ดีที่สุดคือความอดทน  
 

4. การสรุปและอภิปรายผล  (Discussion and Conclusion) 
สรุปผลการศึกษาพ้ืนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับ

พระพุทธศาสนาและความเชื่อพ้ืนบ้านมาเป็นเวลานาน ซึ่งความเชื่อเหล่านี้ได้ส่งผลให้การด าเนินชีวิตในอดีต
ของคนภายในต าบลเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะเห็นได้จากการด ารงชีวิตจะอยู่กับ
ธรรมชาติและประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยยังไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ต่างๆมากมาย  

ดูเหมือนว่าเกษตรกรในชุมชนเหมือนยิ่งท าเกษตรกรรมมากยิ่งขึ้นก็ยิ่งมีความทุกข์เพ่ิมมากยิ่งขึ้น  
โดยเฉพาะเรื่อง “หนี้สิน” และ “ปัญหาสุขภาพ”  จากเดิมที่มีการปลูกพืชแบบผสมผสานมีหลากหลายชนิดที่
สามารถสร้างรายได้บางส่วนที่เหลือจากการบริโภค แต่ปัจจุบันด้วยความอยากที่ไม่มีข้อจ ากัดและความอวด
รวยกับเพ่ือนบ้านและฐานะของตัวเอง ภายใต้การครอบง าของกระแสทุนนิยม  

นักทฤษฎีชื่อ Kleinman และ Veena Das ได้เสนอแนวคิดความทุกข์เชิงสังคมและได้อธิบายถึง
ประสบการณ์เกี่ยวกับความทุกข์ประเภทนี้ว่า “เป็นประสบการณ์ที่ยากล าบาก ที่มีผลมาจากอ านาจทาง
การเมือง เศรษฐกิจ โครงสร้างทางสังคม ความสัมพันธ์ทางสังคมและสถาบันต่างๆ ที่กระท าต่อกลุ่มประชาชน
ที่ไม่เป็นธรรม และเป็นเหตุให้กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีความทุกข์ความล าบากมากกว่ากลุ่มบุคคลอ่ืนในสังคม 
ทั้งในมิติทางสุขภาพและสังคม” ความส าคัญเชิงอ านาจที่ครอบง าระบบสังคมผ่านกระบวนการทางระบบ
เศรษฐกิจโดยมีเงื่อนไขเกี่ยวข้องกับเกษตรกรเป็นเครื่องผูกไว้ก่อให้เกิดระบบที่เรียกว่า “วงจรแห่งความทุกข์” 



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 67 

ในสังคมเกิดขึ้น เมื่อการก าหนดราคาสินค้าเกษตรและการผูกขาดเรื่องเครื่ องมือทางการเกษตรอยู่ในมือของ
นายทุนเป็นส่วนใหญ่  

การอภิปรายผลการวิจัยจะกล่าวถึงประเด็นหลัก แบ่งหัวข้อออกเป็น 3 หัวข้อด้วยกันคือ  
1) ศึกษาความทุกข์เชิงสังคมของเกษตรกรชาวไร่อ้อยจากการใช้สารเคมีที่มีผลจากระบบทุนนิยมตาม

แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง ความทุกข์ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยเกิดจากตัวของเกษตรกรเองเป็นส่วนใหญ่ที่มี
ความต้องการเกินความจ าเป็นที่ชีวิตเป็นอยู่ ซึ่งจะเห็นจากทั้งกายภาพและทางจิตใจที่บ่งแสดงถึงสภาพความ
ทุกข์ได้อย่างชัดเจน แต่ทั้งนี้ก็มีความเกี่ยวข้องกับสังคมอยู่ตลอดเวลาเพราะเกษตรกรก็ต้องพ่ึงหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงเพ่ือนบ้านที่เกี่ยวข้องในการร่วมมือและเป็นแรงขับในการท างานด้านการเกษตร 

2) ศึกษาถึงการยึดติดกับการใช้สารเคมีทางการเกษตรรวมถึงแนวคิดทางออกหรือลดการใช้สารเคมี 
การยึดติดอยู่กับการใช้สารเคมีของเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เห็นได้ชัดเจนมากที่สุดคือเรื่องหนี้สินที่มีนายทุนหรือ
สถาบันทางการเงินต่างๆ ครอบง าและกดทับให้ต้องดิ้นรนหารายได้ที่เพ่ิมข้ึนโดยการสนับสนุนให้ใช้สารเคมีทาง
การเกษตรและเรื่องเครื่องมือทางการเกษตรที่เพ่ิมจ านวนสูงขึ้น ท าให้ความทุกข์ที่ที่เป็นปรากฏการณ์และ
แสดงออกมาทั้งนามธรรมและรูปธรรมมีความชัดเจนและต้องตกอยู่ภายใต้วงจรแห่งความทุกข์ยากเหล่านี้
เรื่อยมา แต่ทั้งนั้นความคิดที่อยากจะเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือหาทางเลือกวิธีใหม่แทนการใช้สารเคมีนั้นก็ยังมีอยู่แต่
ให้หลุดพ้นจากหนี้สินที่เพ่ิมพูนขึ้นในแต่ละปีเสียก่อน  

3) ศึกษาเปรียบเทียบถึงทางเลือกใหม่ทั้งเชิงนโยบายของรัฐและการเรียนรู้ของเกษตรกรชาวไร่อ้อย
แทนการใช้สารเคมี นโยบายของภาครัฐที่ออกมาส่งเสริมด้านการเกษตรได้ท ามาต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ซึ่ง
การส่งเสริมส่วนใหญ่ก็เพ่ือการพัฒนาสินค้าของเกษตรกรไทยสู่ความเป็นเลิศ และเมื่อมีการตรวจสอบสินค้า
และผลผลิตทางการเกษตรที่พบสารเคมีจ านวนมากท าให้รัฐต้องเร่งจัดท าโครงการที่เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์เพิ่ม
มากยิ่งขึ้น (วิริยะ คล้ายแดง, 2549) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐด้านการเกษตรโดยกรมส่งเสริมการเกษตร
ได้ออกนโยบายในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy theory) มาประยุกต์ใช้ให้เกิดผล 
(กรมส่งเสริมการเกษตร, 2559) เป็นต้น  

 
5. ข้อเสนอแนะ  (Recommendation) 

5.1 ข้อเสนอเชิงนโยบายและการจัดการ  
 1) ภาครัฐและภาคีเกษตรเครือข่ายภายในชุมชน หมู่บ้าน ต าบล สร้างอัตลักษณ์ความเป็น
เกษตรอินทรีย์โดยการสร้างรายได้ให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) บุคลากรของรัฐและหน่วยงานเอกชนเผยแผ่ความรู้เรื่องเกษตรให้ความสนใจชีวิตเกษตรกร
ทุกภาคการเกษตรมากยิ่งข้ึน 
 3) เกษตรกรชาวไร่อ้อยควรสร้างกลุ่มเครือข่ายรณรงค์ในการลดการใช้สารเคมี และส่งเสริม
ให้ตระหนักถึงปัญหาผลกระทบของการใช้สารเคมีทุกมิติ 
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5.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1) การศึกษาครั้งนี้ได้มุ่งไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรชาวไร่อ้อยกับการใช้สารเคมีโดย
มีอ านาจหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาเกี่ยวข้องที่ท าให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยเกิดความทุกข์เชิงสังคมที่
ถูกกดทับมากกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืน โดยไม่ได้ศึกษาความทุกข์ด้านอาชีวอนามัยหรือที่ เกี่ยวกับประเด็นทาง
การแพทย์และสาธารณสุขมากเท่าที่ควร ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาประเด็นเรื่องทางการแพทย์ และ
สถาบันทางสุขภาพที่เก่ียวข้องให้มากกว่านี้  
  2) งานศึกษาครั้งนี้เป็นมีการตั้งประเด็นค าถามถึงแนวคิดของเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่คิดจะลด 
ละ เลิก การใช้สารเคมีเป็นองค์ประกอบด้วย โดยได้น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 
(แห่งราชวงศ์จักรี, สยามประเทศ) มาเป็นแนวทางในการตั้งค าถาม ซึ่งไม่ได้ลงลึกถึงกระบวนการและการปรับ
ใช้ ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไปควรมีมิติที่เป็นเชิงหลักวิชาการด้านเนื้อหาและการปฏิบัติของทฤษฎีในการ
ประยุกต์ใช้มากยิ่งข้ึน  
  3) การศึกษาได้มุ่งไปที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยในพ้ืนที่เป็นหลัก ซึ่งยังขาดการเปรียบเทียบกับ
เกษตรกรรมรูปแบบอ่ืนๆ เช่น ระหว่างเกษตรกรที่ท าไร่อ้อยกับไร่ข้าวโพด มันส าปะหลัง พริก หรือพืชผักสวน
ครัว เป็นต้น ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไปหากมีการเปรียบเทียบความทุกข์ยากโดยมีหนี้สินเป็นตัวชี้วัดหรือเรื่อง
สุขภาพจะท าให้เห็นภาพที่ชัดขึ้น  
 

6. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) 
บทความงานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงได้ ด้วยความเมตตาของคณาจารย์ที่ได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

และค าแนะน าต่างๆ ตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่ภาควิชาสังคมศาสตร์และสุขภาพทุกท่าน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ และคณะกรรมการที่ปรึกษาทุก
ท่าน และขอขอบคุณเกษตรกรชาวไร่อ้อยในพ้ืนที่กรณีศึกษาที่เสียสละเวลาการท างานเพ่ือให้ข้อมูลเชิงลึกและ
การประชุมกลุ่มเพ่ือการเขียนงานวิจัยลุล่วงด้วยดี อีกทั้งขอขอบคุณ การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ตอบรับการพิจารณา
บทความในครั้งนี้อีกด้วย  
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ระบบโควตาอ้อยและความสัมพันธ์เชิงอ านาจ* 
Sugarcane - Quota System and Power Relations. 

 
ญดา สว่างแผ้ว1, พัชรินทร์ ลาภานันท์2, รักชนก ช านาญมาก3 

 
บทคัดย่อ 

ในแต่ละปีโรงงานน้ าตาลเปิดเครื่องหีบอ้อยเพียง 4 เดือนคือธันวาคมถึงเมษายนเท่านั้น โรงงานจึงได้
ท าสัญญาซื้อขายอ้อยล่วงหน้ากับ“หัวหน้าโควตา” ให้เป็นผู้จัดหารวบรวมอ้อยจาก“ลูกไร่” เพ่ือป้อนเข้าสู่
โรงงาน การตัดอ้อยจึงมีความส าคัญมากเนื่องจากต้องตัดให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด “แรงงานตัดอ้อย” 
ถือเป็นกลไกส าคัญในระบบโควตา ทั้งนี้ ปัจจุบันพ้ืนที่ปลูกอ้อยมีเพ่ิมมากขึ้นแต่แรงงานตัดอ้อยกลับลดลง 
บทความนี้จึงต้องการอธิบายความสัมพันธ์เชิงอ านาจของคนทั้งสามกลุ่มดังกล่าว โดยใช้แนวคิดระบบอุปถัมภ์ เป็น
กรอบในการวิเคราะห์และใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษา พ้ืนที่วิจัยคือบ้านหนองโน อ าเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า ในอดีตความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์เป็นแบบแลกเปลี่ยนต่างตอบแทนแต่ไม่
เท่าเทียม พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน แต่ปัจจุบันเหล่าบรรดาลูกไร่และแรงงานตัดอ้อย ได้เล็งเห็นความส าคัญในการ
สร้างความสัมพันธ์แนวราบ จึงได้รวมตัว ผนึกก าลังและขยายกลุ่มให้ใหญ่ขึ้นเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เจรจาต่อรอง
กับหัวหน้าโควตา พร้อมทั้งหยิบยกเงื่อนไขที่ว่าอุตสาหกรรมน้ าตาลมีความต้องการอ้อยจ านวนมหาศาลและการขาด
แคลนแรงงานตัดอ้อย ปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์เชิงอ านาจในระบบการผลิตอ้อย 
ท าให้แรงงานไม่ตกอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์ที่ต้องยอมรับเงื่อนไขของหัวหน้าโควตาเพียงอย่างเดียว การศึกษานี้
ท าให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ระบบอุปถัมภ์มีความซับซ้อน ลักษณะความสัมพันธ์มีทั้งแบบเดิมที่ผู้มีสถานะต่ ากว่า
ยอมรับจ านนต่อผู้มีอ านาจมากกว่า ในขณะเดียวกันผู้มีสถานะต่ ากว่าสร้างความสัมพันธ์แนวราบเพ่ือการ
ต่อรองเช่นกัน 

 
ค าส าคัญ: โควตาอ้อย ความสัมพันธ์เชิงอ านาจ ระบบอุปถัมภ์ 
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Abstract 

 Each year, sugar factory runs its machine for only 4 months, December to April. 
Therefore, The factory make a contract with a leader of sugarcane farmers to provide and 
collect sugarcane from sugarcane farmers feeding into the factory. For this reason, sugarcane 
cutting is very important because it must be completed and send to the factory on 
schedule. "Sugarcane cutting workers" is an important mechanism in a quota system. The 
sugarcane plantations area has been increasing but the sugarcane cutting workers has 
decreased. This article aims to describe the power relationships between these three groups. 
It applied the ‘Patron-Client relationship’ conceptual framework and employed the 
qualitative method. Research area is Ban Nong No, Kranuan district, Khon Kaen province. The 
study indicated that in the past, Patron-Client relationship was a reciprocal exchange but not 
equal. Nowadays, those farmers and sugarcane cutting workers have seen an important of 
building a horizontal relationship and have joined forces to expand the group to help each 
other. They negotiate with the leader and raise conditions of a huge sugarcane demand and 
a shortage of sugarcane cutting workers to modify power relations in the sugarcane 
production system. This phenomenon reflects sugarcane cutting workers do not accept a 
leader of sugarcane’s conditions. This study shows that The Patron-Client system is 
complicated. There are a prior relationship that people who has lower status accept to the 
higher, meanwhile, people with lower status create a horizontal relationship to negotiate as 
well. 
 
Keywords: Sugarcane-quota system, Power Relations, Patron-Client System 
 
 
บทน า 

อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรที่ส าคัญของไทย ในแต่ละปี 
สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยกว่า 430,000 ครัวเรือน รวมถึงผู้ประกอบการและแรงงาน  ใน
อุตสาหกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้องอีกจ านวนมาก คิดเป็นมูลค่ากว่า 250,000 ล้านบาท (โรจน์ลักษณ์ ปรีชา และ
คณะ, 2560) ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลของไทยมีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่อ้อยและ
น้ าตาลเป็นสินค้าที่ต้องผลิตภายใต้ระบบโควตาเพ่ือควบคุมทั้งปริมาณที่ใช้ภายในประเทศและส่งออก ในแต่ละ
ปีรัฐบาลโดยส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย (สอน.) จะเป็นผู้ก าหนดโควตาการผลิตน้ าตาล
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ให้แก่โรงงานน้ าตาลทั่วประเทศ หลังจากนั้นโรงงานน้ าตาลจะค านวณหาปริมาณอ้อยที่ต้องการและมาจัดสรร
ให้แกเ่กษตรกรชาวไร่อ้อยอีกทีหนึ่งเรียกว่า “โควตาอ้อย” (นาวี เจี่ยด ารง และ เรืองศักดิ์ แก้วธรรมชัย, 2550) 
 โรงงานน้ าตาลต้องการสร้างความมั่นใจว่าจะมีวัตถุดิบป้อนเข้าสู่โรงงานเต็มตามก าลังการผลิตและ
ต้องการให้เกษตรกรผลิตอ้อยพอดีไม่น้อยหรือมากเกินไป เนื่องจากหากน้อยไปโรงงานน้ าตาลจะขาดแคลน
วัตถุดิบ แต่หากมีอ้อยปริมาณมากเกินความต้องการของโรงงานน้ าตาล เกษตรกรจะขายอ้อยไม่ได้ ท าให้
ขาดทุน และอาจส่งผลให้จ านวนการผลิตลดลงในปีต่อไป ดังนั้น โรงงานน้ าตาลจึงต้องท าสัญญาซื้อขายอ้อย
ล่วงหน้ากับเกษตรกร โดยระบุจ านวนและช่วงเวลารับซื้ออ้อยไว้ด้วยเพ่ือให้สามารถวางแผนการผลิตได้ ทั้งนี้ 
กฎหมายก าหนดให้โรงงานน้ าตาลต้องให้โควตาแก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อยแล้วเท่านั้น ซึ่งใน
ความเป็นจริงชาวไร่อ้อยจ านวนมากเข้าไม่ถึงการเป็นเจ้าของโควตา เนื่องจากขั้นตอนการลงทะเบียนที่มีความ
ยุ่งยาก อีกทั้งหลายโรงงานก าหนดว่าผู้ที่จะได้รับโควตาต้องสามารถผลิตอ้อยได้ในปริมาณมาก ดังนั้น 
เกษตรกรรายย่อยที่ไม่ได้รับโควตาจึงต้องไปติดต่อเกษตรกรรายใหญ่เพ่ือขอแบ่งโควตา การรวมตัวหรือ
รวมกลุ่มกันเพ่ือพ่ึงพาและแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันเช่นนี้ท าให้เกิดระบบลูกไร่ คือการรวมกลุ่มของเกษตรกร
เพ่ือปลูกอ้อยส่งโรงงาน โดยมีเกษตรกรรายใหญ่หรือ“หัวหน้าโควตา”ท าหน้าที่เป็นคนกลางในการรวบรวม
อ้อยและประสานกับโรงงาน  
 คนอีกกลุ่มที่มีความส าคัญในระบบดังกล่าว คือ แรงงานตัดอ้อย เนื่องจากการตัดอ้อยเป็นขั้นตอนที่มี
ความส าคัญมากที่สุด เป็นขั้นตอนที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน ต้องตัดอ้อยใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม ไม่เร็วหรือช้าเกินไปเนื่องจากมีผลต่อน้ าหนักและค่าความหวานของอ้อย เช่น หากตัดทิ้ง
ไว้หลายวันเกินไปก่อนส่งโรงงานรับซื้อจะท าให้น้ าหนักและค่าความหวานลดลงท าให้ได้เงินจากการขายอ้อย
ลดลงด้วย หรือหากตัดก่อนระยะเวลาที่เหมาะสมจะไม่ได้น้ าหนักและค่าความหวานที่ต้องการท าให้เสียโอกาส
ทางรายได้ (นวลศรี เอิบกมล และวชิรศักดิ์ แจวตระกูล, 2545)  

หัวหน้าโควตา ลูกไร่ และแรงงานตัดอ้อยมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอ้อยมีลักษณะผูกขาด
แตกต่างจากสินค้าเกษตรชนิดอ่ืนจึงก่อให้เกิดความสัมพันธ์อุปถัมภ์ (patron-client relationship) 
ระหว่างหัวหน้าโควตากับลูกไร่และแรงงานตัดอ้อยที่คอยให้การช่วยเหลือ ค้ าจุนกัน กล่าวคือ แม้ลูกไร่มีความ
ต้องการปลูกอ้อยแต่ก็ไม่สามารถท าได้อย่างอิสระเหมือนพืชทั่วไป ลูกไร่ต้องขอเข้ารวมกลุ่มกับหัวหน้าโควตาคนใด
คนหนึ่งมิเช่นนั้นจะไม่มีแหล่งรับซื้ออ้อยของตน ซึ่งหัวหน้าโควตาจะได้ก าไรส่วนต่างจากการขายอ้อยและเงินค่า
ความหวานเป็นสิ่งตอบแทนที่แบ่งโควตาให้ หัวหน้าโควตาเป็นผู้ควบคุมระบบตั้งแต่การปลูกจนถึงกระบวนการเก็บ
เกี่ยว หัวหน้าโควตาควบคุมแรงงานตัดอ้อยด้วยระบบเศรษฐกิจที่เรียกว่า “การตกเขียว” กล่าวคือ หัวหน้า
โควตาจะเอาเงินให้แรงงานตัดอ้อยไปใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันก่อน หลังจากนั้นแรงงานตัดอ้อยจะต้องมาตัดอ้อย
ให้กับหัวหน้าโควตาในฤดูหีบอ้อยหรือระหว่างเดือนธันวาคมถึงเมษายน 

คนทั้งสามกลุ่มนี้ต่างเป็นตัวจักรส าคัญในการผลิตอ้อยภายใต้ระบบโควตา แต่จากการศึกษาที่ผ่านมา ที่
เกี่ยวข้องกับการปลูกและตัดอ้อยส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับมิติทางด้านเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์ (ประสิทธิ์ 
ใจศิล, 2557) และสาธารณสุขศาสตร์ (ดุษฎี อายุวัฒน์ และอดิเรก เร่งมานะวงษ์, 2550; อนุกูล มะโนทน, 
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2553) ส่วนงานที่ให้ความสนใจต่อคนกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการดังกล่าวมีอย่างจ ากัดทั้งๆ ที่คนทั้ง
สามกลุ่มนี้เป็นห่วงโซ่อุปทานต้นน้ าของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย บทความนี้จึงมุ่งท าความเข้าใจ
ความสัมพันธ์ของกลุ่มคนเหล่านี้ให้มากขึ้น บทความนี้ต้องการชี้ให้เห็นว่า แรงงานตัดอ้อยและลูกไร่ต่างสร้าง
ความสัมพันธ์ในกลุ่มของตนเพ่ือทัดทานกับอ านาจควบคุม รวมตัวกันเพ่ือเจรจาและต่อรองผลประโยชน์กับ
หัวหน้าโควตา แสดงให้เห็นว่าแรงงานตัดอ้อยและลูกไร่มิได้เป็นเพียง “ผู้น้อย”หรือผู้ที่ยอมจ านนต่อกฎเกณฑ์
ของหัวหน้าโควตาแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ ยังสามารถหยิบยกปรากฏการณ์ขาดแคลนแรงงานตัดอ้อย
และอุปสงค์ของโรงงานน้ าตาลเพ่ือสร้างความชอบธรรมในการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ของตนกับหัวหน้า
โควตาไม่ท าให้ตนเองตกอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบตลอดไป 
 
แนวคิดและวิธีการศึกษา  

การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์เชิงอ านาจในสังคมไทยที่ผ่านมาพบว่ามีการศึกษาระหว่างผู้มีอ านาจ
มากกว่ากับผู้มีอ านาจน้อยกว่าในนิยามของการศึกษาที่เรียกว่า “ระบบอุปถัมภ์” (Patron-client system) 
หมายถึงลักษณะความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนตอบแทนระหว่างกันของบุคคลภายใต้ฐานทรัพยากรที่
แตกต่างกัน (อมรา พงศาพิชญ์และปรีชา คุวินทร์พันธุ์, 2545) แนวคิดนี้ให้น้ าหนักกับการพิจารณาต าแหน่ง แห่ง
ที่หรือความแตกต่างของสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคลที่อยู่ภายใต้ระบบความสัมพันธ์ แนวคิดนี้
มองว่าความแตกต่างนี้ย่อมส่งผลต่อความสัมพันธ์ด้วย ฝ่ายผู้รับอุปถัมภ์มักจะเป็นผู้เสียเปรียบ เพราะโดยค า
จ ากัดความว่าเป็นผู้ที่อ่อนแอกว่าทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเมือง (Kurian, 2011) 

ความสัมพันธ์อุปถัมภ์มีอยู่ทุกระดับในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมเกษตรกรรมในชนบท  
ผู้อุปถัมภ์มักมีลักษณะเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี มีอ านาจแนบอิงอยู่กับระบบการปกครองหรืออ านาจรัฐ 
อาทิ ข้าราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีฐานะทางเศรษฐกิจดีเป็นที่พ่ึงของชาวบ้านในยามเดือดร้อนได้ หรือเป็นผู้
มีอิทธิพลในด้านหนึ่งด้านใด สามารถปกป้องคุ้มครองหรือช่วยเหลือผู้รับอุปถัมภ์ได้   

พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ (2557) อธิบายถึงลักษณะความสัมพันธ์ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ซึ่งสรุปได้ ดังนี้ 
1. เป็นความสัมพันธ์คู่ (dyadic) ระหว่างผู้อุปถัมภ์กับผู้รับการอุปถัมภ์ คือเป็นความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นมา

เพ่ือบรรลุภารกิจหรือความมุ่งหมายที่ชัดเจน มุ่งหวังว่าเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์บางอย่าง 
2. เป็นความสัมพันธ์ที่ต่างตอบแทนกันและขึ้นต่อความสัมพันธ์ของอีกฝ่ายหนึ่ง (contingency) ใน

ลักษณะการแลกเปลี่ยน เกิดการหวังผลของการกระท าที่แน่นอน 
3. เป็นความสัมพันธ์ที่มีล าดับขั้น (hierarchy) คือ สองฝ่ายไม่ได้เท่ากัน ฝ่ายหนึ่งจะอยู่ในสถานะที่

เหนือกว่า สามารถปกป้องอีกฝ่ายหนึ่งได้ มีทรัพยากรมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งและมีลักษณะส าคัญเป็นไปในแนวดิ่ง  
4. ให้ความส าคัญที่ตัวบุคคล (personal) มากกว่าหลักการ (principle) เช่น แม้บุคคลมีความสามารถ

มากเพียงใด หากไม่ได้รับการอุปถัมภ์ค้ าชูจากผู้ใหญ่ที่มีอ านาจแล้วก็มีโอกาสน้อยมากที่จะ เจริญก้าวหน้าใน
ต าแหน่งหน้าที่การงานอย่างเต็มที่   
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5. เป็นระบบที่มีการท าซ้ าแล้วซ้ าอีก (iteration) กล่าวคือ ระบบอุปถัมภ์เกี่ยวเนื่องกับความคาดหวัง 
กล่าวคือมีการให้บางสิ่งบางอย่างไปก่อน แล้วจะได้รับสิ่งตอบแทนภายหลัง ซึ่งเรื่องส าคัญก็คือจะต้องมีความไว้ใจ
ว่าอีกฝ่ายจะรักษาสัญญา ท าให้เกิดการยื่นหมูยื่นแมวกันได้ 

การศึกษาที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าผู้ให้การอุปถัมภ์จะเป็นผู้มีอิทธิพลเหนือชาวบ้านเป็นอย่างมาก แต่ใน
หลายกรณีก็เป็นเรื่องของการแย่งชิงและต่อรองความสัมพันธ์เชิงอ านาจ ดังเช่นการศึกษาหัวหน้ากลุ่มเกษตรกร
หรือเป็นพ่อค้าในท้องถิ่นหรือผู้น าชุมชนท าหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างธุรกิจการเกษตรกับเกษตรกรในภาคเหนือ 
ให้ความสนใจประเด็นการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เชิงอ านาจและการต่อรองในระบบการผลิตแบบพันธสัญญา  
มองว่าเกษตรกรเป็นผู้เสียเปรียบตกอยู่ในความสัมพันธ์แห่งการพึ่งพาและการขูดรีดจากกลุ่มทุนอยู่เสมอ แต่ใน
บางครั้งเกษตรกรสามารถฉวยใช้ประโยชน์จากกลุ่มทุนในหลายโอกาส เกษตรกรได้รวมกลุ่มกันและสร้างกลยุทธ์
ในการต่อรองหลากหลาย บริษัทไม่สามารถควบคุมการผลิตของเกษตรกรได้เด็ดขาดเนื่องจากหากเกษตรกรรู้สึก
ถูกเอาเปรียบมากจนไม่พอใจและยกเลิกการผลิตก็จะส่งผลกระทบต่อบริษัทได้ ดังนั้น บริษัทจึงยอมให้เกษตรกร
ต่อรองได้บ้างในบางเรื่องเพ่ือรักษาความสัมพันธ์ในการผลิตไว้ (รุ่งรัตน์ ชมาฤกษ์, 2539; นาวิน โสภาภูมิ, 2554; 
และเพ็ญศิริ พันพา, 2557)   

การวิเคราะห์แนวนี้คนมีอ านาจมากกว่ามีลักษณะเป็น “ผู้ใหญ่” คนมีอ านาจน้อยกว่าเป็น “ผู้น้อย” 
เป็นการแลกเปลี่ยนตอบแทนที่ไม่เท่าเทียมกัน เป็นความสัมพันธ์แนวดิ่งจากบนลงล่าง ในขณะเดียวกัน
ความสัมพันธ์ภายใต้ระบบอุปถัมภ์มิได้มีลักษณะการพ่ึงพิงเพียงเท่านั้นแต่มีนัยยะข องรวมกลุ่มสร้าง
ความสัมพันธ์แนวราบ เป็นความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลและสนับสนุนซึ่งกันและกัน เชื่อมโยงกันด้วยความเสมอภาค
เพ่ือต่อรองและจัดการความสัมพันธ์เชิงอ านาจด้วย ดังเห็นได้จากอรรถจักร สัตยานุรักษ์ (2551) ได้แสดง
ทัศนะว่าแต่เดิมโครงสร้างสังคมไทยมีความสัมพันธ์แบบ“กลุ่มขยายหลายมิติ”เป็นความสัมพันธ์ของกลุ่มคนที่
ซ้อนกันระหว่างกลุ่มที่สัมพันธ์กันในแนวราบและกลุ่มที่สัมพันธ์กันในแนวดิ่ง และความสัมพันธ์ในแต่ละกลุ่ม
ต่างก็มีความสลับซับซ้อนตลอดจนมีความใกล้ชิดแตกต่างกันไป  ท่ามกลางความสัมพันธ์ที่มีหลายมิติ การ
ตัดสินใจในการกระท าอะไรหรือไม่ท าอะไรของปัจเจกชนจึงต้องค านึงถึงสายสัมพันธ์ทางสังคมที่ร้อยรัดตนเอง
อยู่ ความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นสิ่งก ากับการกระท าต่างๆ ผ่านรูปแบบของปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่มีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่มีน้ าใจ มีความเมตตากรุณา ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ แต่ทั้งนี้ 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ทางสังคม
อย่างมาก บทความนี้ ศึกษาความสัมพันธ์ของคนทั้งสามกลุ่ม โดยให้ความสนใจต่อวิธีการของแรงงานตัดอ้อย
และลูกไร่ใช้เพ่ือปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ กับหัวหน้าโควตา รวมถึงเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ดังกล่าว 

การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ มีการรวบรวมข้อมูลโดยการค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ผู้ให้ข้อมูล คือ แรงงานตัดอ้อย 13 คน ลูกไร่ 7 
คน หัวหน้าโควตา 3 คน นอกจากนี้ยังมีผู้รู้และน าชุมชน 3 คน เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ 2 คน และพนักงานโรงงาน
น้ าตาล 2 คน รวม 30 คน พื้นที่ศึกษาคือบ้านหนองโน อ าเภอกระนวน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ปลูกอ้อยแหล่งใหญ่ที่สุดใน
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จังหวัดขอนแก่นและประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานตัดอ้อยอย่างหนักแต่ไม่สามารถใช้เครื่องจักรกลในการ
เก็บเก่ียวทดแทนได้ เก็บรวบรวมข้อมูลตั้งเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนธันวาคม 2560 
 
ผลการศึกษา: การตัดอ้อย “พื นที่” ของความสัมพันธ์เชิงอ านาจ  

 การน าเสนอผลการศึกษาประกอบด้วย 4 ส่วนส าคัญ 1) บริบทชุมชนบ้านหนองโน 2) การตัดอ้อย: 
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจแนวดิ่ง 3) การตัดอ้อย : ความสัมพันธ์เชิงอ านาจแนวราบ และ 4) เงื่อนไขที่ส่งผลต่อ
พลวัตความสัมพันธ์เชิงอ านาจ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1) บริบทชุมชนบ้านหนองโน 
บ้านหนองโน ตั้งอยู่ในอ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ห่างจากอ าเภอกระนวน ประมาณ 5 

กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นประมาณ 70 กิโลเมตร ซึ่งมีความเป็นกึ่งเมืองก่ึงชนบทและ
เป็นทั้งแหล่งอุตสาหกรรม ตลาด ธนาคารและร้านอาหาร ผู้ศึกษาได้แบ่งบริบทของพ้ืนที่ศึกษาออกเป็นสาม
ช่วงเวลา ได้แก่ช่วงที่หนึ่งช่วงชุมชนหนองโนในอดีต ช่วงที่สองหลังการตั้งโรงงานน้ าตาล และช่วงที่สามช่วงการ
ขาดแคลนแรงงานตัดอ้อย 

บ้านหนองโนในอดีต ชาวบ้านท าการเกษตรทั้งการท านาลุ่ม นาดอน ในลักษณะของนาน้ าฝน มีการ
ปลูกพืชไร่ ได้แก่ มันส าปะหลังและปอ ชาวบ้านจะเน้นการปลูกข้าวเหนียวเพ่ือการบริโภคเป็นหลักและมีขาย
บ้างเล็กน้อย อาหารการกินอุดมสมบูรณ์หาได้ตามแหล่งธรรมชาติ ต่อมาพ.ศ. 2519 ได้มีการตั้งของ
โรงงานผลิตน้ าตาลในอ าเภอน้ าพองซึ่งอยู่ห่างจากบ้านหนองโนเพียง 30 กิโลเมตร ท าให้เกิดระบบการผลิต
แบบอุตสาหกรรมเกษตรขึ้นในหมู่บ้านละแวกใกล้เคียงโรงงานน้ าตาล การที่โรงงานน้ าตาลส่งเสริมให้ชาวบ้าน
ปลูกอ้อยตลอดจนนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาลให้ขยายพ้ืนที่ปลูกอ้อยตลอดระยะหลายสิบปีที่ผ่านมานั้น ท า
ให้ชาวบ้านสนใจปลูกอ้อยเพ่ือขายให้กับโรงงานน้ าตาลอย่างจริงจังเนื่องจากน ามาซึ่งรายได้ที่มากกว่า  เมื่อ
เปรียบเทียบกบัพืชเศรษฐกิจประเภทอ่ืน เช่น ข้าว มันส าปะหลัง 

เกษตรกรบ้านหนองโนปลูกอ้อยกับแทบทุกครัวเรือน โดยมีพ้ืนที่ปลูกอ้อยมากถึงร้อยละ 70 ของพ้ืนที่
ทางการเกษตรทั้งหมด อ้อยที่ปลูกมีหลายพันธุ์ เช่น พันธุ์ขอนแก่น 3 พันธุ์อู่ทอง 1 และ 2 เป็นต้น เนื่องจาก
เป็นพันธุ์ที่ทนทานต่อความแห้งแล้ง ล าใหญ่ แตกกอดี เมื่อปลูกอ้อยครั้งหนึ่งแล้วสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
หลายครั้ง ขายได้ตันละ 900-1,1000 บาทขึ้นอยู่กับค่าเปอร์เซ็นความหวาน อ้อยไร่หนึ่งอาจให้ผลผลิตมากถึง 
20 ตันต่อไร่ ซึ่งเมื่อหักต้นทุนการผลิตอ้อยแล้วยังให้ผลตอบแทนมากกว่าการท านาถึ ง 3 เท่า ในขณะที่ราคา
ขายข้าว 15,000 บาทต่อตันเมื่อเข้าร่วมโครงการรับจ าน าข้าว ซึ่งในความเป็นจริงชาวนาจะได้ไม่เต็มจ านวน 
เพราะถูกหักค่าความชื้นและความไม่ได้มาตรฐานต่างๆ ออก เหลือเพียงตันละประมาณ 11,000-13,000 บาท
แล้วแต่กรณี ซึ่งหากไม่เข้าร่วมโครงการ ราคาข้าวจะไม่แน่นอน ขึ้นบ้างลงบ้างตามกลไกตลาด ราคาข้าวเปลือก
อยู่ที่ตันละ 8,300 บาท เมื่อหักต้นทุนไร่ละ 4,500 บาท (กรณีไม่เช่าที่นา) ได้ก าไรเพียง 2,100 บาทต่อไร
เท่านั้น จากข้อมูลต้นทุน-ก าไรเปรียบเทียบการปลูกอ้อยและข้าวของเกษตรกรในบ้านหนองโนยังสอดคล้องกับ
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ข้อมูลส านักงานเกษตรอ าเภอกระนวน (2560) ว่าครัวเรือนส่วนใหญ่ร้อยละ 79.3 มีรายหลักจากการท าไร่อ้อย
และมีรายได้จากการท านาเป็นรายได้รอง  

การปลูกอ้อยในชุมชนเริ่มช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน และเก็บเกี่ยวในเดือนพฤศจิกายนถึง
เดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงที่โรงงานน้ าตาลเปิดหีบอ้อย แต่เดิมเกษตรกรชาวไร่อ้อยในหมู่บ้านขายอ้อยให้แก่โรงงาน
น้ าตาลของใครของมัน แต่เมื่อปี พ.ศ.2527 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย เพ่ือ
ควบคุมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาล และก าหนดว่าผู้จะขายอ้อยให้แก่โรงงานน้ าตาลได้ต้องเป็นผู้จดทะเบียนเป็น
ชาวไร่อ้อยและมีก าลังการผลิตมากเท่านั้น (เจนพล ทองยืน, 2546) ข้อก าหนดดังกล่าวก่อให้เกิด “ระบบลูกไร่” 
กล่าวคือ เกษตรกรรายใหญ่หรือ “หัวหน้าโควตา” ท าหน้าที่เป็นคนกลางในการรวบรวมอ้อยของ “ลูกไร่” ในสังกัด
ของตนไปส่งโรงงาน ซึ่งการตัดอ้อยไปส่งโรงงานนี้อาศัยแรงงานคนเป็นหลัก เนื่องจากบ้านหนองโนมีข้อจ ากัดด้าน
พ้ืนที่ เป็นเนินลูกคลื่น ลาดชัน ไม่สามารถใช้รถตัดอ้อยได้ “แรงงานตัดอ้อย” จึงมีความ ส าคัญเป็นกลไกเล็กๆ ที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอ าเภอกระนวนและจังหวัดขอนแก่นนับแต่นั้นเป็นต้นมา 

 
2) การตัดอ้อย : ความสัมพันธ์เชิงอ านาจแนวดิ่ง 
การปลูกอ้อยของชาวบ้านหนองโนได้ปรับตัวเข้าสู่การเป็นผู้ผลิตและค้าอ้อยเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ 

มีการปลูกอ้อยอย่างสม่ าเสมอ มีจ านวนพ้ืนที่ปลูกอ้อยเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการท าการเพาะปลูกและดูแลรักษา
ง่าย ให้จ านวนผลผลิตต่อไร่สูง นอกจากนี้ยังมีความมั่นคงด้านรายได้ ซึ่งลุงประเทือง เกษตรกรชาวไร่อ้อยเล่าว่า  

 
“ตัดสินใจปลูกอ้อยโรงงาน เพราะคิดว่ายังไงตลาดรับซื้ออ้อยไม่มีทางตัน เพราะบริษัทมีการลงทุนสร้าง

โรงงานขนาดใหญ่เป็นพันล้านบาท ยังไงโรงงานก็ไม่ยอมขาดทุนถึงขั้นปิดกิจการไปแน่นอน การปลูกอ้อยยังไปได้อีก
ไกล” (พ่ีสากล, สัมภาษณ์เมื่อ 10 ตุลาคม 2559) 

ค าบอกเล่าดังกล่าวได้สะท้อนว่าอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญส าหรับเกษตรกร การมีแหล่งรับซื้อแน่นอน 
เกษตรกรมีความมั่นคงทางรายได้ท าให้ชาวบ้านหนองโนตัดสินใจปลูกอ้อยมากยิ่งขึ้น ซึ่งลูกไร่อย่างลุงประเทืองและ
คนอ่ืนๆ เมื่อเข้าร่วมกลุ่มกับหัวหน้าโควตาแล้วจะได้รับการช่วยเหลือจากหัวหน้าโควตาในด้านต่างๆเพ่ือให้ได้อ้อยที่
มีคุณภาพ ค่าความหวานสูงและได้จ านวนตรงตามโควตาที่ต้องการ เช่น ได้พันธุ์อ้อย ได้เงินลงทุน ตลอดจนได้ปุ๋ย
และยาก าจัดวัชพืชมาก่อน หลังจากขายอ้อยได้จะหักเงินส่วนนี้และจ่ายให้แก่ลูกไร่ภายหลัง ถือเป็นข้อก าหนดหรือ
เงื่อนไขอัตโนมัติที่ลูกไร่จะต้องรับสินเชื่อและบริการจากหัวหน้าโควตา ซึ่งมีการคิดค่าบริการและก าไรไปในตัว 
พร้อมทั้งหักค่าหัวคิวตันละ 20 ค่าบ ารุงสมาคมชาวไร่อ้อยตันละ 2 บาท และค่าภาษีอีกร้อยละ 0.75  เมื่อถึงฤดูการ
เก็บเกี่ยวหรือตัดอ้อย หัวหน้าโควตาก็จะเป็นผู้วางแผนในการตัดและขนส่งเข้าสู่โรงงาน ลูกไร่ไม่สามารถตัดอ้อยได้
เองเนื่องจากมีค่าใช่จ่ายมาก เช่น ค่าแรงงานตัดอ้อย ค่าเช่ารถบรรทุก ค่าน้ ามัน เป็นต้น เกษตรกรชาวไร่อ้อยราย
เล็กไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดจึงมีความจ าเป็นต้องพ่ึงพาหัวหน้าโควตาในการตัดและน าอ้อยไปส่ง
โรงงาน แต่หัวหน้าโควตาบางรายจ่ายเงินที่ได้จากการขายอ้อยล่าช้าและจ่ายน้อยกว่าที่ได้ตกลงกันไว้ เหล่าบรรดา
ลูกไร่ไม่มีทางเลือกจึงต้องยอมรับต่อการแลกเปลี่ยนที่ไม่เป็นธรรมเพราะเกรงว่าตนเองจะไม่ได้ร่วมกลุ่ม ไม่ได้รับการ
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จัดสรรโควตาท าให้ไม่มีแหล่งรับซื้ออ้อย นอกจากนี้ ลูกไร่บางรายยังตกอยู่ในสถานะลูกหนี้ของหัวหน้าโควตา การ
ไม่มีเงินมาช าระหนี้ได้หมดท าให้ต้องอยู่ร่วมกลุ่มโควตาต่อไป ไม่สามารถออกจากกลุ่มได้ ทั้งนี้ หัวหน้าโควตาได้
สร้างความสัมพันธ์กับลูกไร่และชาวบ้านในชุมชนโดยให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลในด้านต่างๆ เช่น ให้เงินช่วยเหลือ
และไปร่วมงานศพคนในหมู่บ้าน เป็นประธานงานบุญงานกฐิน บริจาคเงินเพ่ือการกุศล ให้เช่าที่นาท ามาหากิน 
ตลอดจนให้ความช่วยเหลือด้านการเงินเมื่อชาวบ้านเดือดร้อน ท าให้ชาวบ้านนับหน้าถือตา ตลอดจนรู้สึกเกรงใจ
เป็นหนี้บุญคุณ ทัศนคติของการให้การยอมรับหัวหน้าโควตาได้สะท้อนออกมาจากค าสัมภาษณ์ลูกไร่รายหนึ่งว่า  

 
“มันก็บ่เชิงหรอกว่าหัวหน้าเพ่ินเอาเปรียบ การท าไร่อ้อยกะต้องมีเงินทุนหลายเป็นเงินนอนเงินเย็น เพราะ

ถ้าไปกู้มาก็มีดอกเบี้ย เอามาให้ลูกไร่กู้ไปลงทุนก่อน มีค่าอ้อย ค่าจ้างคนงาน ค่ารถค่าน้ ามูกน้ ามันอีกล่ะให้เพ่ิน
คิดเงินแหน่ เพราะเพ่ินก็แบ่งโควตาให้” (ลุงเปี๊ยก, สัมภาษณ์เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2559) 

 
คนอีกกลุ่มที่มีความส าคัญในกระบวนการตัดอ้อยส่งโรงงานภายใต้ระบบโควตาคือแรงงานตัดอ้อย หัวหน้า

โควตาใช้วิธี “การตกเขียวแรงงานตัดอ้อย” หมายถึง การที่หัวหน้าโควตาน าเงินมาให้แรงงานตัดอ้อยก่อนถึงฤดูการ
ตัดอ้อยแล้วแรงงานค่อยไปรับจ้างตัดอ้อยใช้หนี้ภายหลัง เป็นวิธีการสร้างความมั่นใจว่าหัวหน้าโควตาว่าจะมี
แรงงานตัดอ้อยในปีต่อไปแล้วยังเป็นวิธีการควบคุมแรงงานในขณะเดียวกันแรงงานยังรู้สึกว่าได้รับความช่วยเหลือ 
ต้องตอบแทนบุญคุณ เนื่องจากเงินที่ ได้ตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหมื่นสามารถน าไปเจือจุนครอบครัว ค่า
รักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย บางคนก็ใช้เป็นค่าการศึกษาของบุตร เมื่อถึงฤดูกาลหีบอ้อยในช่วงปลายปีจึงไปตัด
อ้อยให้แก่หัวหน้าโควตา คิดเป็นมัดๆ ละ 1-2 บาท มีอ้อยประมาณ 15-25 ล า จะมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 12,000-
13,000 บาท ขึ้นอยู่กับปริมาณอ้อยที่ตัดในแต่ละปีและความยากง่ายจากอ้อยที่ต้องตัด ถ้าอ้อยล้มอ้อยสดจะตัด
ยากหากเป็นอ้อยไฟไหม้จะตัดได้รวดเร็วกว่า รายได้นี้จะถูกหักหนี้ก่อน หากครอบครัวที่เหลือเงินน้อยจะใช้วิธีการ
ตกเขียวแรงงานรอบใหม่ต่อไปเรื่อยๆ ท าให้แรงงานไม่สามารถออกจากความสัมพันธ์นี้ได้ แต่แรงงานตัดอ้อยบางคน
กลับยอมรับการอุปถัมภ์ของหัวหน้าโควตาเนื่องจากมีรายได้หรือที่พ่ึงพาในยามยากไม่ต้องไปท างานรับจ้างนอก
หมู่บ้าน และหากมีแรงงานในครัวเรือนเช่น สามี ภรรยา หรือลูกที่ต้องการไปตัดอ้อย หัวหน้าโควตาก็ยินดีต้อนรับ
เสมอ สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานตัดอ้อยกับนายจ้างผ่านค าให้สัมภาษณ์ของแรงงาน ดังนี้  

“...แฟนรับจ้างเดินสายไฟ บางครั้งไม่มีงานก็มาตัดอ้อยได้ แต่ต้องไปบอกเฒ่าแก่ก่อน เฒ่าแก่รับคน
ตลอด...” (พ่ีสาว, สัมภาษณ์เมื่อ 28 กรกฎาคม 2560) 

จากค าสัมภาษณ์ดังกล่าวระบบอุปถัมภ์แนวดิ่งเป็นความสัมพันธ์ต่างตอบแทน เป็นความสัมพันธ์เชิง
อ านาจระหว่างหัวหน้าโควตา ลูกไร่และแรงงานตัดอ้อย ความสัมพันธ์เชิงอ านาจไม่ได้แยกขาดออกจาก
ความสัมพันธ์อ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์อุปถัมภ์ของผู้ที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน 
เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมแต่ถูกยึดโยงไว้ด้วยความซื้อสัตย์ ความเคารพนับถือ การยอมปฏิบัติตาม มีการ
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันที่แม้จะไม่ได้เป็นไปอย่างยุติธรรมแต่เป็นลักษณะเฉพาะของความสัมพันธ์แนวดิ่ง  
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3) การตัดอ้อย : ความสัมพันธ์เชิงอ านาจแนวราบ 
ปัจจุบันการปลูกอ้อยในบ้านหนองโนได้เปลี่ยนแปลงไปทั้งในเชิงกายภาพ คือ มีการขยายพ้ืนที่ปลูกอ้อย

มากยิ่งขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในเชิงความสัมพันธ์ของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการผลิตอ้อย 
กล่าวคือ ระบบโควตาอ้อยเดิมเป็นความสัมพันธ์อุปถัมภ์ระหว่างแรงงานตัดอ้อย ลูกไร่และหัวหน้าโควตา ที่มีการ
พ่ึงพา ควบคุม มีการแลกเปลี่ยนตอบแทน แม้หลายกรณีเกิดความไม่เป็นธรรมแต่ก็ยังยินยอมอย ู่ในความสัมพันธ์
ดังกล่าว แต่ปัจจุบันความสัมพันธ์ได้ตั้งอยู่บนฐานของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจมากกว่าความสัมพันธ์ทางสังคม 
การขยายตัวของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลได้เป็นปัจจัยน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เชิงอ านาจ แรงงาน
ตัดอ้อยและลูกไร่ได้ตระหนักถึงความเป็นเหตุเป็นผลเชิงการค้ามากขึ้น ท าให้มีการรวมกลุ่มหรือสร้างความสัมพันธ์
ทางสังคมในแนวราบเพ่ือร่วมมือให้มีอ านาจต่อรองมากขึ้น เป็นความสัมพันธ์ที่พ่ึงพาอาศัยกัน มีผลประโยชน์
ร่วมกัน 

ลูกไร่หลายรายไม่ได้ยอมรับจ านนต่อการซื้อ-ขาย การแลกเปลี่ยนที่ไม่เป็นธรรมของหัวหน้าโควตา แต่ได้
วิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมบางอย่างของหัวหน้าโควตาที่พวกเขามองว่าเป็นการเอารัดเอาเปรียบ เป็นการพูดคุยของ
ลูกไร่ภายใต้กลุ่มหัวหน้าโควตาคนเดียวกัน และได้มารวมกลุ่มรวมตัวกัน ร่วมมือกันที่จะใช้เพ่ือจะแก้ปัญหาหรือลด
ช่องว่างของการแลกเปลี่ยนที่ไม่เท่าเทียมกับหัวหน้าโควตา มีการก าหนดทิศทางของการการเจรจาต่อรอง ปัจจุบัน
เป็นยุคของข้อมูลข่าวสารท าให้ลูกไร่ทราบราคาอ้อยตลอดจนเงินสนับสนุนต่างๆ จากรัฐบาลและโรงงานน้ าตาลซึ่ง
ตนเองไม่ได้รับผลประโยชน์ที่ควรได้ท าให้ผนึกก าลังเรียกร้อง รวมถึงใช้วิธีการต่างๆ ในการต่อรอง ดังนี้ 

1) การเจรจาไม่ขอรับสินเชื่อ บรรดาลูกไร่หันไปพ่ึงพาแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินเนื่องจากอัตรา
ดอกเบี้ยต่ ากว่าหรือหากจะปล่อยกู้ให้แก่ลูกไร่ดอกเบี้ยนั้นต้องต่ าหรืออย่างน้อยต้องเท่ากับสถาบันการเงินอ่ืน ทั้งนี้ 
หากหัวหน้าโควตาไม่ยอมในบางกรณี เหล่าบรรดาลูกไร่จะขู่ว่าต้องการย้ายไปอยู่กับหัวหน้าโควตารายอ่ืน หรือเลิก
การขายอ้อยระบบโควตา เป็นเกษตรกรอิสระขายอ้อยให้แก่ลานรับซื้อหรือขายเหมาสวน 

2) การปฏิเสธเงินขายอ้อยต่ ากว่าราคาประกาศ  ราคาของอ้อยถูกก ากับโดยรัฐบาลซึ่งจะประกาศ ก่อนที่
จะเปิดหีบในราวเดือนพฤศจิกายนของทุก ๆ ปี เป็นราคาประมาณการภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ปริมาณอ้อยเข้าหีบ 
คุณภาพอ้อย ผลผลิตน้ าตาลต่ออ้อยต่อตัน เป็นต้น หัวหน้าโควตาบางรายรับซื้ออ้อยต่ ากว่าราคาประกาศ ลูกไร่ต่าง
ปฏิเสธเงินจ านวนดังกล่าวเนื่องจากท าให้ลูกไร่ขาดทุนหรือได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าที่ควร มีการจับกลุ่มพูดคุย
ระหว่างลูกไร่ รวมตัวกันเพ่ือต่อรอง เรียกร้องให้ขอเงินขายอ้อยที่เป็นธรรม ซึ่งแม้หัวหน้าโควตาผู้ซึ่งเปรียบเสมือน
ผู้จัดการไร่อ้อยควรมีก าไรจากการบริหารงาน แต่ลูกไร่เล็งเห็นว่าการหักเงินส่วนนี้เป็นจ านวนที่มากเกินไป หัวหน้า
โควตาได้ก าไรจากปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น ค่าพันธุ์อ้อย ค่ายาปราบศัตรูพืช ค่าจ้างรถขนอ้อยที่ลูกไร่ต้องจ่ายให้กับ
หัวหน้าโควตาอยู่แล้ว ท าให้ลูกไร่ไม่ยอมรับเงินค่าอ้อยที่ต่ ากว่าราคาประกาศอีกต่อไป ดังค าสัมภาษณ์ลูกไร่ราย
หนึ่งว่า  

 
“...เถ้าแก่มีสิบล้อ มีรถคีบมี มีคนงานได้ค่ารถคีบ ได้ค่าลาก หักค่าคนงาน ค่าน้ ามัน ค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้วก็

ยังมีเงินเหลือ อีกอย่างโรงงานจะมีโควตาให้ สมมุติผมมีลูกไร่เยอะ แล้วบอกโรงงานว่าผมสามารถหาอ้อยเข้าโรงงาน
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ได้ปีนี้ 10,000 ตัน โรงงานก็จะจ่ายเงินก้อนมาให้ใช้จ่ายก่อน แล้วจะมาจ่ายค่าอ้อยต่ ากว่าราคาประกาศได้ยังไง”  
(พ่ีธง, สัมภาษณ์เมื่อ 3 ธันวาคม 2559) 

 
หัวหน้าโควตาจ าเป็นต้องโอนอ่อนผ่อนปรนท าตามความต้องการของลูกไร่มากกว่าในอดีตที่ผ่านมา 

เนื่องจากหัวหน้าโควตาต้องพยายามส่งอ้อยให้ได้ถึงร้อยละ 80 ของโควตาที่ได้มิเช่นนั้นจะถูกด าเนินการด้วย
มาตรการต่างๆ จากโรงงาน เช่น การริบเงินประกันสัญญาตันละ 10-20 บาท ซึ่งนับว่าเป็นเงินจ านวนมากเมื่อ
พิจารณาว่าหัวหน้าโควตาหนึ่งรายอาจมีโควตาอ้อยเป็นจ านวนหลายหมื่นตัน หากจ านวนอ้อยน้อยกว่าโควตาที่
ก าหนดติดต่อกันเป็นเวลาหลายปีโรงงานจะพิจารณาตัดโควตาที่จะจัดสรรให้ในปีต่อไป ทั้งนี้ หัวหน้าโควตาต้อง
พยายามจ านวนลูกไร่ในโควตาของตนเองไว้ให้มากที่สุด เนื่องจากจ านวนลูกไร่มาพร้อมกับการเพ่ิมขึ้นของอ านาจ
ต่อรองกับโรงงานน้ าตาล กล่าวคือ หัวหน้าโควตาจะเป็นผู้ท าหน้าที่ดูแลเกษตรกรรายย่อยหรือ “ลูกไร่” แทนผู้
โรงงานน้ าตาล ไม่ว่าจะเป็นการท าหน้าที่เป็นตัวกลางทางการเงินในการให้สินเชื่อสนับสนุนการปลูกอ้อย หรือการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น ปุ๋ย เครื่องจักรและอุปกรณ์ การมีลูกไร่จ านวนมากน ามาซึ่งเงินสนับสนุนจ านวน
มากเช่นกัน นอกจากนี้ หากหัวหน้าโควตารวบรวมอ้อยส่งโรงงานได้ตรงตามจ านวนโควตาจะได้เงินค่าตอบแทนส่วน
เพ่ิมจากโรงงานน้ าตาล ซึ่งถือเป็นแรงจูงใจส าคัญของการท าธุรกิจโควตาอ้อยนั่นเอง  

ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าโควตาและลูกไร่ในบ้านหนองโนที่ได้เปลี่ยนแปลงไป ระดับความสัมพันธ์ได้
เบาบางลงไป ไม่เข้มข้น ไม่ยึดโยงอยู่ที่ตัวบุคคลแต่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจมากกว่าในอดีตที่
ผ่านมาการที่ลูกไร่สามารถต่อรองได้มากขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าแม้จะเป็นความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ระหว่างเกษตรกร
รายใหญ่กับเกษตรกรรายย่อย แต่สามารถปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการต่อรองในการ
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างคู่ความสัมพันธ์  

ปัจจุบันเกษตรกรชาวไร่อ้อยในบ้านหนองโนต้องจ้างแรงงานตัดอ้อยแทบทุกครัวเรือน เนื่องจากการ 
ตัดอ้อยมีช่วงวิกฤตที่ต้องท างานให้แล้วเสร็จในเวลาจ ากัด ต้องเก็บเกี่ยวให้ทันกับช่วงระยะเวลาเปิดหีบของโรงงาน
น้ าตาล แต่ทั้งนี้การจ้างงานในไร่อ้อยนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี จึงท าให้แรงงานมีการเคลื่อนย้าย
ออกไปนอกหมู่บ้านเพ่ือความมั่นคงทางรายได้ ในท้ายที่สุดเกิดการขาดแคลนแรงงาน ต้องแก่งแย่งช่วงชิงกัน ดังนั้น 
แม้จะมีความพยายามน าเครื่องจักรกลเข้ามาทดแทนแรงงานคน แต่ข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่เป็นเนินลูกคลื่นสลับกับพ้ืนที่
ราบ สภาพเป็นดินปนทรายและแปลงปลูกอ้อยเป็นเหลี่ยมมุมแปลงเล็กแปลงน้อยท าให้ไม่สามารถใช้รถตัดอ้อยได้ 
แรงงานจึงยังคงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก และแรงงานตัดอ้อยยังคงขาดแคลนอย่างต่อเนื่องและนับวันจะทวีความ
รุนแรงเพ่ิมมากขึ้น ปัญหาการขาดแคลนแรงงานตัดอ้อยสะท้อนออกมาจากการบอกเล่าของหัวหน้าโควตาจนต้อง
ลดพ้ืนที่ปลูกอ้อยลงครึ่งหนึ่งว่า 

 
“ ผมมีปัญหาเรื่องแรงงานมากครับ ผมเหนื่อยมากกับปัญหานี้ จนผมต้องยอมแพ้ครับ” (พ่ีชาติ,  

สัมภาษณ์เมื่อ 18 ตุลาคม 2560) 
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แรงงานจึงยังคงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก แรงงานตัดอ้อยรายหนึ่งให้ข้อมูลว่าการขาดแคลนแรงงาน
ตัดอ้อยได้ส่งผลดีกับกลุ่มพวกตนที่มีอาชีพรับจ้าง ท าให้สามารถหาเงินไว้เที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้ด้วย มี
รายได้วันละ 500-600 บาท ถือว่าเป็นรายได้ที่ดี แรงงานตัดอ้อยได้ใช้สถานการณ์ดังกล่าวเป็นเครื่องมือต่อรอง
ขอค่าแรงที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีการเจรจาต่อรอง ร้องขอให้หัวหน้าโควตาจัดบริการเสริมต่างๆนอกเหนือจาก
ค่าจ้าง คือ  

1) ค่าจ้าง แต่ก่อนเมื่อตัดอ้อยแล้วจะกองรวมกันเป็นมัดๆ กองละ 30 ล าอ้อยได้ค่าจ้าง 3 บาท โดยจะ
มีคนขึ้นอ้อยน าอ้อยขึ้นรถและส่งโรงงานต่อไป ปัจจุบันแรงงานตัดอ้อยได้ต่อรองให้เหลือกองละ 20 ล าอ้อย 
ค่าจ้าง 2 บาท โดยให้เห็นผลว่าสามารถนับจ านวนอ้อยและค านวณเงินค่าจ้างได้ง่ายกว่า ยอมลดค่าจ้างต่อกอง
ลง แรงงานตัดอ้อยได้ต่อรองกับระเบียบที่มีมาแต่เดิม เป็นการท้าทายข้อกฎเกณฑ์ที่หัวหน้าโควตาสร้างขึ้น ซึ่ง
แม้ในความเป็นจริงหัวหน้าโควตาจะต้องจ่ายเงินมากขึ้นแต่ยินยอมตามแรงงานตัดอ้อยเนื่องจากแรงงานหายาก
เกรงว่าหากไม่ยอมจะไม่มีคนมาตัดอ้อยให้ เป็นการเสียน้อยดีกว่าเสียมาก ยอมเสียเงินเล็กน้อยดีกว่าเสีย
แรงงานตัดอ้อย  

2) การจัดรถรับ-ส่ง หัวหน้าโควตาต้องจัดหาพาหนะรับส่งแรงงานตัดอ้อยระหว่างที่อยู่อาศัยกับไร่ที่
จะต้องไปตัดอ้อยตลอดระยะเวลาการเก็บเกี่ยว หากไม่จัดหาพาหนะรับส่งแล้วแรงงานตัดอ้อยจะ  
ไม่ตกลงรับจ้าง ไม่ไปตัดอ้อยให้ 

3) เงินค่าอาหารกลางวัน แต่เดิมแรงงานตัดอ้อยต้องจัดหาอาหารเอง ภายหลังมีการต่อรองให้หัวหน้า
โควตาจัดหาให้  ซึ่งหลายครั้งอาหารไม่เพียงพอหรือไม่ถูกปาก ท าให้แรงงานตัดอ้อยรวมตัว จับกลุ่มเพ่ือขอ
เปลี่ยนเป็นเงินค่าอาหารกลางวันแทน โดยจะได้คนละ 30 บาทต่อวัน โดยให้เหตุผลว่ามีความสะดวกต่อ
หัวหน้าโควตามากกว่าและแรงงานสามารถเลือกกินตามความชอบได้ แรงงานตัดอ้อยบางคนเตรียมอาหารมา
จากบ้านของตน บางครั้งรวมเงินกันซื้อส้มต าไก่ยางมาแบ่งปันกันกิน นอกจากนี้ยังมีกาแฟส าเร็จรูปในแต่ละวัน
ท างาน ซึ่งหากหัวหน้าโควตาเลี้ยงอาหารไม่ดีหรือบริหารไม่ทั่วถึง แรงงานจะไม่ยอมตัดอ้อยให้ หรือหากตัดอ้อย
ในแปลงที่ต้องการความเร่งรีบได้ทันตามก าหนดเวลา แรงงานตัดอ้อยจะร้องขอรางวัลพิเศษ พ่ีแหวนแรงงานตัด
อ้อยเล่าว่า  

 
“ในช่วงปลายปี ทางหัวหน้าโควตาจะเร่งว่างจ้างคนงานให้รีบตัดอ้อยส่งโรงงานก่อนหยุดปีใหม่เพราะ

หาคนงานและรถบรรทุกยาก หากตัดเสร็จยกแปลงในช่วงนี้ จะขอรางวัลพิเศษก็ได้ ส่วนมากขอหมูเป็นตัวๆมา
ท ากิน”(พ่ีแหวน, สัมภาษณ์เมื่อ 3 ธันวาคม 2559) 

 
4) อุปกรณ์ท างาน หัวหน้าโควตาได้จัดเตรียมมีดตัดอ้อยและถุงมือไว้บริการส าหรับแรงงานตัดอ้อยที่

ต้องการโดยหักเงินจากค่าแรงงาน ก่อนหน้านี้หากด้ามมีดหลุด มีดหักกระทันทันจะท าให้แรงงานตัดอ้อยไม่ได้ ต้อง
เสียเวลาเดินทางมาซื้อในเมือง แม้จะต้องเสียเงินซื้อแต่เป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่แรงงานตัดอ้อยได้มาก  
ทั้งนี้ แรงงานร้องขอในสิ่งที่ราคาถูกกว่าและเป็นไปได้ หยิบยกสภาพการท างานท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนและ
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ผจญแสงแดดตลอดทั้งวันของแรงงานตัดอ้อยเพ่ือขอสวัสดิการเสื้อแขนยาว ซึ่งจะได้รับการแจกจ่ายอย่างทั่วถึงคน
ละ 2 ตัว การร้องขอในลักษณะนี้สะท้อนถึงกลวิธีในการต่อรองของผู้น้อยที่มีการเลือกต่อรองในสิ่งที่มีความเป็นไป
ได้มากกว่า คนเหล่านี้สร้างโอกาสเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินชีวิตการหาเลี้ยงชีพ 

5) งานเลี้ยงสังสรรค์ หัวหน้าโควตาต้องจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ให้แก่แรงงานตัดอ้อย เป็นงานเลี้ยงหลัง 
ตัดอ้อยเสร็จ ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณเดือนพฤษภาคม เป็นงานสร้างความสนุกสนานและยังเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างหัวหน้าโควตาและแรงงานตัดอ้อย  

แรงงานตัดอ้อยได้พยายามปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์กับหัวหน้าโควตากล่าวคือ แรงงานตัดอ้อยมีการ
รวมกลุ่มมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมแนวราบ มีความร่วมมือกัน สร้างอ านาจต่อรองได้ คือ มี
การต่อรองค่าจ้าง ร้องขอรถรับ-ส่ง ขอเงินค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ หากหัวหน้าไม่ท าตามความต้องการ จะไม่
ไปตัดอ้อยให้ แสดงให้เห็นนัยความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่แรงงานตัดอ้อยใช้ผ่านเงื่อนไขสถานการณ์ขาดแคลน
แรงงาน แรงงานได้รวมตัวกันเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์
ทางการผลิตภายใต้ระบบโควตาอ้อยได้ 

 
4) เงื่อนไขท่ีส่งผลต่อพลวัตความสัมพันธ์เชิงอ านาจ  
“การปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์เชิงอ านาจ” ไม่ได้เป็นสิ่งเกิดขึ้นอย่างเลื่อนลอยหรือเป็นเพียงการ

ร่วมมือ การสร้างความสัมพันธ์เพ่ือเสริมอ านาจของกลุ่มแรงงานตัดอ้อยกับลูกไร่แต่เพียงเท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่
สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมประกอบกับสถานการณ์ขาดแคลนแรงงานตัดอ้อย ซึ่ง
เป็นเงื่อนไขปัจจัยส าคัญเบื้องหลังที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้น้อย  แรงงานตัดอ้อยและลูกไร่ในบ้านหนองโน
ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยอมรับจ านนแบบเดิม โดยหาช่องทางจัดการความสัมพันธ์กับหัวหน้าโควตาให้
สอดคล้องกับบริบท ควบคู่ไปกับการแสวงหาประโยชน์ให้แก่กลุ่มของตนเอง โดยแรงงานตัดอ้อยและลูกไร่
บางครั้งอาจยอมท าตามกฎระเบียบของหัวหน้าโควตาแต่มีเงื่อนไขแลกเปลี่ยนหรือปรับประยุกต์กลยุทธ์ต่อรอง
เพ่ือแสวงหาโอกาสในการด ารงชีพที่ดีขึ้นในหลายลักษณะที่แตกต่างกันไป เป็นการผนึกก าลัง การช่วยเหลือ
พ่ึงพากันและหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและน าไปสู่การรวมตัวเจรจาต่อรองระหว่างกัน  โดยบทความนี้ 
ผู้เขียนขอน าเสนอเงื่อนไข 2 ข้อ ที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์เชิงอ านาจของแรงงานตัดอ้อย ลูกไร่
และหัวหน้าโควตา คือ 1) การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน และ 2) สถานการณ์ขาด
แคลนแรงงานตัดอ้อย 

1) การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 
อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญและมีราคาสูงขึ้นทุกปี ก่อให้เกิดการจูงใจให้เกษตรกรเข้าสู่การ

ผลิตแบบอุตสาหกรรมซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตในด้านต่างๆของผู้คนในระบบ เช่น การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินไปสู่การปลูกอ้อยเพ่ือส่งโรงงานมากขึ้น การปรับตัวและการต่อรอง การใช้แรงงาน 
ฯลฯ นอกจากนี้ยังท าให้ความสัมพันธ์เชิงอ านาจในการผลิตอ้อยระบบโควตาอ้อยเปลี่ยนแปลงไปด้วย กล่าวคือ 
จากเดิมเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่พ่ึงพาอาศัยกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาเป็นระบบที่เน้นเงินตราและผลก าไร
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เป็นส าคัญ จากแต่เดิมพิจารณาความสัมพันธ์ทางสังคมกลายเป็นพิจารณาจากความคุ้มค่าทางการแลกเปลี่ยน 
ตั้งอยู่บนหลักการทางเศรษฐศาสตร์มากยิ่งขึ้น ท าให้ผู้คนไม่ยึดโยงหรือมีความสัมพันธ์กันเหนียวแน่นเหมือนใน
อดีต แรงงานตัดอ้อยและลูกไร่สามารถเลือกมีความสัมพันธ์กับคนที่ให้ผลประโยชน์กับตนเองได้มากกว่า  

2)  สถานการณ์ขาดแคลนแรงงานตัดอ้อย 
ท่ามกลางการเติบโตของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายที่เป็นเงื่อนไขผลักดันให้กลุ่มคนที่มีส่วน

ส าคัญในการผลิตอ้อยภายใต้ระบบโควตาได้ปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างกัน การขาดแคลนแรงงานตัด
อ้อยก็เป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขและปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมให้แรงงานตัดอ้อยได้อาศัยเป็นช่องทางในการยกสถานภาพ
ของตนเอง เป็นเงื่อนไขส าคัญหรือเป็นกลยุทธ์ในการเอาชีวิตรอดของแรงงานตัดอ้อย เนื่องด้วยการตัดอ้อยต้อง
อาศัยแรงงานจ านวนมาก ต้องใช้แรงงานแบบเข้มข้น นอกจากนี้ แรงงานหญิงได้กลายมาเป็นก าลังส าคัญ
เนื่องจากผู้ชายไปท างานรับจ้างก่อสร้างในเมือง เกิดการขาดแคลนแรงงานอย่างหนักท าให้ไม่ว่าจะแรงงานจะ
เป็นเพศใดต่างได้รับการยอมรับและถูกเรียกใช้บริการ ทั้งที่แต่เดิมนายจ้างมีทัศนคติว่าแรงงานชายท างานได้
มากกว่า แรงงานหญิงคนหนึ่งก้าวสู่การเป็นคนงานตัดอ้อยเมื่อวัยล่วงเลยไปเมื่ออายุ 40 ปี ก่อนหน้านี้ไป
ท างานที่กรุงเทพมหานครเพ่ือแสวงหาช่องทางท ามาหากินและโอกาสในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย 
ปัจจุบันลูกชายอยู่ในวัยหัวเลี้ยวหัวต่อท าให้มีความห่วงเป็นกังวลว่าลูกจะออกนอกลู่นอกทาง จึงกลับมาบ้าน
หนองโนเพ่ือดูแลลูกและสมัครเป็นแรงงานรับจ้างในไร่อ้อย แม้ในใจของหัวหน้าโควตาต้องการแรงงานตัดอ้อย
ผู้ชายมากกว่าแต่ในสภาวการณ์ดังกล่าวหัวหน้าโควตาไม่มีทางเลือก แรงงานชายหญิงต่างเป็นที่ต้องการโดย
สามารถใช้เงื่อนไขดังกล่าวในการต่อรองค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆได้สะท้อนให้เห็นถึงอ านาจของแรงงานตัด
อ้อยที่มีก าลังเป็นเจ้าของพลังงาน หากไม่มีคนตัดอ้อยย่อมน ามาซึ่งความเสียหายของเกษตรกรชาวไร่อ้อย ซึ่ง
แรงงานตัดอ้อยได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว สามารถน าเงื่อนไขเรื่องการขาดแคลนแรงงานมาเป็นข้ออ้าง
เพ่ือท าให้ตนเองมีทางเลือกในการประกอบอาชีพให้มีความมั่นคงขึ้นและมีรายได้ดีขึ้น 
 
สรุปผลการศึกษา 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์เชิงอ านาจของแรงงานตัดอ้อย ลูกไร่และหัวหน้า
โควตาที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยใช้แนวคิดระบบอุปถัมภ์เป็นกรอบเพ่ือท าความเข้าใจบริบทความสัมพันธ์
วิธีการตลอดจนเงื่อนไขที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์เชิงอ านาจเมื่อชุมชนหนองโนได้ปรับบริบทตนเอง
จากการเกษตรเพ่ือยังชีพเป็นการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมอย่างเต็มรูปแบบแต่ก าลังเผชิญกับสถานการณ์ขาด
แคลนแรงงานตัดอ้อย 

ผลการศึกษาพบว่า แต่เดิมแรงงานตัดอ้อย ลูกไร่และหัวหน้าโควตามีความสัมพันธ์ใกล้ชิด อาศัยความ
ไว้ใจซึ่งกันและกันในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ โครงสร้างของระบบโควตาอ้อยเป็นความสัมพันธ์
ของเกษตรกรที่มีฐานะทางสังคมสูงกับเกษตรกรที่มีฐานะทางสังคมต่ า มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันแต่ไม่
สมดุล เป็นระบบอุปถัมภ์แนวดิ่ง กล่าวคือ หัวหน้าโควตาให้เงินค่าจ้าง เงินทุนหรือปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ แ ก่
แรงงานตัดอ้อยและลูกไร่ไปก่อน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแบบอุปถัมภ์ หัวหน้าโควตาได้สร้างข้อ
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ผูกมัดหรือเงื่อนไขของการแลกเปลี่ยน ใช้เป็นอ านาจในการควบคุมแรงงานตัดอ้อยให้มาท างานเมื่อถึงฤดูเปิด
หีบ กรณีเดียวกันกับลูกไร่ที่ได้เงินไปลงทุนหรือพันธุ์อ้อย ตลอดจนปุ๋ยและยาก าจัดวัชพืชไปก่อนแต่มีข้อตกลง
ว่าต้องขายอ้อยให้ภายหลัง หากมองผิวเผินจะเป็นการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันบนพ้ืนฐานของการมี
ผลประโยชน์ต่างตอบแทน แต่แท้จริงแล้วเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่เป็นเงื่อนไขของการมี
อ านาจเหนือกว่า เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีมากกว่าเพ่ือยกระดับตนเองให้กลายเป็นผู้อุปถัมภ์และสามารถ
ควบคุมให้ลูกไร่และแรงงานตัดอ้อยให้ท าตามสัญญา อาจกล่าวได้ว่าเป็นความสัมพันธ์เชิงอ านาจแบบพ่ึงพาใน
ระดับสูง 

ปัจจุบัน ความสัมพันธ์เชิงอ านาจของคนทั้งสามกลุ่มได้มีลักษณะเบาบางลงไป ไม่เข้มข้น ไม่ยึดโยงอยู่
ที่ตัวบุคคลอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การปลูกอ้อยในบ้านหนองโนได้
กลายเป็นอุตสาหกรรมอย่างเข้มข้น ยังผลให้วิถีชีวิตของชุมชนหนองโนปรับตัวตามกระแสเศรษฐกิจทุนนิยม
เน้นความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและการแลกเปลี่ยนตามกลไกตลาด แรงงานตัดอ้อยและลูก
ไร่ได้เล็งเห็นความส าคัญของการรวมกลุ่มกันโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือเกื้อหนุนกัน สร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพเดียวกัน อีกทั้งยังสามารถสร้างอ านาจต่อรองได้มากขึ้น เช่น การต่อรองค่าจ้าง ร้องขอ
รถรับ-ส่ง ขอเงินค่าอาหารกลางวัน การเจรจาไม่รับเงินกู้ ฯลฯ โดยหยิบยกการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมที่โรงงานต้องการอ้อยเพ่ือน าไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ าตาล ราคาของอ้อยถีบตัวสูงขึ้น และ
สถานการณ์ขาดแคลนแรงงานตัดอ้อยเพ่ือสร้างน้ าหนัก แสดงให้เห็นนัยความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่แรงงานตัด
อ้อยใช้ผ่านเงื่อนไขสถานการณ์ขาดแคลนแรงงาน และปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางการผลิตภายใต้ระบบ
โควตาอ้อยได ้

โควตาอ้อยมีลักษณะเฉพาะ คือ เป็นระบบความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความ 
สัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ ทั้งความสัมพันธ์แนวดิ่งของหน้าโควตาที่มีต่อแรงงานตัดอ้อยและลูกไร่ และความสัมพันธ์ 
แนวราบระหว่างกลุ่มของแรงงานตัดอ้อยและลูกไร่ด้วยกันเอง ไร่อ้อยได้กลายมาเป็นพ้ืนที่แห่งความสัมพันธ์ เชิง
อ านาจที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ที่มีสถานภาพและบทบาทที่ต่างกัน แรงงานตัดอ้อยและลูกไร่สามารถรวมกลุ่ม รวมตัว 
เจรจาต่อรอง รักษาผลประโยชน์ของตนเองไว้ เพ่ือให้ได้ประโยชน์มากบ้างน้อยบ้างโดยอาศัยทรัพยากรที่
แตกต่างกันให้มีโอกาสในการด ารงชีพที่ดีขึ้น มีรายได้มากขึ้น สภาพการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้เมื่อมีเงื่อนไขที่
บางอย่างเอ้ืออ านวย ความสัมพันธ์แบบใหม่นี้จะขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ ซึ่งความไม่แน่นอนของผลประโยชน์นี้
ได้เปิดโอกาสให้แรงงานตัดอ้อยและลูกไร่มีทางเลือก สามารถออกจากความสัมพันธ์ได้ง่าย เพ่ือแสวงหา
ทางเลือกอ่ืนๆ เช่น ไปตัดอ้อยแปลงอ่ืน เข้าร่วมกลุ่มกับหัวหน้าโควตารายอ่ืนที่เอ้ือประโยชน์ให้ตนเองได้
มากกว่า ระบบอุปถัมภ์ในสังคมเกษตรกรรมมีความซับซ้อน ซ้อนทับกันในหลายรูปแบบ มีทั้งความสัมพันธ์เชิง
อ านาจแบบพ่ึงพาในระดับสูงและการพ่ึงพาระดับต่ าอันเนื่องมาจากเกษตรกรมีทางเลือกในชีวิต ทางเลือกใน
การด ารงชีพมากขึ้น การประกอบอาชีพไม่ยึดติดหรือผูกพันกับคนเพียงคนเดียว แต่มีช่องทาง มีเครือข่าย
เกื้อหนุน   
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ทุนทางสังคม ปัจจัยที่เอื อให้เกิดการกู้ยืมหนี นอกระบบที่เป็นธรรม 

Social Capital: Factors Affecting the Informal loan with fair interest rate 
 

อัครนัย ขวัญอยู่1  
 

บทคัดย่อ 

“หนี้นอกระบบ ที่มี อัตราดอกเบี้ยเป็นธรรม” ถือเป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีความส าคัญต่อ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของภาคการเกษตรไทย  และยังเป็นทางเลือกเดียวของเกษตรกรที่ไม่สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินในระบบ ให้สามารถด าเนินกิจกรรมการผลิต และ/หรือ รักษาระดับการบริโภค
ภายในครัวเรือนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ (Consumption Smoothing) ด้วยเหตุนี้ หนี้นอกระบบใน
ลักษณะดังกล่าว จึงมีลักษณะเป็น ความมั่นคงทางสังคม (social security) ที่สามารถแก้ปัญหาความยากจน 
ไม่ต่างจากระบบการเงินระดับฐานรากในรูปแบบอ่ืนๆ แต่กระนั้น การกู้ยืมหนี้นอกระบบ มักมีปัญหาเรื่อง 
“ความไม่เป็นธรรม” จากสถานะที่อยู่นอกกฎหมาย เช่น การคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าเกณฑ์ที่กฎหมาย
ก าหนด หรือปัญหาการคุกคามลูกหนี้ในลักษณะต่างๆ   

โดยในงานศึกษาชิ้นนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ 1) เพ่ือศึกษาสถานะหนี้นอกระบบของครัวเรือน
ภาคการเกษตร  2) ศึกษาปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการกู้ยืมหนี้นอกระบบที่เป็นธรรม ทั้งนี้  ผู้ศึกษาได้ตั้งสมมุติฐานว่า 
“ทุนทางสังคม” เป็นปัจจัยที่สามารถท าให้การกู้ยืมหนี้นอกระบบในภาคการเกษตรเกิดความเป็นธรรมได้   
โดยในแง่หนึ่ง ทุนทางสังคมสามารถลดต้นทุนการท าธุรกรรมทางการเงิน (Transaction Cost) ซึ่งส่งผลให้
อัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืมลดต่ าลง นอกจากนี้ ทุนทางสังคมยังก่อให้เกิดสภาวะต่างตอบแทน หรือ พันธะทาง
สังคมระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้  ท าให้การติดตามทวงถามหนี้มีลักษณะประนีประนอม และลดปัญหาการข่มขู่
คุกคามลูกหนี้อีกทางหนึ่ง 

ทั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลครัวเรือนเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยแบบสอบถาม จ านวน 
300 ครัวเรือน โดยผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า “ทุนทางสังคม” เป็นปัจจัยส าคัญที่แก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมใน
การกู้ยืมหนี้นอกระบบได้  โดยจากสถิติพบว่า หัวหน้าครัวเรือนที่มีทุนทางสังคมอยู่ในระดับสูงส่วนใหญ่ จะ
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้นอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยตามที่กฎหมายก าหนด  และไม่มีปัญหาการถูกติดตาม
หนี้ในลักษณะการข่มขู่คุกคามชีวิตและทรัพย์สิน  นอกจากนี้ จากการทดสอบสมมุติฐานด้วยแบบจ าลองทาง
สถิติ พบว่า ระดับทุนทางสังคมของหัวหน้าครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบ อย่างมี
นัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยมีทิศทางความสัมพันธ์แบบผกผันกัน 
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Abstract 

" Informal loan with fair interest rate' is a financial tool that is important to the 
agricultural economic structure of Thailand and it is the only choice of agriculturists who 
cannot access loan sources from financial institutions in the system so that they can 
conduct the production activity and/or maintain smooth familial consumption. By this 
reason, said informal loan is social security that can solve poverty and it is not different from 
the basic foundation in other formats. However, informal loan would often have the 
problem of "unfairness" because it is outside the law such as illegal interest rate or the 
problem of threatening borrowers in many ways. 

In this study, there were 2  main objectives as follows. 1 ) to study the status of 
informal debt of agriculture family system and debt creation cycle 2) Study the factors that 
cause fair informal debt. The researcher had set up the hypothesis that "the social capital" is 
a actor that can make fair agricultural informal loan. In one aspect, social capital can reduce 
the transaction cost which reduces loan interest or not higher than the suitable rate. 
Moreover, the social capital would also create reciprocating condition or social bond 
between lenders and the borrowers and this causes compromise and amicable loan 
payment request and reduces the problem of threatening borrowers. 

The researcher had collected the agricultural family information in Supanburi in the 
number of 3 0 0  families. The study result showed that "the social capital" is an important 
factor that solves the unfair problem in informal loans. From the statistics, it was found that 
the family leader with the high social capital mostly would be able to access informal loans 
with legal interest rate and there is no problem of threatening loan payment request to lives 
and property. Moreover, from the test of hypothesis, it was related to the informal loan 
interest rate with statistical significance of 0.05 with inverse relation. 

 
Keyword: Social Capital, Informal Debt, Farmer Households 
 
1) บทน า 

หลายทศวรรษที่ผ่านมา“หนี้นอกระบบ” ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่อง 
หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ชักหน้าไม่ถึงหลัง” โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสังคมชนบท หรือสังคมเกษตรกรรม ซึ่งยังมี
ข้อจ ากัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันทางการเงินในระบบ (Formal financial services) แม้ว่า
รัฐบาลในหลายยุคสมัยจะพยายามผลักดันนโยบายเพ่ือจัดการกับปัญหาดังกล่าว เช่น การจัดตั้งสถาบันการเงิน
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เฉพาะกิจ  (เช่น ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)  การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน หรือ การ
ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ ฯลฯ  แต่ทั้งนี้ ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาการกู้ยืมเงินนอกระบบได้อย่างเป็ นรูปธรรม  
โดยจากการส ารวจภาวะหนี้สินครัวเรือนไทย ของกระทรวงมหาดไทย ในปี พ.ศ. 2558  – 2559  พบว่า มี
ประชาชนอีกกว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศ  ที่ยังจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินกู้นอกระบบอยู่   ค าถามส าคัญท่ีตามมาก็คือ 
เหตุใดภาคการเกษตรไทยยังวนเวียนอยู่ในกับดักความยากจน และอยู่ในวังวนของการกู้หนี้ยืมสินเช่นนี้เรื่อยมา  
แม้ว่ารัฐบาลจะหยิบยกปัญหาดังกล่าวมาเป็นวาระระดับชาติ และมีนโยบายต่างๆ ออกมาเพ่ือแก้ไข
สถานการณ์ แต่กลับไม่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวให้หมดสิ้นไปได้  

เพ่ือตอบค าถามดังกล่าว นักวิชาการทางสังคมศาสตร์หลายท่าน พยายามมองย้อนกลับไปเพ่ือท า
ความเข้าใจสภาพเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคมในอดีต ว่าเหตุปัจจัยใดเป็นแรงหนุนให้ปัญหาความยากจนยัง
ด ารงอยู่ในภาคการเกษตรไทยตราบเช่นทุกวันนี้  โดยจากผลการศึกษาหลายชิ้น เช่น งานศึกษาเรื่อง ปัญหา
ความยากจนในสังคมไทยของ ธนพล สราญจิตร์ (2558) และงานศึกษาเรื่องอุปสรรคด้านกฎหมายและ
นโยบายการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อความยากจนของคนไทย ของบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และคณะ (2545) มี
ข้อสรุปร่วมกันประการหนึ่งว่า ปัญหาความยากจนของเกษตรกรไทย เกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้าง หรือปัญหา
จากการก าหนดนโยบายการพัฒนาของประเทศ ที่ขัดขวางวิถีการผลิตของแรงงานในภาคเกษตรกรรม และ
น ามาสู่ปัญหาความยากจน และปัญหาหนี้สินในภาคการเกษตรตามมา 

สิ่งที่พบประการหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา คือการยิ่ง
พัฒนายิ่งเกิดปัญหาความเหลื่อมล้ า  โดยความเหลื่อมล้ าที่ชัดเจนที่สุด คือ ความเหลื่อมล้ าทางทรัพย์สิน 
ระหว่างประชากรในเขตชนบท กับเขตเมือง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ แรงงานในภาคการเกษตร กับนอกภาค
การเกษตร2 จากภาพประกอบที่  1 แสดงรายได้ต่อหัวของแรงงานในภาคเกษตรกรรม และนอกภาค
เกษตรกรรม ระหว่างปี พ.ศ. 2536 – 2558 ซึ่งจัดเก็บโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ  พบว่า ตลอดระยะเวลา 20 
ปีที่ผ่านมาช่องว่างทางรายได้ของแรงงานในภาคเกษตรกรรม และนอกภาคเกษตรกรรม มีระยะห่างที่มากขึ้น
เรื่อย ๆ  จวบจนปัจจุบัน แรงงานที่อยู่นอกภาคเกษตรกรรมมีรายได้ต่อหัวประมาณ 763,972 บาท/ปี ในขณะ
ที่แรงงานในภาคเกษตรกรรมมีรายได้ต่อหัวเพียง 72,797 บาท/ปี หรือน้อยกว่าแรงงานนอกภาคเกษตรกรรม
ประมาณ 10 เท่าตัว  นอกจากนี้ รายได้ของแรงงานภาคเกษตรกรรมยังมีอัตราขยายตัวที่ต่ ากว่าแรงงานนอก
ภาคเกษตรมาตลอดช่วงระยะเวลา 2 ทศวรรษที่ผ่านมา  ซึ่งผลการส ารวจดังกล่าว สอดคล้องกับข้อมูลของ
ส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งพบว่า แรงงานที่มีรายได้ต่ ากว่าเส้นความยากจนส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรม  

 
 

                                                           
2 นอกภาคการเกษตร ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ 
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ภาพประกอบ 1 รายได้ต่อหัวของแรงงานภาคเกษตรกรรม และนอกภาคเกษตรกรรม  

ระหว่างปี พ.ศ. 2536 - 2558 

 
จัดท าโดยผู้ศึกษา แหล่งที่มาของข้อมูล: ฐานข้อมูลบัญชีประชาชาติ ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2536 - 2558) 

 
จากงานศึกษาของ พฤกษ์ เถาถวิล (2551) เรื่อง การด ารงอยู่ของสังคมชาวนา : กรณีศึกษา ปัญหา

หนี้สินในหมู่บ้านชานเมือง ได้อธิบายว่าปัญหาความยากจน และปัญหาหนี้สินของเกษตรกรเป็นผลพวงมาจาก
นโยบายของภาครัฐ  และมีลักษณะเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง  โดยในงานศึกษาชี้ให้เห็นว่า ตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมา การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  น ามาสู่การออก
นโยบาย และกฎหมายที่กีดกันเกษตรกรให้ออกจากทรัพยากรธรรมชาติ หรือปัจจัยยังชีพที่อยู่ในชนบท ท าให้
เกษตรกรขาดแคลนทรัพยากรต่างๆ เช่น น้ า และที่ดิน ส าหรับด าเนินการผลิต  นอกจากนี้ นโยบายการเปิด
เสรีทางการค้าในกลุ่มสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ยังมีส่วนในการสนับสนุนกลุ่มทุนทางการเกษตร
ขนาดใหญ่  ให้ได้ประโยชน์จากนโยบายดังกล่าวทั้งในรูปของการลดหย่อนภาษี รวมถึงการได้รับการส่งเสริม
การลงทุนและสนับสนุนด้านการส่งออก  ในขณะที่เกษตรกรขนาดกลางและขนาดเล็กที่ยังไม่พร้อมในการ
แข่งขันกลับตกอยู่ในสถานะเสียเปรียบ และไม่สามารถแข่งขันกับกลุ่มทุนขนาดใหญ่ได้  ซึ่งข้อสรุปดังกล่าว
สอดคล้องกับงานศึกษาเรื่อง คนจนกับนโยบายท าให้จนของรัฐ โดยนิธิ เอียวศรีวงศ์ (2543)  

งานศึกษาเรื่อง พัฒนาการแบบยั่งยืนกับการแก้ปัญหาคนจน โดย วิทยากร เชียงกูล  (2547) ได้สรุป
สาเหตุของความยากจนว่าเกิดจากปัญหาในระบบโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมแบบทุนนิยมใหม่ เช่น โครงการ
จัดการแหล่งน้ า และการชลประทานขนาดใหญ่ของรัฐ ที่ก่อสร้างในเขตท ากินของเกษตรกร ท าให้เกษตรกร
จ านวนมากต้องอพยพย้ายถิ่นและสูญเสียที่ดิน  อีกทั้งการแข่งขันที่รุนแรงในระบบตลาด ยังส่งผลท าให้
เกษตรกรที่มีประสิทธิภาพในการผลิตต่ ากว่า และมีทุนรอนน้อยเสียเปรียบในตลาด อีกทั้งการมีต้นทุนการผลิต
ที่สูงกว่าผู้ผลิตรายใหญ่ ส่งผลให้ไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้จนเกิดปัญหาขาดทุนในที่สุด  

จากปัญหาเชิงโครงสร้างจากนโยบายการพัฒนาประเทศในอดีตที่ผ่านมา ส่งผลให้เกษตรกรไทยไม่
สามารถก้าวพ้นกับดักความยากจนเช่นแรงงานในภาคการผลิตอ่ืนๆ ได้ จวบจนมาถึงปัจจุบัน เกษตรกรไทย
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ยังคงต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ เช่น ปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ า 3 และปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ซ้ าเติมสถานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรให้แย่ลง             
โดยจากการส ารวจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พบว่า ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2558 ถึงต้นปี พ.ศ.
2559 เกษตรกรในพ้ืนที่กว่า 4 ล้านไร่ ประสบปัญหาภัยแล้ง  ไม่สามารถเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรได้  
หรือสามารถเพาะปลูกได้ แต่มีต้นทุนส่วนเพ่ิมจากการจัดหาน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตรมากขึ้น  ในขณะที่ 
เกษตรกรที่ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ก็มีความเสี่ยงที่จะประสบกับสภาวะขาดทุนจากการขาย
พืชผลทางการเกษตรในราคาตลาดซึ่งต่ ากว่าต้นทุนการผลิต  และด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้  ส่งผลให้เกษตรกรไม่มี
ทุนรอนมากเพียงพอส าหรับการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรในฤดูกาลถัดไป และจ าเป็นต้องหาเงินทุนผ่าน
การกู้ยืม 

เมื่อเกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินในระบบได้ เนื่องจากไม่มีหลักทรัพย์
ส าหรับค้ าประกัน  การกู้ยืมเงินนอกระบบจึงเป็นทางเลือกเดียวที่จะท าให้เกษตรกรสามารถด าเนินการผลิต 
และ/หรือ รักษาระดับการบริโภคภายในครัวเรือนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ (Consumption Smoothing)  
ทั้งนี้ หากพิจารณาในแง่หนึ่ง “หนี้นอกระบบ” จึงเป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีความส าคัญ และยังจ าเป็นต่อ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของภาคการเกษตรไทยอยู่ไม่น้อย  ด้วยเหตุนี้ โจทย์ที่ส าคัญของการแก้ปัญหาหนี้นอก
ระบบ จึงไม่ใช่โจทย์ที่ว่า ท าอย่างไรจึงจะท าให้หนี้นอกระบบหมดไปจากสังคมเกษตรกร  แต่ค าถามที่น่าสนใจ
กว่านั้นคือ ท าอย่างไรให้หนี้นอกระบบมีอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม  และสามารถเป็นเครื่องมือหนึ่งในการ
แก้ปัญหาความยากจนในสังคมเกษตรไทย ได้เช่นเดียวกับสถาบันการเงินระดับฐานราก (Microfinance) หรือ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจรูปแบบอื่นๆ 
 
ทัศนะ และความจริง เกี่ยวกับหนี นอกระบบในสังคมไทย 

ปฏิเสธไม่ได้ว่า “หนี้นอกระบบ” ในสังคมไทยมีภาพลักษณ์ในเชิงลบอยู่ไม่น้อย จากสภาพที่อยู่นอก
ขอบข่ายของกฎหมาย และขาดหลักประกันว่าผู้กู้ยืมจะได้รับความเป็นธรรมจากสัญญาการกู้ยืมหนี้นอกระบบ
ถูกกล่าวถึงแบบเหมารวมว่าเป็น “loan shark4” หรือ การปล่อยกู้โดยกลุ่มนายทุน หรือ กลุ่มผู้มีอิทธิพล ซึ่ง
คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงเกินกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด5  และมีวิธีการติดตามหนี้ที่มีลักษณะข่มขู่ คุกคาม 
ตลอดจนการท าสัญญาการกู้ยืมที่ไม่เป็นธรรม  ทั้งนี้ โลกทัศน์ดังกล่าว ส่งผลให้สังคม หรือรัฐบาล เกิดความ

                                                           
3 รายละเอียดเพิม่เตมิใน “รายงานราคาสินค้าเกษตรส าคญัของไทย ไตรมาสที่ 1- 4 ประจ าปี 2558” โดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 
4 การปล่อยเงินกู้โดยกลุม่นายทุน โดยคดิดอกเบี้ยสูงเกินจริง และไมม่ีกฎหมายรองรับ เช่น แก๊งค์หมวกกันน็อก นายทุนปล่อย
กู้ในตลาด หรือผู้มีอิทธิพลในพื้นที ่เป็นต้น  ในบางกรณี  loan shark ถูกใช้ในความหมายของนายทุนหน้าเลือด หรือ ผู้ปล่อย
กู้ท่ีหวังแต่ได ้
5 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงเกินกว่าร้อยละ 15 ต่อปี 
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กังวลใจว่าหนี้นอกระบบจะน ามาซึ่งการเอารัดเอาเปรียบประชาชน และการกระท าอันอยู่นอกเหนือขอบเขต
ของกฎหมายอื่นๆ ตามมา       

ในความเป็นจริงแหล่งเงินกู้นอกระบบส่วนใหญ่  ไม่ได้มีลักษณะเป็น loan shark อย่างที่สังคมเข้าใจ
กัน  จากรายงานของโครงการวิจัยเชิงส ารวจ “สภาพปัญหาและผลกระทบจากปัญหาหนี้นอกระบบ และการ
เข้าถึงความเป็นธรรม” ของสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2557 แสดงให้เห็นว่า ผู้กู้
เงินนอกระบบส่วนใหญ่ หรือเกินกว่าร้อยละ 50 มีแหล่งการกู้ยืมเงินจากบุคคลใกล้ชิด เช่น ญาติ เพ่ือน หรือ
คนรู้จัก และมีเพียงร้อยละ 13 เท่านั้น ที่กู้ยืมเงินจากแก๊งหมวกกันน๊อค ซึ่งมีลักษณะเป็น loan shark  ส าหรับ
ส่วนที่เหลือ เป็นการกู้ยืมจากกลุ่มนายทุนทั้งในและนอกพ้ืนที่  กู้ยืมจากเจ้านาย และร้านค้า ซึ่งยังไม่สามารถ
บอกได้อย่างชัดเจนว่าการกู้ยืมลักษณะดังกล่าวเป็น loan shark หรือไม่  

แม้ว่าข้อมูลที่ปรากฏในภาพประกอบ 2 จะไม่ได้แสดงมิติ หรือลักษณะของการกู้ยืมเงิน เช่น 
วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม หรือมูลค่าของหนี้ที่กู้ยืม  แต่กระนั้น ข้อมูลดังกล่าวก็ชี้ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า “ผู้กู้”  
(นับเป็นรายหัว) ส่วนใหญ่กู้ยืมเงินจาก ญาติ เพ่ือนฝูง และคนรู้จัก ไม่ได้เป็นการกู้ยืมในลักษณะ loan shark 
ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้  มีนัยยะที่ส าคัญต่อภูมิทัศน์ในการศึกษา และการท าความเข้าใจเรื่องหนี้นอกระบบอย่าง
ส าคัญ  

 
ภาพประกอบ 2 ที่มาของแหล่งเงินกู้นอกระบบ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

จัดท าโดยผู้ศึกษา แหล่งที่มาของข้อมูล: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2557) 
 
ทั้งนี้ จากผลการส ารวจของสถาบันวิจัยสังคมฯ ยังพบข้อสังเกตที่ส าคัญอีกประการหนึ่งว่า อัตรา

ดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบ  มิได้มีอัตราที่สูงเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดเสมอไป  และมีความแปรผันแตกต่างกัน
ไป ตามลักษณะของผู้ให้กู้ยืม  โดยในตาราง 1 แสดงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จ าแนกตามแหล่งเงินกู้ต่างๆ ซึ่งจะ
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เห็นได้ว่าดอกเบี้ยเงินกู้ที่กู้จากกลุ่มบุคคลใกล้ชิด หรือคนรู้จัก โดยเฉลี่ยจะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 
4.7 – 9.8 ต่อเดือน ลดหลั่นไปตามระดับความใกล้ชิด ตั้งแต่ญาติพ่ีน้อง เพ่ือน เพ่ือนร่วมงาน และคนรู้จัก  
ในขณะที่ดอกเบี้ยเงินกู้ที่กู้จากกลุ่มบุคคลอ่ืน โดยเฉลี่ยจะมี อัตราเงินกู้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 6.8 – 10.0 ต่อ
เดือน  และเงินกู้ที่กู้จากกลุ่มทุน เช่น แก๊งหมวกกันน็อก หรือนายทุนทั้งในและนอกพ้ืนที่ โดยเฉลี่ยจะมีอัตรา
เงินกู้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 10.6 – 18.3  

 
ตาราง 1 แสดงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากแหล่งเงินกู้ต่างๆ 

หน่วย : ร้อยละต่อปี 

แหล่งเงินกู้นอกระบบ ค่าเฉลี่ย ต่ าที่สุด สูงท่ีสุด SD 

บุคคลใกล้ชิด/คนรู้จัก     
- ญาติ 4.7 0.2 32.0 4.1 
- เพ่ือน 5.9 0.1 25.0 4.7 
- เพ่ือนร่วมงาน 7.1 0.3 20.0 4.9 
- คนรู้จัก 9.8 0.2 60.0 6.5 
กลุ่มทุน     
- แก๊งหมวกกันน็อก 18.3 0.1 40.0 5.3 
- นายทุนในพื้นที่ 10.7 0.2 60.0 7.3 
- นายทุนนอกพ้ืนที่ 10.6 0.2 30.0 7.7 
บุคคลอ่ืน     
- เจ้านาย 6.8 0.3 30.0 5.8 
- ร้านค้า 7.5 0.2 40.0 6.4 
- อ่ืนๆ/ไม่ระบุ 10.0 0.2 30.0 12.2 
ภาพรวม 9.5 0.1 60.0 7.3 

 
จัดท าโดยผู้ศึกษาแหล่งที่มาของข้อมูล: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2557) 

  
จากข้อมูลในตาราง 1 แสดงให้เห็นถึงนัยยะที่ส าคัญประการหนึ่งในการศึกษาเรื่องหนี้นอกระบบใน

สังคมไทย และชี้ให้เห็นว่าหนี้ในลักษณะดังกล่าว ไม่ได้มีคุณลักษณะที่เลวร้ายอย่างที่สังคมคิดกัน  กล่าวคือ 
การกู้ยืมหนี้นอกระบบส่วนใหญ่ หรือเกินกว่าครึ่งหนึ่งในตลาดการเงิน เป็นการกู้ยืมในหมู่ญาติพ่ีน้อง หรือคน
รู้จัก ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมอยู่ในระดับที่ต่ า  โดยหากพิจารณาในแง่หนึ่งแล้ว การที่สมาชิกในชุมชน หรือ
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ในสังคมสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าได้มากเช่นนี้  นับเป็นผลดีต่อการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
หรือการด าเนินชีวิตในโลกทุนนิยมของสมาชิกในสังคมอยู่  ไม่น้อย   

นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นว่า ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การกู้ยืมหนี้นอกระบบมีอัตรา
ดอกเบี้ยที่เป็นธรรม หรือมีอัตราดอกเบี้ยต่ ากว่าเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด  มีสาเหตุมาจากความใกล้ชิดสนิท
สนมระหว่างผู้กู้ – ผู้ให้กู้  หากทั้งสองฝั่งมีความสัมพันธ์ระหว่างกันในฐานะญาติพ่ีน้อง หรือคนรู้จัก อัตรา
ดอกเบี้ยในการกู้ยืมเงินจะมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ ากว่าการกู้ยืมจากบุคคลที่ไม่ได้สนิทสนมคุ้นเคย  หรืออาจ
กล่าวได้ว่าอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้นอกระบบเป็นผลพวงจากการรู้จักกันของผู้กู้ และผู้ให้กู้  ไม่ว่าจะเป็นการ
รู้จัก สนิทสนมกันในฐานะญาติพ่ีน้อง ในฐานะเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือนบ้าน หรือเพ่ือนร่วมชุมชน ความสัมพันธ์
ดังกล่าวมีมูลค่า และสามารถลดอุปสรรคในการกู้ยืมในตลาดการเงินนอกระบบได้ 
 
ทุนทางสังคม : ปัจจัยท่ีเอื อให้เกิดการกู้ยืมหนี นอกระบบในอัตราดอกเบี ยที่เป็นธรรม 

“การรู้จักกัน” เป็นค าพูดทั่วไปของคนในสังคม หรือชุมชน ที่แสดงให้เห็นถึงนัยยะของความสนิทสนม  
การให้ความพ่ึงพิง และความมีไมตรีจิตต่อกัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนมี “การปฏิสังสรรค์ทางสังคม” หรือ 
“Social interaction” ระหว่างกัน   โดยบรรดาโครงข่ายความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างๆ ภายในสังคมจะถูก
เรียกรวมกันว่า “เครือข่ายทางสังคม” หรือ “Social Network” ซึ่งนับเป็นค าส าคัญที่นักสังคมวิทยา ใช้ใน
การอธิบายเรื่อง “ทุนทางสังคม” หรือ “Social Capital”   

 “พันธะทางสังคม” จากการรู้จักกัน ท าให้คนใน Social Network จ าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือ 
หรือให้ความพ่ึงพิงแก่บุคคลอื่นภายใน Network  ภายใต้ความไว้วางใจว่า “บุคคลที่ถูกช่วยเหลือ” จะกลับมา
ให้ความช่วยเหลือแก่ตนเป็นการต่างตอบแทน  ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้ เป็นแนวคิดเดียวกันกับที่ศาสตราจารย์ 
Muhammad Yunus  ผู้ก่อตั้งธนาคารกรามีน6 ในบังคลาเทศ ใช้ในการออกแบบระบบการเงินระดับฐานราก 
(Microfinance)  ซึ่งเป็นระบบการปล่อยสินเชื่อส าหรับคนยากจน ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีหลักทรัพย์ในการค้ าประกัน
เงินกู้  แต่มีเครือข่ายทางสังคมภายในชุมชนที่เข้มแข็ง  ระบบการกู้ยืมดังกล่าวประสบความส าเร็จ และเป็นที่
ยอมรับอย่างกว้างขวาง ในฐานะเครื่องมือทางการเงินที่สามารถแก้ปัญหาความยากจนของคนในชุมชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  ซึ่งนั่นแสดงให้เห็นว่า เครือข่ายทางสังคม หรืออีกนัยหนึ่งคือ ทุนทางสังคมนั้น มีคุณค่าและ
สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมได้โดยในงานศึกษาเรื่อง ทุนทางสังคม ของ วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ (2548) 
สรุปว่า เป้าหมายแรกของทุนทางสังคม คือ การเกิดสิ่งที่เรียกว่าเครือข่ายทางสังคม (Social network) อันจะ
น าไปสู่เป้าหมายสุดท้ายของกระบวนการทุนทางสังคม ที่มุ่งสู่การจัดสรรและกระจายทรัพยากรให้แก่สมาชิกใน
ชุมชนอย่างทั่วถึง และน าไปสู่ผลลัพธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามมา  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา 
ของ อานันท์ กาญจนพันธ์ (2554) ที่ได้เผยแพร่ผลการศึกษาในบทความวิชาการเรื่อง ทุนสังคมกับสิทธิชุมชน 
                                                           
6 เป็นธนาคารที่มีวัตถุประสงค์หลกั เพื่อปล่อยเงินกู้แก่คนยากจนโดยไม่จ าเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ าประกัน  แต่มีเง่ือนไขว่า
สมาชิกในแต่ละกลุม่ต้องผลัดกันกู ้หมุนเวียนกันไป หากสมาชิกคนใดผิดสัญญาการกูย้ืม หรือผิดช าระหนี้ ผู้กู้รายอื่นๆ จะไม่
สามารถผลัดมากูย้ืมจากธนาคารได้  ผู้กู้แต่ละรายจึงต้องอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน  
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ซึ่งสรุปหลักการส าคัญของทุนทางสังคม 2 ประการ ได้แก่ หลักการตอบแทนกัน (reciprocity) และหลักการใช้
ประโยชน์ร่วมกัน (communality) โดยอานันท์ มองว่า พันธะทางสังคมในการตอบแทนกัน เป็นกลไก การ
สร้างความร่วมมือเพ่ือท ากิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคม ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างส าคัญ  
นอกจากนี้ มีงานศึกษาของ Putnam (2000) ที่กล่าวถึงทุนทางสังคมว่าในรูปของเครือข่ายว่าสามารถเพ่ิม
ศักยภาพในการท างาน ช่วยลดต้นทุนในการผลิต จากการพึ่งพาอาศัยกัน และการต่างตอบแทน (reciprocity) 
อีกทั้งยังท าให้เกิดความไว้วางใจระหว่างกันของคนในเครือข่าย ซึ่งส่งผลให้ การส่งต่อข้อมูลข่าวสารต่างๆ มี
ความสะดวกรวดเร็ว   

ในขณะที่ Fukuyama (1995) มองว่า ทุนทางสังคมเป็นกลไกที่ท าให้วิถีชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคม
ของมนุษย์ สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุนในการด าเนินงานด้านธุรกิจ 
(transaction costs in market economy) ช่วยให้ข้อตกลงที่ต้องท าด้วยการบังคับ และควบคุมลดความ
ยุ่งยากลง (the deadweight burdens of enforcing and policing agreements) ซึ่งทั้งสองประเด็นนี้นับ
มีความส าคัญต่อการศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างทุนทางสังคม และอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมหนี้นอกระบบ ของ
งานศึกษาชิ้นนี้อย่างส าคัญทั้งนี้ มีงานศึกษาในต่างประเทศหลายชิ้นได้สนับสนุนแนวคิดดังกล่าวนี้  เช่น งาน
ศึกษาเรื่ อง factors influencing smallholders' transaction cost of borrowing from the Nigerian 
agricultural and cooperative bank  โดย A. S. Olomola (1992)  และงานศึกษาเรื่องeffect of social 
capital on transaction cost: A Multiple Case Study of Small Enterprises in Sri Lankaโดย H. M. 
S. Priyanath (2015)  ชี้ให้เห็นว่าทุนทางสังคม มีความสัมพันธ์ กับต้นทุนธุรกรรม (Transaction cost)  โดย
ทุนทางสังคมสามารถลดต้นทุนธุรกรรมที่เป็นเสมือนตัวขัดขวางการท าธุรกรรม (Barier) ระหว่างกันได้ 

จากภาพประกอบ 3Priyanath แบ่ งทุนทางสังคมเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เครือข่าย
ความสัมพันธ์ 2) ความไว้เนื้อเชื่อใจ และ 3) การมีวิสัยทัศน์ หรือการมีเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งทั้ง 3 องค์ประกอบ
นี้น ามาซึ่งการแลกเปลี่ยน และการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร (information) ของสมาชิกในเครือข่าย ซึ่งผลก็
คือ สมาชิกในเครือข่ายมีข่าวสาร และสารสนเทศ ที่ใช้ในการตัดสินใจในการท าธุรกรรมระหว่างกันได้ง่ายขึ้น 
เพ่ิมโอกาสในการค้นหาคู่ธุรกรรมภายในเครือข่าย และสามารถคาดการณ์ผลที่เกิดจากการท าธุรกรรมได้มาก
ขึ้น ซึ่งท าให้ต้นทุนในการท าธุรกรรมลดลง   

ภาพประกอบ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคม และ ต้นทุนธุรกรรม (Transaction cost) 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : H. M. S. Priyanath (2015) 
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ในงานศึกษาเรื่อง Making democracy work: Civic traditions in modern Italy โดย Robert 
Putnam (1993) ได้สรุปองค์ประกอบของ ทุนทางสังคมประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ ความ
เชื่อใจ (Trust) บรรทัดฐาน (Norm) และเครือข่าย (network) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Unhoff (1996)  
ที่เสนอว่าทุนทางสังคมเป็นองค์รวมของ ความไว้วางใจ (Trust)  ความสามัคคี (Solidarity) และการต่างตอบ
แทน (reciprocity)  ซึ่งคุณสมบัติต่างๆ เหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นของชุมชนในเขตชนบท หรือชุมชน
เกษตรกรรมของไทย  ดังเช่นในงานศึกษาของพรชัย ตระกูลวรานนท์ (2554) เรื่อง ทุนทางสังคมกับการพัฒนา
กระบวนการทางสังคมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงวัย ที่มองว่า สังคมชนบทไทย หรือสังคมเกษตรกรรมมีฐานของทุน
ทางสังคมวัฒนธรรมที่เข้มแข็งจากระบบเครือข่าย และระบบอุปถัมภ์ที่มีอยู่เดิม     

 
2) ระเบียบวิธีวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นแนวทางหลักในการศึกษา โดยมีขั้นตอนการ
เลือกพ้ืนที่ในการศึกษา การออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา และการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้  

2.1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในงานศึกษาชิ้นนี้  ผู้ศึกษาเลือกชุมชนเกษตรกรรม ลุ่มแม่น้ ากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นกรณี
ตัวอย่างในการศึกษา ด้วยเหตุผลส าคัญ 2 ประการ ประการแรก พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ทางการเกษตรที่ส าคัญ
ของพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ าภาคกลางเนื่องจากมีเขื่อนชลประทาน และคลองส่งน้ าตัดผ่านกลางพ้ืนที่เพาะปลูก โดย
จากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นของผู้ศึกษา  พบว่า ในพ้ืนที่ดังกล่าวมีครัวเรือนอยู่ประมาณ 4 ,800 ครัวเรือน 
และประมาณร้อยละ 90 หรือประมาณ 4,320 ครัวเรือนอยู่ในภาคการเกษตร โดยครัวเรือนฯ ประมาณ 2 ใน 
3 เป็นครัวเรือนที่จ าเป็นต้องพ่ึงพาการกู้ยืมหนี้นอกระบบประการที่สอง ชุมชนเกษตรกรรม ลุ่มแม่น้ ากระเสียว 
เป็นพ้ืนที่ตัวอย่างความส าเร็จ (Best Practice) ของ “การบริหารจัดการน้ าโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของ
เกษตรกร” แห่งหนึ่ งของประเทศ โดยในปี  2554 องค์การสหประชาชาติ ได้มอบรางวัล“Fostering 
Participation in Policy Making Decisions through Innovative Mechanisms”  หรือ “รางวัลการสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจเชิงนโยบาย” ให้แก่เครือข่ายภาคประชา
สังคมในพ้ืนที่ลุ่มน้ ากระเสียว เพ่ือแสดงว่าการจัดการน้ าในพ้ืนที่ดังกล่าว เป็นการจัดการน้ าที่อยู่บนฐานของ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่อย่างแท้จริง และด้วยความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ดังกล่าว 
จึงเป็นอีกแรงจูงใจหนึ่งที่ท าให้ผู้ศึกษาเลือกใช้พื้นที่ดังกล่าวในงานศึกษาครั้งนี้  
 โดยผู้ศึกษาได้ท าการก าหนดขนาดตัวอย่าง และแบ่งสัดส่วนการเก็บข้อมูลจากตัวอย่างในพ้ืนที่ชุมชน
เกษตรกรในพ้ืนที่ต้นน้ า จ านวน 133 ครัวเรือน พ้ืนที่กลางน้ า จ านวน 61 ครัวเรือน และพ้ืนที่ปลายน้ า 140 
ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 300 ครัวเรือน   
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2.2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
แบบส ารวจแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ส่วนที่ 1ข้อมูลพ้ืนฐานครัวเรือน ประกอบด้วย อาชีพหลักของ

หัวหน้าครัวเรือน  จ านวนสมาชิกในครัวเรือน  รายได้และรายจ่ายด้านต่างๆ ของครัวเรือน และการถือครอง
ทรัพย์สินของครัวเรือน ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมหนี้สินของครัวเรือน ประกอบด้วย วัตถุประสงค์การ
กู้ยืม รูปแบบการกู้ยืม/การท าสัญญากู้ยืมอัตราดอกเบี้ยและ รูปแบบการติดตามหนี้/การช าระคืนหนี้  และส่วน
ที่ 3 ข้อมูลทุนทางสังคมของหัวหน้าครัวเรือนซึ่งแบ่งออกเป็น 6 มิติ ได้แก่ 1) ด้านการรวมกลุ่มและเครือข่าย  
2) ด้านความไว้วางใจและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  3) ด้านกิจกรรมร่วม และความร่วมมือ4) ด้านข่าวสาร และ
การสื่อสาร  5) ด้านการรวมกลุ่มทางสังคมและการผนวกรวมและ 6) ด้านการมีอ านาจ และกิจกรรมทางการ
เมืองโดยข้อค าถามในส่วนที่ 3 นี้ ดัดแปลงมาจาก “มาตรวัดทุนทางสังคม” ของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ที่ได้จัดท าในปี 2548 เพ่ือให้ข้อค าถามมีความสอดรับกับบริบท
เฉพาะของชุมชนเกษตรกรรมในลุ่มน้ ากระเสียวมากยิ่งขึ้น   ซึ่งส าหรับข้อค าถามในส่วนนี้ผู้ศึกษาได้ท าการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ผ่านการให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทฤษฎีสังคมวิทยา 
และผู้น าชุมชน ประเมินความเที่ยงตรงของเครื่องมือวัด (Index of Item-Objective Congruence: IOC)  
และท าการทดสอบความสอดคล้องภายในของข้อค าถาม (Reliability) ด้วย Cronbach's Alphaซึ่งผลปรากฏ
ว่าผ่านเกณฑ์ท่ีสามารถยอมรับได้ 

 
2.3) การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ศึกษาใช้สถิติเชิงพรรณนา และแบบจ าลอง Two-Part Models เพ่ือ (1) สร้างแบบจ าลองพยากรณ์

โอกาสของหัวหน้าครัวเรือนในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้นอกระบบที่เป็นธรรม (2) สร้างแบบจ าลองพยากรณ์อัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้   
Level 1 แบบจ าลองพยากรณ์โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้นอกระบบที่เป็นธรรม 

 Model 1 แบบจ าลองพยากรณ์โอกาสของหัวหน้าครัวเรือนในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้นอกระบบที่อัตรา
ดอกเบี้ยไม่สูงเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด 
 
 
 Model 2 แบบจ าลองพยากรณ์ โอกาสของหัวหน้าครัวเรือนในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้นอกระบบที่มี

การติดตามทวงถามหนี้ที่เป็นธรรม (ไม่มีลักษณะการข่มขู่คุกคาม/การเอาเปรียบผู้กู้)  
 

 
Level 2 แบบจ าลองพยากรณ์อัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืมหนี้นอกระบบ 
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5) ผลการศึกษา 

ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากครัวเรือนเกษตรกรจ านวน 300 ตัวอย่างพบว่า มีครัวเรือนเกษตรกร
เพียง 29 ครัวเรือนที่ไม่มีการกู้ยืมหนี้สิน ในขณะที่ 271 ครัวเรือนที่เหลือ เป็นครัวเรือนมีการกู้ยืมหนี้สินซึ่ง
แบ่งเป็นการกู้ยืมในระบบ จ านวน 23 ครัวเรือน  นอกระบบ จ านวน 213 ครัวเรือน และกู้ยืมทั้งหนี้ในระบบ
และนอกระบบ จ านวน 35 ครัวเรือน  

โดยในตารางที่ 2 แสดงอัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืมเฉลี่ย จ าแนกตามลักษณะการกู้ยืม และวัตถุประสงค์
การกู้ยืม  ซึ่งจะเห็นได้ว่าการกู้ยืมจากแหล่งเงินกู้นอกระบบจะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินกู้ในระบบประมาณ
ร้อยละ 5 ต่อปี และการกู้ยืมเพ่ือซื้อยานพาหนะมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงที่สุดเมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์การกู้
รูปแบบอ่ืนๆ  นอกจากนี้ยังพบว่า ในตลาดสินเชื่อนอกระบบในภาพรวม มีการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงเกิน
กว่าที่กฎหมายก าหนด โดยมีเพียงการกู้เพ่ือซื้อปัจจัยการผลิต และกู้เพ่ือใช้เป็นต้นทุนด าเนินการเกษตร ที่มี
อัตราดอกเบี้ยอยู่ในเกณฑ์ตามกฎหมาย  ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าในตลาดสินเชื่อนอกระบบมีความไม่เป็นธรรมใน
เรื่องการก าหนดอัตราดอกเบี้ยในมุมมองของมิติด้านกฎหมายอยู่ 

 

ตาราง 2 อัตราดอกเบี ยเฉลี่ย จ าแนกตามลักษณะการกู้ยืม และวัตถุประสงค์การกู้ยืม 
หน่วย : ร้อยละต่อปี 

วัตถุประสงค์การกู้ยืม 
แหล่งกู้ยืม 

ในระบบ นอกระบบ รวม 
ซื้อ/เช่าที่ดิน 10.6 16.3* 12.6 
ซื้อยานพาหนะ 12.5 17.8* 15.5* 
ซื้อปัจจัยการผลิต 8.6 15.0 14.7 
ต้นทุนด าเนินการเกษตร - 13.2 13.2 
ใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน 9.5 14.8 12.9 

รวม 10.2 15.5* 13.1 
* อัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด (มากกว่า 15% ต่อปี) 
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 นอกจากความไม่เป็นธรรมในด้านอัตราดอกเบี้ยแล้ว  การกู้ยืมนอกระบบยังมีปัญหาเรื่องความไม่เป็น
ธรรมในการติดตามและทวงถามหนี้อีกประการหนึ่งด้วย โดยจากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ในการกู้ยืมหนี้
นอกระบบมีปัญหาจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของลูกหนี้ เช่น โฆษณาประจานให้ลูกหนี้อับอายติดตามหนี้
จากบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ลูกหนี้ การบุกรุกพ้ืนที่ส่วนตัว หรือ ใช้การข่มขู่ หรือกรรโชกทรัพย์จากลูกหนี้  ในขณะที่
การกู้ยืมหนี้ในระบบจะไม่มีปัญหาในกรณีดังกล่าวมากนัก   

 
ตาราง 3 อัตราดอกเบี ยเฉลี่ย จ าแนกตามลักษณะการกู้ยืม และวัตถุประสงค์การกู้ยืม 

รูปแบบการติดตาม/ทวงถามหนี ที่ไม่เป็น
ธรรม 

ลักษณะการกู้ยืม 
ในระบบ นอกระบบ รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน 
ร้อย
ละ 

ใช้ก าลังบีบบังคับ หรือกระท าฝืนใจลูกหนี้ 0 0.0% 5 7.6% 5 6.2% 
ใช้การข่มขู่ หรือกรรโชกทรัพย์จากลูกหนี้ 0 0.0% 7 10.6% 7 8.6% 
บุกรุกพ้ืนที่ส่วนตัว เช่น ที่อยู่อาศัย 3 20.0% 12 18.2% 15 18.5% 
โฆษณา ประจานให้ลูกหนี้อับอาย 0 0.0% 15 22.7% 15 18.5% 
ล่อลวงลูกหนี้ให้เข้าใจผิด ด้วยข้อมูลเท็จ 0 0.0% 2 3.0% 2 2.5% 
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช าระคืนที่ท าให้  
ลูกหนี้เสียประโยชน์ 

10 66.7% 9 13.6% 19 23.5% 

ติดตามหนี้จากบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ลูกหนี้  
เช่น ญาติ คนรู้จัก 

2 13.3% 16 24.2% 18 22.2% 

รวม 15 100.0% 66 100.0% 81 100.0 
 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Two-Part Models ใน Level 1 แสดงให้เห็นว่าทุนทางสังคมท าให้
เกิดความเป็นธรรมในเรื่องอัตราดอกเบี้ยกู้ยืม (Model1) และความเป็นธรรมในการติดตามทวงถามหนี้ 
(Model2) อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 โดยมีทิศทางความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ 
ยิ่งระดับทุนทางสังคมของหัวหน้าครัวเรือนมีมาก จะยิ่งมีโอกาสท าให้เข้าถึงการกู้ยืมหนี้นอกระบบที่มีความเป็น
ธรรมทั้งในเรื่องดอกเบี้ย และการติดตามทวงถามหนี้ นอกจากนี้ยังมีตัวแปรอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กับโอกาสใน
การเข้าถึงแหล่งเงินกู้นอกระบบที่เป็นธรรม ได้แก่ ตัวแปรวัตถุประสงค์การกู้ยืม ตัวแปรประเภทของหลักทรัพย์
ค้ าประกันและตัวแปรจ านวนเงินที่กู้ยืม ที่ระดับนัยยะส าคัญ 0.05  
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ตาราง 4 แบบจ าลอง Two-Part Models 

ตัวแปร 

Two-Part Models :Level 1 Two-Part Models 
:Level 2 Model 1 Model 2 

Coef
. 

z Sig. 
Coef

. 
z Sig. Coef. z Sig. 

วัตถุประสงค์การกู้ยืม                   
 - ซื้อ/เช่าที่ดิน -0.05 -1.44 0.14 0.01 0.32 0.16 0.98 2.90 0.01* 
 - ซื้อยานพาหนะ -1.66 -3.60 0.03* -0.09 -.99 0.10 2.64 2.78 0.02* 
 - ซื้อปัจจัยการผลิต -0.46 -2.84 0.04* 0.01 0.51 0.12 -1.81 -3.16 0.03* 
 - ต้นทุนด าเนินการเกษตร 0.00 0.48 0.11 0.33 0.88 0.37 -1.46 -2.15 0.01* 
ประเภทของหลักทรัพย์ค้ า
ประกัน           
 - หลักทรัพย์ (บ้าน,ที่ดิน) 1.94 2.94 0.00** 1.06 3.20 0.01* -4.32 -8.33 0.00** 
 - บุคคล -0.96 3.03 0.02* 0.15 1.08 0.09 1.70 1.44 0.09 
จ านวนเงินที่กู้ยืม -0.83 -.08 0.03* -0.45 2.52 0.02* -0.09 -7.69 0.00** 
ระดับทุนทางสังคมของผู้กู้ ** 1.65 4.90 0.00** 1.34 4.57 0.00** -0.15 -8.16 0.00** 
สัมประสิทธิ์ค่าคงที่ -0.23 1.71 0.02* -0.14 2.88 0.04* 8.65 3.10 0.01* 
* Sig = 0.05  ** Sig = 0.00 

 
ในขณะที่ผลการวิเคราะห์ Two-Part Models ใน Level 2 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรทุนทางสังคมมี

ความสัมพันธ์กับอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมหนี้นอกระบบ ที่ระดับนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 โดยมีทิศทาง
ความสัมพันธ์เป็นแบบผกผันกัน กล่าวคือ ยิ่งระดับทุนทางสังคมของหัวหน้าครัวเรือนมีมากเท่าใดยิ่งส่งผลท า
ให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงมากเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีตัวแปรอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กับอัตราดอกเบี้ย ได้แก่ ตัว
แปรวัตถุประสงค์การกู้ยืม ตัวแปรประเภทของหลักทรัพย์ค้ าประกัน และตัวแปรจ านวนเงินที่กู้ยืม  ทั้งนี้ จาก
ผลการวิเคราะห์ พบว่า แบบจ าลองอัตราดอกเบี้ยมีค่า Adjusted R Square เท่ากับ 0.725 หรือกล่าวได้ว่า 
ตัวแปรอิสระในแบบจ าลองมีความสามารถในการพยากรณ์ความแปรผันของตัวแปรอัตราดอกเบี้ยมากถึง 
72.5% 

 
6) สรุป อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ก) ทุนทางสังคมเป็นปัจจัยส าคัญที่แก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมในการกู้ยืม
หนี้นอกระบบได้  ทั้งในมิติเรื่องความไม่เป็นธรรมในอัตราการกู้ยืม และในมิติของการติดตามทวงถามหนี้  และ 
ข)ทุนทางสังคมสามารถลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในตลาดสินเชื่อนอกระบบ ซึ่งเป็นตลาดที่ความไว้เนื้อเชื่ อใจมี
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ส่วนส าคัญในการก าหนดอัตราดอกเบี้ย  โดยทุนทางสังคมจะท าหน้าที่ในการลดต้นทุนการท าธุรกรรมทางการ
เงิน หรือ Transaction Cost  ซึ่งนับเป็นองค์ประกอบหลักในการคิดค านวณอัตราดอกเบี้ยให้ลดต่ าลง ซึ่งผล
การศึกษานี้สอดคล้องกับแนวคิดของ H. M. S. Priyanath (2015) และ Fukuyama (1995) ที่เสนอว่า ทุน
ทางสังคมเป็นกลไกส าคัญที่ท าให้วิถีชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์สามารถด าเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุนในการด าเนินงานด้านธุรกิจ และช่วยให้ข้อตกลงที่ต้องท าด้วยการบังคับ และ
ควบคุมลดความยุ่งยากลงดังนั้น ผลการศึกษาชิ้นนี้จึงเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ชิ้นส าคัญที่แสดงให้เห็นว่า “ทุน
ทางสังคม” มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจ และสามารถแปลงสภาพเสมือนหนึ่งเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันให้กับผู้กู้ได้ 

ส าหรับตลาดสินเชื่อในระบบ (Formal Financial) ของไทยการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ หรือ การ
พิจารณาหลักทรัพย์ค้ าประกันยังจ ากัดอยู่เพียงหลักทรัพย์ที่สามารถตีมูลค่าเป็นตัวเงินได้ เช่น ที่ดิน สิ่งปลูก
สร้าง หรือใช้บุคคลที่มีต าแหน่งหน้าที่มั่นคง เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน  ซึ่งรูปแบบการพิจารณาหลักทรัพย์ด้วย
วิธีการดังกล่าวท าให้เกิดข้อจ ากัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของครัวเรือนภาคการเกษตร ซึ่งแตกต่างจาก
ประเทศก าลังพัฒนาหลายๆ ประเทศ เช่น ประเทศศรีลั งกา ที่ ได้น าระบบการเงินระดับฐานราก 
(Microfinance) มาใช้ในการแก้ปัญหาการขาดหลักทรัพย์ค้ าประกันของผู้กู้  ทั้งนี้ ระบบการเงินดังกล่าวอาศัย
ทุนทางสังคมและการสร้างเครือข่ายในชุมชนเป็นฐานในการปล่อยสินเชื่อ โดยเริ่มต้นจากการให้คนในชุมชนที่มี
ความสนิทสนมคุ้นเคย และมีความเชื่อใจต่อกัน  รวมตัวกันเป็นกลุ่มขนาดเล็ก กลุ่มละ 4-5 คน และสมาชิกใน
กลุ่มจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันกู้ยืมเงินจากธนาคารของรัฐทั้งนี้ ผู้กู้จะใช้บุคคลในกลุ่มเป็นผู้ค้ าประกัน โดย
ธนาคารจะไม่ก าหนดว่าบุคคลค้ าประกันต้องมีต าแหน่งหน้าที่มั่นคง  หรือมีหลักทรัพย์อ่ืนใดมาค้ าประกันใน
การปล่อยกู้  และภายหลังจากที่ผู้กู้ช าระคืนเงินกู้แก่ธนาคารแล้ว สมาชิกคนอ่ืนๆ ในกลุ่มจึงจะสามารถกู้
สินเชื่อจากธนาคารต่อได้  โดยวิธีการดังกล่าวนี้  ธนาคารจะอาศัยความเชื่อใจของสมาชิกในกลุ่มที่มีต่อตัวผู้กู้
เป็นหลักทรัพย์ในการกู้ยืม  ซึ่งการปล่อยสินเชื่อในลักษณะนี้  นับว่าสอดคล้องกับบริบทของสังคมเกษตรกรรม
ไทย ซึ่งมีทุนทางสังคมเป็นฐาน จึงนับว่าเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรไทย
ทีส่ าคัญแนวทางหนึ่งซึ่งรัฐบาลควรหยิบขึ้นมาพิจารณา 
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พลวัตการท านา และการปรับตัวของครัวเรือนชาวนาจังหวัดพัทลุง 
กรณีศึกษาชุมชน บ้านระหว่างควน ต าบลพนมวังก์ อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

Dynamic  of  Farming and Adapting  Farmer  households at Phatthalung 
Case study Ban Rawangkhuan Tambon Phanomwang 

Amphoe Khuankhanun Phatthalung Province 
 

จันทร์สุดา ยอดราช1, พรไทย ศิริสาธิตกิจ2, นิสากร กล้าณรงค์3 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพัฒนาการในการท านาของชุมชนและศึกษากระบวนการ
ปรับตัวในการท านาของครัวเรือนชาวนาจังหวัดพัทลุง กรณีศึกษาชุมชนบ้านระหว่างควน  ต าบลพนมวังก์ 
อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  โดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน 
ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้อาวุโสและชาวนาในชุมชน จ านวน 30 คน วิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นที่ก าหนดเพ่ือ
ตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย แล้วน าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ 

ผลการวิจัยพบว่า บ้านระหว่างควน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต าบลพนมวังก์ อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 
มีพ้ืนที่ประมาณ 2,400 ไร่ เป็นพ้ืนที่ทางการเกษตรประมาณ 1,472 ไร่ ในปี พ.ศ. 2556  มีพ้ืนที่ปลูกข้าว 
514 ไร่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 จากข้อมูลชาวนาที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร มีชาวนาถือครองที่ดินที่เป็นพ้ืนที่
ปลูกข้าวเหลือเพียง 287 ไร่ (ส านักงานเกษตรอ าเภอควนขนุน) ในขณะที่พ้ืนที่ปลูกยางพารากลับเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 และต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ได้น าปาล์มน้ ามันมาปลูกในพ้ืนที่ การ
เพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ปลูกยางพาราและปาล์มน้ ามันส่งผลให้พ้ืนที่ปลูกข้าวลดลงแม้ว่าพ้ืนที่ปลูกยางพาราและ
ปาล์มน้ ามัน จะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีครัวเรือนที่ประกอบอาชีพท านาปลูกข้าวซึ่ง
ตระหนักถึงความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหารในปัจจุบันประมาณ 40-45 ครัวเรือน  การด ารงอยู่
ของชาวนาบ้านระหว่างควนมีกระบวนการปรับตัวปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมี
พัฒนาการในการท านา สามารถแบ่งช่วงเวลาเป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่ 1) ยุคการท านาเพื่อยังชีพ (พ.ศ.2455 
-2510) 2) ยุคการท านาเพ่ือการค้าเป็นรายได้หลักของครัวเรือน (พ.ศ. 2510-2540) และ 3) ยุคการ
ปรับเปลี่ยนวิถีการท านาสู่การผลิตที่หลากหลาย (พ.ศ.2540-ปัจจุบัน) ส าหรับการปรับตัวในการท านาของ

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาไทยคดีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   มหาวิทยาลัย 
ทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา E-mail : air_30112530@hotmail.co.th 
2 อาจารย์ที่ปรึกษาหลักดร.,อาจารย์สาขาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  
E-mail : Pornthai2517@gmail.co.th 
3  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.,อาจารย์สาขาวิชาภมูิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์     
มหาวิทยาลยัทักษิณ E-mail :  Jklanarong@gmail.co.th 
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ครัวเรือนชาวนามีรูปแบบการปรับตัว 3 รูปแบบ คือ 1) การรวมกลุ่มแปรรูปข้าว 2) การปลูกพืชเศรษฐกิจ
ที่หลากหลาย และ 3) การปรับใช้แรงงานในครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม 
 

ค าส าคัญ : พลวัตการท านาและการปรับตัวของครัวเรือนชาวนา, จังหวัดพัทลุง 
 

Abstract 

The purposes of this research were to develop farming of community and to 
study adaptation process of households at Phatthalung case study Ban Rawangkhuan 
Tambon Phanomwang Amphoe Khuan Khanun Phatthalung Province. The research 
methodology was a qualitative research. The methods used in this study were in-depth 
interview of the community leader, local wisdom, senior and farmers were thirty Key 
informants. Analysis data on defined issues to fulfill the objective. The data was analyzed 
by descriptive data. 

The finding of this research that Ban Rawangkhuan is situated in Moo 2 Tambon 
Phanomwang Amphoe Khuan Khanun Phatthalung Province  which has an approximate 
area of 2,400 rais ,consist of 1,472 rais of agricultural area in 2012 and 514 rais of paddy 
cultivation In 2016 from registration farmer database, Farmer whom landowner have only 
287 rais of paddy  cultivation. (Phatthalung Provincial Agricultural Extension Office )  In 
contrast, rubber plantation area has increased continuously since 1997, Then there were 
palm oil plantation in 2009.Because of increasing of rubber  and palm oil plantation area 
was caused of paddy cultivation area reduced, Even if rubber and palm oil plantation 
area will increase continuously. Even though there were still 40-50 farmer’s household 
did paddy cultivation. Most of them have realized to security and safety food. Living of 
farmer at Ban Rawangkhuan has adaptation process in mode of production gradually 
which development for paddy cultivation can be separated to three periods 1) period of 
paddy cultivation for living (1912- 1967)   2)  period of paddy cultivation to trade for 
income of household(1967-1997)  3) period of transformation on paddy cultivation into 
several production (1997 – at the present) . The model of adaptation has three patterns 
1) The group of rice process, 2) The plantation various economic crops and 3) Adaptation 
in household worker non-agricultural 
 

Keywords: Dynamic of farming and adapting farmer households, Phatthalung Province 
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บทน า 
 จังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่ในภาคใต้ฝั่งตะวันออกของประเทศไทย มีพ้ืนที่ถือครองเพ่ือท าการเกษตร 
1,533,676.92 ไร่ หรือร้อยละ 71.66 ของพ้ืนที่ทั้งหมด แยกเป็นยางพาราปลูกมากที่สุด พ้ืนที่ปลูก จ านวน 
903,438.66 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 58.91 ของพ้ืนที่ท าการเกษตร รองลงมาปลูกข้าว พ้ืนที่ปลูก จ านวน 
139,148 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.07 ของพ้ืนที่ท าการเกษตร ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก พื้นที่ปลูก จ านวน 
126,124.91 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.22 ของพ้ืนที่ท าการเกษตร และพ้ืนที่อ่ืน ๆ เช่น บ่อปลา บ่อกุ้ง ทุ่งหญ้า
เลี้ยงสัตว์ คอกปศุสัตว์ และพ้ืนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ จ านวน 364,874 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.80 ของพ้ืนที่ท า
การเกษตร (ส านักงานจังหวัดพัทลุง, 2559) เป็นแหล่งผลิตข้าวที่ส าคัญของภาคใต้ สามารถปลูกและผลิต
ได้มากเป็นล าดับที่ 3 รองจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลา นอกจากนี้ยังปลูกข้าว เป็นพืช
หลักของจังหวัดที่มีเนื้อที่ปลูกมากเป็นอันดับ 2 รองจากยางพารา โดยพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปีลดลงตามล าดับ  
(ส านักงานจงัหวัดพัทลุง, 2559)   
 
ตารางที่ 1  แสดงพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ยางพารา และปาล์มน้ ามันของจังหวัดพัทลุง   

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2558 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 
  จากตารางที่ 1  การศึกษาข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่ปลูกข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ยางพารา และปาล์มน้ ามัน
ของจังหวัดพัทลุง พบว่า พ้ืนที่ปลูกข้าวของจังหวัดพัทลุงลดลงอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากการ
ปรับเปลี่ยนวิถีการด ารงชีพของชาวนาในจังหวัดพัทลุง ซึ่งมีด้วยกันหลายสาเหตุ  อาทิ ผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติ  ราคาข้าวเปลือกตกต่ า และการเสื่อมคุณภาพของดิน ท าให้รายได้จากการท านาที่น้อยกว่าไม่
สามารถสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้กับคนในจังหวัดได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับพลวัต

ปี 
พ.ศ. 

พื นที่ปลูกข้าวนาปี 
(ไร่) 

พื นที่ปลูกข้าวนาปรัง 
(ไร่) 

พื นที่ปลูกยางพารา 
 (ไร่) 

พื นที่ปลูกปาล์ม 
 (ไร่) 

2550 407,622 - 538,411 8,894 
2551 362,492 70,437 538,477 10,088 
2552 361,669 91,306 548,407 12,170 
2553 152,682 93,402 569,675 28,500 
2554 145,051 42,183 602,594 26,240 
2555 142,484 84,012 607,412 30,289 
2556 141,202 77,803 775,846 37,345 
2557 136,538 67,551 776,881 41,561 
2558 133,931 64,840 776,988 42,032 
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เศรษฐกิจข้าวในภาคใต้ของประเทศไทยของวีระศักดิ์ คงฤทธิ์ และ สุวัจนี เพชรรัตน์  (2556) ว่าในช่วง 15 
ปีที่ผ่านมาราคาปาล์มน้ ามันและราคายางพาราเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ราคาข้าวเปลือกโดย
เปรียบเทียบต่ ากว่าราคาปาล์มน้ ามันและราคายางพารามาก ท าให้ชาวนาในภาคใต้ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่นาไป
ปลูกยางพาราหรือปาล์มน้ ามันมากขึ้น ส่งผลให้ พ้ืนที่ปลูกข้าวในภาคใต้ลดลง และก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและการปรับตัวในการท านาของครัวเรือนชาวนาในจังหวัดพัทลุง การลดลงอย่างรวดเร็วของ
พ้ืนที่นาข้าวและการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ปลูกยางพาราและปาล์มน้ ามันของชาวนาในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง 
ก่อให้เกิดความน่าเป็นห่วงต่อความสมดุลและความมั่นคงด้านอาหารในพ้ืนที่ภาคใต้  เนื่องจากจังหวัด
พัทลุงถือเป็นแหล่งปลูกข้าวที่ส าคัญของภาคใต้  

จากการข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพลวัตการท านา และการปรับตัวของครัวเรือนชาวนา
ของชาวนาในจังหวัดพัทลุง โดยการเลือกพ้ืนที่บ้านระหว่างควน ต าบลพนมวังก์ อ าเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุงเป็นพ้ืนที่ศึกษา เนื่องจากพ้ืนที่ท านาปลูกข้าวของชุมชนบ้านระหว่างควนลดลงอย่างต่อเนื่องใน
ขณะที่พ้ืนที่ปลูกยางพารากลับเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 และต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ได้
น าปาล์มน้ ามันมาปลูกในพ้ืนที่ ปัจจุบัน มีพ้ืนที่ปลูกประมาณ 50 ไร่  (นายสนิท หมวดสังข์, 2560)1 การ
เพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ปลูกยาพาราและปาล์มน้ ามันส่งผลให้พ้ืนที่ปลูกข้าวลดลง  เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับพลวัตเศรษฐกิจข้าวในภาคใต้ของประเทศไทยของวีระศักดิ์ คงฤทธิ์ และสุวัจนี 
เพชรรัตน์(2556) แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีครัวเรือนที่ประกอบอาชีพท านาปลูกข้าวซึ่งตระหนักถึงความมั่ง
คงและความปลอดภัยด้านอาหาร เหลืออยู่ในชุมชนบ้านระหว่างควน ในปัจจุบันประมาณ 40-45 
ครัวเรือน และมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันด้วยการแบ่งพ้ืนที่ท าไร่นาสวนผสม  
ประกอบอาชีพภาคบริการ ตลอดจนแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพในการปลูกข้าว เช่น 
การปลูกข้าวตามวิถีเกษตรอินทรีย์เจาะตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพ และการรวมกลุ่มเพ่ือแปรรูปข้าว เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมของข้าว โดยการตั้งกลุ่มแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือภายใต้ชื่อ “ ข้าวกล้อง 
ข้าวซ้อมมือพนมวังก์" เพ่ือรับมือกับความแปลงเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้น สร้างความมั่งคงทางด้านอาหารและ
ความยั่งยืนในการด ารงชีพของตนเอง  ครอบครัว และชุมชน  งานวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
พัฒนาการในการท านาและเพ่ือศึกษากระบวนการปรับตัวในการท านาของครัวเรือนชาวนาบ้านระหว่าง
ควน ต าบลพนมวังก์ อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  
 
 
  

                                                           
1สัมภาษณ์ เมื่อวันที่  1 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2560 
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วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มุ่งเน้นการศึกษาพัฒนาการการปรับตัวของครัวเรือนชาวนาท่ามกลาง  การ

เปลี่ยนแปลงของสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม  ที่มีความหลากหลายของวิถี
ชีวิตของชาวนาในแต่ละบริบทของพ้ืนที่  และสามารถน าต้นทุนในการด ารงชีพที่มีอยู่มาใช้ในการปรับตัว  
เพ่ือความมั่นคงในการด ารงชีพของครัวเรือนชาวนาผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมเพ่ือศึกษาการปรับตัวของ
ครัวเรือนชาวนามี  2 ด้าน ประกอบด้วยแนวคิดการด ารงชีพอย่างยั่งยืน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพลวัต
การท านาและการการปรับตัว การเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตของชาวนาในภาคใต้และในประเทศไทย ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้  

การท าความเข้าใจชาวนาบนกรอบแนวคิดการด ารงชีพอย่างยั่งยืน (Sustainable Livelihoods)
ที่จะท าความเข้าใจเกี่ยวกับการท ากิจกรรมทางการเกษตรและระบบการด ารงชีพของคนในชนบท ริเริ่ม
โดย โรเบิร์ต แชมเบอร์ (Robert Chambers) และ กอร์ดอน คอนเวย์ (Gordon Conway) ได้นิยาม
ความหมายของการด ารงชีพ (Livelihoods) ว่าเป็นความสามารถ (Capabilities) ทรัพยากร(Assets)และ  
กิจกรรมในการด าเนินชีวิต (Activities) ที่มีความจ าเป็นในการด ารงชีพของมนุษย์ และการด ารงชีพจะ
ยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์มีการปรับตัวสามารถรับมือกับปัญหาได้ดี สามารถลดความตึงเครียด และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ อีกทั้งการด ารงไว้หรือปรับปรุงความสามารถ และทรัพย์สินและการจัดหาโอกาสใน
การด ารงชีพอย่างยั่งยืนส าหรับรุ่นถัดไป และการฟ้ืนฟูความสามารถและรักษาการใช้ประโยชน์จากทรัพย์
สินทรัพย์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยไม่ท าลายฐานทรัพยากรธรรมชาติ (Robert Chambersand 
Gordon  Conway, 1991) ขณะที่ แฟรงค์ เอลลิส (Frank Ellis) ได้เพ่ิมเติมมิติทางด้านการเข้าถึงทุนใน
การด ารงชีวิต (Access) ให้กับการด ารงชีพอย่างยั่งยืน กล่าวคือ การด ารงชีพ ประกอบด้วย ทุนทาง
ธรรมชาติ ทุนกายภาพ ทุนมนุษย์ ทุนการเงิน และทุนทางสังคม รวมทั้งกิจกรรม และการเข้าถึงทรัพยากร
ต่างๆ ซึ่งถูกควบคุมก ากับโดยสถาบันและความสัมพันธ์ทางสังคม  ปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวก าหนดการอยู่อย่าง
มีคุณภาพของปัจเจกบุคลหรือครัวเรือน (Ellis, 2000 อ้างถึงใน พรไทย ศิริสาธิตกิจ, 2557) 
 แนวความคิดการด ารงชีพอย่างยั่งยืน เป็นแนวความคิดที่น าประยุกต์ใช้ในการท าความเข้าใจ
ชุมชน และวิเคราะห์ระบบการผลิตพืช  เพ่ือช่วยให้เพ่ิมความเข้าใจในธรรมชาติของความยากจนได้ดีขึ้น 
และมีเป้าหมายที่จะน าไปใช้เป็นเครื่องมือการท างานพัฒนาเพ่ือลดความยากจน โดย Department for 
International Development (DFID) ได้น าแนวคิดนี้ไปพัฒนาโครงการต่างๆ โดยมีกรอบแนวคิด 
การด ารงชีพอย่างยั่งยืน ที่จะท าความเข้าใจ ระบบการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการสนับสนุนโอกาสในการ
ปรับปรุงเพ่ือลดความยากจน การท าความเข้าใจการด ารงชีพอย่างยั่งยืน อาศัยแนวความคิดหลัก 6 
ประการ ดังนี้  
  1)  คน เป็ นศูนย์กลาง (people-centered) เพ่ื อถือว่ าคน เป็ นศูนย์กลางและมี
ความส าคัญในการพัฒนา 
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  2) องค์รวม (holistic) ทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันไม่แยกส่วน เพ่ือท า
ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างที่มีอิทธิพลและผลกระทบที่เชื่อมโยงกับการด าเนินชีวิต ยอมรับวิถีที่
หลากหลายของการด ารงชีวิต ค้นหาเพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์ที่หลากหลายของการด ารงชีวิต 
  3)  พลวัต (dynamic) ค้นหาเพ่ือท าความเข้าใจและเรียนรู้จากการเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือที่จะสามารถสนับสนุนผลทางบวก บรรเทาผลทางลบ ที่จะเกิดขึ้นจากผลกระทบภายนอก 
  4) สร้างบนความเข้มแข็ง (building on strengths) หลักการส าคัญคือการเริ่มวิเคราะห์
ความเข้มแข็ง มากกว่าความต้องการ 
  5) เชื่อมโยงมหภาคและจุลภาค (macro-micro links) แนวทางการศึกษาการด ารงชีพ
อย่างยั่งยืน ต้องการที่จะเป็นจุดเชื่อมช่องว่างระหว่างระดับนโยบาย สถาบัน ถึงระดับชุมชนและรายบุคคล 
  6) ความยั่งยืน (sustainability) เป็นการประเมินความยั่งยืนจาก 4 องค์ประกอบหลัก
คือสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และสถาบัน 
  

กรอบการท างานตามแนวคิดการด ารงชีพอย่างยั่งยืนเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ที่จะน าไปสู่
เป้าหมายในการด ารงชีพของเกษตรกรซึ่งมี องค์ประกอบ 5 ประการ คือ 
  1) องค์ประกอบด้านบริบทของความอ่อนแอและไม่แน่นอน (vulnerability context) 
เป็นภาวะที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบโดยตรงต่อทรัพย์สิน และผลลัพธ์จากวิถีการด าเนินชีวิต ได้แก่ภาวะที่
เกิดผลกระทบอย่างทันทีทันใดและรุนแรงส่งผลเสียหายต่อการด ารงชีพ ภาวะแนวโน้มของการเคลื่อนไหว
ของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อวิถีการด ารงและการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล  
  2) ทรัพย์สินในการด ารงชีพ (livelihoods assets) เป็นต้นทุนที่เกษตรกรน ามาใช้ใน
กระบวนการด ารงชีพ ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเกิดผลลัพธ์ มีผลต่อโอกาสการเลือกวิถีการด ารง
ชีพ ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากบริบทความอ่อนแอ และการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างและสถาบัน 
ประกอบด้วย ทุนทางมนุษย์ทุนทางธรรมชาติ ทุนทางการเงินทุนทางกายภาพและทุนทางสังคม  
  3) การเปลี่ ยนผ่ านโครงสร้างและกระบวนการ (transforming structures and 
processes) เป็นองค์ประกอบที่มีผลกระทบโดยตรงที่ท าให้เกิดความอ่อนแอในกระบวนการ และส่งผลต่อ
การเลือกวิถีการด ารงชีพ มีส่วนประกอบย่อย 2 ส่วนคือโครงสร้าง) มี 2 ระดับคือระดับสาธารณะ และ
ระดับเอกชน เช่น รัฐบาลองค์กร ประชาสังคมกระบวนการ หมายถึง ส่วนขับเคลื่อนของโครงสร้าง เช่น 
นโยบายกฎหมาย ข้อก าหนด สถาบัน และวัฒนธรรม 
  4)  ยุทธวิธีการด ารงชีพ (livelihoods strategies) เป็นทางเลือก โอกาส ที่เกษตรกรใช้
เป็นกลยุทธ์ในการด าเนินชีวิต ซึ่งจะมีลักษณะของความหลากหลาย ตามลักษณะพ้ืนที่ ภูมิประเทศ ที่ถือ
ครอง และช่วงเวลา เป็นลักษณะที่เคลื่อนไหว กระจายหลายสถานที่และเชื่อมโยง  
  5) ผลลัพธ์การด ารงชีพ (Livelihoods Outcomes) ผลลัพธ์การด ารงชีพ คือความส าเร็จ
ที่ได้จากการใช้ยุทธศาสตร์ในการด ารงชีพ ได้แก่ การมีรายได้เพ่ิมขึ้น การเพ่ิมการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ความ
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อ่อนแอและความไม่แน่นอนที่ลดลง ความมั่นคงด้านอาหารที่เพ่ิมมากขึ้น การใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืนขึ้น โดย
ผลลัพธ์จากการด ารงชีพช่วยให้เห็นที่มาและที่ไปของการตัดสินใจในการเลือก และการกระท าตลอดจน
เหตุผลในการให้ความส าคัญต่อทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่ นอกจากนี้แล้วผลลัพธ์การด ารงชีพยังมีอิทธิพล
โดยตรงต่อทุน/ทรัพยากรตลอดจนพลวัตการเปลี่ยนแปลงของทุน/ทรัพยากร ทั้งนี้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และ
ความส าเร็จในการรับมือกับวิกฤตต่าง ๆ ย่อมส่งผลต่อแนวทางการเลือกใช้ทุน/ทรัพยากรต่อไป (ปิ่นแก้ว 
เหลืองอร่ามศร,ี 2550) 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

พลวัตเศรษฐกิจชุมชนลุ่มน้ าไชยา ของ พรพิไล เลิศวิชา (2545) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา
พลวัตเศรษฐกิจชุมชนลุ่มน้ าไชยา ผลการศึกษาพบว่าการปรับตัวในกระบวนการผลิตของครัวเรือนและ
เครือข่ายชุมชนที่ให้ความส าคัญกับการพ่ึงพิงช่วยเหลือระหว่างกัน รวมทั้งการปฏิเสธและต่อต้านการเข้า
มาท าลายทรัพยากรของกลุ่มนายทุน โดยใช้พ้ืนฐานแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนที่เน้นระบบคุณค่าของการ
ช่วยเหลือกันในชุมชน ระบบความสัมพันธ์ และองค์ความรู้ของชุมชนว่าสามารถถ่วงดุลการเปลี่ยนแปลงได้
น้อยลง ในขณะเดียวกันระบบการผลิตในชุมชนที่เคยพ่ึงพากันในชุมชนก็ต้องปรับตัวเพ่ือพ่ึงพาเศรษฐกิจ
จากภายนอกชุมชนมากยิ่งขึ้น โดยมีวิธีการปรับตัวของครัวเรือนชาวนา คือ 1) มีการบุกเบิกที่ดินใหม่และ
การพยายามครอบครองที่ดินในหลายนิเวศเพ่ือให้ครัวเรือนสามารถมีระบบการผลิตที่หลากหลายที่เป็นทั้ง
ชาวนา ชาวสวน ชาวประมงไปในเวลาเดียวกัน 2) มีการปรับตัวโดยใช้ครอบครัวเป็นหน่วยการผลิตหลัก 
ใช้แรงงานอย่างเข้มข้นเพ่ือรักษาการผลิตข้าว 3) มีระบบการจ้างแรงงานเพ่ือชดเชยการจ้างแรงงานใน
กิจกรรมการผลิตบางขั้นตอน 4) มีการจ้างแรงงานทุกขั้นตอนการผลิต และ 5) การลดพ้ืนที่การผลิตลงให้
เหมาะสมกับแรงงานในครัวเรือนเพื่อไม่ต้องจ้างแรงงาน 
 การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจชาวนาอีสานกรณีชาวนาลุ่มน้ าพองของ มณีมัย ทองอยู่ (2546) ที่
ศึกษาพบว่าการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจชาวนาการปรับตัว และประเมินผลกระทบของการปรับตัวของ
ชาวนาที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจของชาวนาโด ยส่วนรวมของชาวนาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือถูกก าหนดด้วยสองพลังที่ส่งผลต่อกัน คือเศรษฐกิจการเมืองระดับมหาภาคซึ่งภาค
อีสานเป็นส่วนหนึ่ง และพลังขับเคลื่อนในระดับจุลภาคภายในเศรษฐกิจและสังคมชาวนาเอง รวมทั้ง
ครอบครัวชาวนาด้วยครอบครัวชาวนาจ าต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่คุกคาม ระดับการบริโภค
และการอยู่ดีกินดีของสมาชิกของครอบครัว ประเด็นปัญหาพบว่า แม้ว่าครอบครัวในชนบทจะมีวิถีการ
ปรับตัวที่แตกต่างกันไป แต่ก็ปรากฏว่าครอบครัวชาวนาอีสานมีเป้าหมายร่วมกัน คือตอบสนองความ
จ าเป็นในการด ารงชีพของสมาชิกในครัวเรือนด้วยยุทธศาสตร์ที่ ส าคัญคือ 1) การแตกกิจกรรมของ
เศรษฐกิจของครอบครัวจากการท าไร่ ท านา ไปสู่การท านานอกการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอพยพ
ไปหางานท าในต่างถิ่น  2) การที่ยังคงปลูกข้าวเพ่ือบริโภคในครอบครัวต่อไป โดยการระดมเงินตราจาก
แหล่งต่างๆ รวมทั้งรายได้จากการท างานนอกการเกษตร มาใช้ในการลงทุน 3) การรักษาที่ดินเพ่ือการท า
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การเกษตรเอาไว้ 4) การรักษาบทบาทของครอบครัวในฐานะเป็นหน่วยจัดสรรแรงงานและการจัด
ทรัพยากรให้แก่สมาชิกในครัวเรือนนอกจากนั้นยังชี้ให้เห็นว่าครอบครัวบางครอบครัวมีความสามารถใน
การสะสมทุนได้บ้างและบางส่วนในกลุ่มนี้ได้เริ่มลงทุนในกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงจากท่ีเป้าหมายเพื่อการอยู่
รอด มาเป็นหน่วยทางเศรษฐกิจตัดสินใจบนพื้นฐานการวินิจฉัยด้วยหลักเหตุผลงานวิจัยนี้ยังพบอีกว่า การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจชาวนาในพ้ืนที่ที่ศึกษามีรูปแบบแตกต่างกันแต่ยังมีลักษณะร่วมบางประการที่
ส าคัญ รูปแบบที่แตกต่างกัน 3 รูปแบบ 1) แบบที่ชาวนาส่วนหนึ่งสามารถลงทุนเป็นผู้ประกอบการอิสระ
รายย่อยที่ประสบผลส าเร็จได้ 2) แบบที่ก่อตัวขึ้นในเขตชลประทานซึ่งมีการพัฒนาในสาขาเกษตรกรรมใน
ลักษณะที่ผลิตอย่างเข้มข้นและการแตกกิจกรรมทางด้านการเกษตรที่หลากหลายซึ่งก่อให้เกิดการสร้าง
งานสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น ซึ่งเอ้ือต่อการด ารงชีพของชาวนาส่วนใหญ่ได้  และแบบที่ 3) คือการผลิตใน
สาขาการเกษตรไม่สามารถสร้างผลผลิตพอเพียงต่อการด ารงชีพ ประกอบกับการเติบโตของวิสาหกิจใน
ชนบทมีอยู่อย่างจ ากัดท าให้ครอบครัวชาวนาส่วนใหญ่ต้องจัดสรรแรงงานส่วนหนึ่งออกไปรับจ้างต่างถ่ินแต่
ก็ยังไม่ละท้ิงการเกษตรเสียที่เดียว และยังรักษาท่ีดินไว้อีกด้วย 
  
 การเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตของสังคมชาวนาลุ่มน้ าชีกรณีศึกษา: บ้านหนองผือ ต าบลหนองบัว
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามของ กนกพร รัตนสุธีระกุล (2557) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาบริบท
ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ระบบนิเวศของสังคมชาวนาลุ่มน้ าชี กระบวนการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิต
ของสังคมชาวนา และพลวัตของการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตของสังคมชาวนา โดยวิธีการศึกษาใช้วิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างประกอบดัวย ผู้รู้ ได้แก่ ผู้อาวุโสในชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน  จ านวน 5 คน 
ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพท าการเกษตร โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่าง แบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 45 
ครัวเรือน ผลการศึกษาพบว่า บ้านหนองผือตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยลักษณะทาง
ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มขนาดใหญ่ ติดกับล าน้ าชีมีพ้ืนที่ทั้งหมด 5,441 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่การเกษตร 5,218 
ไร่ และเป็นที่ตั้งหมู่บ้านจ านวน 100 ไร่ จากสภาพภูมิประเทศดังกล่าว ส่งผลให้บ้านหนองผือ มักประสบ
ปัญหาน้ าท่วมอยู่เป็นประจ าในฤดูฝนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา ปีละ 2 ครั้งคือ นาปี และนา
ปรัง ส่วนอาชีพเสริมคือการปลูกผักเพ่ือขาย ความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นไปในลักษณะการช่วยเหลือกันเป็น
เครือญาติ (Kinship) ชาวบ้านยังคงยึดถือวิถีวัฒนธรรมประเพณีอีสาน บ้านหนองผือมีกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตของสังคมชาวนาบ้านหนองผืออย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยสามารถแบ่งช่วงเวลาและ
รูปแบบการปรับเปลี่ยนออกเป็น 4 ช่วงเวลาได้แก่ 1) ยุคตั้งถิ่นฐานและการผลิตแบบพออยู่พอกิน 2) ยุค
การเปลี่ยนแปลงตามกระแสการพัฒนา 3) ยุคการท าการเกษตรเพ่ือการค้าอย่างเข้มข้นและลงทุนสูง และ 
4) ยุค พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน ยุคการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตสู่ความพอเพียง และพ่ึงตนเองส าหรับพลวัต
การเปลี่ยนแปลงของชุมชนชาวนาลุ่มน้ าชี พบว่ามีสาเหตุมาจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก การ
ปรับตัวต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของชาวนาลุ่มน้ าชีมีอยู่ 2 ลักษณะด้วยกัน คือ 1) กลุ่มที่ท าการเกษตร
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แบบเดิม: การปรับตัวเน้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และ 2) กลุ่มที่ต้องการแสวงหาทางเลือกใหม่ ด้วยการ
ท าการเกษตรอินทรีย์ และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 การพัฒนารูปแบบการปรับตัวของชาวนาอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ลุ่มน้ า ทะเลสาบสงขลาของ  พรไทย 
ศิริสาธิตกิจ (2557) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาพัฒนาการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และ
ปัจจัยหรือเงื่อนไขของการด ารงอยู่ของชาวนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ า ทะเลสาบสงขลาตลอดจนการพัฒนารูปแบบ
การปรับตัวของชาวนาอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ลุ่มน้ า ทะเลสาบสงขลา ผลการศึกษาพบว่า การปรับตัวของ
ชาวนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ า ทะเลสาบสงขลามีการปรับตัวจากการท านาภายใต้ระบบเกษตรกรรมแบบยังชีพ 
(Agricultural Subsistence) มาสู่ระบบเกษตรกรรมแบบทวิลักษณ์ (Agricultural Dual) และปรับตัวมา
สู่การผลิตภายใต้ระบบการเกษตรเชิงพหุลักษณ์ (Agricultural Diversity) ส าหรับวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศใน
การปรับตัวของชาวนาใน 4 พ้ืนที่พบว่าพ้ืนที่ต าบลบางแก้ว และพ้ืนที่ต าบลพนางตุง คือ การท านา พื้นที่
ต าบลวัดจันทร์ คือ การปลูกผักและพ้ืนที่ต าบลแหลม คือ การปลูกปาล์มน้ ามันส าหรับรูปแบบการปรับตัว
ของชาวนาอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ลุ่มน้ า ทะเลสาบสงขลานั้นให้ความส าคัญกับกระบวนการปรับตัว 10 
ประเด็น ได้แก่  1) การพ่ึ งพาตนเอง (Self-Sufficiency) 2) กลุ่ มวิสาหกิจ (Enterprise Group)3) 
กระบวนการเรียนรู้ (Learning Procedure) 4) ความยืดหยุ่นในการปรับตัว (Flexible Adaptation) 5) 
การตลาด (Marketing) 6) ระบบเกษตรกรรมเชิงพหุลักษณ์ (Agricultural Diversity) 7) เครือข่ายชาวนา 
(Networks)  8) การสร้างคุณค่าเพ่ิม (Added Value) 9) การส่งเสริมจากรัฐ (Government Extension) 
และ 10) การอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม (Environmental Conservation) โดยเรียกรูปแบบนี้ว่า “SELF 
MANAGE MODEL” ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในระดับดีมากและผ่านการรับรอง
โดยเวทีประชาคม 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย  

การศึกษาพลวัตการท านาและการปรับตัวของครัวเรือนชาวนาจังหวัดพัทลุง กรณีศึกษาชุมชน 
บ้านระหว่างควน ต าบลพนมวังก์ อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ด้วยการศึกษาข้อมูลเอกสารต่างๆ และศึกษาข้อมูลภาคสนาม ด้วยการเลือกประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างแบบจ าเฉพาะเจาะจง การเลือกกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้มีผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม  จ านวน 
30 คน ประกอบด้วย 
  1.  ชาวนาที่เป็นคณะกรรมการกลุ่ม ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือพนมวังก์   จ านวน  7  คน   
  2.  ชาวนาที่เป็นสมาชิกกลุ่มข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือพนมวังก์  จ านวน  10  คน 

3.  ชาวนาที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือพนมวังก์  และบุคคลทั่วไปใน
ชุมชนที่มีความรู้เกี่ยวพัฒนาการของชุมชน จ านวน  13  คน   ได้แก่ 

   -  ผู้น าชุมชน     จ านวน   3 คน 
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   -  ปราชญ์ชาวบ้านและผู้อาวุโสในชุมชน  จ านวน    5 คน 
   -  ชาวนาที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือพนมวังก์ จ านวน  5คน 

ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ การสัมภาษณ์ ในประเด็นต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ การสังเกต ใช้วิธีการจดบันทึกและถ่ายภาพประกอบการสัมภาษณ์ วิเคราะห์
ข้อมูลตามประเด็นที่ก าหนดเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย แล้วน าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนาเชิง
วิเคราะห์ 
 
ผลการศึกษา 
พัฒนาการในการท านาของชุมชนบ้านระหว่างควน 

ชุมชนบ้านระหว่างควน มีพัฒนาการมาจากการเป็นกลุ่มบ้านเล็กๆ ที่ประชากรขยายตัวมาจาก
ชุมชนเมืองเก่าชัยบุรี  ซึ่งปัจจุบัน คือ ต าบลชัยบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ที่มีอาณาเขตของหมู่บ้าน
ติดต่อกันทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ จากการสัมภาษณ์ผู้อาวุโสในชุมชนพบว่าสภาพหมู่บ้านในอดีตมีความ
อุดมสมบูรณ์ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นป่าผืนเดียวกันกับวนอุทยานเมืองเขาเก่าชัย
บุรี ต าบลชัยบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาล้อมรอบด้วยพ้ืนที่ราบและ
มีเนินเขาเตี้ยๆ เป็นพ้ืนที่ป่าดงดิบที่มีความอุดมสมบูรณ์ การด ารงชีวิตของชาวบ้านจึงท าการเกษตรกรรม
และหาของป่าในการยังชีพแก่สมาชิกในครัวเรือน  และท านาปลูกข้าวเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก 
พันธุ์ข้าวดั้งเดิมที่ปลูกเป็นข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง ได้แก่ ข้าวเล็บนก ข้าวไข่มดริ้น ข้าวช่อเบา ข้าวช่อจ าปา ข้าว
ช้องนาง และข้าวสังข์หยด  ต่อมาเมื่อสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง 
การด ารงอยู่ของชาวนาบ้านระหว่างควนมีกระบวนการปรับตัวปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
โดยมีพัฒนาการในการท านา สามารถแบ่งช่วงเวลาเป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่ 1) ยุคการท านาเพ่ือยังชีพ (พ.ศ.
2455 -2510)  2) ยุคการท านาเพ่ือการค้าเป็นรายได้หลักของครัวเรือน (พ.ศ. 2510 -2540) และ 3) ยุค
การปรับเปลี่ยนวิถีการท านาสู่การผลิตที่หลากหลาย (พ.ศ.2540-ปัจจุบัน) 

1.ยุคการท านาเพ่ือยังชีพ (พ.ศ. 2455 -2510)  การท านาในยุคแรกๆเริ่มจากการหักป่าคือการถาง
ป่า แล้วการเผากิ่งไม้ที่เป็นเศษเหลือจากการน าไปใช้ประโยชน์ และเป็นการก าจัดวัชพืช เถาวัลย์ และตอ
ไม้ที่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่ที่เตรียมไว้จะปลูกข้าว เมื่อเตรียมพ้ืนที่เรียบร้อยแล้ว จึงใช้วิธีการปลูกข้าวด้วยใช้ไม้
สักเป็นไม้แหลมปักในดินให้เป็นหลุมแล้วน าเมล็ดข้าวมาหยอดลงในหลุมเป็นแถว ซึ่งเป็นวิธีการเดียวกันกับ
การปลูกข้าวพ้ืนที่ภูเขาหรือที่สูง ในภาคใต้เรียกว่า “การหน าข้าว”  และต่อมาก็ใช้แรงงานคนขึ้นดินเป็น
คันดินให้เป็นนาเมื่อเป็นพ้ืนที่นาแล้วยังคงใช้ในแรงงานของสมาชิกในครัวเรือน  แรงงานของสัตว์เลี้ยง  
และการออกปากหรือการขอช่วยแรกงานของเพ่ือนบ้านในชุมชน เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่นาดอน
การท านาจึงท าได้ปีละครั้งและต้องอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก ยังคงให้ความส าคัญกับฤดูกาล และช่วงเวลาที่
แน่นนอน และคงมีความเชื่อเกี่ยวกับฤกษ์งามยามดีในการแรกไถ แรกหว่าน  แรกเก็บ และการท าขวัญ
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ข้าว การท านาปลูกข้าวเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก ส่วนที่เหลือก็น ามาไปแลกเปลี่ยนกับสิ่งของที่
มีความจ าเป็นไม่สามารถจะผลิตหรือท าใช้เองในครัวเรือนได้ 

2) ยุคการท านาเพ่ือการค้าเป็นรายได้หลักของครัวเรือน (พ.ศ. 2510-2540) การท านาในช่วงนี้
นอกจาการบริโภคในครัวเรือนแล้วเน้นท าเพ่ือจ าหน่ายเป็นรายได้หลักของครัวเรือนเพ่ือน ามาจุนเจือ
ครอบครัวที่มีภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นจากส่งเสียลูกหลานเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นเริ่มมีการจ้างรถไถนาหรือ
รถแทรกเตอร์ไถนาแทนวัว ในปี พ.ศ. 2510  เพ่ือความรวดเร็วในการเตรียมพ้ืนที่ และทดแทนแรงงานของ
ลูกหลานที่ไปเรียนต่อนอกบ้าน  ปี พ.ศ. 2513 ชาวนาในต าบลพนมวังก์ได้รวมกลุ่มเพ่ือจัดหาปุ๋ยใช้ใน
การเกษตร จนพัฒนาเป็นสหกรณ์การเกษตรพนนมวังก์ในปัจจุบัน  รวมทั้งการมีหน่วยงานของรัฐอย่าง
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวให้ผลผลิตสูงขึ้น ท าให้ชาวนาสามารถผลิตข้าวเพ่ือ
ขายได้มากขึ้น ชาวนาในชุมชนยังคงใช้แรงงานจากครัวเรือนในการท านา เช่นการหว่าน การซ่อมข้าวที่
ขาดเอง แต่มีต้นทุนในการผลิตก็สูงขึ้นเนื่องจากการจ้างรถไถนา และการใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลงในการท า
นาและการซื้อพันธุ์ข้าวที่ปรับปรุงสายพันธุ์ใหม่จากศูนย์วิจัยข้าวในบางปีที่ ไม่ได้เก็บพันธุ์ข้าวไว้เอง เพราะ
ขายข้าวไปกับรถเก็บข้าวจ้างมาหรือที่เป็นนายหน้าซื้อข้าวจากชาวนาไปขายให้กับโรงสีข้าว  ต่อมาเมื่อ
ราคาข้าวตกต่ าลง ท าให้การท านาขาดทุน สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 
และราคาพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนที่ราคาดีกว่าราคาข้าว  จึงมีการปรับตัวการด าชีวิตของครัวเรือนชาวนาใน
ชุมชนบ้านระหว่างควน เพ่ือความมั่งคงของครัวเรือน 

3) ยุคการปรับเปลี่ยนวิถีการท านาสู่การผลิตที่หลากหลาย (พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน) การปรับเปลี่ยน
รูปแบบการผลิตจากการท านาปลูกข้าวอย่างเดียวสู่การปรับตัวที่มีความหลากหลาย เนื่องจาการขาดแคลน
แรงงานเพราะชาวนามีอายุสูงขึ้นและลูกหลานเรียนศึกษาต่อและเมื่อจบการศึกษาจึงท างานนอกบ้านไม่ได้
กลับมาสืบทอดอาชีพท านาต่อจากพ่อแม่ การขาดทุนจากการขายข้าวเปลือกส่งผลครัวเรือนชาวนาชุมชน
บ้านระหว่างควนจึงได้ปรับวิถีการผลิตและปรับเปลี่ยนพ้ืนที่นาไปปลูกเศรษฐกิจที่มีอย่างดีกว่าราคา
ข้าวเปลือกบางส่วน  ได้แก่ ยางพารา  ปาล์มน้ ามัน  ปลูกพืชผักสวนครัวแบบไร่นาสวนผสม ซึ่งเป็นการ
สร้างรายได้ที่ป้องกันความเสี่ยงและได้รับเงินเป็นรายวัน หรือรายเดือนที่แน่นอน แล้วน าเงินที่ได้มาบริการ
จัดการเป็นเงินทุนในการท านาปลูกข้าวเพ่ือใช้บริโภคในครัวเรือน ส่วนเกินจากการบริโภคในครัวเรือนก็
ขาย  โดยการรวมกลุ่มเพ่ือแปรรูปข้าว เป็นสร้างมูลค่าเพ่ิมของข้าว โดยการตั้งกลุ่มแปรรูปข้าวเป็น
ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือภายใต้ชื่อ “ ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือพนมวังก์" ที่ได้รับการสนับสนุนจาก
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐการจัดการแรงงานภายในครัวเรือนไปประกอบอาชีพ
นอกภาคเกษตรกรรมเป็นงานประจ า เช่น การเปิดร้านขายของช า  เป็นลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ 
พนักงานในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น การประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมที่ท าในช่วงว่างเว้นจาการท า
นาและเป็นอาชีพเสริมจาการกรีดยางพารา เช่น การท าจักสานเสื่อกระจูด  การขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง  
เป็นต้น เป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและความยั่งยืนในการด ารงชีพของตนเอง  ครอบครัว 
และชุมชนบ้านระหว่างควน ต าบลพนมวังก์ อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  
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รูปแบบการปรับตัวในการท านาของครัวเรือนชาวนาชุมชนบ้านระหว่างควน 
การปรับตัวในการท านาของครัวเรือนชาวนาชุมชนบ้านระหว่างควน มีลักษณะผสมผสานระหว่าง

การประกอบอาชีพเกษตรเพ่ือใช้บริโภคในครัวเรือนและการประกอบอาชีพเกษตรเพ่ือการขาย บนพื้นฐาน
การปลูกพืชเศรษฐกิจที่หลากหลาย ที่มีการปรับใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมอย่างสวนสมรมที่ปลูกพืชผักผลไม้ไว้
บริโภคในครัวเรือนและการเลี้ยงวัวเป็นรายได้เสริม การปรับใช้พ้ืนที่บริเวณบ้านและพ้ืนที่นา ปลูกพืช
เศรษฐกิจที่มีรายได้หมุนเวียนเป็นรายวัน และรายเดือนที่มั่งคง รวมทั้งยังคงท านาปลูกข้าวที่ไว้บริโภคใน
ครัวเรือนและหากเหลือจากการบริโภคก็น ามาขายซึ่งเป็นรายได้เป็นรายปี และการจัดการแรงงานภายใน
ครัวเรือนไปประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม ซึ่งการสร้างช่องทางทางการเงินที่หลากหลายเพ่ิมการ
ด ารงอยู่ของครัวเรือนอย่างมั่นคง  โดยสามารถสรุปรูปแบบการปรับตัวของครัวเรือนชาวนาในชุมชนบ้าน
ระหว่างควน การปรับตัวในการท านาของครัวเรือนชาวนามีรูปแบบการปรับตัว 3 รูปแบบ ได้แก่ 

1) การรวมกลุ่มแปรรูปข้าว  เพ่ือแปรรูปข้าว ภายใต้ชื่อ “ ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือพนมวังก์”  
ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2553  จากการรวมตัวของกลุ่มแม่บ้านที่ว่างเว้นจากการท านา เพ่ือเป็นการสร้างรายได้
เสริมและการสร้างมูลค่าเพ่ิมของข้าวและลดปัญหาจากการกดราคาของพ่อค้าคนกลางซึ่งส่วนใหญ่จะมาใน
รูปแบบรถรับจ้างตัดข้าวแล้วเป็นนายหน้ารับซื้อข้าวเปลือกไปขายต่อให้แก่โรงสีข้าว  โดยได้รับการ
สนับสนุนจาก  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง  องค์การบริหารส่วนต าบลพนมวังก์  ส านักงาน
เกษตรอ าเภอควนขนุน และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการของ
ตลาดในกลุ่มผู้รักสุขภาพ เพราะข้าวซ้อมมือมีคุณค่าทางโภชนาการสูง  ข้าวที่น ามาแปรรูปเป็นข้าวของ
สมาชิกในกลุ่ม ซึ่งได้แก่ ข้าวเล็บนก ข้าวสังข์หยด  ข้าวหอมประทุม และมีการทดลองปลูกข้าวทางเลือก
เพ่ือสุขภาพนอกเหนือจากข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง เช่น ข้าวไรเบอร์รี น ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน
เช่นกัน ปัจจุบันถือเป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่งที่สร้างความมั่งคงในการด ารงชีพของครัวเรือนชาวนาใน
ชุมชน 

2) การปลูกพืชเศรษฐกิจที่หลากหลาย เป็นการแบ่งที่ดิน เพ่ือปลูกพืชที่มีความจ าเป็นในการ
บริโภคในครัวเรือน และปลูกพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้แก่ครัวเรือน  ซึ่งประกอบด้วยการแบ่งพ้ืนที่ไว้ท า
นาปลูกข้าว เพ่ือใช้ในการบริโภคในครัวเรือนและขายเป็นรายได้ ซึ่งจะมากน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิ
ประเทศของพ้ืนที่ พ้ืนที่ที่เป็นนาดอนส่วนใหญ่จะปรับเปลี่ยนมาปลูกยางพารา เนื่องจากในชุมชนมีแหล่ง
น้ าธรรมชาติเพียง 2 แหล่ง คือ  คลองเหมืองแดนและคลองอ้ายโต ท าให้การท านาต้องอาศัยน้ าฝนเป็น
หลัก เมื่อสภาพอากาศแปลงเปลี่ยนจึงน ายางพารามาปลูกซึ่งจะให้รายได้ท่ีแน่นอนกว่า  ส่วนพ้ืนที่ที่เป็นนา
ลึกอยู่ใกล้คลองเหมืองแดนนั้นยังคงใช้เป็นพ้ืนที่ท านาปลูกข้าว ในช่วงปี พ.ศ. 2540  เป็นช่วงที่ยางพารามี
ราคาสูง และสภาพอากาศเปลี่ยน  ข้าวราคาตกต่ า  จึงมีการน ายางพารามา ปลูกครั้งแรกในบริเวณพ้ืนที่ที่
เป็นเชิงเขาและพ้ืนที่นาดอน  ต่อมาในปี พ.ศ. 2552  จากนโยบายเปลี่ยนนาร้างให้เป็นนาปาล์มของรัฐ 
ชาวบ้านเริ่มน าปาล์มน้ ามาปลูกในชุมชน โดยเริ่มจาการปลูกรอบๆ บริเวณบ้าน  แนวเขตแดนของพ้ืนที่
บ้านตนเองกับเพ่ือนบ้าน ต่อมาจึงเริ่มยกร่องปลูกในพ้ืนที่ที่เป็นนาลึกแล้วเคยปลูกยางพาราแล้วไม่ได้ผลจึง
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มาหันมาลองปลูกปาล์มน้ า  ซึ่งในปัจจุบันมีแนวโน้มว่ามีการปลูกเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้มีการปลูกผัก
แบบไร่นาสวนผสม และการปลูกผักที่มีอายุน้อยในระหว่างที่รอให้ยางพาราพร้อมกรีดด้วย 

3) การปรับใช้แรงงานในครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรมการบริหารจัดการแรงงานในครัวเรือนใน
กิจกรรมนอกภาคการเกษตรมีมีด้วยกัน 2 ลักษณะคือ 1) การแบ่งแรงงานส่วนบางส่วนไปประกอบอาชีพ
อ่ืนนอกภาคการเกษตรที่ท าเป็นงานประจ า เช่น การเป็นพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็น
ลูกหลานที่ได้รับการศึกษาต่อแล้วจบออกมาท างานนอกบ้าน เป็นพนักงานในห้างสรรพสินค้า เปิดร้านขาย
ของช าในชุมชน และ 2)  การแบ่งแรงงานส่วนบางส่วนไปประกอบอาชีพอ่ืนนอกภาคการเกษตรที่ท าเป็น
การชั่วคราวเมื่อว่างเว้นจากการท านาและการกรีดยางพารา เช่น  การท าหัตถกรรมสานเสื่อกระจูด  ขับ
รถจักรยานยนต์รับจ้าง  รับจ้างตัดหญ้าในสวนยางพารา เป็นต้น 

 
สรุปและอภิปรายผล 

ชุมชนบ้านระหว่างควนเป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ใน
อดีตผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านาปลูกข้าวเพ่ือใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก แล้วค่อยๆปรับเปลี่ยน
สู่การท านาปลูกข้าวเพ่ือการค้าขาย เมื่อขึ้นภาวะราคาข้าวตกต่ า การท านาปลูกข้าวอย่างเดียวไม่สามารถ
สร้างรายได้ที่เพียงพอต่อการด าเนินชีวิตของสมาชิกในครัวเรือนชาวนาปรับตัวเพ่ือสร้างความมั่นคงในการ
ด ารงชีพอย่างยั่งยืน  ที่มีกระบวนการปรับตัวปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีพัฒนาการ
ในการท านา สามารถแบ่งช่วงเวลาเป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่ 1) ยุคการท านาเพ่ือยังชีพ (พ.ศ.2455 -2510) 
2) ยุคการท านาเพ่ือการค้าเป็นรายได้หลักของครัวเรือน (พ.ศ. 2510-2540) และ 3) ยุคการปรับเปลี่ยนวิถี
การท านาสู่การผลิตที่หลากหลาย (พ.ศ.2540-ปัจจุบัน) ส าหรับการปรับตัวในการท านาของครัวเรือน
ชาวนามีรูปแบบการปรับตัว 3 รูปแบบ คือ 1) การรวมกลุ่มแปรรูปข้าว  2) การปลูกพืชเศรษฐกิจที่
หลากหลาย และ 3) การปรับใช้แรงงานในครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรมการปรับตัวของครัวเรือนชาวนา
ในชุมชนบ้านระหว่างควนมีการด ารงชีพอย่างยั่งยืนตามกรอบแนวคิดการด ารงชีพอย่างยั่งยืนของ DFID  ที่
กล่าวถึง ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ในระบบการด ารงชีพของเกษตรกรได้ว่าทรัพย์สิน เป็น
องค์ประกอบหลักอันดับแรกที่จ าเป็นในการด ารงชีพ หรืออีกนัยหนึ่งคือเป็นต้นทุนที่เกษตรกรน ามาใช้ใน
กระบวนการด ารงชีพ  ที่ประกอบไปด้วย ทุนทางมนุษย์  (ความรู้ ทักษะในการท านาปลูกข้าวมาตั้งแต่อดีต
และการบริหารจัดการแรงงานในครัวเรือนอย่างเหมาะสม) ทุนทางสังคม (หน่วยงานและองค์กรของรัฐที่
เข้ามาสนับสนุนทั้งด้านเงินและความรู้  กลุ่มแปรรูปข้าว) ทุนทางธรรมชาติ  (เป็นพื้นที่ปลูกข้าวที่เหมาะสม
ต่อเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างข้าวสังข์หยด ชาวนามีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง)  ทุนทางกายภาพ  
(แหล่งน้ าธรรมชาติ คือ คลองเหมืองแดนและคลองอ้ายโต  และอาศัยน้ าฝนตามฤดูกาล) ทุนทางการเงิน 
(รายได้ในครัวเรือน)  จึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวตนเองในการด ารงชีพท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง หรือ
ความเปราะปราง เช่น  การเกิดน้ าท่วม  ราคาพืชผลทางเกษตรราคาตกต่ า จากประสบการณ์ต่างๆ ที่
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เกิดขึ้นเป็นการสร้างความมั่นคงในการด ารงชีพอย่างยั่งยืนของครัวเรือนชาวนาชุมชนบ้านระหว่างควน   
ต าบลพนมวังก์  อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
   
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมการปรับตัวเพ่ือการด ารงชีพอย่างยั่งยืนของครัวเรือนชาวนาโดย
ค านึงถึงต้นทุนในการด ารงชีพในบริบทของพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกันของแต่ละพ้ืนที่ และสามารถน า
ต้นทุนในการด ารงชีพมาใช้ประโยชน์ให้เต็มศักยภาพ บนพ้ืนฐานการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน เพ่ือสร้าง
ทางเลือกให้แก่ครัวเรือนชาวนาให้มีความมั่นคงในการด ารงชีพ 
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อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง นางสุจิน  ศิลาพรหม กรรมการกลุ่มแปรรูปข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือพนวังก์ 
และนางสาวพัน ชูด า ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล และเสียสละเวลาในการให้ข้อมูล พร้อม
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กระบวนการสร้างนักศึกษาให้เป็นเกษตรกรของวิทยาลัยเกษตร 
และเทคโนโลยีแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก 

The process of preparing a student to be a farmer: A case study of a 
College of Agriculture and Technology in Eastern Thailand 

 
รักษ์ศิริ สุวรรณประทีป1 อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์2 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่องกระบวนการสร้างนักศึกษาให้เป็นเกษตรกรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแห่ง
หนึ่งในภาคตะวันออกเป็นการศึกษาทิศทางของการพัฒนาการศึกษาสายอาชีพเกษตร ซึ่งอยู่ในบริบทช่วง
การพัฒนาและเปลี่ยนผ่านที่น่าสนใจคือการเปลี่ยนจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  11 
ไปสู่ฉบับที่ 12 ทิศทางการพัฒนาการศึกษานั้นต้องพิจารณาตามแนวทางการพัฒนาของประเทศ ซึ่ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 จนถึง ฉบับที่ 11 มีแนวทางการพัฒนาที่ยึดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเป็นผลมาจากวิกฤตเศรษฐกิจเอเชียใน พ.ศ. 2540 เมื่อเข้าสู่แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ใน พ.ศ. 2560 การพัฒนาทางด้านการเกษตรได้มีแนวทางการ
พัฒนาที่ชัดเจนมากขึ้น ประเทศไทยมุ่งหวังที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหาร น าองค์ความรู้ทางวิชาการ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาภาคเกษตรกรรม เพ่ิม
มูลค่าผลผลิต และมีการสร้างบุคลากรและเกษตรกรรุ่นใหม่ 
 แม้ว่าจะมีแนวทางเชิงนโยบายสนับสนุนการพัฒนาภาคเกษตรกรรมในระดับประเทศ แต่ก็มี
ประเด็นปัญหาที่เป็นอุปสรรค ได้แก่ สัดส่วน GDP ภาคเกษตรกรรมอยู่ในระดับต่ า แต่สัดส่วนแรงงานภาค
เกษตรกรรมมีจ านวนมากกว่าสัดส่วนแรงงานภาคอ่ืนๆ แสดงให้เห็นถึงสมรรถภาพการผลิตภาค
เกษตรกรรมของไทยที่ยู่ในระดับต่ า เนื่องจากมีการใช้เทคโนโลยีเกษตรอยู่ในระดับต่ า ชีวิตความเป็นอยู่
ของเกษตรกรไม่ได้ดีขึ้น เนื่องจากมีหนี้สิน ราคาผลผลิตตกต่ า และภัยธรรมชาติ และการศึกษาสายอาชีพ
เกษตรจะถูกเลือกเป็นล าดับท้ายๆ ประเด็นอุปสรรคปัญหาเหล่านี้ จึงเป็นเรื่องท้าทายที่จะท าการพัฒนา
ภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างบุคลากรและเกษตรกรรุ่นใหม่ 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างนักศึกษาให้
เป็นเกษตรกรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกภายใต้บริบทสังคมในปัจจุบัน 
และท าความเข้าใจว่าฐานคิดหรือแนวคิดใดที่ส่งผลต่อกระบวนการสร้างนักศึกษาให้เป็นเกษตรกร โดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงเอกสารการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

                                                           
1 นักศึกษา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล E-mail: jewzaki@gmail.com 
2 อาจารย/์ผศ.ดร.สถาบันวจิัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหดิล E-mail: umaporn.pat@mahidol.ac.th 
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ได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และศิษย์เก่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแห่ง
หนึ่งในภาคตะวันออก 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาครั้งนี้คือได้เรียนรู้กระบวนการสร้างนักศึกษาให้เป็น
เกษตรกรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกและได้แนวทางข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการสร้างนักศึกษาให้เป็นเกษตรกรให้มีความสอดคล้องกับบริบทสังคมในปัจจุบัน 
 
ค าส าคัญ: การศึกษา การเกษตรการพัฒนาแรงงาน 

 
Abstract 

This study is a study about development of agricultural education. Which is 
context of development transition from the eleventh national economic and social 
development plan into the twelfth national economic and social development plan. 
This plan emphasize food security, bring the technology innovation enhance agriculture 
development and new farmer generation. 

Despite the policy have support the development of the agricultural sector but 
there are issues that are trouble include the proportion of agricultural GDP is low levels 
but the proportion of agricultural workers have more than any other sector workers. To 
demonstrate the performance of the agricultural sector in Thailand is low levels because 
of agricultural technologies is low, farmers ' lives have not improved because of lower 
productivity rates, disasters and agricultural vocational education will be selected as the 
end sequence. These issues is a challenge to develop the agricultural sector, particularly 
the preparing of a new generation farmers. 

This study is a qualitative study with the purposes of this study were to study the 
process of preparing a students to be a farmers in current context and understanding the 
idea or concept which can affect to this process. Data were collected via collect the 
document data, In-depth interviews, observations and Focus group discussion. Informants 
are Teachers, students and alumni. 

The expected benefits from this study is to learn the process of preparing a 
students to be a farmers and has guideline policy suggestions in preparing students to be 
a farmers, is consistent with the current context. 
 
Keywords: Education, Agriculture, Development, Labor  
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บทน า 
 บทความนี้เป็นบทความจากการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์เรื่องกระบวนการสร้างนักศึกษาให้
เป็นเกษตรกรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก ซึ่งยังไม่มีการเก็บข้อมูล
ภาคสนาม บทความนี้จะครอบคลุมเนื้อหาในส่วนของที่มาของปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์ วรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง ระเบียบวิธีวิจัยที่จะใช้ในการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มผู้ให้ข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล 
แนวค าถามเบื้องต้น และแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล มีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
 การศึกษาเรื่องกระบวนการสร้างนักศึกษาให้เป็นเกษตรกรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแห่ง
หนึ่งในภาคตะวันออกเป็นการศึกษาบริบทของการพัฒนาและเปลี่ยนผ่านที่น่าสนใจคือการเปลี่ยนจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ไปสู่ฉบับที่ 12 ทิศทางของการพัฒนาการศึกษานั้นต้อง
พิจารณาตามแนวทางการพัฒนาของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาสายอาชีพ ซึ่งได้แก่ การศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนั้น จะต้องมีความสอดคล้องกับทิศทาง
และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จะท าให้นักศึกษาที่จบการศึกษาสายอาชีพมี
ทักษะและความสามารถตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามพระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ก าหนดไว้ว่า “การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัด
การศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษา
แห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้ง
เป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยน า
ความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้ รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ
ในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถน าไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดย
อิสระได้” การศึกษาเรื่องกระบวนการสร้างนักศึกษาให้เป็นเกษตรกรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกนี้จึงต้องพิจารณาบริบทปัญหาของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ซึ่งเริ่มใช้ในปี 2560 นั้นมีการกล่าวถึงการ
พัฒนาภาคเกษตรกรรมอย่างชัดเจน ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติช่วงแรกในปี 2504 จนถึง
ฉบับที่ 3 ซึ่งสิ้นสุดในปี 2519 นั้นมีเนื้อหาในการพัฒนาประเทศในมิติของโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ การ
สร้างสาธารณูปโภค ระบบชลประทาน ถนน ไฟฟ้า การศึกษา เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทั้งภาคเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรมและการบริการ ในช่วงแรกนี้เศรษฐกิจของประเทศยังขึ้นอยู่กับภาคเกษตรเป็นหลัก ได้แก่ 
ข้าว ยางพารา ไม้สักและดีบุก เมื่อเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 ในปี 2520 
สัดส่วนการพัฒนาภาคเกษตรกรรมได้ลดต่ าลง ซึ่งลดลงก่อนหน้านี้แล้ว แต่ในช่วงนี้เป็นจุดเปลี่ยนครั้งแรก
ที่การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนมากกว่าการพัฒนาภาคเกษตรกรรมเป็นครั้งแรก ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 ในปี 2525 จนถึงฉบับที่ 8 ซึ่งสิ้นสุดในปี 2544 ทิศทางการพัฒนาก็
มุ่งเน้นไปในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ เมื่อมาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 
ในปี 2545 จนถึงฉบับที่ 11 ซึ่งสิ้นสุดในปี 2559 ทิศทางการพัฒนาได้น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
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เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ าในปี 2540 แต่ก็ยังเน้นการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอยู่เช่นเดิม เมื่อมาถึง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่จะเริ่มใช้ในปี 2560 แม้ว่าทิศทางการพัฒนาจะยังเน้น
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและบริการ แต่ภาคเกษตรกรรมนั้นมีทิศทางการพัฒนาที่มีรายละเอียดและ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพ่ิมเติมจากการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จากฉบับที่ผ่านๆ มา ซึ่งประเด็นที่
น่าสนใจก็คือ การสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร การน าองค์ความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต และการสร้าง
บุคลากรและเกษตรกรรุ่นใหม่ 
 แม้ว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 จะมีแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรกรรม
ที่ชัดเจนกว่าฉบับที่ผ่านๆ มา แต่เมื่อเศรษฐกิจไทยเติบโตและมีความหลากหลายมากขึ้น ภาคเกษตรกรรม
ก็มีส่วนร่วมสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในอัตราที่ลดลง ในปี 2503 ภาคเกษตรกรรมมี
สัดส่วนในจีดีพีของประเทศไทยร้อยละ 36 สัดส่วนนี้ได้ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงสามทศวรรษต่อมา เหลือ
เพียงร้อยละ 9 ในปี 2536 สัดส่วนที่ลดลงเรื่อยๆ นี้ได้รักษาระดับคงไว้ตั้งแต่นั้นมา ซึ่งส่งผลมาจากสภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ าจากวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ต่อมาในปี 2551 ภาคเกษตรกรรมมีสัดส่วนในจีดีพีของ
ประเทศลดลงเหลือร้อยละ 12 ในขณะเดียวกันช่วงกลางทศวรรษ 2500 แรงงานในภาคเกษตรคิดเป็น 
ร้อยละ 83 ของแรงงานทั้งหมด ขณะที่ในปี 2552 แรงงานในภาคเกษตรลดลงเหลือร้อยละ 42 จากข้อมูล
เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงทิศทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจของภาคเกษตรกรรมที่มีสัดส่วนลดลง สัดส่วน
แรงงานในภาคเกษตรในปี 2552 (ร้อยละ 42) ลดลงจากทศวรรษ 2500 (ร้อยละ 83) เหลือ 1 ใน 2 แต่ก็
ยังน้อยกว่าการลดลงของสัดส่วนในจีดีพีของภาคเกษตรกรรม ในปี 2551 (ร้อยละ 12) และปี 2503  
(ร้อยละ 36) ซึ่งลดลงเหลือ 1 ใน 3 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานออกจากภาคเกษตรนั้น
หยุดชะงักลงแรงงานภาคเกษตรกรรมที่มีสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 จากแรงงานทั้งหมดในประเทศนั้นผลิต
ได้เพียงประมาณ1 ใน 10ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทย ผลิตภาพ (productivity) หรือ
สมรรถภาพในการผลิตของแรงงานในภาคเกษตรจึงอยู่ในระดับที่ต่ าเมื่อเทียบกับภาคการผลิตอ่ืนๆ หรือ
สรุปได้ว่า ปัญหาของเกษตรกรรมไทยนั้นมีผลิตภาพของแรงงานที่ค่อนข้างต่ า 
 ปัญหาต่อมาของการสร้างบุคลากรทางการเกษตรก็คือ เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ไม่ดี ข้อมูล
จากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ท าการ
ส ารวจชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในปี 2559 ซึ่งตัวชี้วัดชีวิตความเป็นอยู่ในการส ารวจครั้งนี้พิจารณา
จากหนี้สิน ราคาผลผลิต และภัยธรรมชาติ พบว่าเกษตรกรที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีเพียงร้อยละ 18 
ส่วนเกษตรกรที่มีชีวิตความเป็นอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงมีร้อยละ 45 และเกษตรกรที่มีชีวิตความเป็นอยู่แย่ลงมี
ร้อยละ 37 ด้วยเหตุนี้หากอาชีพเกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่ดี ก็จะเป็นอุปสรรคในการสร้างบุคลากร
ทางการเกษตรและเกษตรกร เพราะเมื่อการเป็นเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ไม่ดีขึ้น ก็จะไม่มีใครอยากเป็น
เกษตรกร 
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 นอกจากนี้ความส าคัญของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในการสร้างบุคลากรทางการเกษตรและ
เกษตรกรนั้นหากพิจารณาเปรียบเทียบกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจะมี
ประสิทธิภาพมากกว่าหากมีการพัฒนาระบบที่ดี เนื่องจากนักศึกษาใช้เวลาเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพเป็นเวลา 3 ปี ก็จะมีวิชาชีพที่สามารถไปประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรได้ แต่ปัญหาของวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีก็คือไม่เป็นที่นิยมเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาสายสามัญ เป็นผลมาจากการ
ขยายตัวของการศึกษาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 2510 เป็นต้นมานั้นเน้นหนักไปที่การศึกษาในระดับมัธยม เมื่อ
ประเทศไทยประสบความส าเร็จในการขยายการศึกษาระดับประถมให้ครอบคลุมทั้งประเทศมาตั้งแต่ช่วง
ทศวรรษ 2490 แล้ว ในช่วงระหว่างปี 2513 ถึงปี 2550 จ านวนโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศไทยได้เพ่ิมข้ึนถึง 
5 เท่า โดยเฉลี่ยแล้วอ าเภอละ 3 โรงเรียน การสมัครเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมต้นเพ่ิมขึ้น 12 เท่า ในขณะ
ที่ ก ารสมั ค ร เข้ า เรียนต่ อ ระดั บมั ธยมปลาย เพ่ิ มขึ้ น ถึ ง 52  เท่ า  ข้ อมู ล จ าน วนนั ก เรี ยนจาก
กระทรวงศึกษาธิการในปี 2557 ยังพบว่า จ านวนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีจ านวน 
2,088,027 คนมากกว่านักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งมีจ านวน 654,922 คน ถึงประมาณ 3 
เท่า นอกจากนี้จากข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก าลังคนอาชีวศึกษา ปี 2559 พบว่าเมื่อ
เปรียบเทียบจ านวนนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาเกษตรมีเพียง 14 ,447 คน น้อยกว่าสาขา
อุตสาหกรรมซึ่งมีจ านวน 247,420 คน และสาขาพาณิชยกรรมซึ่งมีจ านวน 134 ,947 คน จะเห็นได้ว่า
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาอุตสาหกรรมมีมากกว่าสาขาเกษตรถึง 17 เท่า 
 ในทางกลับกันจากข้อมูลผู้มีงานท าจ าแนกตามอาชีพ ส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า อาชีพด้าน
การเกษตรและประมงมีจ านวนมากที่สุดมีจ านวน 11 ,215,500 คน ส่วนผู้ปฏิบัติโรงงานเครื่องจักรมี
จ านวน 3,793,300 คน จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีแรงงานด้านการเกษตรและประมง
มากกว่าผู้ปฏิบัติโรงงานเครื่องจักรถึง 3 เท่า 
 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบในระดับพ้ืนที่ศึกษานั้น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแห่งนี้
ตั้งอยู่ติดกับวิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานศึกษาที่เน้นการศึกษาสาขาอุตสาหกรรม จากข้อมูล
จ านวนนักศึกษาปีการศึกษา 2558 พบว่า จ านวนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิ ทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกมีจ านวน 281 คน ส่วนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแห่งนี้นั้นมี
จ านวน 2,985 คน ซึ่งมากกว่ากันถึง 10 เท่า จากข้อมูลข้างต้นจึงแสดงให้ เห็นว่าการศึกษาภาค
เกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนั้นไม่ได้รับความนิยมมากนัก และจากการ
พูดคุยกับอาจารย์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแห่งนี้ยังพบว่านักเรียนที่เข้ามาเรียนส่วนใหญ่นั้นไม่ได้
มีความตั้งใจจะเข้ามาเรียนสาขาเกษตรเพ่ือไปเป็นเกษตรกร แต่เข้ามาเรียนด้วยเหตุผลอ่ืน ได้แก่ ผลการ
เรียนไม่ดีจึงไม่สามารถเข้าเรียนที่อ่ืนได้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแห่งนี้มีค่าเทอมที่ไม่สูง ย้ายตาม
ผู้ปกครองมาจากที่อ่ืน มีหอพักอยู่ในสถานศึกษา เป็นต้น 
 จากปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นเรื่องท้าทายในการที่จะสร้างบุคลากรทางการเกษตรและ
เกษตรกรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี การศึกษาครั้งนี้จึงสนใจศึกษากระบวนการ เทคนิค และ
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วิธีการที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแห่งนี้ใช้เพ่ือสร้างบุคลากรทางการเกษตรและเกษตรกรในบริบท
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และท่ามกลางปัญหาต่างๆ 
 การศึกษาครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจกระบวนการสร้างนักศึกษาให้เป็นเกษตรกร
ภายใต้บริบทสังคมในปัจจุบันและท าความเข้าใจฐานคิดหรือแนวคิดที่ส่งผลต่อกระบวนการสร้างนักศึกษา
ให้เป็นเกษตรกรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และค้นหาแนวทางข้อเสนอแนะในการสร้างเกษตรกร
รุ่นใหม่ให้มีความสอดคล้องกับปัญหาและบริบทของภาคเกษตรกรรมไทยในปัจจุบัน 
 จากการค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรมเพ่ือหาแนวทางในการศึกษากระบวนการสร้างนักศึกษาให้
เป็นเกษตรกรผู้ศึกษาเลือกใช้แนวคิด ทฤษฎีและนโยบายที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 1. ทฤษฎีสังคมวิทยาการศึกษา 
 กลุ่มทฤษฎีสังคมวิทยาการศึกษามองว่าสถาบันการศึกษาเป็นองค์กรทางสังคมองค์กรหนึ่งที่ท า
หน้าที่ขัดเกลาสมาชิกในสังคมซึ่งให้ความส าคัญในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้บริหาร 
ครู และนักเรียน รวมถึงความสัมพันธ์ของโรงเรียนกับภาคส่วนอ่ืนๆ ในชุมชน และผลกระทบจากบริบท
สังคมท่ีมีผลต่อการเรียนรู้  
 แม้ว่าสถาบันครอบครัวจะเป็นสถาบันแรกที่ท าหน้าที่อบรมสมาชิกในสังคม แต่เมื่อสังคมและ
วัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไปหน้าที่การอบรมและขัดเกลาสมาชิกจะขยายมาเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้นได้แก่ 
สถาบันการศึกษาซึ่งการขัดเกลาสมาชิกในสังคมก็จะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจากเดิมที่เป็นหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่ในครอบครัวก็กลายมาเป็นหน้าที่ของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือความช านาญเฉพาะด้านแทน ซึ่งได้แก่ 
ครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 
 สถาบันการศึกษาจึงเป็นองค์กรทางสังคมที่ช่วยขัดเกลาและเตรียมความพร้อมให้แก่สมาชิกได้
เรียนรู้และพัฒนาทักษะ ความสามารถ บุคลิกภาพ ประสบการณ์ และอุดมการณ์บางอย่างเพ่ือเผชิญกับ
สังคมและสภาพแวดล้อมที่มีความเปลี่ยนแปลงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
 2. ทฤษฎีสังคมวิทยาการพัฒนา 
 กลุ่มทฤษฎีสังคมวิทยาการพัฒนาเป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงประเด็นโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการพัฒนาแบบทุนนิยมได้แก่ “ทฤษฎีการสร้างความ
ทันสมัย” (Modernization Theory) ถูกวิพากษ์วิจารณ์ด้วยกรอบคิดแบบลัทธิมาร์กซ์ (Marxist) ได้แก่ 
“ทฤษฎีระบบโลก” (World System Theory) ต่อมาทฤษฎีการพัฒนาสังคมในยุคหลังได้เปลี่ยนไปสู่การ
พัฒนาทางเลือกอ่ืนๆ นอกเหนือจากการวิพากษ์วิจารณ์แบบคู่ตรงข้ามระหว่างกรอบคิดแบบทุนนิยมและ
ลัทธิมาร์กซ์ ซึ่งได้แก่ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” หรือ “การพัฒนาทางเลือก” ซึ่งเสนอแนวคิดเชิงเทคนิค
และวิธีการที่จัดการกับปัญหาของการพัฒนาที่ผ่านมา ท าให้มีการใช้ทรัพยากรได้อย่างยั่งยืนไม่ฟุ่มเฟือย
และไม่ได้ตอบสนองต่อตลาดขนาดใหญ่ตามปรัชญาแบบทุนนิยมเพียงอย่างเดียว แต่หันมาตอบสนองตลาด
ทางเลือกเพ่ือความต้องการที่จ าเป็น 
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 3. แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการในแนวทางเดียวกันกับแนวคิดการพัฒนาทางเลือก 
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ได้รับการสนับสนุนในภาครัฐเป็นนโยบายการพัฒนาประเทศมาอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ใน พ.ศ. 2545 – 2549 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อ พ.ศ. 
2517 แต่สมัยนั้นแนวคิดนี้ยังไม่ได้รับการตอบสนองเนื่องจากนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบเศรษฐกิจสมัยนั้นก าลังมีแนวทางการพัฒนาไปได้ด้วยดี (ณรัชช์อร ศรีทอง , 2556) พระองค์ทรง
แสดงให้เห็นวิธีแก้ปัญหาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งน ามาใช้กับการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ใช้
แก้ปัญหาเศรษฐกิจของเกษตรกรรายย่อยด้วยการผลิตเพ่ือบริโภคภายในครอบครัว เมื่อเหลือจากการ
บริโภคก็รวมกลุ่มกันขายหรือแปรรูปผลผลิตเพื่อเพ่ิมมูลค่า 
 การน ามาใช้ศึกษาการศึกษาทางด้านการเกษตรจึงช่วยในการอธิบายวิธีการและกระบวนการผลิต
ว่ามีความสอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการพัฒนา
ของประเทศไทยที่ผ่านมาเกือบ 2 ทศวรรษ ได้เปลี่ยนแนวทางของนโยบายในการพัฒนาที่เน้นการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรม มาเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 4. นโยบายการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของไทยในปัจจุบัน 
 แนวคิดการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของไทยในปัจจุบันจะต้องท าความเข้าใจแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ซึ่งมีการกล่าวถึงการพัฒนาภาคเกษตรกรรมอย่างชัดเจน และเป็นแนวทางการพัฒนา
หลักของประเทศ การศึกษาครั้งนี้จึงต้องท าความเข้าใจแผนพัฒนาเพ่ือเป็นกรอบในการศึกษาว่า
กระบวนการสร้างนักศึกษาให้เป็นเกษตรกรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแห่งนี้นั้นมีความสอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรกรรมในแผนพัฒนาและนโยบายระดับประเทศในปัจจุบันอย่างไร 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีการกล่าวถึงการ
พัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศ ซึ่งการพัฒนาภาคเกษตรกรรมเป็นแนวทางการพัฒนาหลักมาตั้งแต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรก ในแผนพัฒนาฉบับปัจจุบันนี้ได้อธิบายถึงปัญหาของภาค
เกษตรกรรมที่มีผลิตภาพการผลิตที่ต่ าเนื่องจากปัญหาเรื่ององค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ ที่
ใช้เพ่ิมมูลค่าผลผลิตยังไม่ถูกน ามาใช้ในภาคเกษตรกรรมเท่าที่ควร สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาในภาค
เกษตรกรรมที่ยังล่าช้ากว่าการพัฒนาในภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ นอกจากนี้เกษตรกรยังต้องเผชิญกับปัญหาภัย
ธรรมชาติความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ คุณภาพของทรัพยากรดินที่แย่ลง ระบบจัดการชลประทาน
ที่ยังไม่มีการบริหารจัดการที่ดี เป็นต้น 
 ประเด็นการพัฒนาภาคเกษตรกรรมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จึงเน้น
การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือน ามาขับเคลื่อนการพัฒนาในภาคเกษตรกรรมซึ่งจะช่วยให้เพ่ิม
ผลิตภาพและมูลค่าของผลผลิตทั้งจากผลผลิตระดับพื้นบ้านไปจนถึงผลผลิตที่ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่
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ซับซ้อนได้ การวิจัยคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีนั้นจะต้องได้รับความร่วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐ ภาคการศึกษา เอกชน และชุมชน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้เสนอแนวทางการเตรียมความพร้อมในการ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีซึ่งเก่ียวกับการพัฒนาภาคเกษตรกรรม ดังนี้ 1. สนับสนุนการวิจัยและการ
พัฒนาเทคโนโลยี 2. พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) และ
เชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ร่วมกัน ได้แก่ เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดย่อยและกลาง 
สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษา 3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี 4. สนับสนุนเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระหว่างชุมชน สถาบันการศึกษา องค์กร
ภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน 
 เมื่อกล่าวถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมแล้วในแผนพัฒนาฉบับนี้ก็ได้กล่าวถึงแนวทางการ
พัฒนาภาคเกษตรกรรมว่าต้องมีแนวทางดังต่อไปนี้ 1. เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรกรรมให้เข้มแข็ง
และยั่งยืน 2. สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านเกษตร ให้มีความสอดคล้องกับทรัพยากรชีวภาพของท้องถิ่น สภาพภูมิอากาศโดยที่ผลผลิตต้องมี
ความปลอดภัยและตอบสนองต่อผู้บริโภค ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาการ
เกษตรแบบยั่งยืน 3. ยกระดับผลผลิตและอาหารให้เป็นระบบที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดและการบริโภคเพ่ือสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันในระดับสากลให้ความส าคัญกับการตรวจสอบย้อนกลับไปถึง
ขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบและอาหารให้มีความปลอดภัยซึ่งมีการพัฒนาระบบการตรวจและรับรองคุณภาพ
ในระดับสากลด้วย 4. เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งสนับสนุนการ
ท าธุรกิจเกษตรร่วมกันตั้งแต่ระดับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน เชื่อมโยงไปถึงภาคอุตสาหกรรม 
ภาครัฐและเอกชน หากมีการท าเกษตรพันธะสัญญาก็จะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีความเป็น
ธรรม 5. ส่งเสริมและขยายผลการท าเกษตรตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6. สนับสนุนการสร้าง
เกษตรกรรุ่นใหม่ พัฒนาหลักสูตรที่เน้นภาคปฏิบัติเพ่ือสร้างเกษตรที่มีความรู้และความสามารถในการ
ยกระดับการผลิต แปรรูป การตลาดที่สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ สนับสนุนค่านิยมที่
ดีต่ออาชีพเกษตรกร บุตรของเกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนให้สานต่ออาชีพเกษตรกร 
 แนวทางการพัฒนาภาคเกษตรกรรมนี้มีความสอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างความทันสมัย 
เนื่องจากมีแนวทางการสนับสนุนการใช้องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและส่งเสริมการเพ่ิมผลิต
ภาพเพ่ือส่งขาย แต่ในขณะเดียวกันก็มีความสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาทางเลือกด้วย เนื่องจากมีแนว
ทางการพัฒนาภาคเกษตรกรรมโดยการค านึงถึงความยั่งยืน ไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วย
เหตุนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จึงเป็นกรอบที่ส าคัญในการศึกษาแนวทางของ
กระบวนการสร้างนักศึกษาให้เป็นเกษตรกรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาภาคสนามโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยจะศึกษาสภาพบริบทพ้ืนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก ซึ่งจะท าการศึกษา
วิสัยทัศน์ ลักษณะประชากร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคปัญหาของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเมื่อศึกษาบริบทเชิงพ้ืนที่แล้วก็จะการศึกษากระบวนการ เทคนิค และ
วิธีการที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแห่งนี้ใช้เพ่ือสร้างนักศึกษาเป็นบุคลากรทางการเกษตรและ
เกษตรกร 
 พื นที่ในการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาท าการคัดเลือกพ้ืนที่แบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
แห่งนี้เป็นสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงใน
สาขาวิชาเกษตร นอกจากนี้ยังตั้งอยู่ใกล้เคียงกับวิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานศึกษาที่เน้น
สาขาวิชาอุตสาหกรรม พ้ืนที่การศึกษานี้จึงมีความใกล้เคียงกับบริบทปัญหาสัดส่วนเกษตรและ
อุตสาหกรรมของประเทศ 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้จะท าการเก็บข้อมูลจาก 
 กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารและครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก ซึ่งจะท าการ
สัมภาษณ์ผู้บริหาร 1 คน และครูผู้สอน5 คน แบ่งเป็นสาขางานพืชศาสตร์ สาขางานสัตวศาสตร์ สาขางาน
ผลิตสัตว์น้ า สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร สาขางานช่างเกษตร 
 กลุ่มที่ 2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 20 คน แบ่งเป็นสาขาวิชา 5 สาขาวิชา ได้แก่ 
สาขางานพืชศาสตร์ สาขางานสัตวศาสตร์ สาขางานผลิตสัตว์น้ า สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร สาขางาน
ช่างเกษตร 
 กลุ่มท่ี 3 ศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแห่งนี้ จ านวน 5 คน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากข้อมูลภาคสนาม โดยใช้
เครื่องมือและเทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงเอกสาร (Documentary) 
การสังเกตการณ์ (Observation) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงเอกสาร (Documentary) ผู้ศึกษาจะเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงเอกสารอัน
ได้แก่ นโยบายและแผนการพัฒนาการศึกษา เอกสารประกอบหลักสูตร เพ่ือน ามาวิเคราะห์กระบวนการ
เรียนการสอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแห่งนี้ 
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 การสังเกตการณ์ (Observation) ผู้ศึกษาจะท าการสังเกตการณ์กระบวนการเรียนการสอน 
พฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา รวมถึงอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแห่งนี้ใช้
เพ่ือน าข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ 
 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ศึกษาจะด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแห่งนี้จ านวน 1 คน ครูผู้สอน 5 สาขา แบ่งเป็นสาขางานพืชศาสตร์ สาขา
งานสัตวศาสตร์ สาขางานผลิตสัตว์น้ า สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร สาขางานช่างเกษตร สาขาละ 1 คน 
ศิษย์เก่าท่ีจบการศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแห่งนี้จ านวน 5 คน 
 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้ศึกษาจะด าเนินการสนทนากลุ่มนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 แบ่งเป็นกลุ่มตามสาขาวิชา 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขางานพืชศาสตร์ สาขา
งานสัตวศาสตร์ สาขางานผลิตสัตว์น้ า สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร สาขางานช่างเกษตร คัดเลือกกลุ่มละ 
5 คน 
 แนวค าถามเบื องต้น 
 ผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี (การสัมภาษณ์เชิงลึก) 

1. แนวทางการเรียนการสอนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีเป็นอย่างไร 
2. นโยบายภาครัฐอะไรบ้างที่มีผลต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และช่วยพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนอย่างไร 
3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนาของกระบวนการเรียนการสอนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีมี

อะไรบ้าง 
4. มีภาคีเครือข่ายจากองค์กรภาครัฐ หรือบริษัทเอกชน ใดบ้างที่ให้การสนับสนุน และภาคี

เครือข่ายเหล่านั้นช่วยสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างไร 
5. ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีหรือไม่ อย่างไร 

 ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี (การสัมภาษณ์เชิงลึก) 
1. แนวทางการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชาเป็นอย่างไรบ้าง (ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ รวมไปถึง

ลักษณะหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา) 
2. การเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชามีการใช้เทคโนโลยีหรือภูมิปัญญาอะไรอย่างไรบ้าง 
3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนาของกระบวนการเรียนการสอนของสาขาวิชาที่สอนมีอะไรบ้าง 
4. มีภาคีเครือข่ายจากองค์กรภาครัฐ หรือบริษัทเอกชนใดบ้างที่ให้การสนับสนุนการเรียนการสอน

ในแต่ละสาขาวิชา และภาคีเครือข่ายเหล่านั้นช่วยสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างไร 
5. นักศึกษามีการตอบสนองต่อการเรียนการสอนอย่างไร 
6. ครูผู้สอนคาดหวังในตัวนักศึกษาอย่างไรบ้าง 

 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (การสนทนากลุ่ม) 
1. นักศึกษาคิดว่าการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ตนเองเรียนมีจุดเด่นและจุดควรพัฒนาอะไรบ้าง 



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 128 

2. นักศึกษาคิดว่าตนเองมีทักษะต่างๆ ในการท าการเกษตรอย่างไร 
3. เมื่อจบการศึกษาแล้วนักศึกษาคาดหวังว่าจะประกอบอาชีพอะไร 
4. นักศึกษามีการฝึกปฏิบัติงานหรือไม่ ฝึกปฏิบัติที่ไหน ได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการฝึก

ปฏิบัติ  และแตกต่างจากการเรียนการสอนปกติอย่างไร 
5. นักศึกษาได้รับความรู้ เทคโนโลยี หรือภูมิปัญญาอะไรบ้างจากการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่

ตนเองเรียน 
 ศิษย์เก่า (การสัมภาษณ์เชิงลึก) 

1. ความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนสามารถน าไปประกอบอาชีพในปัจจุบันได้ดีเพียงใด  
2. หากเรียนต่อในระดับ ปวส. ท่านคิดว่าแรงจูงใจอะไรที่ท าให้กลับมาเรียนต่อในระดับ ปวส. 

 แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
เอกสาร การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ซึ่งแบ่งหัวข้อการวิเคราะห์ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์บริบททั่วไปของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก 
 2. การวิเคราะห์กระบวนการสร้างสร้างนักศึกษาให้เป็นเกษตรกรของวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก 
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Digital Media 

สื่อดิจิตอล ปฏิบัติการบนโลกออนไลน์ 
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ความเป็นผู้ประกอบการวัฒนธรรมในกระบวนการสร้างสรรค์ซอไทย* 
Cultural Entrepreneurship in Creation Process of Thai Fiddles 

 

วรารัตน์ สีชมนิ่ม1 พชร สุวรรณภาชน์2 นิยะนันท์ ส าเภาเงิน3 
 

บทคัดย่อ 

แนวคิดความเป็นผู้ประกอบการวัฒนธรรมมีความส าคัญมากต่อวัฒนธรรมดนตรีไทยในยุคเศรษฐกิจ
วัฒนธรรมสร้างสรรค์ โดยเฉพาะกลุ่มช่างซอที่ต้องการผลิตเครื่องดนตรีไทยให้มีสัดส่วนดั้งเดิมและสีสันของ
เสียงแบบไทยไปพร้อมกับการประกอบการเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ แต่แนวคิดนี้ ยังคงมีนิยามและ
ความหมายที่ไม่ตรงกันในกลุ่มช่างซอ นักวิชาการดนตรี และผู้เกี่ยวข้องอีกทั้งยังมีความเข้าใจทับซ้อนกับ
แนวคิดด้านการประกอบการในการจัดการเชิงธุรกิจ บทความนี้ต้องการแก้ปัญหาข้างต้นโดยทบทวน
วรรณกรรมเชิงวิพากษ์แนวคิดความเป็นผู้ประกอบการวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศ เพ่ืออธิบาย
พัฒนาการ นิยามและความหมายของแนวคิดความเป็นผู้ประกอบการวัฒนธรรมซึ่งส่งผลต่อการออกแบบ
ความคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ของช่างซอไทย  

ผลการศึกษาพบว่า ความเป็นผู้ประกอบการวัฒนธรรม คือ ลักษณะเฉพาะของบุคคลที่ช่วยให้ การ
ประกอบการประสบความส าเร็จบนความสมดุลของการตระหนักคุณค่าทางวัฒนธรรมและการเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ เกิดจากปัจจัยภายใน ได้แก่ แรงจูงใจในการประกอบการและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  ความสามารถทาง
นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ความกล้าเสี่ยง ความเชื่อมั่นในตนเอง ภาวะผู้น า ภูมิหลังส่วนบุคคล และปัจจัย
ภายนอกคือ ภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม และเครือข่ายทางวัฒนธรรม ที่หล่อหลอมความรู้ ความเชื่อ ทัศนคติ 
และพฤติกรรมการประกอบการ ความเป็นผู้ประกอบการวัฒนธรรมส่งผลต่อวิธีคิด การตัดสินใจของช่างซอไทย
ในการน าภูมิปัญญาวัฒนธรรมดนตรีไทย มาใช้ในการผลิตเครื่องดนตรีไทยและการประกอบการเชิงธุรกิจเพ่ือ
ความยั่งยืนอย่างไรก็ดี ผู้วิจัยเห็นว่า การประยุกต์ใช้แนวคิดความเป็นผู้ประกอบการวัฒนธรรมควรไตร่ตรองให้
รอบคอบและมีความยืดหยุ่น ทั้งนี้เพราะปฏิบัติการวัฒนธรรมดนตรีของไทยมีความแตกต่างหลากหลาย และ
ปรับเปลี่ยนไปตามปัจเจกและความเปลี่ยนแปลงสังคมโลกในยุคดิจิทัล 

 

ค าส าคัญ: ความเป็นผู้ประกอบการวัฒนธรรม, กระบวนการสร้างสรรค์, ซอไทย, ช่างซอไทย 
Abstract 

                                                           
* บทความนี้เป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์เรื่อง “ความเป็นผู้ประกอบการวัฒนธรรมในกระบวนการสรา้งสรรคซ์อไทย : 
กรณีศึกษา ช่างธีรพันธ์ุ ธรรมานุกลู” 
1 นักศึกษา หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลยัมหิดล  
E-mail: wararat.see@hotmail.com 
2 อาจารย์ประจ า หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหดิล  
E-mail: suwannaphachana@gmail.com 
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The concept of cultural entrepreneurship is very important to Thai musical culture in 
the creative cultural economy period. Especially in Thai fiddles artisans who need to 
produce authentic proportion and Thai tone musical instruments along with and economic 
value added in entrepreneurial process. But this concept still misconception among Thai 
fiddles artisan, music scholars, and other stakeholders. Its understanding also overlaps with 
other entrepreneurial concepts in business management. This article intends to solve this 
problem by critical review literature both in Thailand and other countries. To describe the 
development of definition and meaning of the cultural entrepreneurship concept that 
affects the design thinking and creative process of Thai fiddles artisans.  

The study found that cultural entrepreneurship are unique personal traits that helps 
to achieve entrepreneurial success based on the balance between cultural value awareness 
and economic value added. It encloses internal factors, including entrepreneurial motives 
and achievement motivation, innovativeness, creativity, risk-taking, self-efficacy, leadership, 
personal backgrounds. And external factors consist of socio-economic conditionsand cultural 
networking. All those factors shaped the beliefs, attitudes, and entrepreneurial behavior.  
This has resulted in the entrepreneurial mindset and decision-making of Thai fiddles artisans 
to apply Thai musical culture wisdom creating Thai musical instrument and developing 
sustainable cultural entrepreneur.  

However, in addition to applying the cultural entrepreneurship concept should be 
discreet and flexible. Because Thai musical cultural practices is diverse with varying 
individual and the global social changes in digital age. 
 
Keywords : Cultural Entrepreneurship, Creation Process, Thai Fiddles, Thai Fiddles Artisan 
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บทน า 
ความเป็นผู้ประกอบการ (entrepreneurship) มีบทบาทส าคัญมากต่อช่างซอไทยในยุคไทยแลนด์ 

4.0 เพราะปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมกับนโยบายทางเศรษฐกิจที่ว่า 
“มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยให้ความส าคัญกับการสร้างนวัตกรรมและการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิม
คุณค่าและมูลค่าเศรษฐกิจให้กับสินค้าและบริการ (SME social planet, 2559) ช่างซอไทยในฐานะ
ผู้ประกอบการที่สร้างรายได้จากการผลิตสินค้าทางวัฒนธรรม จ าเป็นต้องมีความเป็นผู้ประกอบการซึ่งเป็น
ลักษณะเฉพาะบุคคลที่ช่วยให้ประสบความส าเร็จเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้จากการผลิตสินค้าทางวัฒนธรรม
ในขณะเดียวกันยังสามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมชาติให้คงอยู่ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีมีความผันแปรไปตามยุคสมัย 

การสร้างสรรค์ซอไทย เดิมเป็นงานหัตถกรรมที่ช่างซอใช้ความรู้ด้านวัฒนธรรมดนตรีไทยและ
ความสามารถด้านงานช่างในการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักดนตรีเช่นเดียวกับเครื่องดนตรีไทย
อ่ืนๆ และเมื่อเกิดความช านาญก็น าไปสู่การผลิตเพ่ือสร้างรายได้ แต่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีผนวกกับ
ความต้องการที่ เพ่ิมมากขึ้นของผู้บริโภคส่งผลให้ปัจจุบันกระบวนการผลิตเครื่องดนตรีไทยมีทั้งกลุ่ม
ผู้ประกอบการ (entrepreneurs) ในระดับอุตสาหกรรม และระดับปัจเจกโดยทั้ง 2 กลุ่มนี้มีจุดมุ่งหมายของ
รูปแบบการด าเนินธุรกิจที่แตกต่างกัน เกิดจากทัศนคติและปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลต่อความเป็น
ผู้ประกอบการ (entrepreneurship) ของแต่ละบุคคลที่น าไปสู่การตัดสินใจ และการสร้างโอกาสในการด าเนิน
ธุรกิจ การที่ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งก้าวเข้าสู่การด าเนินธุรกิจในระดับอุตสาหกรรมนั้น เหตุเพราะต้องการผลิต
สินค้าให้ได้จ านวนมาก เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มใหญ่  อาทิ โรงเรียน ชมรมดนตรี 
มหาวิทยาลัย (สมพิศ น้อยวงษ์, 2560) ในขณะที่ช่างซอในระดับปัจเจกมุ่งเน้นการผลิตเครื่องดนตรีให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคบางกลุ่ม อาทิ นักดนตรี ครูดนตรี หรือผู้มีความเชี่ยวชาญทางดนตรีที่
ต้องการเครื่องดนตรีที่มีมาตรฐานคุณภาพและคงคุณค่าในทางสุนทรียะ (ธีรพันธุ์ ธรรมานุกูล, 2560) 

อย่างไรก็ตาม ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผลต่อทัศนคติและวิถีการด าเนินชีวิตของคนในสังคม
ท าให้วัฒนธรรมดนตรีมีการเปลี่ยนแปลง เห็นได้จากการพัฒนารูปแบบการบรรเลงดนตรีที่มีความหลากหลาย
มากขึ้น อาทิ วงดนตรีไทยเดิม วงดนตรีร่วมสมัยการบรรเลงเพลงสากลด้วยเครื่องดนตรีไทย สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อ
ความต้องการของผู้บริโภค คือ นักดนตรี ที่ต้องการเครื่องดนตรีที่มีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้นสอดคล้องกับ
แนวทางการบรรเลงของตนเอง ช่างซอในฐานะผู้ประกอบการจ าเป็นต้องปรับตัวเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภค ในขณะเดียวกันยังต้องสร้างสรรค์ผลงานให้มีลักษณะเฉพาะของตนเองควบคู่ไปกับการรักษา
คุณค่าทางวัฒนธรรม เพ่ือให้กระบวนการสร้างสรรค์ซอไทยเกิดความสมดุลตามความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมชาติให้คงอยู่
ต่อไปท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

แนวคิดความเป็นผู้ประกอบการวัฒนธรรม (cultural entrepreneurship) เป็นแนวคิดที่แสดงให้เห็น
ลักษณะเฉพาะของบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมในการประกอบการ น าไปสู่การประสบ
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ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ (Swedberg, 2006; Klamer, 2011; PURCAREA, 2015) เพราะส าหรับช่าง
ซอไทยเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีลักษณะต่างไปจากผู้ประกอบการกลุ่มอ่ืนๆ โดยไม่ได้ค านึงถึงมูลค่าทาง
เศรษฐกิจเท่านั้นแต่มุ่งเน้นผลิตสินค้าทางวัฒนธรรมเพ่ือให้เกิดความสมดุลทั้งมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและ
คุณค่าทางวัฒนธรรมปัจจุบันการศึกษาแนวคิดด้านผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังเป็นการศึกษาด้านการจัดการ
ธุรกิจ จึงไม่เพียงพอต่อการอธิบายพฤติกรรมของผู้ประกอบการด้านวัฒนธรรม ท าให้การอธิบายความเป็น
ผู้ประกอบการวัฒนธรรมยังมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน และมีความทับซ้อนกับแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการประกอบการ
อ่ืนๆ 

บทความนี้ผู้วิจัยต้องการวิเคราะห์แนวคิดความเป็นผู้ประกอบการวัฒนธรรม โดยศึกษาความหมาย
ของผู้ประกอบการวัฒนธรรม ที่มา การด าเนินงาน และลักษณะเฉพาะของความเป็นผู้ประกอบการวัฒนธรรม 
เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิธีคิดที่ส่งผลต่อกระบวนการสร้างสรรค์ซอไทย จากการทบทวนเอกสาร
งานวิจัย และบทความบนฐานข้อมูลออนไลน์ 
 
ใครคือผู้ประกอบการวัฒนธรรม 

ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถในการสร้างสิ่งใหม่ อันเกิดจากแรงจูงใจในการ
ประกอบการ มีความกล้าเสี่ยง สามารถยอมรับความไม่แน่นอนได้ และมีวิสัยทัศน์ในการประเมินหรือแสวงหา
โอกาสในการการด าเนินธุรกิจค าว่า “ผู้ประกอบการ” (entrepreneur) มาจากค าในภาษาฝรั่งเศสว่า 
“entreprendre” หมายถึง “การท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง” (to do something) ซึ่งใช้ในช่วงยุคกลางเพ่ือใช้บ่งบอกถึง
การกระท าของบุคคลกระทั่งในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 ค าว่า “ผู้ประกอบการ” (entrepreneur) เริ่ม
แพร่หลายในกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษเพ่ือใช้ในการศึกษากระบวนการทางธุรกิจ โดยศึกษาบุคคลที่มี
ความคิดสร้างสรรค์สามารถประเมินความต้องการของตลาด และยอมรับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในการ
สร้างสินค้าหรือบริการใหม่ได้ มีการเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าของสินค้าและบริการนั้นๆ จากความคิดริเริ่มน าไปสู่
การแสวงหาโอกาส และการพัฒนาธุรกิจจนเป็นที่ยอมรับของตลาด (Swedberg, 2000) ดังที่ Hisrich (1990) 
Thomas และ Muller (2000) (อ้างใน Jain, 2011) ให้นิยามว่า ผู้ประกอบการ (entrepreneurs) คือบุคคลที่ 
(1) มีเอกลักษณ์เฉพาะด้วยการแสดงออกและคุณลักษณะบางอย่าง (2) ผู้ที่มีแรงบันดาลใจที่จะค้นพบ 
ประเมินผล และใช้ประโยชน์หรือแสวงหาโอกาสเพ่ือการประกอบการ (3) แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ 
และ (4) ผู้ที่สามารถจัดระบบและจัดการทรัพยากรที่น ามาใช้ได้ รวมถึงยอมรับความเสี่ยงและความล้มเหลวได้ 

จากนิยามความหมายค าว่า “ผู้ประกอบการ” (entrepreneur) ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นลักษณะของ
ผู้ประกอบการที่สามารถเห็นได้โดยทั่วไปในสังคมทั้งในระดับปัจเจกไปจนถึงระดับอุตสาหกรรม แต่การ
ด าเนินงานของผู้ประกอบการยังมีการจ าแนกกลุ่มย่อยลงไปตามวัตถุประสงค์ซึ่งส่งผลต่อลักษณะการ
ด าเนินงานที่แตกต่างกัน คือ ผู้ประกอบการเพื่อสังคม (social entrepreneurs) และผู้ประกอบการวัฒนธรรม 
(cultural entrepreneurs) 
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ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม (social entrepreneurs) เป็นกระบวนการสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการในการแก้ปัญหาสังคม อาทิ ความยากจน ความเจ็บป่วย สิ่งแวดล้อมถูกท าลาย เพ่ือให้เกิดความ
สมดุลในสังคม Dees (อ้างใน Bornstein และ Davis, 2010) อธิบายว่า ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือการเปลี่ยนแปลงสังคม โดยการสร้างสิ่งใหม่ให้กับประชาชนและทรัพยากร ทั้งยังสร้างโอกาสในการ
สร้างสรรค์และการจัดหาทรัพยากร ท าให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของประชาชนหรือการพัฒนาทรัพยากรเ พ่ือ
แก้ปัญหาสังคม หัวใจส าคัญของแนวคิดการประกอบการเพ่ือสังคม (social entrepreneurs) คือการน า
ความรู้และทักษะมาใช้ในการประกอบการเชิงธุรกิจ โดยการสร้างสรรค์ แสวงหาแหล่งทรัพยากร และโอกาส 
เพ่ือสร้างรายได้ที่เพียงพอหรือการแก้ปัญหาสังคมในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความ
สมดุลและยั่งยืน (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2554) เช่น องค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิโครงการหลวง เป็นต้น 

ในขณะที่ผู้ประกอบการวัฒนธรรม (cultural entrepreneurs) เป็นบุคคลที่มีเชื่อมระหว่างแนวคิดใน
การสร้างงานศิลปะกับการจัดการทางเศรษฐกิจ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานด้านวัฒนธรรม 
อาทิ ดนตรี แฟชั่น ภาพยนตร์ ศิลปะ งานฝีมือ มาสร้างสรรค์ให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม ท าให้เกิดความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 
สนับสนุนให้เกิดความยั่งยืน ดังที่ Swedberg (2006) ให้ความหมายว่า ผู้ประกอบการวัฒนธรรม (cultural 
entrepreneurs) เป็นผู้สร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งใหม่ และซาบซึ้งในคุณค่าของวัฒนธรรม ขณะที่ Ploeg (1999 
อ้างใน Klamer, 2011) กล่าวว่า ผู้ประกอบการวัฒนธรรมเป็นบุคคลที่ประสานความเชี่ยวชาญใน 2 ด้าน 
ได้แก่ (1) มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านศิลปะและมีความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ และ (2) มีความรู้ 
ความเข้าใจในศักยภาพของตลาดและมีเทคนิคการตลาด นั่นคือ การเชื่อมกันของความเชี่ยวชาญด้านศิลปะเข้า
กับทักษะการประกอบการ ท าให้สามารถดึงดูดผู้บริโภคได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Bilton (2010) ที่ว่าผู้ประกอบการวัฒนธรรมเป็นการหลอมรวมระหว่างโลกของ
ศิลปะและการพาณิชย์ รวมถึงการสร้างตัวตนของบุคคลภายใต้ พ้ืนที่ของวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ โดยอาศัย
การท างานร่วมกันของเครือข่ายทางวัฒนธรรมน าไปสู่การเติบโตและประสบความส าเร็จของธุรกิจ 
 สรุปได้ว่า ผู้ประกอบการวัฒนธรรม (cultural entrepreneurs) คือ บุคคลที่สร้างสรรค์สินค้าหรือ
บริการทางวัฒนธรรม โดยประยุกต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจทางวัฒนธรรม และทักษะการประกอบการ เพ่ือผลิต
สินค้าหรือบริการทางวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่น มีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางวัฒนธรรม เพ่ือให้
เป็นไปตามความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และอนุรักษ์วัฒนธรรม ท าให้เกิดความสมดุลทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเกิดความยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจ โดยผู้ที่จะประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ
ได้ต้องมีความเป็นผู้ประกอบการวัฒนธรรม (cultural entrepreneurship) ที่สนับสนุนการตัดสินใจและ
พฤติกรรมในการประกอบการ 
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ความเป็นผู้ประกอบการวัฒนธรรมคืออะไร 
 ความเป็นผู้ประกอบการวัฒนธรรม (cultural entrepreneurship) เป็นลักษณะเฉพาะและ

ความสามารถในการตัดสินใจของแต่ละบุคคลที่จ าเป็นต่อการประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจโดย 
Schumpeter (1911 อ้างใน Swedberg, 2006) กล่าวว่า ความเป็นผู้ประกอบการวัฒนธรรมมีพฤติกรรมการ
ประกอบการมีอยู่  5 อย่าง คือ (1) การริเริ่มสินค้าหรือบริการใหม่  (2) การริ เริ่มวิธีการผลิตใหม่  
(3) การเปิดตลาดใหม่ (4) ค้นพบวัตถุดิบใหม่ และ (5) การสร้างสรรค์รูปแบบการจัดการใหม่ในอุตสาหกรรม
โดยสิ่งที่เป็นแรงจูงใจของผู้ประกอบการคือ ความปรารถนาหรือความต้องการอ านาจและอิสระ,ปรารถนาที่จะ
ประสบความส าเร็จ และมีความพึงพอใจในการท าสิ่ งต่างๆ ดังนั้นพฤติกรรมการประกอบการของ
ผู้ประกอบการจึงไม่ใช่เพียงเรื่องทุนที่เป็นวัตถุเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึงทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม 
เป็นปัจจัยที่หล่อหลอมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และมีแรงบันดาลใจในการด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ 

แต่ส าหรับนักสังคมวิทยา ความเป็นผู้ประกอบการวัฒนธรรมขึ้นอยู่กับการสถานภาพหรือกฎเกณฑ์ทาง
สังคม เป็นบุคคลที่มีลักษณะพิเศษ มีอ านาจบารมีเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการประกอบการในรูปแบบ
ต่างๆ เช่นในแนวคิดของ Weber (1990 อ้างใน Swedberg, 2006) ที่กล่าวว่า คนที่มีความสามารถในการเป็น
ผู้ประกอบการได้ คือ คนที่มีอ านาจบารมี โดยเป็นลักษณะเฉพาะบุคคลที่มีความพิเศษกว่าคนทั่วไป มีอ านาจใน
การด าเนินงานทั้งในรูปแบบการด าเนินงานของภาครัฐและภาคเอกชน คนเหล่านี้จะมีธรรมชาติของความเป็น
ผู้น า (leadership) ท าให้คนอื่นต้องการท าตาม และมีอ านาจในการจัดการทรัพยากร สามารถควบคุมพฤติกรรม
ทางเศรษฐกิจ เพ่ือให้เกิดความสมดุลทั้งในรูปแบบการด าเนินงานในระดับประเทศหรือบริษัทได้ 

ฉะนั้น ความเป็นผู้ประกอบการวัฒนธรรม (cultural entrepreneurship) จึงเป็นลักษณะเฉพาะ
บุคคลที่ประกอบด้วย คุณลักษณะทางจิตวิทยา และปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อกระบวนการของผู้ประกอบการ
วัฒนธรรมซึ่งสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม ตัวบุคคล และพฤติกรรมการประกอบการ 

ภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม (socio-economic conditions) เป็นปัจจัยที่หล่อหลอมทัศนคติของ
ผู้ประกอบการ ก่อให้เกิดแรงจูงใจ แสวงหาโอกาส และสนับสนุนพฤติกรรมในการประกอบการ อาทิ 
ครอบครัว วิถีการด าเนินชีวิตของผู้ประกอบการ ค่านิยม นโยบายรัฐ ตัวอย่างเช่นการศึกษาของ Jain (2011) 
พบว่า บุคคลที่อยู่ในครอบครัวที่เป็นเจ้าของกิจการและสถานภาพทางเศรษฐกิจที่ดีจะมีโอกาสเริ่มต้ นเป็น
ผู้ประกอบการมากกว่าบุคคลทั่วไป 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว 
ผู้ประกอบการวัฒนธรรมจึงมีการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้วัฒนธรรมยังคงอยู่ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในทุกยุคสมัย ดังที่ 
Cunningham, Banks และ Potts (2008) เสนอว่าแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ทางเลือกที่เสนอแนวทางเพ่ิม
คุณค่าทางวัฒนธรรมให้กับมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจมีความม่ันคงในสังคมสมัยใหม่ สามารถท า
ได้ใน 4 รูปแบบ ได้แก่  
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1. การสนับสนุนหรือจัดสวัสดิการ (welfaremodel) เป็นการให้การสนับสนุนทางการเงิน หนุนเสริม
สิ่งที่มีอยู่เพื่อสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรม เน้นวัฒนธรรมที่จับต้องได้ในรูปแบบของการอนุรักษ์ 

2. การเสริมศักยภาพในการแข่งขัน (competitivemodel) เป็นผลของอุตสาหกรรมวัฒนธรรม เน้น
อุปสงค์/อุปทาน (demand & supply) และการผลิตเพ่ือขายในรูปแบบของทุนนิยมทางวัฒนธรรม การ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินงานของผู้ประกอบการดังกล่าวมีปัจจัยที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง 2 ประการ 
คือ (1) นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ท าให้การถ่ายทอดหรือการแพร่กระจายผลงานของผู้ผลิต
ไปยังผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นผ่านสื่อเทคโนโลยี มีการผลิตซ้ า ส่งผลให้เกิดอุตสาหกรรมวัฒนธรรมขึ้น และ (2) 
ผู้บริโภคมีความต้องการที่เพ่ิมขึ้นในด้านความบันเทิง และผลงานด้านศิลปะ ท าให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นสินค้า
ทางวัฒนธรรม (Santagata, 2010) เทคโนโลยีจึงเข้ามามีบทบาทส าคัญในการผลิตท าให้สามารถผลิตซ้ าและ
แพร่หลายได้ง่าย จนกลายเป็นวัฒนธรรมมวลชน (mass culture) 

3. การสร้างความแตกต่างเพ่ือการเติบโตทางเศรษฐกิจ (growth model) เป็นการต่อยอดจาก
อุตสาหกรรมเพ่ือการเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยการสร้างความแตกต่าง เน้นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (creative 
industry) เพ่ือเพ่ิมมูลค่าจากทุนทางวัฒนธรรม 

4. การสร้างนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน (innovation model) เป็นการสร้างสิ่งใหม่จากความคิด
สร้างสรรค์ ตระหนักถึงความพึงพอใจกับผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และอนุรักษ์วัฒนธรรม สามารถเป็นได้ทั้ง
ระดับปัจเจกไปจนถึงระดับอุตสาหกรรม โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยสนับสนุนพฤติกรรมในการ
ประกอบการ ซึ่งรูปแบบการด าเนินงานนี้มีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล 

ในขณะที่ Gehman (2017) มองว่า การประกอบการด้านวัฒนธรรมเริ่มจากการสนับสนุนเพื่ออนุรักษ์ 
และมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การน าวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์เป็นสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม การด าเนินงาน
ของผู้ประกอบการวัฒนธรรมจึงแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบคือ (1) การสร้างวัฒนธรรม (making culture) เป็น
การสร้างสรรค์รูปแบบและสนับสนุนกับการจัดการวัฒนธรรมชั้นสูง อาทิ โอเปร่า ดนตรีคลาสสิค การจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์ (2) การปรับใช้วัฒนธรรม (deploying culture) เป็นการลงทุนสร้างธุรกิจใหม่ โดยใช้การเล่า
เรื่องราว (storytelling) เป็นสื่อกลางในการจัดสรรทรัพยากร และการสร้างความหมายเชิงสัญลักษณ์ เพ่ือ
สร้างความมั่งค่ังให้แก่ธุรกิจ และ (3) วัฒนธรรมสร้างสรรค์ (cultural making) เป็นกระบวนการน าวัฒนธรรม
มาสร้างเป็นสินค้าและบริการจากแรงบันดาลใจของผู้ประกอบการให้มีความแตกต่าง มีเรื่องราว และมีคุณค่า4 

นอกจากนี้ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยียังเป็นปัจจัยสนับสนุนพฤติกรรมในการประกอบการให้
ประสบความส าเร็จ เพราะปัจจุบันการหลอมรวมสื่อเข้ากันด้วยกันเป็นสื่อใหม่ ทุกคนมีอ านาจในการใช้
ช่องทางการสื่อสารต่างๆ ได้ตามความต้องการและความสนใจ การสื่อสารในยุคสื่อใหม่จึงมีฐานคิดว่า ผู้คนเป็น
ปัจเจกและมีลักษณะความต้องการ/ความสนใจแตกต่างกัน สื่อใหม่จึงมีบทบาทในการลดช่องว่างระหว่าง
ผู้ประกอบการและลูกค้า (ธาม เชื้อสถาปนศิริ , 2014; Bilton, 2010) ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถ
                                                           
4 Cultural entrepreneurship : from making culture to cultural making, “CE 1.0 focuses on making culture, 
CE 2.0 focuses on deploying culture,  CE 3.0, which emphasizes cultural making.”(Gehman, 2017) 
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ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า และเครือข่ายทางวัฒนธรรมได้ง่ายขึ้น ผู้ประกอบการจึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานที่ดียิ่งข้ึน 

เครือข่ายทางวัฒนธรรม  (cultural networking) เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมพฤติกรรมในการ
ประกอบการให้บรรลุผลส าเร็จ โดยผู้ประกอบการวัฒนธรรมอาศัยทุนทางสังคม (social capital) ในการสร้าง
เครือข่ายทางวัฒนธรรม (cultural network) หรือสร้างความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการรายอ่ืนเพ่ือประโยชน์
ด้านการจัดสรรทรัพยากร และกระบวนการสร้างสรรค์สินค้าทางวัฒนธรรมให้บรรลุเป้าหมาย มีคุณภาพ 
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ในขณะเดียวกันเครือข่ายทางวัฒนธรรมยังช่วยให้เกิดการบอก
ต่อ (buzz) เป็นแรงผลักดันให้เกิดความยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจ (Konrad, 2013; PURCAREA, 2015) 
รวมถึงเป็นการเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าให้กับสินค้าและบริการนั้นๆ 

จะเห็นได้ว่า การที่ผู้ประกอบการวัฒนธรรมมีรูปแบบการด าเนินธุรกิจที่แตกต่างกันนั้นขึ้นอยู่กับภาวะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลต่อทัศนคติของผู้ประกอบการวัฒนธรรม โดยอาศัยความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี และเครือข่ายทางวัฒนธรรมเป็นปัจจัยสนับสนุนพฤติกรรมในการประกอบการให้ประสบ
ความส าเร็จ และสอดคล้องตามความต้องการของผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมให้
ยังคงอยู่ได้ในบริบทของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปก่อให้เกิดความสมดุลทั้งด้านคุณค่าทางวัฒนธรรม
และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 
win-win-win: ความสมดุลของคุณค่าทางวัฒนธรรมและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
  สิ่งส าคัญในการด าเนินงานของผู้ประกอบการวัฒนธรรมคือ การตระหนักถึงความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และการอนุรักษ์วัฒนธรรม เพ่ือความสมดุลของคุณค่าทางวัฒนธรรมและมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจการด าเนินงานของผู้ประกอบการวัฒนธรรมจึงมีความแตกต่างไปจากผู้ประกอบการประเภท
อ่ืนๆ อย่างชัดเจน ดังที่ Aageson (2008) กล่าวว่า ผู้ประกอบการวัฒนธรรมเป็นการด าเนินธุรกิจที่เกิดจาก
ความคิดสร้างสรรค์ และคิดทั้งในมุมของผู้ผลิตและผู้บริโภค เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจทั้งผู้ประกอบการ ตลาด 
และลูกค้า 
  การเพ่ิมคุณค่าและมูลค่า (value)ให้กับสินค้าทางวัฒนธรรม เป็นกระบวนการส าคัญที่ท าให้
ผู้ประกอบการมีความโดดเด่นในการแข่งขันทางการตลาด การเพ่ิมคุณค่าและมูลค่า (value) ให้สินค้าทาง
วัฒนธรรมได้ดีที่สุดคือ การสร้างเอกลักษณ์ (identity)โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม (cultural capital) จากการสั่ง
สมความรู้ ความเชื่อ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของผู้ประกอบการวัฒนธรรมในบริบทที่แตกต่างกัน มา
ใช้ในการสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้แก่สินค้าทางวัฒนธรรม เช่น การน าเรื่องราว ( story) และเนื้อหา 
(content) ของวัฒนธรรม มาสร้างความโดดเด่นหรือจุดขายให้กับสินค้า (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ , 2559) 
ทุนทางวัฒนธรรมจึงเป็นตัวแปรส าคัญในการบ่งบอกลักษณะเฉพาะ (unique) ที่แสดงให้เห็นความแตกต่าง
ของผู้ประกอบการวัฒนธรรม (Klamer, 2011) 
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 นอกจากนี้ผู้ประกอบการวัฒนธรรมอาจใช้การเล่าเรื่องราว (storytelling) เป็นกระบวนการเพ่ิม
คุณค่าให้กับสินค้าทางวัฒนธรรมและเพ่ือขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ ดังที่  Lounsbury 
(2001)กล่าวว่า การเล่าเรื่องราว (storytelling) เป็นหนึ่งในกระบวนการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม เพ่ือสร้าง
เอกลักษณ์และสร้างความหมายเชิงสัญลักษณ์ให้กับทรัพยากรหรือกระบวนการผลิตสินค้าทางวัฒนธรรม ให้มี
ความสอดคล้องกับพฤติกรรมในการประกอบการ โดยเสนอว่ากระบวนการสร้างเรื่องราว (process of 
storytelling) มี 2 วิธี ได้แก่ (1) การชี้ให้เห็นลักษณะเฉพาะของธุรกิจ และ (2) การสร้างความหมายในเชิง
สัญลักษณ์ ให้สอดคล้องกับบรรทัดฐานของสังคมหรืออุดมการณ์  
 ฉะนั้น การสร้างเอกลักษณ์ (identity) หรือการเล่าเรื่องราว (storytelling) เป็นพฤติกรรมในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจของการเป็นผู้ประกอบการวัฒนธรรมที่ช่วยเพ่ิมคุณค่าให้กับสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม
เพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างคุณค่าทางวัฒนธรรมและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะ
ของความเป็นผู้ประกอบการวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมในการประกอบการของแต่ละ
บุคคล 
  
ลักษณะเฉพาะของความเป็นผู้ประกอบการวัฒนธรรม 

ลักษณะเฉพาะของความเป็นผู้ประกอบการวัฒนธรรม คือ คุณลักษณะทางจิตวิทยาหรือความเชื่อที่มี
ผลต่อพฤติกรรม (mindset) ของผู้ประกอบการวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจส่งผลต่อความสามารถใน
การตัดสินใจและการด าเนินธุรกิจ ส่งเสริมให้ประสบความส าเร็จในการประกอบการ ประกอบด้วย 

1. แรงจูงใจในการประกอบการและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  (entrepreneurial motivation and 
achievement motivation) เป็นปัจจัย พ้ืนฐานที่ ส่งผลต่อการตัดสินใจของบุคคลในการก้าวมาเป็น
ผู้ประกอบการวัฒนธรรม แรงจูงใจหลักคือ ความต้องการอิสระ ต้องการพัฒนาตนเอง สามารถเป็นตัวของ
ตัวเองได้และน าไปสู่การแสวงหาโอกาส (to exploit opportunities) เพ่ือสร้างกิจการของตนเอง และมี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (achievement motivation) คือความต้องการที่จะประสบความส าเร็จ เป็นแรงกระตุ้นให้
สามารถด าเนินธุรกิจได้บรรลุเป้าหมาย และการได้รับการยอมรับจากสังคม (Hayton, George และ Zahra, 
2002; Gupta, 2008; Jain, 2011; Klamer, 2011) 

2. ความสามารถทางนวัตกรรม (innovativeness) เป็นคุณลักษณะเด่นของผู้ประกอบการ โดยการ
คิดริเริ่มสร้างสิ่งใหม่ที่มากกว่าสิ่งประดิษฐ์ อาทิ การคิดริเริ่มสร้างสินค้าและบริการ ,วิธีการผลิต,ค้นหา
ทรัพยากรใหม่จากการผสมผสานความรู้หลายแขนง และพัฒนาเป็นธุรกิจ (Jain, 2011) 

3. ความคิดสร้างสรรค์ (creativity) เป็นความสามารถของบุคคลในการสร้างความแตกต่าง และเป็น
ลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งที่มีความส าคัญมากส าหรับการเป็นผู้ประกอบการวัฒนธรรมซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมใน
การประกอบการ ทั้งการสร้างเครือข่าย การใช้ทรัพยากร และการจัดการ (Bilton, 2010; Jain, 2011) โดยมี
เป้าหมายเพ่ือสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรม (cultural value) และมูลค่าทางเศรษฐกิจ (economic value) 
ให้กับสินค้าทางวัฒนธรรม  
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4. ความกล้าเสี่ยง (risk-taking) เป็นความสามารถในการยอมรับความไม่แน่นอน ความไม่มี
เสถียรภาพ และความไม่ม่ันคงที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของผู้ประกอบการวัฒนธรรม ประกอบด้วย ความ
เสี่ยงทางการเงิน, ความสัมพันธ์และครอบครัว,สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ประกอบการวัฒนธรรมจะมีการ
จัดการต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตนเองและวัฒนธรรมด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน (Lee และ Peterson, 2000; 
Banks, Lovatt, O’Connor และ Raffo, 2000) 

5. ความเชื่อมั่นในตนเอง (self-efficacy) เป็นความเชื่อของบุคคลในการประเมินความสามารถของ
ตนเอง มีการตั้งเป้าหมายระดับต่างๆ ก่อให้เกิดมีความมั่นใจในการประกอบการความเชื่อมั่นในตนเองจึงเป็น
ทัศนคติเชิงบวกท่ีส่งผลให้ผู้ประกอบการวัฒนธรรมสามารถด าเนินธุรกิจได้บรรลุเป้าหมาย (Jain, 2011) 

6. ภาวะผู้น า (leadership) ผู้ประกอบการวัฒนธรรมต้องมีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
(co-workers) ทั้งในระดับองค์กรและระดับปัจเจก ฉะนั้นผู้ประกอบการวัฒนธรรมต้องมีภาวะผู้น า
(leadership) ในการจัดการกระบวนการสร้างสรรค์ และดูแลเครือข่ายทางวัฒนธรรมเพ่ือควบคุมทรัพยากรใน
การผลิตและคุณภาพของสินค้าให้บรรลุผลส าเร็จ (PURCAREA, 2015) 

7. ภูมิหลังส่วนบุคคล  (personal background) เป็นปั จจัยสนับสนุนให้บุ คคลตัดสินใจเป็น
ผู้ประกอบการได้มากขึ้น ประกอบด้วย การศึกษา , อายุ, เพศ และประสบการณ์ โดยระดับการศึกษามีผลต่อ
การรับรู้ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของผู้ประกอบการ ในขณะเดียวกันการศึกษาและประสบการณ์ส่งผลต่อ
แนวคิดและการตัดสินใจเริ่มต้นธุรกิจ (Jain, 2011) 

จะเห็นได้ว่าแรงจูงใจในการประกอบการและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  (entrepreneurial motivation 
and achievement motivation), ความสามารถทางนวัตกรรม  (innovativeness), ความคิดสร้างสรรค์ 
(creativity), ความกล้าเสี่ยง (risk-taking), ความเชื่อมั่นในตนเอง (self-efficacy), ภาวะผู้น า (leadership) 
และภูมิหลังส่วนบุคคล (personal background) เป็นปัจจัยภายในหรือลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลที่
น าไปสู่กระบวนการตัดสินใจและส่งเสริมพฤติกรรมในการประกอบการด้านวัฒนธรรมให้ประสบความส าเร็จ 
  
แนวคิดความเป็นผู้ประกอบการวัฒนธรรมในการศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ซอไทย 

กระบวนการสร้างสรรค์ซอไทยเป็นการผลิตสินค้าทางวัฒนธรรมในสังคมไทยอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็น
ถึงลักษณะของผู้ประกอบการวัฒนธรรม โดยเฉพาะในกลุ่มช่างที่มีการผลิตแบบหัตถกรรมซึ่งมีการจัดการกับ
ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม และทักษะการประกอบการของตนเอง คือ ความรู้ด้านวัฒนธรรมดนตรี 
ความรู้ด้านงานช่าง และการจัดการกับการใช้ เค รือข่ายทางสังคมในการผลิตเครื่องดนตรี กล่าวคือ 
กระบวนการสร้างสรรค์ซอไทยเกิดขึ้นจากการสั่งสมความรู้ ความเชื่อ ประสบการณ์ และทัศนคติที่มีต่อ
วัฒนธรรมดนตรีไทยที่ผู้ประกอบการน ามาสร้างสรรค์ซอไทยให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคมมา
จัดสรรเพ่ือสร้างสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมจากความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสมก่อให้เกิดคุณค่าทาง
วัฒนธรรม (cultural value) และมีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ (economic value) โดยให้ความส าคัญกับความ
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ต้องการของผู้ผลิตและความต้องการของผู้บริโภคไปพร้อมๆ กับการคงไว้ซึ่งลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรม
ดนตรีเอาไว้ เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า และรักษารูปแบบของวัฒนธรรมดั้งเดิม 

อย่างไรก็ตามช่างซอต้องมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าเสี่ยง มีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีภาวะผู้น าเพ่ือ
สร้างสิ่งใหม่ภายใต้บริบทของเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นช่างซอจ าเป็นต้อง
ปรับตัวหรือรูปแบบการด าเนินงานให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีความผันแปรอย่าง
สม่ าเสมอ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การอนุรักษ์วัฒนธรรม หรือการสนับสนุนและจัดสวัสดิการ (welfare model) โดยอนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ซอไทยในรูปแบบงานหัตถกรรมซึ่งยึดต้นแบบโบราณจารย์ เน้นความประณีต
งดงาม 

2. อุตสาหกรรมวัฒนธรรม หรือการเสริมศักยภาพในการแข่งขัน (competitive model) การอนุรักษ์
วัฒนธรรมดนตรีไทยที่เพ่ิมมากขึ้นจากภาครัฐอย่างการส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนดนตรีไทยในสถานศึกษา 
ท าให้บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ และมีก าลังในการผลิตมากหันมาผลิตซอในระบบอุตสาหกรรม เพ่ือให้ผลิต
สินค้าได้จ านวนมากเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคโดยเฉพาะสถานศึกษาเช่น สังคีตประดิษฐ์ แหล่ง
ผลิตเครื่องดนตรีไทยที่มีการแบ่งงานในส่วนต่างๆ เพ่ือผลิตเครื่องดนตรีตามสัดส่วนและแบบที่ก าหนดไว้ โดย
ส่วนใหญ่จะผลิตซอด้วง ซออู้ ขิม และจะเข้ส่วนเครื่องดนตรีอื่นๆ จะรับจากแหล่งผลิตอื่นเพื่อส่งต่อไปยัง
โรงเรียนในเครือข่ายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศ (สมพิศ น้อย
วงษ์, 2560) 

3. วัฒนธรรมสร้างสรรค์ หรือการสร้างความแตกต่างเพ่ือการเติบโตทางเศรษฐกิจ (growth model)
เห็นได้จากกระบวนการสร้างสรรค์ซอไทยของร้านดุริยบรรณ แหล่งผลิตเครื่องดนตรีไทยที่เกิดจากการสั่งสมรส
นิยมของนักดนตรีที่ผันตัวเองกลายมาเป็นช่างผลิตเครื่องดนตรี โดยเฉพาะ ซอ ปี่ ร ามะนา แต่เครื่องดนตรี
อื่นๆ รับมาจากแหล่งผลิตอื่นเช่นเดียวกับสังคีตประดิษฐ์ แต่สิ ่งที่แตกต่างกันคือ ร้าน ดุริยบรรณมีการ
คัดเลือกคุณภาพของวัสดุไปจนถึงขั้นตอนการเทียบเสียงเครื่องดนตรีให้มีลักษณะเฉพาะของร้านดุริยบรรณ
(อานันท์ นาคคง, 2558) ในกระบวนการสร้างสรรค์ซอไทยของร้านดุริยบรรณแม้ว่าจะใช้สัดส่วนเดิม แต่มีการ
สร้างสรรค์แบบใหม่ๆ เสมอ ดังที่ เชาวน์ ชาวนาเป้า ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในหนังสือ 100 ปีที่ผันผ่าน วันวารดุริย
บรรณ (ปกรณ์ หนูยี่, 2558) ว่า ““ส่วน” ผมใช้ของโบราณ แต่ “แบบ” ผมอาจจะต้องเปลี่ยน...ผมมีอยู่ 3 
แบบโดยเฉพาะบัวคว่่า ให้ใครฝีมือดีอย่างไรก็ท่าไม่เหมือน พอจะเหมือนผมก็เปลี่ยนไปอีกแบบทันที” ซึ่งเป็น
สิ่งที่สะท้อนให้เห็นการสร้างสรรค์และความเป็นตัวตนของร้านดุริยบรรณที่ปรากฏอยู่บนเครื่องดนตรี 

4. การสร้างนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน (innovation model)การสร้างสรรค์เพ่ือให้ธุรกิจสามารถสร้าง
รายได้ให้กับผู้ประกอบการวัฒนธรรมได้ เช่น กระบวนการสร้างสรรค์ซอไทย ของช่างธีรพันธุ์  ธรรมานุกูล
โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองผ่านการลองผิดลองถูกในการพัฒนาการผลิตซอ และยอมรับความ
คิดเห็นจากบุคคลรอบข้าง แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากครูดนตรี นักดนตรี และช่างท าเครื่องดนตรีท่านอ่ืน เพ่ือ



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 142 

พัฒนากระบวนการผลิตซอให้มีคุณภาพ มีเสียงซอแบบที่ตนเองต้องการคือ “เสียงนาสิก”มีรูปทรงที่สวยงาม 
และมีคุณค่าทางศิลปะ (อวรัช ชลวาสิน, 2003; วรรลภา พรหมทอง, 2550; ตั้งปณิธาน อารีย์, 2554) 

แนวคิดความเป็นผู้ประกอบการวัฒนธรรม (cultural entrepreneurship) ชี้ให้เห็นว่าหัวใจส าคัญใน
การด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการวัฒนธรรมจะต้องมีความสมดุลทั้งในด้านของความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม
ของผู้ประกอบการ (mindset) ด้านวัฒนธรรม (culture) และด้านการประกอบการ (entrepreneurs) โดย
สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

 

 
 
แผนภาพที่ 1 การด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการวัฒนธรรมจะต้องมีความสมดุลด้านความเชื่อ 

ที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ประกอบการ (mindset) ด้านวัฒนธรรม (culture) 
และด้านการประกอบการ (entrepreneurs) 

ปรับปรุงจาก : Aageson (2008) 
 จากแผนภาพข้างต้นจะเห็นได้ว่า ความเป็นผู้ประกอบการวัฒนธรรม (cultural entrepreneurship) 
มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการคือ ความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ประกอบการ (mindset) เป็น
ปัจจัยพ้ืนฐานที่ได้รับการหล่อหลอมจากวัฒนธรรม (culture) ในบริบทที่แตกต่างกันผนวกกับทักษะการ
ประกอบการ (entrepreneurs) ที่ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจ น าไปสู่การตัดสินใจสร้างรายได้
จากการสร้างสรรค์สินค้าและบริการทางวัฒนธรรม โดยใช้ทักษะการประกอบการในการแสวงหาโอกาส การ
จัดการทรัพยากร และการจัดการเครือข่ายทางสังคมในการขับเคลื่อนธุรกิจ เพ่ือผลิตสินค้าทางวัฒนธรรมโดย
ค านึงถึงคุณค่าทางวัฒนธรม (cultural value) และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า ซึ่งผู้ประกอบการวัฒนธรรมจะ
ให้ความส าคัญกับความยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ มิติทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 
 
บทสรุป 

 บทความนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้ประกอบการวัฒนธรรม (cultural entrepreneurs) คือ ผู้ที่สร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่โดยประยุกต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจจากศาสตร์ด้านศิลปะร่วมกับทักษะการประกอบการ เพ่ือสร้างสรรค์
สินค้าและบริการทางวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่น บ่งบอกตัวตนของผู้ประกอบการ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความพึง
พอใจกับผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และรักษาวัฒนธรรม เกิดความสมดุลระหว่างคุณค่าทางวัฒนธรรมและมูลค่า

entrepreneurs 

mindset culture 

cultural 

entrepreneurship 
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ทางเศรษฐกิจโดยมีความเป็นผู้ประกอบการวัฒนธรรม (cultural entrepreneurship) เป็นลักษณะเฉพาะ
บุคคลที่ช่วยให้ประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจอันเกิดจากการหลอมรวมของปั จจัยภายใน คือ
คุณลักษณะทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อแนวคิดและพฤติกรรมในการประกอบการ ได้แก่ แรงจูงใจในการ
ประกอบการและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  (entrepreneurial motivation and achievement motivation), 
ความสามารถทางนวัตกรรม (innovativeness), ความคิดสร้างสรรค์ (creativity), ความกล้าเสี่ยง (risk-
taking), ความเชื่อมั่นในตนเอง (self-efficacy), ภาวะผู้น า (leadership) และภูมิหลังส่วนบุคคล (personal 
background)ที่เป็นแรงจูงใจในการประกอบการ ทั้งยังสนับสนุนให้กระบวนการสร้างสรรค์มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ลักษณะการด าเนินงานของผู้ประกอบการวัฒนธรรมจะมีการพัฒนาไปอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับภาวะทาง
เศรษฐกิจและสั งคมของประเทศ (socio-condition) รวมไปถึงเครือข่ ายทางวัฒนธรรม (cultural 
networking) เป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวเพ่ือให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับนโยบายรัฐและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคทุกยุคสมัย เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการ
ด าเนินธุรกิจ 

แนวคิดความเป็นผู้ประกอบการวัฒนธรรม (cultural entrepreneurship) เป็นประโยชน์ในการ
อธิบายปัจจัยและลักษณะเฉพาะของบุคคล (personal characteristics) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการ
สร้างสรรค์ของช่างซอไทยในฐานะผู้ประกอบการวัฒนธรรมที่มีการปรับตัวจากการผลิตในรูปแบบงาน
หัตถกรรมที่คงไว้ตามต้นแบบศิลปะเดิมสู่การสร้างสรรค์แบบใหม่จากการน าความรู้ทางวัฒนธรรมดนตรีไทย 
ภูมิปัญญา และเครือข่ายทางวัฒนธรรมมาใช้ในการสร้างสรรค์และพัฒนาไปสู่การลงทุนทางธุรกิจเพ่ือผลิต
สินค้าทางวัฒนธรรม โดยไม่กระทบต่อคุณค่าทางศิลปะ เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมชาติ 

อย่างไรก็ตามแนวคิดความเป็นผู้ประกอบการวัฒนธรรม (cultural entrepreneurship) มุ่งศึกษา
พฤติกรรมของผู้ประกอบการที่สร้างสรรค์สินค้าและบริการทางวัฒนธรรมเพ่ือความยั่งยืน ฉะนั้น ในการศึกษา
ผู้ประกอบการวัฒนธรรมอ่ืนๆ ควรศึกษาเป้าหมายของผู้ประกอบการเพ่ือให้สามารถน าแนวคิดความเป็น
ผู้ประกอบการวัฒนธรรมไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับกรณีทั้งนี้ ในการศึกษาอาจมีตัวแปรที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมของผู้ประกอบการวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรม หรือทัศนคติของ
แต่ละบุคคลการศึกษาตัวแปรควรมีความยืดหยุ่นเพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ประกอบการวัฒนธรรม
ในบริบทที่แตกต่างกัน  
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Influence of the gaming industry on the experiences of game play among 
eSport playersand their social suffering  

 

พงศ์ธร ผลพัฒนาสกุลชัย, ดร.จอมพล พิทักษ์สันตโยธิน, ศ.พิมพวัลย์ บุญมงคล, ดร.ดรุณี ภู่ขาว 
 

บทคัดย่อ 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าไปมากขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเกม ในอดีตการให้
ความหมายต่อการเล่นเกมแบบเดิมที่เป็นเพียงการผ่อนคลาย ของเล่นเด็ก หรือแม้แต่เป็นสิ่งมอมเมาเยาวชน 
แต่ในปัจจุบันที่อินเตอร์เน็ตกับเกมสามารถเชื่อมต่อกันได้ ท าให้เล่นเกมพร้อมกันได้หลายคน และกลายเป็น
สังคมเกมออนไลน์ อุตสาหกรรมธุรกิจเกมที่เห็นช่องทางมีการปรับเปลี่ยนการด าเนินธุรกิจ โดยน าเกมมาใช้ใน
การแข่งขัน ดึงดูดคนให้เข้ามาเล่นเกมและอาจจะขยายกลุ่มคนเล่นให้กว้างขึ้นได้และการเติบโตของ
อุตสาหกรรมธุรกิจเกมเองก็ท าให้เกิดความหมายใหม่ของเกมว่าเป็นกีฬา หรือเรียกว่า อีสปอร์ต (eSports) 
นักกีฬาอีสปอร์ต ซึ่งเล่นเกมมากกว่าคนทั่วไป จ าเป็นต้องเล่นเกมมากเพ่ือพัฒนาฝีมือและสะสมประสบการณ์
และน าไปใช้ในการแข่งขัน และกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจเกมที่ใช้อีสปอร์ตเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งเข้ามีบทบาทต่อ
การเล่นเกมของนักกีฬาอีสปอร์ตในด้านการเป็นผู้สนับสนุน ภายใต้เงื่อนไขที่เอาเปรียบ ขูดรีดนักกีฬาเพ่ือ
ผลประโยชน์ เช่น ข้อตกลงที่ต้องชนะการแข่งขันต่างๆหรือการก าหนดยอดไลค์หรือยอดผู้ติดตามในสื่อ
ออนไลน์ หรือเงื่อนไขอ่ืนๆที่เอาเปรียบนักกีฬาอีสปอร์ต ท าให้นักกีฬาอีสปอร์ตต้องเล่นเกมมากขึ้นเพ่ือรักษา
เงื่อนไขและผู้สนับสนุน จนท าให้นักกีฬาอีสปอร์ตเสี่ยงต่อสุขภาพทางกายมากอยู่แล้ว จะท าให้เสี่ยงยิ่งกว่ากว่า 
เช่น ความอ้วน  โรคเกี่ยวกับสายตา และโรคทางการยศาสตร์ และอาจตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มธุรกิจและ
อุตสาหกรรมธุรกิจเกม ผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์การศึกษาเพ่ือ 1) อธิบายชุดประสบการณ์การแข่งกีฬาอีสปอร์ต
และความทุกข์ทางสังคมของนักกีฬาอีสปอร์ต 2) อธิบายความสัมพันธ์เชิงอ านาจ ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์และ
ผลประโยชน์ระหว่างสปอนเซอร์ทีมอีสปอร์ต สมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย และกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจ
เกม 3) อธิบายอิทธิพลของความสัมพันธ์ ระหว่างสปอนเซอร์ทีมอีสปอร์ต สมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย 
และกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจเกม ที่มีผลต่อชุดประสบการณ์การแข่งกีฬาอีสปอร์ตและความทุกข์ทางสังคมของ
นักกีฬาอีสปอร์ตไทย ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดทฤษฎีมานุษยวิทยาการแพทย์เชิงวิพากษ์ในการศึกษาและใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และการวิจัยเชิงเอกสาร 
กับตัวแทนกลุ่มนักกีฬาอีสปอร์ต กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจเกม และกลุ่มภาครัฐที่สนับสนุนกีฬาอีสปอร์ต ในส่วน
ของข้อค้นพบผู้วิจัยยังอยู่ระหว่างการศึกษา 
 

ค าส าคัญ: นักกีฬาอีสปอร์ต, เกม, อุตสาหกรรมเกม, ชุดประสบการณ์, ความทุกข์ทางสังคม 
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Abstract 

 Nowadays, technology is progressing. Especially technology related to the game. In 
the past, the meaning of traditional games was simply relaxation, children's toy, or even a 
mesmerizing youth. But nowadays, the internet and games are connected. We can play 
game with everyone and become a social game online. The gaming industry sees the 
channel change their business. The game is used in the competition. They can attract 
people to play games and expand the group of players, and the growth of the game 
industry itself has given rise to a new meaning of the game as a sport call eSport. eSport 
player need to play a lot of games to develop skills and accumulate experience and apply 
to the competition. The gaming industry is playing a role as a sponsor of eSport player. 
Under unfavorable conditions. Rake the player for benefits. For example, an agreement to 
win a contest or to set up a subscribe in social network. Or other conditions that exploit 
player. Make eSports player have to play more games to maintain the conditions and 
supporters. eSports player are very risky. To make it even more risky health problem and 
may fall under the influence of the business and gaming industry. The research aims to 
study this. 1) Describe the series of eSports player experiences and social suffering of eSports 
player. 2) Describe the power relationships between sponsors. The eSports Association of 
Thailand and Game Industry, as well as patronage relationships and benefits that affect the 
game and the experience of Thai eSport player. 3) Describe the influence of relationships 
between the sponsors of the eSports team. The eSports Association of Thailand and the 
Game Industry. Influence of eSports player’s experiences and social suffering on thai eSports 
player. The researcher uses the concept of Critical Medical Anthropology Approach in the 
study and and uses in-depth interviewing methods. Unstructured interviews Participatory 
Observation and documentary research. 
 

Keywords: eSport, game, eSport player, Thai eSport, Game industry, Social Suffering, 
Experience 
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บทน า (Introduction) 
เกมเป็นอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ส าหรับเล่นเพ่ือความสนุกสนานได้ถือก าเนิดขึ้นเมื่อปลายทศวรรษที่ 

1950 ในอดีตการให้ความหมายต่อการเล่นเกมแบบเดิมที่เป็นเพียงการผ่อนคลาย ของเล่นเด็ก หรือแม้แต่เป็น
สิ่งมอมเมาเยาวชน ในอดีตการเล่นเกมนั้นยังไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ท าให้การเล่นเกมถูกจ ากัด
สถานที่เพียงแค่ในบ้าน ร้านเกม หรือห้างสรรพสินค้า และในอดีตที่สังคมไทยยังไม่ยอมรับเกมมากเท่าที่ควร 
ท าให้การเล่นเกมจ ากัดอยู่แค่กลุ่มเด็กหรือกลุ่มคนเล็กๆ การให้ความหมายต่อการเล่นเกมจึงเป็นเพียงการผ่อน
คลาย ของเล่นเด็ก รวมทั้งงานวิจัย องค์ความรู้เกี่ยวกับเกมในอดีตมากมาย เช่น เกมจะท าให้คนในสังคมมี
ความรุนแรง ท าให้กลายวาทกรรมโน้มน้าวให้คนในสังคมเกมเป็นสิ่งที่ไม่ดี แต่ในปัจจุบันที่อินเตอร์เน็ตกับเกม
สามารถเชื่อมต่อกันได้ ท าให้เล่นเกมพร้อมกันได้หลายคน และกลายเป็นสังคมเกมออนไลน์ เกมจึงกลายเป็น
พ้ืนที่กิจกรรมขนาดใหญ่ที่สามารถท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันได้ สามารถสร้างมิตรภาพได้โดยไม่ต้องเจอหน้ากัน 
และกิจกรรมแข่งขันเกมจึงเริ่มต้นขึ้น เพ่ือวัดฝีมือในการเล่นเกม อุตสาหกรรมธุรกิจเกมที่เห็นช่องทางมีการ
ปรับเปลี่ยนการด าเนินธุรกิจ โดยน าเกมมาใช้ในการแข่งขัน เป็นการโฆษณาตัวเกมไปในตัวได้ ดึงดูดคนให้เข้า
มาเล่นเกมและอาจจะขยายกลุ่มคนเล่นให้กว้างขึ้นได้ มุมมองของคนสังคมที่มีต่อเกมก็เริ่มเปลี่ยนไป และการ
เติบโตของอุตสาหกรรมธุรกิจเกมเอง ก็ท าให้เกิดความหมายใหม่ของเกมว่าเป็นกีฬา หรือเรียกว่า อีสปอร์ต 
(eSports)  การให้ความหมายต่อเกมว่าเป็น “กีฬา” ท าให้ภาพลักษณ์ของเกมดีขึ้น กลายเป็นกิจกรรมที่ไม่ใช่
ของเด็กเท่านั้น แต่เป็นกิจกรรมของทุกเพศทุกวัย ฝึกฝนให้เป็นทักษะทางด้านกีฬาและน าไปสู่การเป็นอาชีพที่
ท าเงินได้ ซึ่งการเลือกที่จะใช้ค าว่า “กีฬา” เป็นสร้างความหมายที่ดี ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการเล่นเกมส์  เป็น
การแข่งขันโดยใช้เกมมีเงินรางวัลที่สูง กลายเป็นวาทกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนที่เล่นเกมว่าอีสปอร์ตเป็น
กีฬาของคนรุ่นใหม่ สร้างรายได้ได้มากมาย เล่นเกมก็ประสบความส าเร็จได้ ท าให้สังคมเริ่มสนใจและเข้าสู่การ
เล่นเกมมากขึ้นและปรับเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเกม ให้การเล่นเกมใกล้ชิดกับคนทั่วไป และเป็นการโฆษณาตัว
เกมไปในตัวได้ จนในที่สุดจึงเกิดเป็นกีฬาใหม่ที่เรียกว่า กีฬาอีสปอร์ต (eSports) ซึ่งแนวเกมที่นิยมใช้แข่งอี
สปอร์ตมากที่สุด คือ เกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง First person shooting(FPS) โดยผู้เล่นจะเห็นการกระท า
ผ่านสายตาของตัวละครผู้ เล่น เช่น เกม counter strike, overwatch เกมแนว Massive online battle 
arena(MOBA) ซึ่งเป็นแนววางแผนการ เช่น Realm of Valor (RoV) และการ์ดเกม ที่จะใช้การ์ดที่ผลิตขึ้น
และตั้งกฏพิเศษต่างๆในการแข่งขัน เช่น Hearthstone เป็นเพราะแนวเกมทั้งสามนั้นได้รับความนิยมและมีผู้
เล่นเป็นจ านวนมาก จากข้อมูลของ Newzoo บริษัททางด้านการตลาดเกี่ยวกับเกมจากสหรัฐอเมริกา ที่ได้จัด
อันดับ 3 เกมที่มีคนเข้ามาดูการแข่งขันอีสปอรต์มากที่สุดโดยนับเป็นชั่วโมง เก็บข้อมูลไว้เมื่อเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ.2017 อันดับ 1 คือ เกม Counter-Strike: Global Offensive เป็นแนว FPS เวลารวม 51.4 ล้านชั่วโมง 
อันดับสอง League of Legends เป็นแนว MOBA เวลารวม 26.9 ล้านชั่วโมง และอันดับ 3 Hearthstone 
แนวการ์ดเกม เวลารวม 5.5 ล้านชั่วโมง 

ปัจจุบันธุรกิจและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเกมพัฒนาขึ้นอย่างมากรายงานจาก Newzoo บริษัท
ทางด้านการตลาดเกี่ยวกับเกมจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้เก็บข้อมูลมูลค่าตลาดอุตสาหกรรมในปี 2017 พบว่า ใน
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ทวีปเอเชียแปซิฟิกมีมูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมธุรกิจเกมสูงที่สุด 51 ,000 ล้านดอลล่าร์ คิดเป็นร้อยละ 47 
ของตลาดอุตสาหกรรมธุรกิจเกมที่เติบโตทั่วโลก และประเทศไทยก็มีมูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมธุรกิจเกม
เป็นอันดับที่ 20 ของโลก มีมูลค่า 597 ล้านดอลล่าร์ รายงานจากส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ท าการส ารวจตลาดและสถิติใน
อุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเท้นต์ และในรอบปี 2557-2558 เกี่ยวกับวงการเกม ตลาดเกมไทยโตขึ้นจากปี 2556 
ถึง 14.7% ด้วยมูลค่ารวม 7,835 ล้านบาท ส่วนปี 2558 มีมูลค่า 8,894 ล้านบาท และน่าจะขยายได้ถึง 
26.1% ในปี 2559 ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคดิจิทัลคอนเทนต์ในเขตเมืองในปี 2557 ทาง ส านักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) แจ้งว่าตลาดเกมออนไลน์เป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยด้วย
มูลค่าตลาดรวมสูงถึง 5,732 ล้านบาท ทางด้านเกมมือถือจากปี 2556 ที่มูลค่าตลาดอยู่ที่ 143.9 ล้านบาทเพ่ิม
มาเป็น 1,697.3 ล้านบาท ส่วน PC Offline อยู่ที่ 180.1 ล้านบาท จากผลส ารวจเดียวกันยังพบว่าวัยรุ่นใน
ประเทศไทยช่วงอายุ 15-19 เล่นเกมมากที่สุดในประเทศสูงถึง 41% รองลงมาคือวัย 20-24 ปีที่ 39% และ
ตามมาด้วยวัยท างาน 25-30 ปีอยู่ที่ 12% เปรียบเทียบข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคดิจิทัลคอนเทนต์ในเขตเมือง 
ประจ าปี 2558 ช่วงอายุ 20-24 ปี ที่ 66% รองลงมาเป็นช่วงอายุ 1-9 ปี คิดเป็น 61 % และช่วงอายุ 15-19 ปี 
คิดเป็น 60 % กลุ่มเด็ก-เยาวชนตอนปลาย (10-24 ปี) เล่นเกมทางคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊คมากกว่าวัยอื่น  

ผลจากการเติบโตของอุตสาหกรรมธุรกิจเกมและกีฬาอีสปอร์ต ท าให้หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน
ภาคการศึกษาเริ่มหันมาสนใจผลิตบัณฑิตเพ่ือเป็นบุคลากรในอุตสาหกรรมธุรกิจเกมและกีฬาอีสปอร์ต ตัวอย่าง
ในสหรัฐอเมริกา ผู้บริหารของเมืองวอชิงตัน ดีซี ได้ประกาศสนับสนุนกีฬาอีสปอร์ตอย่างเป็นทางการ โดยการ
ประกาศสนับสนุนและเป็นพันธมิตรร่วมกับทีม NRG eSports และเตรียมการสร้างศูนย์กีฬาอีสปอร์ตขึ้นด้วย
งบประมาณ 65 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สามารถบรรจุผู้ชมมากกว่า 4,200 ที่นั่ง จะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2018 
(https: / / www.polygon.com/ 2 0 1 7 / 3 / 1 2 / 1 4 8 9 8 6 3 4 / washington-dc-esports-arena-nrg-
sponsorship) นอกจากนี้ในภาคการศึกษาก็ให้ความส าคัญผลิตบัณฑิตเพ่ือเป็นบุคลากรในอุตสาหกรรมธุรกิจ
เกมและกีฬาอีสปอร์ต ตัวอย่างมหาวิทยาลัยยูท่าห์ (Utah University) มอบทุนการศึกษาให้นักกีฬาอีสปอร์ต 
เพ่ือเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยยูทาห์ โดยในปัจจุบันมหาวิทยาลัยนี้มีแผนมอบให้กับนักศึกษาประมาณ 30 คน 
และจะขยายทุนการศึกษาไปอีก (https://www.bloomberg.com/ news/articles/2017-04-05/video-
gaming-becomes-a-scholarship-sport-at-university-of-utah) ในส่วนของประเทศไทย มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ การีนา จัดการแข่งขันเกม RoV ทีมชนะจะได้รับทุนการศึกษาจ านวน 5 ทุนการศึกษา 
มูลค่ากว่า 1,600,000 บาท เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท ในสาขาใดก็ได้ที่ 
College Of Creative Design and Entertainment Technology ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์อีกด้วย 
ถือเป็นครั้งแรกของวงการ eSports ในเมืองไทยที่ภาคการศึกษาเข้ามาให้การสนับสนุนด้วยการมอบ
ทุนการศึกษาอย่างเป็นทางการ และคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม การแข่งขันเกม Minecraft รางวัล
เป็นทุนการศึกษาเรียนระดับมหาวิทยาลัยฟรี 4 ปี ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 
(https://www.spu.ac.th/activities/11288) นอกจากนี้คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เตรียมเปิด
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สอนหลักสูตร eSports เต็มรูปแบบภายในปี พ.ศ. 2560 หลังจากเริ่มเปิดสอนวิชาอีสปอร์ตมาแล้วหนึ่งเทอม
(https://4gamerth.com/sripatum-university-esports/) และการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ได้รับรองกีฬาอี
สปอร์ต ให้เป็นกีฬาอย่างเป็นทางการและอนุญาต ให้จัดตั้งสมาคมกีฬาอีสปอร์ตอย่างเป็นทางการในประเทศ
ไทยได้ (https://www.facebook.com/prsatfanpage/posts/14106260 95718307) และได้รับรองให้เป็น
กีฬาประเภทหนึ่งแล้วเมื่อวันที่17ตุลาคมพ.ศ.2560 (https://www. facebook.com/neolutionEsport/ 
photos/a.172813332755709.30332.164000793636963/1482990228404673/?type=3&theater) 
แสดงให้เห็นว่าทั้งในและต่างประเทศ เริ่มเล็งเห็นถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมและกีฬาอีสปอร์ตมากข้ึน จาก
การที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคการศึกษาเริ่มให้ความส าคัญและใช้โอกาสจากการเติบโตของ
อุตสาหกรรมและกีฬาอีสปอร์ตผลิตนักกีฬาอีสปอร์ตออกมาเพ่ือรองรับการแข่งขันอีสปอร์ตในอนาคต และคน
กลุ่มดังกล่าวก็อาจมีความส าคัญในการเข้าแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่า
มีการใช้ แสวงหา และสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเกมขึ้นมา และน าไปใช้เพ่ือชี้น าให้เกมถูกยอมรับในสังคม
มากข้ึน และปฏิเสธไม่ได้ว่ากีฬาอีสปอร์ต เป็นกีฬาที่มีธุรกิจและกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจเกมเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่ง
ใช้อีสปอร์ตเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งในการดึงคนให้เข้าสู่การเล่นเกมมากขึ้นโดยการให้ความหมายกับเกมใหม่ให้เป็น
การแข่งกีฬา 

อุตสาหกรรมธุรกิจเกมนั้นมีการเติบโตขึ้นอย่างมาก แต่เกมก็มีผลกระทบต่อสุขภาพได้เช่นกัน
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก จากการงานวิจัย  พบว่า ด้านสุขภาพร่างกาย ท าให้มีเวลาในการออกก าลังกายลด
น้อยลง และยังสัมพันธ์กับการเป็นโรคอ้วนในเด็กและวัยรุ่นที่เพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบันด้วย การเข้าสังคมที่น้อยลง 
ขาดปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ด้านพฤติกรรมและสภาพจิตใจ เด็กติดเกมจะเสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมก้าวร้าว
รุนแรง ด้านการเรียนที่หมกมุ่นอยู่แต่กับการเล่นเกมจนไม่สนใจในการเรียน ท าให้ขาดทักษะที่จ าเป็นอ่ืนๆ 
(ชาญวิทย์ พรนภดล, 2552) และเกมยังท าให้เกิดพฤติกรรม ความคิดและความรู้สึกที่รุนแรงเพ่ิมขึ้น รวมทั้งท า
ให้ความคิดที่ดีต่อสังคมลดลงด้วย (Craig A. Anderson and Brad J. Bushman. 2001) ผู้ที่มีภาวะติดเกมจะ
หมกมุ่นกับเกม ชอบโกหก ไม่สนใจกิจกรรมอ่ืนนอกจากเกม ขาดปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนและครอบครัว มักจะหา
ความชอบธรรมในการเล่นเกมของตัวเอง มีอารมภ์โกรธ ยอมรับความพ่ายแพ้ไม่ได้ เล่นแพ้ก็จะเกิดอารมภ์
หงุดหงิด ไม่สามารถตั้งสมาธิกับสิ่งอ่ืนได้ยกเว้นการเล่นเกม ยึดติดกับเกม  ใช้เกมเป็นที่หลีกหนีปัญหาชีวิต 
(KIMBERLY YOUNG, 2009) มีพฤติกรรมดังที่กล่าวมาต่อเนื่อง แต่ยังพบว่าประเด็นของผลกระทบของการ
เล่นเกมยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ งานวิจัยโดย Christopher J. Ferguson ในปี 2015 พบว่าเกมมีผลน้อยมากที่
จะท าให้เกิดพฤติกรรม ความคิดและความรู้สึกที่รุนแรง และยังโต้แย้งว่ามีไม่เป็นธรรมของส านักพิมพ์ที่จะเน้น
ตีพิมพ์เฉพาะผลงานที่บอกว่าเกมมีผลท าให้เกิดความรุนแรง การเล่นวิดีโอเกมเป็นสื่อสร้างสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดกัน
ได้มากขึ้น รวมทั้งการเล่นเกมช่วยเสริมแรงจูงใจ ความมุ่งมั่นและการมีส่วนร่วมของผู้เล่น (Francis Dalisay, 
2014) แสดงให้เห็นว่าการเล่นเกมที่มากเกินไป มีผลกระทบต่อสุขภาพด้านสุขภาพร่างกาย ท าให้มีเวลาในการ
ออกก าลังกายลดน้อยลง และยังสัมพันธ์กับการเป็นโรคอ้วน แต่ในส่วนของสุขภาพจิตและผลของการเล่นเกมที่
จะน าไปสู่ความรุนแรงนั้นยังเป็นประเด็นที่ยังถกเถียงกันอยู่ มีทั้งข้อดีข้อเสียและยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน ซึ่งยังมี
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ประเด็นสาเหตุที่ท าให้เกิดการเล่นเกม เช่น การเติบโตของอุตสาหกรรมธุรกิจเกม การให้ความหมายของการ
เล่นเกมจากตัวผู้เล่นจริงนั้นเป็นอย่างไร 

การเล่นเกมจะมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะนักกีฬาอีสปอร์ต ซึ่งเล่นเกมมากกว่าคนทั่วไป 
จ าเป็นต้องเล่นเกมมากเพ่ือพัฒนาฝีมือและสะสมประสบการณ์และน าไปใช้ในการแข่งขัน และกลุ่ม
อุตสาหกรรมธุรกิจเกมที่ใช้อีสปอร์ตเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งในการดึงคนให้เข้าสู่การเล่นเกมมากขึ้นโดยการให้
ความหมายใหม่กับเกมใหม่ให้เป็นกีฬา การเข้ามามีบทบาทต่อการเล่นเกมของนักกีฬาอีสปอร์ตในด้านการเป็น
ผู้สนับสนุน ภายใต้เงื่อนไขที่เอาเปรียบ ขูดรีดนักกีฬาเพ่ือผลประโยชน์ เช่น ข้อตกลงที่ต้องชนะการแข่งขัน
ต่างๆหรือการก าหนดยอดไลค์หรือยอดผู้ติดตามในสื่อออนไลน์ หรือเงื่อนไขอ่ืนๆที่เอาเปรียบนักกีฬาอีสปอร์ต 
ท าให้นักกีฬาอีสปอร์ตต้องเล่นเกมมากขึ้นเพ่ือรักษาเงื่อนไขและผู้สนับสนุน จนท าให้นักกีฬาอีสปอร์ตเสี่ยงต่อ
สุขภาพทางกายมากอยู่แล้ว จะท าให้เสี่ยงยิ่งกว่ากว่า เช่น ความอ้วน  โรคเกี่ยวกับสายตา และโรคทางการย
ศาสตร์ และอาจตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมธุรกิจเกม แม้จะมีการศึกษาผลกระทบ
จากการเล่นเกมมากมายและปัจจัยมีส่งผลต่อการเล่นเกมมียังเป็นที่ถกเถียงแต่ปัญหาทางด้านร่างกายก็ปฏิเสธ
ไม่ได้  ยกตัวอย่างในประเทศจีน ผู้เล่นทีม Wings Gaming 5 คนได้ลาออกจากทีมของพวกเขาอย่างกะทันหัน
ก่อนการแข่งขัน Kiev Major เพียงไม่กี่อาทิตย์ ด้วยสาเหตุจากการขาดการติดต่อสื่อสาร รวมถึงขาดช่วงการ
รับเงินเดือนจากเจ้าของสโมสรซึ่งค้างช าระเงินพวกเขากว่า 3 เดือน และนอกจากนี้ยังได้เงินรางวัลจากการ
แข่งขัน The International ครั้งที่ 6 ไม่ครบ เนื่องจากทีมน าเงินไปลงทุนกับทีม League of Legends แล้ว
เงินส่วนที่ว่านั้นได้หายไป แต่ผู้เล่นทั้ง 5 คนกลับถูกสมาคมอีสปอร์ตประเทศจีนลงโทษห้ามแข่งตลอดชีวิต 
รวมถึงห้ามสโมสรอ่ืนๆเซ็นสัญญากับผู้เล่นชุดนี้ตลอดชีพอีกด้วย (http://www.gosugamers.net/dota2 
/news/44455-report-ace-bans-former-wings-players-from-competing-in-china) 

จากที่ได้อธิบายข้างต้น จะพบว่าอุตสาหกรรมธุรกิจเกมนั้นได้สร้างวาทกรรมและความหมายใหม่ให้กับ
เกมให้กลายเป็นกีฬา รวมทั้งยังมีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเกมด้วยการสร้างหลักสูตรการเรียน
การสอน นอกจากนี้ยังร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่ให้การรับรองการเล่นเกมเป็นกีฬา จึงเกิดความหมายใหม่
ของการเล่นเกม และกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจเกมต่างๆได้ประโยชน์ จึงน าไปสู่อ านาจที่จะก าหนดการเล่นเกม
ของนักกีฬาอีสปอร์ต น าไปสู่การเอาเปรียบและแสวงหาประโยชน์ในตัวของนักกีฬาอีสปอร์ต จนท าให้นักกีฬา
อีสปอร์ตต้องพบกับประสบการณ์ในการเล่นเกมที่น าไปสู่ปัญหาสุขภาพได้ ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาในประเด็นนี้ 
เพ่ือให้เป็นแนวทางที่จะไม่ให้นักกีฬาอีสปอร์ตได้รับผลกระทบจากการถูกเอาเปรียบจากกลุ่มอุตสาหกรรม
ธุรกิจเกมจนได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ รวมทั้งศึกษาชุดประสบการณ์การแข่งกีฬาอีสปอร์ตและความทุกข์
ทางสังคมของนักกีฬาอีสปอร์ตไทยเป็นอย่างไร ความสัมพันธ์เชิงอ านาจ ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์และ
ผลประโยชน์อิทธิพลของความสัมพันธ์ ระหว่างสปอนเซอร์ทีมอีสปอร์ต สมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย และ
กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจเกมที่มีผลต่อชุดประสบการณ์การแข่งกีฬาอีสปอร์ตและความทุกข์ทางสังคมของ
นักกีฬาอีสปอร์ตไทย 
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วิธีด าเนินการวิจัย(Research Methodology) 
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพและสัมภาษณ์เฉพาะเจาะจงในกลุ่มนักกีฬาอีสปอร์ตและ

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมธุรกิจเกม เพ่ือท าความเข้าใจต่อบทบาทของอุตสาหกรรมธุรกิจเกมที่มีต่อ
กลุ่มนักกีฬาอีสปอร์ต ร่วมบริบทในการเล่นเกมของกลุ่มนักกีฬาอีสปอร์ตด้วยและผู้วิจัยเองก็มีประสบการณ์
เป็นนักกีฬาอีสปอร์ตเช่นกัน 
3.1 พ้ืนที่การศึกษา 
 ผู้วิจัยจะเลือกพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 

1. เข้าร่วมงานการแข่งขันอีสปอร์ตต่างๆ ในประเทศไทย และเลือกนักกีฬาอีสปอร์ตมาสัมภาษณ์ โดย
จะต้องมีคุณสมบัติตามท่ีสมาคมไทยอีสปอร์ตก าหนด  
 2. ติดต่อขอสัมภาษณ์นักกีฬาอีสปอร์ตที่เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมและแข่งขันที่สนามแข่ง Arena plus 
กรุงเทพมหานคร 
 3. สัมภาษณ์และขอข้อมูลเกี่ยวการด าเนินธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมธุรกิจเกมใน
ประเทศไทย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลวิจัยเชิงเอกสาร 
 
3.2 การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
 1. นักกีฬาอีสปอร์ต  กลุ่มตัวอย่าง 25 คน หรือจนกว่าข้อมูลจะอ่ิมตัว โดยนักกีฬาอีสปอร์ตที่จะ
สัมภาษณ์ต้องมีคุณสมบัติตามท่ีสมาคมไทยอีสปอร์ตก าหนด ดังนี้ 
  1.1 ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ 
  1.2 มีประสบการณ์ในการแข่งอีสปอร์ตอย่างน้อย 1 ปี 
 2. หน่วยงาน และบริษัทที่มีการด าเนินธุรกิจที่เก่ียวกับการแข่งอีสปอร์ตในประเทศไทย ดังนี้ 
  2.1 ตัวแทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย 1 คน 

2.2 ตัวแทนจากสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย 1 คน 
  2.3 ตัวแทนจากเจ้าของทีมอีสปอร์ต 1 คน 

2.4 ตัวแทนผู้จัดการแข่งขันอีสปอร์ต 1คน 
2.5 ตัวแทนผู้สนับสนุนการแข่งขันอีสปอร์ต 1 คน 
 

3.3 วิธีการเก็บข้อมูล 
ผู้วิจัยจะใช้การสัมภาษณ์กับแหล่งข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามในประเด็นบริบทของการเล่นเกม และ

บทบาทท่ีกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจเกมมีต่อนักกีฬาอีสปอร์ต 
ใช้วิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) ร่วมกับการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการด าเนินงานของกลุ่ม

อุตสาหกรรมธุรกิจเกมในประเทศไทย และบทบาทที่กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจเกมมีต่อนักกีฬาอีสปอร์ต 
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3.4 เครื่องมือที่ใช้ 
 1. แบบสอบถาม ใช้ค าถามปลายเปิด 

2. อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
3. แบบแผนในการใช้ข้อมูลวิจัยเชิงเอกสาร 
4. การสังเกต 

 
3.5 การเริ่มต้นงานภาคสนามและข้ันตอนกระบวนการการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยจะเข้าร่วมการแข่งขันอีสปอร์ต ทั้งในฐานะผู้เข้าแข่งขันและผู้ชม โดยไป ส น า ม แ ข่ ง  Arena 
plus กรุงเทพมหานคร ท าการขออนุญาติสัมภาษณ์เก็บข้อมูลและแสดงตัวเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จาก
สาขาสังคมศาสตร์และสุขภาพคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลแจ้งจุดประสงค์ในการ
ท าวิจัย และสร้างความคุ้นเคยรวมทั้งหากลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์ เมื่อได้กลุ่มเป้าหมายแล้วจะด าเนินการ
สัมภาษณ์ ดังนี้ 
 1. ก่อนการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะแนะน าตัวก่อนว่าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จากสาขาสังคมศาสตร์
และสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชี้แจงถึงจุดประสงค์และที่มาของการท า
วิจัย และขออนุญาตสัมภาษณ์แล้วแต่ความสมัครใจ 
 2. เมื่อกลุ่มตัวอย่างสมัครใจท่ีจะเข้าร่วมการวิจัยก็จะเริ่มต้นสัมภาษณ์ทันที 
 3. ในส่วนของการสัมภาษณ์บริษัทเกม ผู้วิจัยอาจจะต้องท าหนังสือขออนุญาตในการสัมภาษณ์อย่าง
เป็นทางการ รวมทั้งชี้แจงถึงจุดประสงค์ในการท าวิจัย และขออนุญาตใช้ข้อมูลต่างๆของบริษัทมาใช้ในการวิจัย
เชิงเอกสาร 
 
3.6 การสร้างความไว้วางใจและความเชื่อใจ (Trust building) 
 ในเรื่องการการสร้างความไว้วางใจและความเชื่อใจ ผู้วิจัยจะพยายามเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน
ของสนามแข่ง Arena plus และจะพยายามช่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแข่งอีสปอร์ตด้านต่างๆ เพ่ือให้นักกีฬา
อีสปอร์ตได้รู้จักตัวผู้วิจัยและมีความประสงค์ที่จะช่วยงานอีสปอร์ตจริง 
 
 
3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้มาถอดเทปเพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองเพ่ือให้
ได้ประเด็นตอบโจทย์ค าถามการวิจัยได้ 
 
3.8 หลักจริยธรรมในการวิจัย 
 1. ประเด็นจริยธรรมในการวิจัย 
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 หลังจากสอบ 3 บท ผ่าน ก็จะด าเนินการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยและรออนุมัติ เมื่อผ่านก็เริ่มลงมือ
เก็บข้อมูล ลงภาคสนาม ซึ่งจะเก็บข้อมูลโดยค านึงถึงประเด็นจริยธรรมในการวิจัยต่างๆ ดังนี้ 
 2. การยินยอมพร้อมใจ 
 ก่อนเลือกผู้ร่วมการวิจัย ผู้วิจัยจะชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย ความส าคัญของประเด็นที่ก าลังศึกษา 
พร้อมทั้งอธิบายข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นศึกษานี้ ให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าใจ และบอกถึงวิธีการ 
ขั้นตอนในการเก็บข้อมูล พร้อมทั้งมาตรการในการรักษาความปลอดภัย โดยเบื้องต้นผู้วิจัยจะบอกกล่าวด้วย
วาจา โดยใช้วาจาเชิงขอความร่วมมือมากกว่าการบังคับให้กลุ่มเป้าหมายต้องตัดสินใจเข้าร่วม และให้เวลาใน
การตัดสินใจ ไม่เร่งรัด หรือกดดันให้ตกลงใจ ซึ่งจะสร้างความอึดอัดแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยหากขณะสัมภาษณ์ 
ผู้ที่เข้าร่วมการวิจัยอึดอัดใจ สามารถขอหยุดการด าเนินการวิจัยได้ในตอนไหนก็ได้ 
 3. การรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล (Confidentiality) 
 ผู้วิจัยจะรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูลโดยไม่น าข้อมูลที่ได้ไปเผยแพร่ในลักษณะที่บ่งบอกตัวตนที่
แท้จริงของผู้ให้ข้อมูล การสัมภาษณ์จะใช้นามสมมติ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะสามารถเข้าถึงได้โดยผู้วิจัย อาจารย์ที่
ปรึกษาหลัก และอาจารย์ที่ปรึกษารองเท่านั้น คนใดท่ีไม่เก่ียวข้องจะๆไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว 
 4. ความเป็นส่วนตัว (Privacy) 

ผู้วิจัยจะให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยเลือกสถานที่ที่สะดวกใจในการให้การสัมภาษณ์ เพ่ือความสบายใจและ
เป็นส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการวิจัย โดยระหว่างการสัมภาษณ์จะใช้นามสมมติในการเรียกชื่อ และไม่อนุญาตให้มี
บุคคลภายนอกเข้ามาร่วมฟังการสัมภาษณ์ และผู้เข้าร่วมการวิจัยสามารถไม่ให้ข้อมูลในเรื่องที่อึดอัดใจ หรือ
ยกเลิกการบันทึกเทปในเรื่องท่ีไม่สะดวกใจได้ตลอดเวลา 
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วัตถุสภาวะของ “ฟอนต์ลูกทุ่ง” กับงานช่างฝีมือดิจิทัลของ “คนท าป้าย”  
Materiality of “Country Fonts” and Digital Craftsmanship of  

Thai Sign Maker 
 

สรัช สินธุประมา1 
 

บทคัดย่อ 

 บทความนี้ศึกษาวัตถุสภาวะ (materiality) ภาวะที่ทั้งบุคคลและวัตถุต่างก็มีส่วนสร้างกันและกันขึ้น 
เป็นกระบวนการที่ด าเนินไปตลอดเวลา  ในกรณีของ “ฟอนต์ลูกทุ่ง” ฟอนต์อักษรไทยบุคลิกสนุกสนานซึ่ง
ออกแบบโดยกลุ่ม “คนท าป้าย” อดีตช่างเขียนป้ายในร้านป้ายขนาดเล็กท่ัวประเทศไทยที่รวมตัวกันผลิตฟอนต์
ใช้เอง เป็นทางเลือกแทนฟอนต์ลิขสิทธิ์ของบริษัทใหญ่ที่มีราคาแพง  โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าของ
ร้านป้ายที่หันมาท าฟอนต์ขาย ที่จังหวัดหนองบัวล าภู และสุพรรณบุรี รวบรวมข้อมูลจากชุมชนออนไลน์ 
รวมถึงสัมภาษณ์ผู้ดูแลเว็บไซต์เผยแพร่ฟอนต์  ผู้เขียนเสนอว่าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไม่ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถี
ปฏิบัติ (practice)ของช่างฝีมือแต่ฝ่ายเดียว ทว่าพวกเขาก็ย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้น
ด้วยโดยน ามาใช้ในแบบของพวกเขาเอง  ในอีกด้านหนึ่งฟอนต์ก็ไม่ได้เป็นเพียงผลงานสร้างสรรค์ของคนท าป้าย 
แต่เป็นตัวท าการ (actant) ที่สร้างตัวตนใหม่ให้พวกเขาโดยท าให้ลายมือซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนกลายเป็น
ไฟล์ที่สามารถท าซ้ า ไปอยู่บนป้ายทั่วประเทศ ผ่านทางอินเตอร์เน็ทและท าให้แบบอักษรเดินทางเข้ามาสู่เมือง
หลวง แทนที่จะกระจายออกไปจากศูนย์กลางอย่างที่เคยเป็นมา  
 
ค าส าคัญ: วัตถุสภาวะ ฟอนต์ช่างเขียนป้ายเทคโนโลยีดิจิทัล  

 
Abstract 

 This article studies materiality— an ever-going process of subject and object creating 
each other— of “country fonts” which are Thai fonts created by a group of “sign maker” 
from all over the country. Those ex-sign-painter gathered online in order to make their own 
alternative choice apart from high priced, copyrighted, fonts own by big companies. The 
research conducts by interviewing sign shop owners who turn themselves into font creator 
in Nongbua Lamphu and Suphanburi province, participating in online community and 
interviewing the administrator of a website distributing these fonts. I argue that it’s not only 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโทสาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานษุยวิทยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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new technologies that change practices of craftsmen but also the craftsmen that shape use 
of those technologies by using them in their own way, and that country font are not simply 
a creation but also an actant which allow identity in sign painter’s handwriting to be 
duplicated and distributed through out the country via the internet which in turn, deliver 
typefaces to the capital city instead of vice versa like it was before. 
 
keywords: materiality, font, sign painter, digital technology 
 
 
1. บทน า 

เทคโนโลยีใหม่ๆ สร้างความหวาดกลัวแก่ผู้คนนับตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นต้นมา กลัวว่า
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ จะมาท าลายวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่สืบทอดมายาวนาน กลัวว่าเครื่องจักรใหม่ๆ จะมา
แทนที่งานของมนุษย์ เช่นที่อังกฤษในปี ค.ศ.1811 เมื่อกลุ่มบุคคลนิรนามบุกเข้าไปใช้ค้อนเหล็กทุบท าลาย
เครื่องจักรทอผ้าของโรงงานแห่งหนึ่ง ก่อนจะลุกลามไปทั่วประเทศในชื่อขบวนการ “ลัดไดท์” (The Luddite) 
กระทั่งรัฐบาลต้องออกกฎหมายให้การทุบท าลายเครื่องจักรทอผ้ามีโทษถึงประหารชีวิต (Conniff, 2011) หรือ
ในต้นทศวรรษ 2550 ของไทย เมื่อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทเข้ามาแทนที่การเขียนป้ายด้วยมือ จนช่างต้องเลิกเขียน
ป้ายไปตามๆ กัน  เมื่อเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้น แรกทีเดียว คนเชื่อกันว่าพวกลัดไดท์กลัวว่าเครื่องจักรจะมา
แทนที่งานของตน และท าลายวิถีชีวิตช่างที่ต้องอาศัยการฝึกฝนแรมปี  ทว่าในเวลาต่อมากลับพบว่าศัตรูของลัด
ไดท์ไม่ใช่เครื่องจักร แต่เป็นการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม (Thomis, 1970) ในอีกด้านหนึ่งช่างเขียนป้ายชาวไทยก็
ไม่ได้ลุกข้ึนมาทุบท าลายเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท แต่กลายมาเป็นผู้ใช้งานเครื่องพิมพ์เสียเอง  การมองเทคโนโลยีว่า
มีเพียงสองด้าน หากไม่ใช่ความก้าวหน้าก็เป็นภัยคุกคาม ท าให้พลาดรายละเอียดเหล่านี้ไปอย่างน่าเสียดาย  
ท าให้มองไม่เห็นว่าค้อนเหล็ก และกฎหมายก็เป็นเทคโนโลยีอย่างหนึ่ง  ไม่เห็นว่าช่างเขียนป้ายเป็นช่างที่
ท างานร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ๆ มาโดยตลอด  และถึงที่สุดแล้ว เป็นการปฏิเสธว่ามนุษย์กับเทคโนโลยีเกิดมาคู่
กัน นับตั้งแต่บรรพบุรุษของเราเริ่มประดิษฐ์ขวานหินและเรียนรู้ที่จะควบคุมไฟ 

บทความนี้มุ่งสนใจปรากฏการณ์ “ฟอนต์ลูกทุ่ง” ฟอนต์คอมพิวเตอร์ที่ผลิตโดยอดีตช่างเขียนป้าย
จากร้านป้ายขนาดเล็กในต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย โดยไม่ได้มองว่าเทคโนโลยีกับมนุษย์แยกขาดจากกัน ทว่า
ต่างก็มีส่วนสร้างกันและกันข้ึนอยู่เสมอ เป็นกระบวนการที่ด าเนินไปไม่รู้จบ กล่าวคือ แทนที่จะเริ่มจากการมอง
ว่าฟอนต์เป็นเพียงผลงานออกแบบของช่างที่ถูกบีบให้ปรับตัวในยุคดิจิทัล  งานชิ้นนี้มุ่งที่จะส ารวจวัตถุสภาวะ 
(materiality) ของฟอนต์ เพ่ืออธิบายว่าฟอนต์ และเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ ในฐานะตัวท าการ (actant) มีส่วน
ร่วมเข้ามาประกอบ (assemblage) ขึ้นเป็น “คนท าป้าย” ตัวตนใหม่ของช่างเขียนป้ายได้อย่างไร 

ในช่วงปลายทศวรรษ 2540 ถึงต้นทศวรรษ 2550 ต้นทุนของการพิมพ์อิงค์เจ็ท (inkjet) บนแผ่นไว
นิลมีราคาถูกลงมาก เนื่องจากบริษัทผลิตเครื่องพิมพ์และหมึกจากประเทศจีนเข้ามาท าตลาดในประเทศไทย 
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จากเดิมที่ต้นทุนการพิมพ์สูงถึงหลักพันบาทต่อตารางเมตร ก็ลดลงเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทต่อตารางเมตร ป้าย
ไวนิลจึงได้รับความนิยมอย่างสูงและเข้ามาแทนที่การเขียนป้ายแบบเดิมภายในเวลาเพียง  4-5 ปี  ช่างเขียน
ป้ายจ านวนมากหันมาพิมพ์สติ๊กเกอร์ และไวนิล รวมถึงเลิกเขียนด้วยมือไปโดยปริยาย  ทว่าในระบบการเขียน
ป้ายด้วยมือแบบเก่า ตัวอักษรเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลที่เกิดจากการฝึกฝนร่างกาย แบบอักษรถูกถ่ายทอด
จากอาจารย์สู่ศิษย์ ลอกเลียนจากแหล่งต่างๆ มาดัดแปลง หยิบยืมกันไปมาในหมู่ช่างเขียนป้าย แต่ในระบบ
การพิมพ์ดิจิทัล ตัวอักษรถูกถ่ายทอดผ่าน “ฟอนต์” (font) ซึ่งท าหน้าที่แสดงผลตัวอักษรในคอมพิวเตอร์ ก่อน
จะส่งต่อไปยังเครื่องพิมพ์  ฟอนต์เหล่านี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ. 2537 ในฐานะ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ช่างเขียนป้ายที่เป็นเจ้าของแบบอักษรในมือของตัวเองตลอดมา ต้องเผชิญกับการเรียก
เก็บค่าลิขสิทธิ์ฟอนต์เป็นครั้งแรกในราคาที่สูงลิ่ว ตั้งแต่หลักหลายหมื่นไปจนถึงหลักแสนบาท ขึ้นอยู่กับจ านวน
ฟอนต์และจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ 

อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาเดียวกันนี้  ช่างป้ายก็เริ่มเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพ่ือหาความรู้จากชุมชน
ออนไลน์ กระทั่งน ามาสู่การรวมตัวกันในเฟซบุ๊ค (facebook) ของเจ้าของร้านป้ายราว 10 คนในปี พ.ศ. 2552 
ภายใต้ชื่อกลุ่ม “กันตัน” ตั้งเป้าหมายว่าจะร่วมกันผลิตฟอนต์คนละ 1 แบบแล้วน ามาแลกเปลี่ยนกันใช้เป็น
ทางเลือกแทนฟอนต์ของบริษัทใหญ่ที่มีราคาแพง ชื่อกลุ่มนี้ตั้งโดยเจ้าของร้านป้ายแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 
มีที่มาจากชื่อสารเคมีที่ใช้เช็ดบล็อคสกรีน ช่วยป้อง “กัน” ไม่ให้อุด “ตัน” เป็นที่รู้กันดีในหมู่คนท าป้ายว่าเป็น
หัวเชื้อน้ ามันที่มีกลิ่นเหม็นรุนแรงเฉพาะตัว  ในที่สุด สมาน จันทร์เทพ เจ้าของร้าน “สีสันการป้าย” จาก
จังหวัดหนองบัวล าภู ก็ท าฟอนต์ออกมาส าเร็จเป็นคนแรกในปี พ.ศ. 2556 ใช้ชื่อว่า “เคทีสมาน” (KT_Smarn) 
โดย KT มาจากชื่อกลุ่มกันตันนี้เอง  ฟอนต์ดังกล่าวถูกน าไปเผยแพร่ให้ใช้ฟรีทางเว็บ f0nt.com และประสบ
ความส าเร็จอย่างล้นหลาม หลังจากนั้นสมาชิกคนอ่ืนๆ จึงทยอยผลิตฟอนต์ตามออกมา ปัจจุบันรวมกันทั้งสิ้น
เกือบ 200 ฟอนต์  ฟอนต์จ านวนมากที่คนท าป้ายกลุ่มนี้ผลิตออกมา เป็นฟอนต์ลายมือ (freehand) ซึ่งมาจาก
ตัวอักษรที่เคยใช้เขียนป้ายด้วยมือ มีบุคลิกสนุกสนาน ไม่เป็นทางการ และเนื่องจากสมาชิกทั้งหมดล้วนแต่ท า
ร้านป้ายอยู่นอกศูนย์กลางของประเทศไทยทั้งสิ้น จึงเรียกฟอนต์กลุ่มนี้ว่า “ฟอนต์ลูกทุ่ง” (country font) ซึ่ง
แตกต่างออกไปจาก “ฟอนต์ไทยสากล” (thai-western font) หรือฟอนต์ไทยตามมาตรฐานสากลอย่างที่เคย
มีมา 

ความท้าทายของปรากฏการณ์นี้มีอย่างน้อยสองประการ ประการแรกคือวิถีปฏิบัติ (practice) ของ
ช่างเขียนป้ายดูเหมือนขาดตอนลง เมื่อพวกเขาวางมือจากพู่กันมาใช้คอมพิวเตอร์ เริ่มเรียนรู้ทักษะใหม่และมี
วิถีปฏิบัติแบบใหม่ ทว่าการศึกษาช่างฝีมือที่ผ่านมามักเป็นการศึกษาช่างในฐานะส่วนหนึ่งของระบบสังคมที่คง
ตัว (ศรัณย์, 2534) แม้จะมีงานจ านวนหนึ่งศึกษาการปรับตัวของช่างแต่ก็เป็นการปรับตัวเพ่ือรักษาวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของช่างเอาไว้ให้ต่อเนื่องสืบไป (บุญรัตน์, 2541; Nash, 1993; Liebl& Roy, 2004) อย่างไรก็ตามใน
กรณีของช่างเขียนป้าย แม้พวกเขาจะละทิ้งทักษะร่างกายที่สั่งสมมานับสิบปี เปลี่ยนมาใช้คีย์บอร์ดและเมาส์ 
ฝึกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ต่างไปจากนักออกแบบกราฟิก (graphic designer) แต่พวกเขากลับปฏิเสธที่จะ
เรียกตัวเองด้วยชื่อดังกล่าว แต่เลือกที่จะเรียกตัวเองว่า “คนท าป้าย” เพราะธุรกิจร้านป้ายของพวกเขายังคง
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ด าเนินต่อไป นอกจากนี้ ลายมือที่พวกเขาเคยใช้เขียนยังกลับมาปรากฏบนป้ายในรูปของฟอนต์ดิจิทัลอีกด้วย  
ในขณะที่ช่างทอผ้าชาวอินเดียจ านวนหนึ่งเลือกที่จะจบชีวิตตนเอง เนื่องจากทักษะอันเปี่ยมศักดิ์ศรีได้
กลายเป็นสิ่งที่ไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไป (Liebl & Roy, 2004: p.54) แต่ความภาคภูมิใจในงานท าป้ายไม่ได้ถูก
พรากไปพร้อมกับทักษะงานฝีมือ และยังคงปรากฏเด่นอยู่เช่นเดิมด้วยกรรมวิธีและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป 

ดังนั้นหากมองด้วยกรอบค าอธิบายช่างแบบดั้งเดิมที่มีแต่มนุษย์ก็จะดูราวกับว่างานช่างเขียนป้ายได้
ยุติลง และไม่สามารถอธิบายต่อไปได้ว่าพวกเขาจะปรับตัวมาเป็นผู้ผลิตฟอนต์ได้อย่างไร   แต่หากมองว่าช่าง
ไม่ใช่เพียงมนุษย์และทักษะที่พวกเขามี แต่ยังประกอบไปด้วยวัตถุ เครื่องมือ เทคโนโลยีทั้งเก่าใหม่ ซึ่งไม่ใช่
เพียงภาพแทน (representation) ความหมายบางอย่างของมนุษย์ แต่เป็นตัวท าการ (actant) ที่อนุญาตให้
มนุษย์มีศักยภาพที่จะเป็นช่างได้ด้วย ก็จะเห็นว่างานช่างป้ายอาจไม่ได้หยุดลง แล้วเริ่มต้นใหม่ ทว่าเป็น
กระบวนการที่ต่อเนื่องตลอดมา 

Daniel Miller นักมานุษยวิทยาคนส าคัญที่บุกเบิกการศึกษาวัตถุวัฒนธรรม (material culture 
studies) เรียกกระบวนการที่คน (subject) และวัตถุ (object) มีส่วนสร้างกันและกันอยู่ตลอดนี้ว่าวัตถุสภาวะ 
(materiality) ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาการแบ่งขั้วระหว่าง subject กับ object ในวิธีคิดแบบตะวันตก โดยใช้
แนวคิดการท าให้เกิดวัตถุ (objectification) จากข้อเขียนของ Hegel ชื่อ Phenomenology of Spirit ซึ่ง
ตีพิมพ์ในป ี1977 แนวคิดดังกล่าวอธิบายว่า subject และ object สัมพันธ์กันอย่างวิภาษวิธี (dialectical) คือ
ในการสร้างวัตถุสิ่งหนึ่งขึ้น ตัวตนของมนุษย์ก็เกิดขึ้นในกระบวนการเดียวกันนั้นด้วย (Miller, 1997) “เราจึงไม่
อาจรู้จักตนเอง หรือมาเป็นตัวเราได้ เว้นแต่จะมองสะท้อนผ่านสิ่งของ ซึ่งก็คือโลกทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้น
โดยบรรพบุรุษของเรา เผชิญหน้าเราในรูปของวัตถุวัฒนธรรม และยังคงวิวัฒน์ต่อไปผ่านตัวเรา” (Miller, 
2005: p.8) กล่าวคือ มนุษย์ไม่ได้เติบโตขึ้นมาอย่างเปล่าเปลือย แต่ลืมตาขึ้นมาเผชิญกับโลกที่เต็มไปด้วยวัตถุ
วัฒนธรรมที่มีคนมากมายสร้างเอาไว้ อย่างไรก็ดี เครื่องมือของช่างเขียนป้ายก็แตกต่างไปจากเทคโนโลยีของ
ช่างแบบดั้งเดิมเป็นอย่างมาก ซึ่งน ามาสู่ความท้าทายประการถัดมา 

ความท้าทายประการที่สองคืองานเขียนป้ายเป็นงานช่างที่คาบเกี่ยวอยู่ระหว่างงานในหลายลักษณะ 
เนื่องจากงานฝีมือของช่างเขียนป้ายคือความช านาญในการใช้ตัวอักษร ซึ่งถึงที่สุดแล้วยังสามารถแปลงให้เป็น
ดิจิทัล (digitized) ได้ด้วย 

งานของวิภาส ปรัชญาภรณ์ ชี้ว่างานช่างแบบจารีตเพ่ิงจะถูกยกย่องให้มีฐานะเป็น  “มรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรม” ที่ควรอนุรักษ์เอาไว้โดยการตีความตามใจชอบในสมัยหลัง ในขณะที่ความเป็นจริงแล้ว งาน
ช่าง “เป็นเรื่องของคนที่อยู่ชายขอบ” และเป็นการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับคนด้อยโอกาส (วิภาส, 2544: 11) 
อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ช่างในสังคมไทยถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือช่างแบบจารีต กับช่างสมัยใหม่ 
ซึ่งเป็นช่างที่อยู่ “ชายขอบ” 

เมื่อกลับมาพิจารณาช่างเขียนป้าย แรกทีเดียวดูเหมือนจะสามารถจัดเข้ากลุ่มช่างสมัยใหม่ เพราะ
งานชนิดนี้เพ่ิงจะท าเป็นอาชีพได้อย่างเร็วเมื่อประชากรไทยรู้หนังสืออย่างทั่วถึง  คือในราว พ.ศ. 2510 นี้เอง 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2513) ทว่างานเขียนป้ายกลับมีลักษณะที่สัมพันธ์กับศิลปะ และยังอาจมองได้ว่าการ
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เขียนตัวอักษรไทยของช่างเป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทยแบบที่ช่างจารีตถูกยกย่องเลยด้วยซ้ า กระนั้นช่างเขียน
ป้ายก็ยังคงเป็นช่างชายขอบที่ถูกละเลย และท างานศิลปะในเชิงพาณิชย์ที่คล้ายคลึงนักออกแบบกราฟิก
มากกว่าศิลปะตามขนบแบบช่างจารีต แต่กระทั่งเมื่อเปลี่ยนมาใช้คอมพิวเตอร์แบบนักออกแบบกราฟิกแทน
การเขียนมือแล้ว “คนท าป้าย” ก็ยังผูกติดอยู่กับงานเทคนิคของการท าป้าย ดังจะเห็นได้จากการรวมกลุ่มกัน
ในชื่อ “กันตัน” ดังที่กล่าวไปข้างต้น  ช่างเขียนป้ายจึงมีสถานะก้ ากึ่ง กลางเก่ากลางใหม่ กึ่งงานออกแบบกึ่ง
งานเทคนิคเป็นกลุ่มคนซึ่งยากที่จะสร้างค านิยามเอาไว้ล่วงหน้า ดังนั้น งานชิ้นนี้จึงไม่เริ่มต้นด้วยการบอกว่าจะ
ศึกษาใคร แต่ใช้วิธีแกะรอยดูว่าอะไรบ้าง ที่มาประกอบกัน (assemblage)เป็นตัวตนใหม่ของช่างท าป้าย 

วิธีการนี้มาจากข้อเสนอของ Bruno Latour ใน Reassembling the Social หนังสือว่าด้วยแนวคิด 
Actor-Network-Theory (ANT) ซึ่งมีใจความว่าการศึกษาสังคมแบบเดิมที่มีแต่มนุษย์ไม่เพียงพอที่จะอธิบาย
ได้ว่าสายสัมพันธ์ทางสังคม (social tie) อันกอปรขึ้นมาเป็นสังคมนั้นด ารงอยู่ได้อย่างไร Latour เสนอให้
การศึกษาสังคมให้ความส าคัญกับสิ่งพ้นมนุษย์ (non-human) ไม่น้อยไปกว่ามนุษย์ และแทนที่จะมองว่ามี
สังคมรอให้เข้าไปศึกษา ให้ใช้วิธีแกะรอย (trace) ดูว่าวัตถุ เครื่องมือ เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาสัมพันธ์กับมนุษย์
จนเกิดเป็นสังคมขึ้นมาได้อย่างไร โดยเขาเสนอให้ใช้ค า “ส่วนรวม” (collective) แทนค าว่า “สังคม” (social) 
(2005) นอกจากนี้เขายังชี้ว่าสังคมศาสตร์ได้สร้างเส้นแดนระหว่างการศึกษาในเชิง “สัญลักษณ์” (symbolic) 
กับ “ธรรมชาติ” (natural) มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 และ “ได้ละทิ้งวัตถุสิ่งของให้เป็นงานของนักวิทยาศาสตร์
และวิศวกรนับแต่นั้นมา” (Latour, 2005: p.83) ช่างเขียนป้ายซึ่งมีวิถีปฏิบัติแบบช่าง แต่ท างานผลิตป้าย 
(sign) จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายงานศึกษาในเชิงมานุษยวิทยาอย่างยิ่ง 

ในอีกฟากฝั่งหนึ่ง ตัวอักษรและฟอนต์เป็นสิ่งที่นักออกแบบกราฟิกให้ความสนใจมาโดยตลอด แต่
ด้วยพ้ืนฐานของนักออกแบบท าให้งานศึกษาที่มาจากคนกลุ่มนี้เลือกสนใจเฉพาะตัวอักษร  แต่ไม่เห็นคนและ
วัตถุสิ่งของที่อยู่รายรอบอักษรเหล่านี้  (ธีรวัฒน์ , 2543, 2560; ประชา, 2545; สันติ , 2558) เพราะงาน
ออกแบบกราฟิกเป็นงานในเชิงความคิด (idea) ซึ่งแยกขาดออกจากงานเชิงช่างมาตั้งแต่แรกน าเข้ามาใน
ประเทศไทย การให้ความส าคัญกับสิ่งพ้นมนุษย์ต่างๆ ที่มาประกอบกันนี้จะช่วยเติมช่องว่างระหว่างการศึกษา
วัฒนธรรมกับเทคโนโลยี และเป็นสะพานเชื่อมการค้นคว้าทางมานุษยวิทยาเข้ากับการออกแบบกราฟิกได้เป็น
อย่างดี 

 
2. ระเบียบวิธีวิจัย 
 2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มช่างเขียนป้ายที่รวมตัวกันในชื่อ “กันตัน” มีสมาชิกประมาณ 10 คน แต่ปัจจุบันคนที่ยังผลิต
ฟอนต์ออกมาอย่างต่อเนื่องมีเพียง 3 คนเท่านั้น งานชิ้นนี้เลือกศึกษาฟอนต์ของทั้ง 3 คนนี้ แม้กลุ่มตัวอย่างจะ
มีขนาดเล็กมาก แต่พวกเขาผลิตฟอนต์ออกมารวมกันเกือบ 200 ฟอนต์ ฟอนต์เหล่านี้กระจายไปทั่วประเทศ 
รวมถึงในพ้ืนที่ออนไลน์ จึงเป็นกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กท่ีสร้างผลสะเทือนอย่างกว้างขวาง  แต่เนื่องจากงานชิ้นนี้
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อยู่ในระหว่างด าเนินการวิจัย และกลุ่มตัวอย่างอยู่คนละจังหวัด ผู้วิจัยจึงเข้าถึงได้เพียงสองคนคือ สมาน จันทร์
เทพ ที่จังหวัดหนองบัวล าภู และ “วัสโวยวาย” วิทวัศ โถมประดับ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
 2.2 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

งานชิ้นนี้เป็นงานศึกษาเชิงชาติพันธ์นิพนธ์ (ethnography) ซึ่งประกอบด้วยสนามในพ้ืนที่จริง 
และสนามในพ้ืนที่ออนไลน์โดยใช้กรอบการมองดิจิทัลในฐานะสนามของการศึกษาเชิงมานุษยวิทยาที่ไม่ได้มอง
ว่าพ้ืนที่ใดมีความจริงแท้มากน้อยกว่ากัน แต่มองว่ากิจกรรมในทั้งสองบริเวณนี้ต่างก็มีข้อจ ากัดที่แตกต่างและมี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกัน (Boellstorff, 2012) 

สนามในพ้ืนที่จริง ใช้วิธีสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ พ้ืนที่ท างานของคนท าป้าย  2 คน และ
สัมภาษณ์ผู้ดูแลเว็บไซต์ f0nt.com ซึ่งเป็นชุมชนออนไลน์ที่ใช้แลกเปลี่ยนความรู้ และเผยแพร่ฟอนต์ ส่วน
สนามในพ้ืนที่ออนไลน์ได้แก่ เว็บบอร์ด และ facebook ของคนท าป้าย และใช้การสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์
เผยแพร่ฟอนต์ 
 2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

เพ่ือให้เห็นภาพที่ชัดเจนของ “ฟอนต์ลูกทุ่ง” การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้วิธีเปรียบเทียบกับ 
“ฟอนต์ไทยสากล” ว่ามีรายละเอียดแตกต่างกันอย่างไร 

 
3. ผลการศึกษา 

สมาชิกกลุ่มกันตันส่วนใหญ่ไม่เคยพบกันจริงๆ จะเห็นหน้าค่าตากันก็แต่เพียงใน facebook ของกัน
และกันเท่านั้น เพราะต่างคนต่างอยู่กันคนละส่วนของประเทศไทย เช่นเดียวกับผู้เขียนที่เริ่มรู้จักพวกเขาผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ก่อนจะคุยกันทางโทรศัพท์ แล้วจึงพบกันจริงๆ   ในการสัมภาษณ์นัดแรกทางโทรศัพท์ 
วิทวัส โถมประดับ หรือฉายาในวงการคือ “วัส โวยวาย” เจ้าของร้าน “ปีนังโฆษณา” ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
อธิบายลักษณะฟอนต์ที่เขาออกแบบว่า “ลักษณะมันจะสนุกสนาน คือมันจะไม่กระด้างน่ะ... เป็นฟอนต์ที่
ลูกทุ่งๆ นี่แหละใช่เลย” (วิทวัส โถมประดบั, สัมภาษณ์, 4 ตุลาคม 2560) 

ลักษณะดังกล่าวตรงกับฟอนต์ลายมือที่มีเส้นตวัด ฉวัดเฉวียน หรือฟอนต์ริบบิ้นที่มีเส้นพลิ้วไหว ซึ่ง
เป็นผลงานของคนท าป้ายที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง แต่ฟอนต์อีกราวครึ่งหนึ่งก็เป็นฟอนต์แบบตัวพิมพ์ที่ดู
เผินๆ แล้วไม่ต่างไปจากฟอนต์ของบริษัทใหญ่ที่มีมากก่อนนัก  เมื่อย้อนดูฟอนต์ทั้งหมดของวัส ก็จะพบว่า
ฟอนต์ตัวแรกของเขาไม่ใช่ฟอนต์ลายมือ และไม่ใกล้เคียงลักษณะ “สนุกสนาน” เท่าใดนัก  ทว่าเป็นตัวอักษร
แบบมาตรฐาน ตั้งตรง เส้นโค้งเป็นระเบียบ เมื่อพบกันจริงๆ ในเวลาต่อมาเขาจึงอธิบายว่า “ตัวนี้มันถนัดที่สุด
ไง มันอยู่ในจินตนาการอยู่แล้ว มันได้ทุกตัว” (วิทวัส โถมประดับ, สัมภาษณ์, 11ธันวาคม 2560) เหตุเพราะ
เมื่อครั้งที่วัสเริ่มไปฝึกงานที่ร้านเขียนป้ายอย่างจริงจัง ที่ร้านป้ายแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา ช่วงปี พ.ศ. 
2542 - พ.ศ. 2545 เขามีพ้ืนฐานการเขียนอักษร “ทรงริบบิ้น” หรือ “ตัวหวานๆ” ส าหรับงานบวชงานแต่ง
เท่านั้น “แต่เมื่อไปท างานที่ร้านป้ายจริงๆ ต้องเขียนฟอนต์ที่เป็นทรงมาตรฐาน โดยการร่างตามแบบส่วนมากก็
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จะเป็น เอราวัณ2เป็นส่วนใหญ่” (วิทวัส, 2558)3 แบบอักษรนี้จึงสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับอาชีพช่างเขียนป้าย 
เป็นแบบอักษรที่เขาใช้เขียนบ่อยมากที่สุดตัวหนึ่ง กระทั่งในที่สุดน ามาท าเป็นฟอนต์และตั้งชื่อว่า “วัส@ปีนัง” 
ตามชื่อร้านป้ายซึ่งตั้งตามชื่อลูกคนแรกของเขาอีกทีหนึ่ง  แต่นอกจากดูเหมือนไม่ใช่ฟอนต์ที่ดู “ลูกทุ่ง” แล้ว 
ยังเป็นฟอนต์ที่ลอกเลียนมาจากฟอนต์ของบริษัทดีบี ดีไซน์อีกด้วย 

ในการอธิบายเรื่องนี้  ก่อนอ่ืน จะต้องท าความเข้าใจความแตกต่างระหว่าง “แบบอักษร” 
(typeface) และ “ฟอนต์” (font) เสียก่อน เพราะสองค านี้ถูกใช้สลับกันจนแทบเป็นสิ่งเดียวกันไปแล้วในยุค
ดิจิทัล  เดิมที “ฟอนต์” เป็นค าใช้เรียกตัวเรียงพิมพ์ที่มีอักษรและเครื่องหมายพิเศษครบ 1 ชุด ขนาดใดขนาด
หนึ่ง  กล่าวคือตัวอักษรแบบเดียวกันคนละขนาดก็ถือเป็นคนละฟอนต์กัน ยังไม่ต้องพูดถึงสไตล์ (style) หนา 
(bold) เอียง (italic) และอ่ืนๆ ที่ต้องใช้ชุดตัวเรียงพิมพ์คนละชุดทั้งสิ้น  แต่ในเวลาต่อมาคอมพิวเตอร์สามารถ
รวมฟอนต์ทุกขนาด ทุกรูปแบบเข้าไว้ด้วยกัน แม้ว่าในทางเทคนิคแล้ว ฟอนต์แต่ละสไตล์มักแยกเป็นคนละไฟล์ 
แต่จะแสดงผลให้เลือกในโปรแกรมภายใต้ชื่อแบบอักษรเดียวกัน   ดังนั้นแบบอักษรจึงเป็นภาพปรากฏ 
(visuality) ส่วนฟอนต์เป็นตัวกลาง (mediator) หรือเครื่องมือที่ท าให้แบบอักษรนั้นปรากฏขึ้นได้  ซึ่งแปลว่า
ภาพปรากฏแบบเดียวกัน อาจท าให้เกิดขึ้นด้วยตัวกลางที่ต่างกันออกไป เช่น ฟอนต์ตัวเรียงพิมพ์ อักษรลอก 
(dry-transfer letter) ฟอนต์คอมพิวเตอร์ ไปจนถึงรา่งกาย (body) ของช่างเขียนป้าย 

ในการเลือกฟอนต์ในคอมพิวเตอร์  ผู้ ใช้สามารถเลือกรูปแบบและขนาดให้ เหมาะสมกับสื่อ 
(medium)ที่ต้องการให้แบบอักษรไปปรากฏได้ด้วยปลายนิ้วคลิก  ในขณะที่ช่างเรียงพิมพ์ในยุคก่อนต้อง
ค านวณเป็นอย่างดีว่าจะใช้ฟอนต์รูปแบบใด ขนาดใดเรียงลงไปในบล็อคพิมพ์  ส่วนช่างเขียนป้ายแม้จะ “ร่าง
ตามแบบ” อักษรที่มาจากฟอนต์ ทว่าสไตล์ (style) จะถูกปรับ กระทั่งเปลี่ยนแปลงลักษณะของฟอนต์ ไป
อย่างลื่นไหลตามความเหมาะสม ด้วยการเขียนแบบฟรีแฮนด์ (freehand) คือปาดพู่กันลงไปโดยไม่ต้องมีขอบ
ร่างไว้ก่อน รูปแบบต่างๆ ของแบบอักษรจึงถูกรวมเอาไว้ภายใน “จินตนาการ” และร่างกายของช่างเขียนป้าย
คนเดียวกัน ไม่ต่างไปจากฟอนต์คอมพิวเตอร์  นอกเสียจากว่า ฟอนต์ใช้การค านวณเส้นเวคเตอร์ (vector) ที่
ท าให้แบบอักษรหนึ่งปรากฏออกมาเหมือนกันทุกครั้ง ในขณะที่นิ้ว มือ แขน สายตา ทั้งองคาพยพของร่างกาย
ช่าง ถ่ายทอดแบบอักษรออกมาไม่เหมือนกันเลยในทุกครั้งที่เขียนป้าย 

 

 
 

                                                           
2 DB Erawanของบริษัทดีบ ีดีไซน์ 
3 เน้นค าโดยผู้เขียน 

รูปที ่2:ตัวอย่างฟอนต์ วัส@ปีนัง ใน

หน้าดาวน์โหลดของเว็บ f0nt.com 

รูปที ่1: “มกรา’49” คือแบบอักษร

ที่ในเวลาต่อมาเป็นฟอนต์ วัส@ปีนัง 

บนป้ายไม้อดัเมื่อปี พ.ศ. 2548 

https://flic.kr/p/21TNJtk
https://flic.kr/p/21TNJtk
https://flic.kr/p/JjiSM2
https://flic.kr/p/JjiSM2
https://flic.kr/p/JjiSM2
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หากพิจารณารูปที่ 1 และ 2 จะเห็นว่าตัว “น” มีลักษณะตรงกันอย่างชัดเจน แต่ในรูปที่ 1 ตัวอักษร
ถูกปรับให้แคบลงตามพ้ืนที่ของป้าย ซึ่งอาจเรียกว่าเป็นรูปแบบตัวแคบ (condensed) ของแบบอักษรนี้ 
ในขณะที่ฟอนต์ วัส@ปีนัง มีเพียงแบบเดียว ดังนั้นจะเห็นว่าในบรรทัดแรกของรูปที่ 2 ตัวอักษรถูกบีบให้แคบ
ลงจนเสียสัดส่วนเดิม  กล่าวคือการถ่ายทอดด้วยมือในการเขียนมีความยืดหยุ่นมากกว่า สามารถปรับเปลี่ยน
รูปแบบอักษรได้มากเท่าท่ีต้องการ และท าให้ตัวอักษรไม่ “กระด้าง”  

 
 

เมื่อเปรียบเทียบกับฟอนต์ต้นฉบับ ดูเผินๆ แล้วจะเห็นว่า วัส@ปีนัง กับ ดีบี เอราวัณ แตกต่างกัน
มากพอสมควร แต่หากพิจารณาโดยละเอียดก็จะเห็นว่าโครงสร้างของตัวอักษรส่วนใหญ่คล้ายคลึงกัน  แต่ถูก
น ามาดัดแปลง  วัสอธิบายว่า “การฟรีแฮนด์เป็นทรงพวกนี้โดยไม่ร่างนั้น เป็นการยากมากส าหรับมือใหม่ จึง
ต้องดัดแปลงให้มันง่ายกว่าฟอนต์พวกนั้น อย่างเส้นโค้งยากๆ ก็ดัดแปลงเป็นเส้นตรงเสีย ส่วนเส้นโค้งง่ายๆ ก็
คงไว้ตามเดิม” (วิทวัส, 2558) กระบวนการที่ตัวอักษรถูกปรับเปลี่ยนนี้ เกิดขึ้นกับนักเรียนทุกคนเมื่อเริ่มเรียน
หนังสือ เด็กเลียนแบบตัวอักษรในหนังสือ และลายมือของครู แต่ในท้ายที่สุด ทุกคนก็มีลายมือเป็นของตนเอง  
จึงเป็นที่มาของการที่แบบอักษร (typeface) นั้นไม่มีลิขสิทธิ์ แต่ฟอนต์ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถ่ายทอด
อักษรอย่างแม่นย าทุกครั้ง ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย  

 
 3.1 ฟอนต์ลูกทุ่ง vs ฟอนต์ไทยสากล 

ในส่วนต่อไปนี้ผู้เขียนจะแสดงให้เห็นว่าฟอนต์ลูกทุ่งนี้ ลูกทุ่งอย่างไร โดยเปรียบเทียบกับฟอนต์ที่
ออกแบบโดยนักออกแบบมืออาชีพที่มีมาก่อน โดยจะเรียกฟอนต์กลุ่มหลังนี้ว่า “ฟอนต์ไทยสากล” เนื่องจาก
เป็นฟอนต์ที่ท าตามมาตรฐานฟอนต์ภาษาอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมการออกแบบสากล 
  3.1.1 ชื่อฟอนต์ และการแสดงตัวอย่างฟอนต์ (display) 

ความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุด เห็นจะเป็นชื่อและการแสดงตัวอย่างการใช้งานฟอนต์  โดยทั่วไปฟอนต์
ไทยสากลมักตั้งชื่อตามบุคลิกที่ฟอนต์นั้นจะสื่อ ที่นิยมมากคือชื่อถนนหรือย่านเมืองที่สื่อถึงความทันสมัย เช่น 
ดีบี สาทร,ดีบี สยามแสควร์,สุขุมวิท, ทองหล่อ ฯลฯ ไม่เช่นนั้นก็จะบ่งชี้ถึงลักษณะของฟอนต์อย่าง เช่น  ดีบี 
นูนเว้า, พีเอสแอล ไทป์ไรเตอร์ ฯลฯ ในขณะที่ฟอนต์ลูกทุ่งจ านวนหนึ่งตั้งชื่อจากความสัมพันธ์ส่วนตัวของ
ผู้ออกแบบ เช่น “เคที_สมาน สายป่าน" มาจากชื่อภรรยา “วัส@ประเทือง” มาจากชื่อบิดา “ทีเอส ศรีเมือง” 
มาจากชื่อสกุล  นอกจากนี้ยังมีชื่อร้าน ชื่อญาติ ชื่อคนรู้จัก ฯลฯ  กล่าวคือคนท าป้ายใส่ตัวตนของพวกเขาลงไป
ในฟอนต์ มากกว่าฟอนต์ไทยสากลอย่างชัดเจน 

ตัวอย่างฟอนต์ DB Erawan 

ในเว็บไซต์ของบริษัทดีบี ดไีซน ์
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อย่างไรก็ดี ฟอนต์ลูกทุ่งส่วนใหญ่ก็ตั้งชื่อตามบุคลิกของฟอนต์เช่นเดียวกัน ในขณะที่ฟอนต์ไทยสากล
จ านวนมากก็ตั้งชื่อตามชื่อคน เช่นฟอนต์เกือบทั้งหมดของบริษัทพีเอสแอล แต่ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดอีก
ประการหนึ่งคือการเลือกค า และวิธีการน าเสนอตัวอย่างฟอนต์ ฟอนต์ไทยสากลมักเลือกค าในท านองค า
โฆษณาขายสินค้า และน าเสนอตัวอักษรอย่างชัดเจนบนพ้ืนสีขาว ในขณะที่ฟอนต์ลูกทุ่ง มักเลือกค าที่ตรงกับ
การน าไปผลิตเป็นสื่ออย่างใดอย่างหนึ่ง และน าเสนอเป็นสีสันตามรูปแบบสื่อนั้น เช่นในรูปที่ 3 ฟอนต์วัส@
ประเทือง น าเสนอเป็นป้ายร้านอาหารและฟอนต์เคที_สมาน ยากูซ่า น าเสนอเป็นสติ๊กเกอร์ จะเห็นว่าฟอนต์
ไทยสากลนิยมน าเสนอแบบปลายเปิด แสดงบุคลิกคร่าวๆ ในขณะที่ฟอนต์ลูกทุ่งน าเสนอเป็นรูปธรรมชัดเจน 
และใช้ถ้อยค าที่สอดคล้องกับบริบทการใช้งานที่เฉพาะ ซึ่งบางครั้งอาจมีถ้อยค าที่หยาบโลนบ้าง แต่สามารถสื่อ
อารมณ์สนุกสุดเหวี่ยงได้มากกว่าฟอนต์ไทยสากลที่ต้องวางตัวสุภาพ เพ่ือให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย
มากกว่า 
 
  3.1.2 มาตรฐาน 

ฟอนต์ลูกทุ่งไม่ได้เพียงมีลักษณะปรากฏ (visuality) ที่ต่างออกไปเท่านั้น แต่ยังต่างกันในระดับของ
เครื่องมือและกระบวนการถ่ายทอดตัวอักษรด้วยจะเห็นได้จากความแตกต่างด้านมาตรฐานส าคัญ 2 ประการ
ระหว่างฟอนต์ลูกทุ่งกับฟอนต์ไทยสากล คือ จ านวนสไตล์ (style)และการจัดการแสดงผลตัวอักษรที่มีขนาด
เล็ก (hinting) 
 ฟอนต์ลูกทุ่งเกือบทั้งหมดมักมีเพียงสไตล์เดียว หรือมากท่ีสุดเพียง 2-3 สไตล์ ในขณะที่ฟอนต์ไทย
สากลชุดหนึ่งมักมีไม่น้อยกว่า 4 สไตล์ โดยเฉพาะฟอนต์ที่เป็นที่นิยมใช้มาก อาจมีมากถึง 20 สไตล์ในฟอนต์
เดียวกัน มีทั้งตัวบางมาก ไล่ไปจนถึงหนามาก พร้อมด้วยตัวเอียง เพ่ือให้ใช้งานได้หลากหลายและยืดหยุ่นมาก
ที่สุด ซึ่งแปลว่าทีมออกแบบจะต้องปรับแก้ฟอนต์ชนิดเดียวกันออกมาถึง 20 ชุด  
 ในแง่นี้ ฟอนต์ลูกทุ่งดูเหมือนจะ “กระด้าง” มากกว่า  แต่ในทางกลับกัน คนท าป้ายบางรายกลับใช้
ระบบของแบบฟอนต์นี้ไปในวิธีอ่ืน เช่นในกรณีของธงชัย ศรีเมือง ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ออกแบบฟอนต์
ชื่อแก้วเพชร (รูปที่ 4) ใช้แบบ bold และ extra เพ่ิมหางตวัดของตัวอักษรเข้าไป แทนที่จะเปลี่ยนแปลงความ
หนาของตัวอักษร โดยผู้ใช้งานจะต้องเลือกใช้ทั้ง 3 แบบผสมกันในค าเดียว แล้วแต่การประสมตัวอักษรที่มีหาง
แบบต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นการสร้างวิธีใช้ฟอนต์แบบใหม่ที่คล้ายคลึงกับการตวัดพู่กันของช่างเขียนป้าย แต่
อยู่ในฟอนต์คอมพิวเตอร์ คนท าป้ายจึงไม่ได้เพียงปรับตัวเข้ากับการใช้เทคโนโลยีใหม่ แต่ยังเปลี่ยนความหมาย
และกฎเกณฑ์ท่ีมีอยู่เดิมให้สอดรับกับแนวทางการใช้งานของพวกเขาเองด้วย   

รูปที ่3: การน าเสนอตัวอย่างฟอนต์

ไทยสากล (ฝั่งซ้าย) เทียบกับฟอนต์

ลูกทุ่ง (ฝั่งขวา) 
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มาตรฐานฟอนต์ที่ส าคัญอีกประการที่ท าให้ฟอนต์ไทยสากลมีราคาแพงกว่ามาก  คือการท าให้
ตัวอักษรขนาดเล็กสามารถแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้อย่างสวยงาม (hinting) ซึ่งต้องอาศัยการจัด
พิกเซล (pixel) ของอักษรทีละตัว ไล่ไปทีละขนาด ยิ่งฟอนต์นั้นมีหลายสไตล์ จ านวนอักษรที่ต้องจัดการก็มาก
ขึ้นเป็นทวีคูณไปจนถึงหลายพันตัว  เหตุผลที่ต้องท างานละเอียดอ่อนเช่นนี้เพราะฟอนต์ที่แสดงผลได้ไม่ดีใน
ขนาดเล็ก จะท าให้ผู้อ่านต้องเพ่งสายตา และเกิดความล้าได้ง่าย ทว่าฟอนต์ลูกทุ่งที่เน้นน าไปใช้กับสิ่งพิมพ์ 
นอกจากจะใช้ฟอนต์ขนาดใหญ่อยู่แล้ว เครื่องพิมพ์ยังพิมพ์ด้วยความละเอียดสูงกว่าหน้าจอมาก จนไม่มีความ
จ าเป็นที่จะต้องท า hinting แม้จะพิมพ์ด้วยฟอนต์ขนาดเล็กก็ตาม 

    
 
  3.1.3 สัญญาอนุญาต 

ในระยะแรกสมาน จันทร์เทพ เจ้าของร้านสีสันการป้าย ที่จังหวัดหนองบัวล าภู  ร่างฟอนต์ใน
โปรแกรม Corel Draw ก่อนจะส่งต่อให้ “โต๊ก” สมาชิกอีกคนหนึ่งที่จังหวัดชัยภูมิ  ช่วยจัดตัวอักษรด้วย
โปรแกรม Fontlab หรือที่เรียกกันว่า “ท าแล็บ” จนได้ออกมาเป็นไฟล์ฟอนต์ที่ใช้งานได้  ฟอนต์แรกๆ ที่โต๊
กช่วยท านี้ สมานฝากให้เว็บ f0nt.com ซึ่งเป็นแหล่งที่เขาหาความรู้ในการท าฟอนต์ เผยแพร่ให้ดาวน์โหลดไป
ใช้ฟรี  แต่ต่อมาไม่นาน สมานก็เริ่มหัดใช้ Fontlab ด้วยตัวเอง แล้วจึงเริ่มท าฟอนต์ออกมาขายในราคาฟอนต์
ละ 100 บาท ก่อนจะเพ่ิมเป็น 300 บาทในเวลาต่อมา ซึ่งกลายเป็นราคากลางที่คนอ่ืนๆ ที่ท าตามออกมาใช้
ขายด้วย 

เมื่อเทียบกับฟอนต์ไทยสากล เช่นฟอนต์ของบริษัทดีบี ดีไซน์ ซึ่งส่วนใหญ่ขายฟอนต์เป็นชุด ชุดละ
ประมาณห้าพันบาท ประกอบด้วยประมาณ 8-12 ฟอนต์ แล้วแต่ว่าฟอนต์มีสไตล์มากน้อยเพียงใด แต่อาจสรุป
คร่าวๆ ได้ว่าฟอนต์ของดีบี ขายในราคาฟอนต์ละประมาณ 500 บาท ซึ่งดูเหมือนจะมีราคาสูงกว่าฟอนต์ลูกทุ่ง
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น  ทว่าหากพิจารณาสัญญาอนุญาตแล้วจะพบว่า ฟอนต์ไทยสากล มีเงื่อนไขที่ซับซ้อนกว่า
มาก ตั้งแต่การจ ากัดจ านวนคอมพิวเตอร์ที่สามารถน าฟอนต์ไปติดตั้งได้   จ ากัดรูปแบบการใช้งาน เช่น หาก
ต้องการน าไปใช้กับสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ ราคาก็จะเพ่ิมสูงขึ้น ไปจนถึงหลักแสนบาทต่อชุด และหากน าไปใช้

รูปที ่5:ฟอนต์ที่ไม่ผ่านการท า 

hinting (ซ้าย) เปรียบเทียบกบั

ฟอนต์ที่ท า hinting (ขวา) 

ฟอนต์ PSL KittithadaSpecial มีให้เลือกใช้ 5 ระดับความหนา รวม 10 style 

รูปที ่4: ฟอนต์ TS-Kaewpet ของ

ธงชัย ศรีเมืองมีความหนาเดียว แต่มี 

3 style 



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 166 

กับตราสัญลักษณ์, ค าขวัญ , สโลแกน จะมีราคาสูงถึงกว่า 5 หมื่นบาทต่อหนึ่งฟอนต์ (ดีบี ดีไซน์, 2551) 
ในขณะที่ฟอนต์ลูกทุ่งขายในราคา 300 บาทขาดตัว ไม่จ ากัดจ านวนเครื่อง และจะน าไปใช้กับสื่อประเภทใดก็
ได ้
 

 
 

จากรูปที่ 6 จะเห็นว่าในที่สุด สมานก็ใช้กฎหมายลิขสิทธิ์เป็นเครื่องมือเช่นเดียวกัน แต่ด้วยเงื่อนไขที่
ต่างออกไป กล่าวคือแม้ลายมือจะไม่ใช่สิ่งที่ลอกเลียน ต่อยอดกันไปมาได้เหมือนสมัยที่เขียนป้ายแล้ว แต่วิธีคิด
ในเรื่องลิขสิทธิ์ของคนท าป้ายกลับต่างออกไปจากฟอนต์ไทยสากล  ในการซื้อฟอนต์มาใช้งาน (ดูรูปที่ 7) ผู้ซื้อ
จะต้องติดต่อบริษัทเจ้าของฟอนต์ไทยสากลผ่านแบบฟอร์ม หรืออีเมล์ ซึ่งจะได้รับการตอบกลับมาในรูปแบบ
ของใบเสนอราคา ในขณะที่การซื้อฟอนต์ลูกทุ่งจะท าได้เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น  คือการติดต่อผ่าน 
facebook ซึ่งจะได้เห็นการท างาน และชีวิตด้านอ่ืนๆ ของเจ้าของฟอนต์ด้วย  การซื้อขายฟอนต์ลูกทุ่งจึงเป็น
การซื้อขายกันบนพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อบุคคล โดยเฉพาะบุคคลที่เป็นเจ้าของร้านป้าย
ด้วยกัน  เมื่อขายให้กับเจ้าของร้านใดแล้วก็เป็นสิทธิ์ที่จะน าไปใช้อย่างไรก็ได้ในร้านนั้น  ในขณะที่บริษัทขาย
ฟอนต์ไทยสากลต้องท าธุรกิจกับบริษัทโฆษณา โรงพิมพ์ ที่ไม่ใช่บุคคลธรรมดา จึงต้องมีสัญญาอนุญาตที่รัดกุม 
และคิดราคาฟอนต์ตามบริบทของการน าไปใช้ว่ากว้างขวางเพียงใด ต่างไปจากฟอนต์ลูกทุ่งที่ส่วนใหญ่ขาย
ให้กับร้านป้ายที่ท าธุรกิจอยู่ในพ้ืนที่จ ากัดเท่านั้น 

 
 3.2 ช่างฝีมือดิจิทัล 

ในเวลาเพียง 4 ปี สมานผลิตฟอนต์ออกมาได้มากถึง 121 ฟอนต์ ส่วนใหญ่อาจเรียกได้ว่าไม่ใช่การ
ออกแบบขึ้นมาใหม่ แต่เป็นแบบอักษรที่สั่งสมอยู่ในตัวเขานับตั้งแต่เริ่มฝึกเขียนป้ายเมื่อกว่า 20 ปีก่อน เมื่อ
เข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ แบบอักษรเหล่านี้ก็พรั่งพรูออกมาเป็นฟอนต์ภายในเวลาอันสั้น ถึงอย่างนั้น อาจไม่
ถูกต้องนักที่จะนับว่าคอมพิวเตอร์เป็นเทคโนโลยีใหม่ เพราะสมานน าคอมพิวเตอร์มาใช้ช่วยค านวณพ้ืนที่บน
ป้ายที่จะเขียนด้วยพู่กัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542  

โดยปกติแล้วหากตัวอักษรไม่ใหญ่มาก ช่างเขียนป้ายจะใช้การเขียนแบบฟรีแฮนด์ คือคะเนด้วย
สายตาแล้วปาดพู่กันลงไปเลย แต่หากตัวอักษรขนาดใหญ่มาก จะต้องค านวณความกว้างและช่องไฟไล่ไปทีละ
ตัวซึ่งเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลามาก แต่แทนที่จะต้องร่างในกระดาษด้วยมือ ก็ใช้วิธีพิมพ์ลงไปในโปรแกรม Corel 
Draw ซึ่งสามารถค านวณออกมาให้เห็นทันทีว่าข้อความหนึ่งจะใช้พ้ืนที่ประมาณเท่าใด  ดังนั้น แม้ว่าช่างเขียน
ป้ายจะลอกเลียนแบบอักษรมาจากอาจารย์บ้าง จากฟอนต์ในนิตยสารบ้าง ดูเหมือนไม่มีความคิดสร้างสรรค์อัน

รูปที ่7: แบบฟอร์มติดต่อฝ่ายขาย 

ฟอนต์ไทยสากล (ซ้าย) กล่อง

ข้อความ facebook ใช้สั่งซื้อฟอนต์

ลูกทุ่ง (ขวา) 

รูปที ่6: เอกสารเงื่อนไขการใช้

งานของฟอนต์ไทยสากล (ซ้าย) 

และใบอนุญาตใช้งานของฟอนต์

ลูกทุ่ง (ขวา) 
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เป็นต้นแบบ (original) ในนิยามของการออกแบบหรืองานศิลปะ แต่ความจริงแล้วช่างเขียนป้ายมีความคิด
สร้างสรรค์ในเชิงเทคนิคการท าป้ายอย่างน่าทึ่ง ช่างเขียนป้ายที่เก่งจึงไม่ได้เพียงเขียนตัวอักษรได้ประณีตงดงาม 
แต่ยังต้องมีความสามารถในการพลิกแพลงใช้เทคนิคใหม่ๆ ด้วย  ลักษณะเช่นนี้ท าให้ช่างเขียนป้ายมองหา
เครื่องมือ และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ท าป้ายอยู่เสมอ รวมถึงรับเอาฟอนต์เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนพวก
เขาอย่างไม่ลังเล  อย่างที่วัสบอกว่า “ยุคสมัยมันเปลี่ยนไป เราต้องรับสิ่งใหม่ๆ ตลอด เราต้องเรียนรู้ ต้องอยู่กับ
มันให้ได้ด้วย ไม่ใช่ว่าเขาไปกันถึงไหนแล้ว เรายังอยู่ที่เดิม” 

หนึ่งในสมาชิกของกลุ่มกันตันที่ได้รับความนับถือจากคนท าป้ายมากที่สุดคือธงชัย ศรีเมือง ซึ่งท าร้าน
ป้ายอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  ธงชัยฝึกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ร่างแบบฟอนต์ที่มีรายละเอียดประณีตมาก
เก็บไว้ตั้งแต่ก่อนจะมีการรวมกลุ่มกันตัน แต่ฟอนต์ในช่วงต้นๆ ที่ท าแบบลองผิดลองถูกยังมีปัญหาอยู่
พอสมควร จึงต้องใช้เวลาจัดระเบียบก่อนจะปล่อยตาม เคที_สมาน ออกมาภายหลัง แต่ก็ได้รับความนิยมอย่าง
ท่วมท้นในทันที ฟอนต์ของธงชัยไม่เพียงแต่มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม แต่ยังมีลูกเล่นที่แหวกแนวไปจากฟอนต์อ่ืนๆ 
เช่นการใช้สไตล์ของฟอนต์ใส่เส้นตวัดแบบต่างๆ ใน TS-Kaewpet ดังที่กล่าวไปแล้ว ไปจนถึงการเขียนสคริปต์
ให้ฟอนต์แสดงผลตัวอักษรเปลี่ยนไปในฟอนต์  TS-Sainam ซึ่งจะมีสายน้ ากระเซ็นเพ่ิมมากขึ้นเมื่อพิมพ์
ตัวอักษรบางตัวซ้ าๆ ต่อกัน  

    
 

ในขณะที่ฟอนต์ไทยสากลออกแบบมาเพ่ือให้นักออกแบบกราฟิกน าไปใช้จัดวาง แต่ฟอนต์ลูกทุ่งรวม
เอาฝีแปรง และวิธีคิดของช่างเขียนป้าย เสมือนหนึ่งการเขียนฟรีแฮนด์ที่ลื่นไหลไปกับพู่กันเข้ามาอยู่ในฟอนต์  
ด้วย ฟอนต์ลูกทุ่งจึงมีลักษณะการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงมาก ซึ่งอาจไม่คุ้มในแง่ของการลงทุนเพ่ือใช้ใน
อุตสาหกรรมการออกแบบ แต่เหมาะกับงานท าป้ายอย่างยิ่ง ฟอนต์ของคนท าป้ายได้เข้ามาเปลี่ยนกฎเกณฑ์
การท าฟอนต์ให้สอดคล้องกับวิถีปฏิบัติของพวกเขาที่มีมาก่อนหน้า และในขณะเดียวกัน ฟอนต์ก็ท าให้ลายมือ
ของสมาน วัส รวมถึงเส้นตวัดของธงชัย อยู่ในสถานะท่ีสามารถท าซ้ า และส่งต่อไปยังคอมพิวเตอร์ได้ทุกมุมโลก  
ตัวตนของช่างซึ่งเป็นที่รู้จักอยู่แค่ในจังหวัดหนองบัวล าภู  สุพรรณบุรี และนครศรีธรรมราช คอยร่างตัวอักษร
ตามแบบฟอนต์จากหนังสือพิมพ์ นิตยสารที่ตีพิมพ์มาจากกรุงเทพ ได้กลายเป็นผู้ส่งออกฟอนต์กลับมาให้นัก
ออกแบบในกรุงเทพใช้ พร้อมกับท้าทายขนบการใช้เทคโนโลยีด้วยกฎเกณฑ์ของพวกเขาเอง ตั้งแต่รูปแบบ
ฟอนต์ สัญญาอนุญาต ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงชุมชนออนไลน 

ปรัชญา สิงห์โต (แอน) ผู้ก่อตั้งและผู้ดูแลเว็บ f0nt เล่าว่าในช่วงแรก กลุ่มคนที่เข้ามาใช้งานเว็บ
บอร์ดส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษา หรือก็คือ “คนที่มีตังค์ต่อเน็ต” ในช่วงปี 2545-2550 เว็บ f0nt จึงไม่ได้
เป็นเว็บฟอนต์เท่าใดนัก แต่เป็นที่ซึ่งคน “มาหาสังคม” ในยุคก่อนที่เครือข่ายสังคมออนไลน์จะเริ่มเป็นที่นิยม 

ตัวอย่างการใช้งานฟอนต์ TS-

Sainam โดยธงชัย ศรีเมือง 
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ฟอนต์ส่วนใหญ่ในยุคแรกจึงเป็น “ฟอนต์ลายมือแบบล าลองๆ ไม่ได้มืออาชีพมาก” แต่ “พอโซเชี่ยลมันเกิด มัน
ก็เติบโตไปตามการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต คนก็ยักย้ายถ่ายเทไปอยู่ที่อ่ืน กลายเป็นว่าตอนนี้คนที่ยังใช้เว็บฟอนต์อยู่
ส่วนใหญ่คือคุยกันเรื่องฟอนต์ ตลกดี มันกลายเป็นเว็บฟอนต์จริงๆ มีทั้งคนที่ท างานกราฟิกบ้าง ท าร้านป้าย
บ้าง” (ปรัชญา สิงห์โต, สัมภาษณ์, 12 ธันวาคม 2560)  จึงอาจกล่าวได้ว่ากลุ่มคนท าป้ายมีบทบาทส าคัญใน
การเปลี่ยนให้ชุมชนคนท าฟอนต์มือสมัครเล่น กลายเป็นชุมชนนักออกแบบตัวอักษรที่เอาจริงเอาจังขึ้นมาได้ 
 
สรุปและอภิปรายผล 

การตามรอยดูการเกิดขึ้นของฟอนต์ลูกทุ่ง ท าให้เห็นว่าในกระบวนการดังกล่าวนี้ไม่ได้มีเพียงตัวตน
ในเชิงความคิด (subject) ของช่างที่ปรับตัวไปตามยุคสมัย แต่ยังมีตัวท าการ (actant) ที่เป็นวัตถุสิ่งของ 
(object) ร่วมอยู่ด้วยมากมาย  เช่นเดียวกับที่ขบวนการลัดไดท์ในอังกฤษ ศตวรรษที่ 19 ไม่ได้เกลียดชังเครื่อง
ทอผ้าแต่เป็นสภาพการจ้างงานที่เนื่องมาด้วยเครื่องทอผ้า  ช่างเขียนป้ายก็ไม่ได้เกลียดชังเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท
จนถึงขั้นรวมตัวกันไปทุบท าลาย แต่สิ่งที่ท าให้พวกเขาไม่พอใจ คือสัญญาอนุญาตการใช้ฟอนต์ที่มีพ้ืนฐานมา
จากวัตถุสภาวะที่ต่างกัน 

ฟอนต์ลูกทุ่งถ่ายทอดแบบอักษรจากการฝึกฝนร่างกายในอดีตที่ไม่เคยมีราคาค่างวดมาก่อน  ผูกอยู่
กับตัวตนและความสัมพันธ์ส่วนตัวของคนท าป้าย ใช้กับการพิมพ์ และการท าให้ปรากฏบนวัสดุที่จับต้องได้ 
ไม่ใช่ในหน้าจอคอมพิวเตอร์ ฟอนต์ลูกทุ่งจึงอาจไม่เหมาะกับการน าไปใช้งานบางประเภท ในขณะที่ฟอนต์ไทย
สากลถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้หลากหลายมากที่สุด  เมื่อพวกเขาหันมาพิมพ์อิงค์เจ็ท ท าฟอนต์ ใช้กฎหมาย
ลิขสิทธิ์ รวมถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ พวกเขาจึงปรับกฎเกณฑ์การใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ ให้สอดคล้องกับวิถี
ปฏิบัติของคนท าป้าย เกิดเป็นฟอนต์ลูกทุ่งซึ่งท้ายที่สุดแล้ว กลับมาท าให้พวกเขากลายเป็นช่างฝีมือที่เชื่อมต่อ
กับโลกในบริบทดิจิทัลได ้

ยิ่งไปกว่านั้น ฟอนต์ลูกทุ่งยังท าให้กระแสความคิดสร้างสรรค์เปลี่ยนทิศทาง ท าให้ศูนย์กลางของการ
ออกแบบตัวอักษรกระจัดกระจายออกไปทั่วประเทศ ฟอนต์เหล่านี้เข้าไปอยู่ในสื่อโฆษณาของบริษัทห้างร้าน
ต่างๆ ที่ออกแบบโดยนักออกแบบกราฟิก ในเพลงลูกทุ่ง ในเพลงฮิปฮอป  และในกระบวนการท าฟอนต์ คนท า
ป้ายก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักออกแบบที่ท างานกับฟอนต์ไทยสากลเช่นกัน  ถึงท่ีสุดแล้วฟอนต์ทั้งสองประเภท
นี้จึงไม่ได้เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน ทว่าฟอนต์ลูกทุ่งและคนท าป้ายที่อยู่ชายขอบของชุมชนความคิดสร้างสรรค์  เพ่ิง
จะหาทางเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง พร้อมกับท าประโยชน์ให้กับชุมชนนี้ด้วย  ช่างเขียนป้ายจึงไม่ได้เป็นช่างที่ตกยุค
และล้มหายตายจากไปเมื่อเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลมาแทนที่  ในทางกลับกัน พวกเขาเป็นช่างฝีมือที่เปี่ยม
ด้วยความกระตือรือร้นที่จะปรับใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับงานของตน เมื่อถึงจุดหนึ่ง พวกเขาจึงเรียกตัวเองว่า 
“คนท าป้าย” “คนท าฟอนต์” หรือกระทั่ง “คนเขียนฟ้อนต์” และจะยังคงเปลี่ยนแปลงต่อไปตราบที่พวกเขา
ยังท าธุรกจินี้ 
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ข้อเสนอแนะ 
การวิจัยนี้ยังอยู่ในระหว่างการท างานสนาม ซึ่งจะต้องเก็บข้อมูลลึกลงต่อไปในรายละเอียด เช่นว่าถึง

ที่สุดแล้วการท้าทายกฎเกณฑ์ของช่างฝีมือก็มีขีดจ ากัด และคนท าป้ายบางท่านก็เลือกที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง
ของการผลิตฟอนต์ไทยสากลซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าสนใจติดตามต่อไป 
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แฟนฟิคชันบนพื้นที่ดิจิทัล : กรณีศึกษาแฟนฟิคชันศิลปินเกาหลี 
Fan Fiction in Digital Space: A Case of Korean Artists’ Fan Fiction 

 

สิริกร ทองมาตร1 ยุกติ มุกดาวิจิตร2 

 

บทคัดย่อ 

บทความนี้ศึกษาการใช้พ้ืนที่ดิจิทัลของผู้เขียนและผู้อ่านแฟนฟิคชันศิลปินเกาหลีหรือ ชิปเปอร์ 
(shipper) โดยเน้นศึกษาบนพ้ืนที่ดิจิทัลที่ผู้เขียนและผู้อ่านเลือกใช้มากที่สุดคือ ทวิตเตอร์ ( twitter) เว็บไซต์
อ่านนิยายออนไลน์เด็กดี (dek-d.com) และแอปพลิเคชัน จอยลดา (joylada) โดยสนใจว่าการใช้พ้ืนที่ดิจิทัล
ของผู้เขียนและผู้อ่านแฟนฟิคชัน รวมถึงความสัมพันธ์ของผู้เขียนและผู้อ่านแฟนฟิคชันเป็นอย่างไร ผู้วิจัยศึกษา
ตัวบทของแฟนฟิคชันและศึกษาเชิงชาติพันธุ์นิพนธ์กับผู้เขียนและผู้อ่านแฟนฟิคชัน จากการศึกษาเบื้องต้น
พบว่าการเกิดขึ้นของตัวบทแฟนฟิคชันบนสื่อดิจิทัลเป็นกระบวนการในลักษณะที่ผู้เขียนและผู้อ่านร่วมกันผลิต
เพ่ือแบ่งปันกัน (sharing economy) ท าให้การเข้าถึงหรือการกลายมาเป็นผู้ผลิตเนื้อหาเปิดกว้างมากขึ้น แต่
ในขณะเดียวกันก็พบว่าความสัมพันธ์ของผู้เขียนต่อผู้อ่านจะเป็นลักษณะของการเป็นผู้คอยน าทางหรือ “จ่าฝูง
ในโลกดิจิทัล” (cyberchiefts) 

 

ค าส าคัญ: แฟนฟิคชัน, แฟนคลับ, Digital Anthropology, Cyberchiefts  
 

Abstract  

This article focuses on the use of Digital space between writers and readers who are 
also known as “Shipper” of Korean Artists’ Fan Fiction on popular digital space such as 
Twitter, a novel reading application called Joylada, and Dek-D.com website. It examines the 
use of the digital space between writers and readers as well as exploring their relationships. 
The researcher chooses both to study from the text of fan fiction and conduct an 
ethnographic study between writers and readers. From the primary study, the researcher 
found that fan-fiction on digital platform is a process where writers and readers both share 
contribution or in other words, sharing economy. This allows more accessibility and the 
transformation into content maker. However, at the same time, it is also discovered that in 
this relationship, writers are more likely to be ‘cyberchiefts’ or guidance to shipper tribe. 

 

Keyword: Fan Fiction, Fan club, Digital Anthropology, Cyberchiefts 
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บทน า 
แฟนฟิคชัน (fan fiction) คือ เรื่องแต่งที่กลุ่มแฟนแต่งข้ึนโดยมีแรงบันดาลใจจากผลงานประพันธ์หรือ

บุคคลที่มีชีวิตอยู่จริง เป็นกิจกรรมที่กลุ่มแฟนใช้แสดงออกถึงความชื่นชอบต่อผลงานหรือศิลปิน (เรียบเรียง
จาก Jenkins, 1992) กรณีของประเทศไทยการเขียนและอ่านแฟนฟิคชันเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่กลุ่มแฟนคลับ
ศิลปินเกาหลีในประเทศไทยใช้เป็นกิจรรมในการรวมกลุ่มนอกเหนือจากการพบปะพูดคุยเกี่ยวกับศิลปิน  (จุติ
มาศ เกลี้ยงเกลา 2013: 290-294) งานศึกษาแฟนคลับศิลปินเกาหลีในประเทศไทยส่วนใหญ่จะพูดถึงบทบาท
ของแฟนฟิคชันว่าเป็นเพียงกิจกรรมอย่างหนึ่งของกลุ่มแฟน ในขณะที่ในงานศึกษาแฟนคลับของโลกตะวันตก 
สนใจการเกิดขึ้นและพัฒนาการรวมถึงศึกษาตัวบท (text) ของแฟนฟิคชัน (Jamison, 2013) รวมไปถึงการให้
ความส าคัญกับการเขียนและอ่านแฟนฟิคชันในแง่ของกิจกรรมของกลุ่มแฟนที่แสดงถึงความเป็นผู้ผลิต 
(producer) ไม่ใช่เพียงกลุ่มผู้คลั่งไคล้ที่เป็นผู้รับอย่างเดียว (Jenkins, 1992) 

แฟนศิลปินเกาหลีน้อยคนที่ไม่รู้จักหรือไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับแฟนฟิคชัน หรือในบางครั้งเรียกแบบ
ล าลองว่า “ฟิค” ในเว็บไซต์ Dek-D ถือเป็นเว็บไซต์ยอดนิยมของวัยมัธยมที่มีเนื้อหาทั้งสาระและบันเทิง มีพื้นที่
ส าหรับการเขียนและอ่านนิยายโดยเฉพาะ เว็บไซต์เด็กดี รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นเว็บไซต์ที่โด่งดังและเข้าถึงง่าย
ที่สุดในหมู่นักอ่านและวัยเรียน จากยอดผู้ชมวันละไม่น้อยกว่า 4,000,000 คลิก จากการจัดอันดับนิยายน่า
อ่านในแต่ละวันของเว็บเด็กดี แฟนฟิคชันโดยเฉพาะหมวดหมู่แฟนฟิคชันเกาหลี ก็เป็นหนึ่งในประเภทของ
นิยายที่ได้รับความนิยมและติดอันดับ1 ใน 10 อยู่เสมอ (ท่ีมา: dek-d.com) ยอดผู้เข้าชมที่ระบุไว้มีจ านวนไม่
ต่างกับนิยายในหมวดอ่ืนๆ ที่ได้รับความนิยม เรื่องที่มียอดผู้เข้าชมมากที่สุดของแฟนฟิค คือ เรื่อง [EXO] 
SayBae Sebaek เพื่อนพี่ชายโหดหื่น (Hunbaek) จ านวน 1,552,917 ครั้ง ในขณะที่เรื่องที่มีผู้เข้าชมมาก
ที่สุดในหมวดนิยายทั่วไปคือ เรื่อง จอมนางเคียงหทัย ดวงใจจักรพรรดิ มียอดผู้เข้าชม 1,909,654 ครั้ง 
(ข้อมูลเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2017) 

ส าหรับประเทศไทยการเขียนและการอ่านแฟนฟิคศิลปินเกาหลีเริ่มแพร่หลายมากขึ้นตามพัฒนาการ
ของอินเทอร์เน็ต โดยสามารถแบ่งได้คร่าวๆ เป็น 3 ช่วง คือ ยุคแรกเริ่ม คือ ตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2002-2006 
ในขณะนั้นเป็นช่วงที่กระแสเกาหลีเริ่มตั้งไข่ในประเทศไทยในขณะที่วงการเพลงไทยในขณะนั้นก็มีศิลปินจาก
ต่างประเทศเช่น อเมริกาและญี่ปุ่น เป็นส่วนแบ่งการตลาดอยู่แล้ว ส าหรับสถานการณ์ของนักเขียนและอ่าน
แฟนฟิคชันจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เขียนและผู้อ่านหลายรายได้ข้อมูลตรงกันว่า มักจะเขียนและอ่านกันเฉพาะ
กลุ่ม ส่วนใหญ่จะเป็นแฟนฟิคของกลุ่มศิลปินบอยแบนด์จากประเทศญี่ปุ่นวง Johnny’s jr แฟนฟิคชันศิลปิน
เกาหลีจะเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเมื่อประมาณปี 2005 รวมๆแล้วมีนิยายให้อ่านมากกว่า 1,000 เรื่องและ
นักเขียนมากกว่า 100 คน ผ่านช่องทางเผยแพร่ที่ส าคัญคือเว็บบอร์ดแบบปิด ที่ต้องสมัครเข้าไปดูเนื้อหาและ
บางเว็บก็จะต้องเสียเงินรายปีเพ่ือสมัครสมาชิก (ประมาณไม่เกิน 100 บาท/ปี) ในช่วงนี้จะคาบเกี่ยวกับช่วงที่
แฟนศิลปินหรือแฟนนิยายรักชายชาย บางคนจะรู้จักกันในชื่อ “ยุคหลุมด า”  (black hole era) คือประมาณ
ปี ค.ศ. 2005-2007 ที่สื่อลามกในลักษณะนิยายและการ์ตูนถูกตรวจตราอย่างเข้มข้น ส่งผลให้บางเว็บบอร์ด
ต้องเข้มงวดในการรับสมาชิกมากขึ้น (Pornvipa, 2016:47-49)  จากการสัมภาษณ์ผู้เขียนและผู้อ่านส่วนหนึ่ง 
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พบว่าขณะนั้นมีนักเขียนจ านวนหนึ่ง ประมาณหลักสิบ ไม่เกิน 40 คน พิมพ์หนังสือขายโดยผ่านตัวแทนของ
ร้านขายสินค้าเกี่ยวกับศิลปินเกาหลีเป็นผู้จัดการทั้งการส่งโรงพิมพ์และวางขายในร้านแบบลับๆ ผู้ที่ต้องการซื้อ
จะต้องแจ้งชื่อเรื่องและผู้เขียนกับทางร้านอย่างถูกต้องเท่านั้นจึงจะสามารถซื้ออ่านได้ ในขณะที่ช่วงเดียวกัน
นั้นเองนิยายออนไลน์ก าลังได้รับความนิยมอย่างสูงจนกระท่ังได้รับการตีพิมพ์ เช่น The White Road ของ ดร.
ป็อป และ หัวขโมยแห่งบารามอส ของ Rabbit โดยทั้งสองเขียนนิยายลงในเว็บไซต์เด็กดี ที่เปิดตัวในปีค.ศ.
2001 (รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, 2009:44) 

ยุคที่สองหรือ ยุค Dek-D คือ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007-2010 ช่วงนี้เป็นช่วงที่แฟนฟิคชันเริ่มเป็นที่พบเห็น
ในเว็บไซต์แบบเปิดมากขึ้นโดยเฉพาะเว็บไซต์เด็กดี เนื่องจากการใช้อินเทอร์เน็ตเริ่มแพร่หลายขึ้นในประเทศ
ไทย ท าให้ในขณะนั้นเป็นช่วงที่นิยายออนไลน์ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆ  แฟนฟิคชันศิลปินเกาหลีในขณะนั้น
ยังจัดอยู่ในหมวดหมู่ อ่ืนๆ หรือตามประเภทของเนื้อเรื่องอย่างเช่น โรแมนติก แฟนตาซี เป็นต้น โดยผู้เขียนจะ
ระบุเอาไว้ที่หัวเรื่องว่า Yaoi ซึ่งหมายถึงนิยายชายรักชาย หรือ Yuri หญิงรักหญิง  ยังไม่มีการจัดหมวดหมู่
ส าหรับแฟนฟิคชัน หรือ นิยายวาย (ชายรักชาย) เหมือนในปัจจุบัน และมีจุดเปลี่ยนที่ส าคัญคือ การพิมพ์
หนังสือขายเองของนักเขียนแต่ละคนเริ่มมีจ านวนมากขึ้นจนกระทั่ง เกิดงาน Korean Fan Fiction and 
cover จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี ค.ศ.2007 เพ่ือเป็นพ้ืนที่พบปะพูดคุยซื้อขายสินค้าต่างๆรวมถึงแฟนฟิคชั่นที่
เกี่ยวกับศิลปินเกาหลีที่แฟนคลับท าขึ้นเอง (fanmade) งานจัดต่อเนื่องมาจนถึงครั้งที่ 5 ซึ่งจัดเป็นครั้งสุดท้าย 
ในปีค.ศ. 2011 แต่อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นก็เกิดงานลักษณะนี้อีกหลายงานโดยผู้จัดอ่ืนๆ เช่น งานตลาดฟิค , 
มินิตลาดฟิค, GenY เป็นต้น โดยปัจจุบันงานขายของแฟนคลับเหล่านี้ก็ยังจัดอย่างคึกคักในทุกๆปี อย่างเช่น 
งานตลาดฟิคครั้งที่ 10 ที่เพ่ิงจะจัดเสร็จสิ้นไปเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2560 ก็ยังคงได้รับความสนใจจากผู้เขียน
ผู้อ่านจนท าให้บัตรเข้างานขายหมด 

ยุคปัจจุบัน คือตั้งแต่ ค.ศ.2010 ถึงปัจจุบัน ในภาพกว้างคือเป็นช่วงที่กระแสเกาหลีก าลังเป็นที่รู้จักไป
ทั่วโลก ส าหรับในวงการแฟนฟิคชันศิลปินเกาหลีมีจุดเปลี่ยนที่ส าคัญคือ บอร์ดแฟนฟิคชันศิลปินเกาหลีแบบปิด
เริ่มปิดตัวลง เว็บไซต์ส าหรับนักเขียนมือสมัครเล่นเพิ่มข้ึน ได้แก่ Keedkean.com, Tunwalai.com และ แอพ
พลิเคชัน Joyada (รูปแบบนิยายแชท) เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์เด็กดียังคงเป็นที่ได้รับความนิยมมาก
ที่สุดในกรณีของแฟนฟิคชันศิลปินเกาหลีเนื่องจากมีจ านวนนักเขียนนักอ่านแฟนฟิคชันมากที่สุดวัดจากยอดเข้า
ชม นอกจากนั้นมีเพียงเว็บเด็กดีที่ได้แยกประเภทย่อยแฟนฟิคชัน ไม่เพียงเฉพาะเป็น เฉพาะแฟนฟิคชัน แต่มี
แยกย่อยเป็นหมวด “แฟนฟิคชันเกาหลี” ล่าสุดจ านวนแฟนฟิคชันเกาหลีในเว็บเด็กดี มีถึง 89,774 เรื่อง (ที่มา: 
dek-d.com ข้อมูลเมื่อ 15 ต.ค. 2017) ในขณะที่เว็บไซต์ ธัญวลัย หมวดแฟนฟิคชัน มีจ านวน 3,663 เรื่องโดย
ไม่ได้แยกว่าเป็นแฟนฟิคชันเกาหลีเท่านั้น (ที่มา: Tunwalai.com ข้อมูลเมื่อ 15 ต.ค. 2017) และเว็บไซต์ขีด
เขียน จ านวน 4,964 เรื่อง ไม่ได้แยกว่าเป็นเฉพาะแฟนฟิคชันเกาหลีเช่นกัน (ที่มา: Keedkean.com ข้อมูล
เมื่อ 15 ต.ค. 2017) โดยแฟนฟิคชันที่ผู้เขียนส่งโรงพิมพ์พิมพ์ขายเองก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่ เห็นได้จากการ
จัดงานขายแฟนฟิคชันที่จัดขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี ปีละมากกว่า 2 ครั้ง 
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นอกจากนี้ ผู้เขียนพบว่ามีนักเขียนแฟนฟิคชันจ านวนหนึ่งที่หันไปเขียนนิยายชายชาย (boy’s love) 
โดยเปลี่ยนเพียงชื่อและบริบทบางอย่างจากแฟนฟิคชันเดิมที่ตนเขียนไว้ หรือบางกรณีน าบุคลิกหรือลักษณะ
นิสัยที่แฟนคลับทราบทั่วไปของศิลปินไปเป็นลักษณะของตัวละครเอก เพ่ือส่งส านักพิมพ์ตีพิมพ์ เช่น เรื่อง 
“B’s Anatomy ร่างกายนี้หมอขอเป็นเจ้าของ” ส านักพิมพ์เฮอร์มิท ที่ผู้เขียนปรับมาจากแฟนฟิคศิลปิน
เกาหลีชันเรื่อง  [EXO] Afterload "ขอหมอเช็กหน่อยนะครับ" [ChanBaek, HunHan] ที่มียอดผู้เข้าถึง
ถึง 1,943,041 คน (Dek-D,ข้อมูลเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2017) เขียนโดย “ตั่วเจ๊เจค” และ นิยายเรื่อง “เดือน
เกี้ยวเดือน” โดย ชิฟฟ่อนเค้ก ที่ปัจจุบันเป็นหนังสือนิยายชายรักชายที่ขายดีอันดับหนึ่ง จัดพิมพ์โดย
ส านักพิมพ์ EverYส านักพิมพ์ในเครือ แจ่มใส พับลิชชิง ที่ เปิดขึ้นมาเพ่ือต้อนรับตลาดนักอ่านนิยายวาย
โดยเฉพาะ และขณะนี้ยังได้ท าเป็นละครออกอากาศและฉายจบไปแล้วทางช่อง  One31 อีกด้วย ผู้แต่งเรื่องนี้
ก็ได้ยอมรับว่า คาแรคเตอร์ของตัวละครน าทั้งสองคนได้รับแรงบันดาลใจมากจาก โอเซฮุน และลู่หาน สมาชิก
และอดีตสมาชิกของวงบอยแบนด์ชื่อดังจากเกาหลีใต้ วง EXO (2011-ปัจจุบัน) 

แฟนทุกคนไม่ได้อ่านแฟนฟิคชัน แต่อาจพูดได้ว่าผู้อ่านแฟนฟิคชันแทบทั้งหมดนั้นคือ แฟน โดยเฉพาะ
ผู้เขียนแฟนฟิคชันซึ่งเขียนจากแรงบันดาลใจและแพชชั่นต่อศิลปินจะต้องเป็นแฟนเท่านั้น โดยจุดร่วมกันของ
ผู้เขียนและผู้อ่านคือต่างเป็น ชิปเปอร์ (shipper) มาจากการเรียกผู้ที่ชื่นชอบใน “คู่ชิป” หรือคู่ศิลปินที่ถูกจับคู่
ในแฟนฟิคและ กลุ่มแฟนเข้าใจกันทั่วไปว่ามาจากการกร่อนค าว่า Relationship หมายถึงการเห็นถึง
ความสัมพันธ์ของคู่ศิลปินที่ตนชื่นชอบและเกิดเป็นแฟนย่อยๆของความสัมพันธ์นั้น หรือ “คู่จิ้น” มาจากค าว่า 
imagine จากลักษณะของการเห็นการกระท าของศิลปินแล้วจินตนาการเรื่องราวหรือบทสนทนาขึ้นมา และ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันน ามาสู่การ “จิ้น” หรือ “ชิป” เรียกว่า โมเมนต์ (moment) นอกจากนี้ค าว่า ชิปเปอร์ ก็
ถูกปรับเปลี่ยนอีกทอดเพ่ือเรียกอย่างล าลองโดยกลุ่มแฟนไทยว่า “ชาวเรือ” จากค าพ้องเสียงของ 
relationship และ ship ที่แปลว่า เรือ เมื่อชาวเรือตัดสินใจติดตามหรือแสดงออกว่าชื่นชอบคู่ชิปคู่ไหนก็จะ
เรียกกันว่า “ขึ้นเรือ” ค าเหล่านี้สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในการพูดคุยของกลุ่มแฟนบนทวิตเตอร์ 

ทวิตเตอร์ (twitter) ถือเป็นเว็บไซต์และแอพพลิเคชันหลักที่เป็นที่รวมกลุ่มของแฟนๆในปัจจุบันที่มา
แทนการค่อยๆ หายไปของเว็บบอร์ดประมาณตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 นอกจากจะเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับศิลปิน
ทั้งจากตัวศิลปินเอง ต้นสังกัดของศิลปิน บัญชีผู้ใช้ของกลุ่มแฟนที่รวมตัวกัน และกลุ่มแฟนผ่านบัญชีผู้ใช้
ส่วนตัวของตนเองที่ร่วมแชร์ข้อมูล ข่าวสาร รูปภาพต่างๆ ของศิลปิน ยังเป็นแหล่งที่สร้างสรรค์แฟนฟิคชันหรือ
บางกรณีเป็นจุดเริ่มต้นของการเขียนแฟนฟิคชัน รวมไปถึงเป็นพ้ืนที่เผยแพร่แฟนฟิคชันที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่ม
ผู้อ่านอย่างรวดเร็วอีกด้วยจากการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมบนทวิตเตอร์ผู้เขียนแฟนฟิคชันเกาหลีส่วนหนึ่ง ได้รับ
แรงบันดาลใจจากข้อมูลรูปภาพต่างๆ หรือแม้กระทั่งจากข้อความที่เป็นความคิดเห็นจากกลุ่มแฟนหรือกลุ่มชิป
เปอร์ด้วยกันจากทวิตเตอร์จนเกิดเป็นแฟนฟิคชัน ในบางกรณีผู้อ่านก็สามารถร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับโครง
เรื่อง หรือฉากในเรื่องด้วยเช่นกัน โดยผู้เขียนผู้อ่านที่เป็นกลุ่มแฟนจะแบ่งปันกันผ่าน แฮชแทก# ต่างๆ เช่น แฮ
ชแทกของคู่จิ้น หรือ ศิลปินคู่ที่จะกลายมาเป็นตัวละครหลักในแฟนฟิคชัน เมื่อผู้เขียนเขียนเสร็จเรียบร้อยใน
เว็บไซต์รวบรวมนิยายต่างๆหรือบล็อกส่วนตัวจึงน ามาประกาศในทวิตเตอร์ของตนเองพร้อมติดแฮชแทก เพ่ือ
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การค้นหาที่สะดวกของนักอ่าน นักเขียนบางคนจะระบุแฮชแทกแฟนฟิคของตนเองไว้ในหน้าแรกของนิยาย เพ่ือ
สะดวกต่อการรับทราบผลตอบรับของนักอ่าน  

การใช้แฮชแทก นอกจากจะท าให้ผู้เขียนและผู้อ่านสามารถติดต่อกันได้โดยตรงแล้ว ยังเป็นพ้ืนที่
สร้างสรรค์งานต่างๆ ของกลุ่มแฟนอย่างที่กล่าวไปข้างต้น น ามาสู่โครงเรื่อง ฉาก ตัวละคร ส่วนประกอบอ่ืนๆ
ในการเขียนแฟนฟิคชั่นในเว็บไซต์ภายนอกได้ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกอย่างคือ  กิจกรรมการ
เขียนเรื่องสั้นต่อกัน โดยให้เขียนเรื่องสั้น ไม่จ ากัดรูปแบบ เช่น Short Fiction ฟิคชั่นขนาดสั้น, รูปแบบ OS 
ย่อมาจาก one shot story เรื่องสั้นฉากเดียว, Drabble เรื่องสั้นไม่เกิน 100, Double Drabble เรื่องสั้นไม่
เกิน 200 และ  PWP ย่อมากจาก Plot What Plot ? เรื่องสั้นที่ไม่มีโครงเรื่อง เป็นต้น โดยกิจกรรมที่มี
ผู้เข้าร่วมค่อนข้างเยอะ คือกิจกรรม #fictober นั่นคือการร่วมเขียนนิยาย ตามหัวเรื่องที่ก าหนดในทุกๆวัน 
ของเดือนตุลาคม กิจกรรมนี้เริ่มขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมใน ปี 2016 โดยเว็บไซต์มินิมอร์ (minimore)  ต่อยอด
ความคิดจาก #inktober กิจกรรมของนักวาดฝั่งตะวันตกที่จะวาดตามโจทย์ที่ก าหนดในแต่ละวันเป็นเวลา 1 
เดือน โดยมีข้อแม้ว่าต้องวาดด้วยหมึกสีเท่านั้น (ที่มา: minimore.com/fictober)  แม้กิจกรรมนี้จะไม่ได้
ก าหนดว่าจะต้องเป็นแฟนฟิคชันแต่ก็ได้รับความสนใจจากนักเขียนนักอ่านแฟนฟิคชันในทวิตเตอร์จ านวนหนึ่ง 
แบ่งปันการเขียนและอ่านอย่างกว้างขวางในทวิตเตอร์นอกจากนี้ผู้ศึกษาพบว่าขณะนี้มีกิจกรรมใหม่ส าหรับ
เดือน พฤศจิกายน ในแฮชแทกว่า #Novelber2017 เกิดขึ้นอีกด้วย โดยผู้ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็น
นักเขียนแฟนฟิคชัน 

ด้วยงานศึกษาเกี่ยวกับแฟนฟิคชันในประเทศไทยยังไม่ได้มีลักษณะที่เป็นงานวิจัยชัดเจน ส่วนที่เป็น
งานวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นงานศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมแฟนซึ่งกล่าวถึงแฟนฟิคชันเพียงเล็กน้อย (จุติมาศ เกลี้ยง
เกลา, 2013) ประกอบกับงานศึกษาเกี่ยวกับแฟนในโลกตะวันตกจะเน้นศึกษาแฟนฟิคชันของงานเขียนหรือ
ภาพยนตร์ต่างๆเป็นส่วนใหญ่ (Jenkins:1992, Jamison:2013, Hellekson: 2014) ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจการ
เกิดขึ้นของแฟนฟิคชันและความสัมพันธ์ของผู้อ่านบนพื้นที่ดิจิทัลเพ่ือท าความเข้าใจกลุ่มผู้เขียนและผู้อ่านแฟน
ฟิคชันศิลปินเกาหลีในฐานะตัวบททางเลือกบนโลกดิจิทัลที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยใช้กรอบแนวคิด
ทางมานุษยวิทยาดิจิทัลโดยมีค าถามวิจัยดังนี้  

 
1. การใช้พื้นท่ีดิจิทัลของผู้เขียนและผู้อ่านแฟนฟิคชันศิลปินเกาหลีเป็นอย่างไร 
2. ความสัมพันธ์ของผู้เขียนและผู้อ่านแฟนฟิคชันศิลปินเกาหลีเป็นอย่างไร 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 แม้ตัวผู้วิจัยจะถือว่าเป็นคนในและอยู่ในสนามหรือพ้ืนที่ของกลุ่มแฟนมาเป็นระยะเวลาประมาณ10ปี
อย่างต่อเนื่องและกระตือรือร้นแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของการแฟนฟิคชันในฐานะแฟนก็ถือว่ารู้จักเพียงผิวเผิน
ผู้วิจัยศึกษาตัวบทของแฟนฟิคชันและศึกษาเชิงชาติพันธุ์นิพนธ์กับผู้เขียนและผู้อ่านแฟนฟิคชันบนเว็บไซต์เด็ก
ดี (dek-d.com) แอพพลิเคชันจอยลดา (Joylada) และโดยเฉพาะทวิตเตอร์ (twitter) ที่ผู้วิจัยให้ความส าคัญ
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มากท่ีสุด ผู้วิจัยทดลองลงสนามซึ่งเป็นการศึกษาในลักษณะของสนามดิจิทัลในเบื้องต้นเป็นเวลา 2 เดือนตั้งแต่
เดือน ตุลาคม จนถึง พฤศจิกายน 2017 และคอยติดตามผลจนถึงเดือนธันวาคม ขั้นแรกคือการใช้ทวิตเตอร์ใน
การติดตามกลุ่มผู้เขียนและผู้อ่านหรือชิปเปอร์ (shipper) จากนั้นสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมด้วยการคอย
อ่านและติดตามทั้งตัวบทของแฟนฟิคชัน และค าแนะน าของผู้อ่านหรือบทสนทนาต่างๆ ในแฮชแทคที่ผู้เขียน
ก าหนด นอกจากนี้ยังใช้การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการกับผู้เขียนและผู้อ่านบางส่วนเพ่ิมเติมในส่วนของ
ข้อมูลเบื้องต้น ในส่วนของผลการศึกษาในส่วนถัดไปยังเป็นเพียงการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมเท่านั้น 

 
ผลการศึกษาเบื้องต้น 

แบ่งเป็นสองประเด็นดังนี้  
ประเด็นแรก ลักษณะของการแบ่งปันข้อมูลต่างๆ ในทวิตเตอร์ซึ่งใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบ

ขึ้นมาของแฟนฟิคชันของกลุ่มแฟนศิลปินเกาหลีหรือกลุ่มชิปเปอร์ เป็นหนึ่งในลักษณะของการผลิตเพ่ือแบ่งปัน
กัน (sharing economy) อันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการที่แดเนียลมิลเลอร์ และ ฮีทเธอฮอร์สต์ (2012) 
เสนอว่า “ภาวการณ์ท าลายความเป็นสินค้า” (de-commodification) เป็นหนึ่งในกระบวนการที่เกิดขึ้นจาก
ภาวะดิจิทัล สิ่งที่เกิดขึ้นคือ เมื่อเกิดการส่งต่อไปถึงการตีความรูปหรือข้อมูลต่างๆของศิลปินเกาหลีในทวิตเตอร์
โดยกลุ่มแฟนคลับ บางครั้งน ามาสู่การเกิดขึ้นของรูปแบบโครงเรื่อง ฉาก หรือ ตัวละคร ที่สามารถเกิดขึ้นเป็น
แฟนฟิคชัน โดยให้ผู้อ่านสามารถติดตามอ่านงานเขียนได้ในโลกออนไลน์ นอกจากนี้การแบ่งปันข้อมูลลักษณะ
นี้ยังเป็นส่วนที่ท าให้เกิดผู้เขียนหน้าใหม่ อันเป็นประเด็นส าคัญของกระบวนการท าลายการสินค้าที่มิลเลอร์  
และฮอร์สต์ เน้นว่าการเข้าถึงจะต้องเปิดกว้าง  

ประเด็นที่สุดท้าย พบว่าความสัมพันธ์ของผู้เขียนและผู้อ่านนอกจากจะเป็นลักษณะของการช่วยเหลือ
หรือการแบ่งปันข้อมูลแล้ว ยังพบว่าความสัมพันธ์ของผู้เขียนต่อผู้ อ่านเป็นในลักษณะที่ แมทธิวโอนีล 
(2009)เรียกว่า “จ่าฝูงในโลกดิจิทัล” (cyberchiefts) เป็นผู้น าที่มีมีคาริสม่า ในชนเผ่าออนไลน์ (online tribe) 
ที่คนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าเป็นโลกที่ไร้ชนชั้น และเป็นประชาธิปไตย โอนีลศึกษาชุมชนออนไลน์ก่อนจะพบว่า 
การตัดสินใจขั้นสุดจะวางอยู่บนการตัดสินใจของจ่าฝูง ที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนออนไลน์นั้นๆ เช่นเดียวกับ
บทบาทของผู้เขียนแฟนฟิคชัน (ที่กลุ่มชิปเปอร์มักจะเรียกว่า “ไรเตอร์” หรือสั้นๆว่า “ไรท์” ซึ่งมาจากการ
เรียกผู้เขียนนิยายทั่วไปในเว็บไซต์เด็กดี) ต่อผู้อ่าน (หรือเรียกล าลองว่า “รีดเดอร์” หรือ “รีด”) ในการเป็นชิป
เปอร์ในทวิตเตอร์นั้นมีกฎต่างๆ มากมาย เรียกกันว่า “มารยาทชิปเปอร์” เช่น การห้ามโพสชื่อคู่ชิปสองคู่พร้อม
กันในทวิตเดียวกันในลักษณะที่ท าให้แตกแยก การเขียนนิยายห้ามสลับโพสิชั่นอันเป็นเพศวิถีที่ก าหนดตามการ
เขียนชื่อของคู่ชิปนั้นอยู่แล้ว (เช่น เมื่อแฟนฟิคระบุว่า คู่ชิปเปอร์#หลินฮุน (ไล่ก้วนหลิน และ พัคจีฮุน) สมาชิก
วง wanna one (2017-2018) จะต้องมีไลควานลินเป็นสถานะฝ่ายรุกและพัคจีฮุน เป็นฝ่ายรับเท่านั้น )เป็นต้น 
กฎเหล่านี้มักจะถูกน ามาใช้ในการก ากับการแต่งหรือให้ความเห็นต่อแฟนฟิคชันเสมอ โดยผู้ที่คอยก าหนดหรือ
ในบางครั้งปรับเปลี่ยนกฏเหล่านี้มักจะเป็นไรเตอร์ ผ่านการอธิบาย หรือเขียนแฟนฟิคชันในแบบที่ตนต้องการ 



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 177 

แม้จะผิดกฎที่รู้กันทั่วไป แต่ก็จะได้รับการรับรองจากผู้อ่านบางส่วนที่ยินยอม เพราะฝีมือการแต่งของผู้เขียนที่
ถูกจริตกับผู้อ่านนั่นเอง  
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ภาษาซิงลิชในยูทูบ: การขับเคี่ยวอัตลักษณ์สิงคโปร์ในสื่อดิจิทัล 
Singlish in YouTube: Contesting Singaporean Identities in Digital Media 

 
เควินทร์ ลัดดาพงศ1์ ดร. ยุกติ มุกดาวิจิตร2 

 
บทคัดย่อ 

ภาษาซิงลิชหรือภาษาอังกฤษพ้ืนถิ่นสิงคโปร์ถูกมองโดยรัฐบาลว่าเป็นภาษาอังกฤษที่วิบัติ  ผิดหลัก
ไวยากรณ์ และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ในขณะที่คนสิงคโปร์จ านวนไม่น้อยมองว่าภาษาซิงลิช
สะท้อนอัตลักษณ์ชาติของตนได้โดดเด่นและแตกต่างจากชาติอ่ืน เนื่องจากรัฐบาลสิงคโปร์กุมอ านาจควบคุมสื่อ 
ท าให้ภาษาในสื่อภาษาอังกฤษได้รับการควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยเพิกเฉยในความจริงที่ว่าภาษาซิง
ลิชใช้อย่างทั่วไปในทุกอาณาบริเวณในประเทศสิงคโปร์เมื่อการใช้สื่อดิจิทัลเป็นไปอย่างแพร่หลาย การผลิตสื่อ
ไม่ได้อยู่ภายใต้อ านาจของรัฐบาลเพียงอย่างเดียว ในบทความชิ้นนี้เป็นผลจากการศึกษาปฏิบัติการณ์ทางสังคม
ของยูทูเบอร์ในสิงคโปร์ ผู้ผลิตสื่อบนเว็บไซต์ยูทูบที่มักจะใช้ภาษาซิงลิชในการน าเสนอสื่อของตน ว่ามีส่วนร่วม
ในการเปลี่ยนแปลงทางภาษาและสังคมวัฒนธรรมในสิงคโปร์หลังปีค .ศ. 2012 อย่างไร ผู้ศึกษาพบว่าการใช้
ภาษาซิงลิชในยูทูบมิได้เป็นการขับเคี่ยวที่ชัดเจนเพ่ือสร้างพ้ืนที่ของอัตลักษณ์ทางเลือกที่แตกต่างจากรัฐบาล 
แต่กลับเป็นการยืดขยายชีวิตประจ าวันชาวสิงคโปร์ที่ถูกปกปิด ลบล้าง และเพิกเฉยในสื่อสิงคโปร์ให้กลับมามี
ชีวิตบนพื้นที่สื่อในสิงคโปร์ 
 
ค าส าคัญ: ภาษาซิงลิช ยูทูบ สิงคโปร์ 

 
Abstract 

Singlish or Colloquial Singapore English is regarded by the Singapore government as 
bad, and ungrammatical English which obstruct country’s development, whereas many 
Singaporeans believe that Singlish is a uniquely Singaporean identity. As the government 
fully controls local media, language is thus regulated. Nevertheless, digital media is 
pervasively used. People can become media creators who are free from government’s 
power. This article is mainly focus on YouTubers in Singapore which usually produce Singlish 
videos in YouTube. The research aim to study, to see how they be the one of the actor in 
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language and socio-cultural change in Singapore. The study discovered that YouTuber is not 
directly contest with national television, but extend quotidian life into media sphere. 
 
Keywords: Singlish, YouTube, Singapore 
 
 
1. บทน า 

เนื่องด้วยประชากรที่มาจากหลากชนชาติหลายภาษา ท าให้บทบาทของภาษากลาง (lingua franca) 
ในสิงคโปร์มีความส าคัญต่อการด ารงความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษได้รับหน้าที่เป็นภาษาสื่อสาร
กลางระหว่างเชื้อชาติต่าง ๆ ในสิงคโปร์ อย่างไรก็ตามภาษาอังกฤษในสิงคโปร์ถูกท าให้กลายเป็นท้องถิ่นด้วย
การลดทอนลักษณะทางไวยากรณ์ของภาษาตระกูลอินโดยูโรเปียนด้วยโครงสร้างภาษาเอเชีย  รวมไปถึงการ
ผสมค าภาษาท้องถิ่นต่าง ๆ เช่น ภาษาฮกเกี้ยน ภาษากวางตุ้ง ภาษาแต้จิ๋ว และภาษามาเลย์ในค าพูด ความ
หลากหลายของภาษาอังกฤษพ้ืนถิ่นในสิงคโปร์ดังกล่าวถูกเรียกโดยทั่วไปว่า “ภาษาซิงลิช (Singlish)” 

ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าภาษาซิงลิชมิใช่ภาษาที่ได้รับการท าให้เป็นมาตรฐาน ดังนั้นความแตกต่าง
หลากหลายในการใช้ภาษาอังกฤษพ้ืนถิ่นของคนสิงคโปร์สามารถเรียกว่าภาษาซิงลิช เช่น คนมาเลย์สิงคโปร์จะ
สามารถออกเสียง /l/ ในค าว่า ball ได้ดีกว่าชาวจีนสิงคโปร์เนื่องจากภาษามาเลย์มีเสียงพยัญชนะท้าย l เช่น
ในค าว่า tinggal, hafal หรือคนจีนสิงคโปร์จะผสมค าฮกเกี้ยนในประโยคภาษาซิงลิชมากกว่าคนอินเดีย
สิงคโปร์ ทั้ง ๆ ที่ออกเสียงในจังหวะและส าเนียงเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ลักษณะทั่วไปของภาษาซิงลิชมีดังนี้ 

• ค าเรียกในบริเวณท้องถิ่น เช่น “uncle” และ “aunty” ในฐานะที่เป็นค ายกย่องแบบสุภาพ
ส าหรับใช้เรียกผู้ชายและผู้หญิงอาวุโส ถึงแม้ว่าผู้ที่ถูกเรียกจะไม่ใช้ญาติก็ตาม 

• การปนภาษา (code-mixing) ทั้งในระดับค าและวลีจากภาษาพ้ืนเมืองต่าง ๆ เช่น “She kena 
(มาเลย์) scolded” (“เธอถูกตะโกนใส่”) 

• โครงสร้างประโยค (syntax) และการทับศัพท์ (transliteration) เช่น “This is my one.” (“นี่

มันของฉันนะ”) เป็นภาษาอังกฤษที่แปลงมาจากโครงสร้างภาษาจีน (这是我的。) และ
การซ้ าค าเช่น “Don’t play, play” (“อย่าท าเป็นเล่น”) 

• ค าเสริมน้ าเสียง (discourse particle) เช่น “Hurry up lah!” (“เร็วหน่อยสิ”) 

• การออกเสียง เช่น ค าว่า “play” ออกเสียงว่า “pray” 
ภาษาซิงลิชได้รับการพัฒนาจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในสิงคโปร์ตั้งแต่อดีตสั่งสมมาถึง

ปัจจุบัน ท าให้คนสิงคโปร์มีลักษณะการใช้ภาษาอังกฤษพ้ืนถิ่นที่แตกต่างจากชาติอ่ืน แม้แต่ประเทศเพ่ือนบ้าน
ร่วมอาณานิคมเช่นมาเลเซีย (Ortman, 2009) ด้วยเหตุนี้คนสิงคโปร์จ านวนไม่น้อยจึงรู้สึกว่าภาษาซิงลิช
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เป็นอัตลักษณ์แห่งชาติของตนที่โดดเด่นแตกต่างจากชาติอ่ืน แต่ถึงกระนั้น ฝ่ายรัฐบาลมองว่าภาษาซิงลิชเป็น
ภาษาท่ีน่าอับอายและเป็นโคลนติดล้อของชาติ เช่นในปี ค.ศ. 2000 นายกรัฐมนตรีโก๊ะ จ๊กตง กล่าวปราศรัยใน
วันชาติถึงภาษาซิงลิชว่าเป็นภาษาวิบัติ เป็นภาษาที่เลวและไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ท าให้ชาวต่างชาติไม่
เข้าใจในสิ่งที่คนสิงคโปร์พูด (Koh, 2009) อดีตนายกรัฐมนตรีลี กวนยู บิดาแห่งการสร้างชาติสิงคโปร์ กล่าว
ต าหนิการใช้ภาษาซิงลิชในปีเดียวกันว่าเป็นความพิกลพิการที่ไม่ต้องการให้คนสิงคโปร์เป็น  (Lazar, 2010) 
รัฐบาลสิงคโปร์ได้ด าเนินการลบล้างภาษาซิงลิชด้วยวิธีการต่าง  ๆ เช่นการรณรงค์ให้คนสิงคโปร์พูด
ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์มาตรฐาน พัฒนาหลักสูตรและการทดสอบภาษาอังกฤษ รวมไปถึง
การจัดระเบียบรายการวิทยุและโทรทัศน์ไม่ให้มีการใช้ภาษาซิงลิชโดยเด็ดขาด  (Free-to-Air Television 
Program Code, 13.8)ดังนั้นการปะทะกันระหว่างการใช้ภาษาอังกฤษมาตรฐานในส าเนียงแองโกลอเมริกัน
ของบุคคลบนสื่อ (media personalities) ที่ถูกฝึกฝน ทดสอบ และตรวจสอบการใช้ภาษาอย่างเข้มข้น กับ
การใช้ภาษาอังกฤษที่ไม่เป็นมาตรฐานหรือแม้แต่การใช้ภาษาซิ งลิชของคนสิงคโปร์ทั่วไปที่ไม่เคยผ่าน
ประสบการณ์อย่างที่บุคคลบนสื่อได้รับ จึงเป็นเหตุการณ์ปกติประจ าวันในพื้นท่ีสื่อสิงคโปร์  

อย่างไรก็ดีเมื่อโลกได้ก้าวสู่ยุคการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารมวลชนก็ได้เพิ่มช่องทางจากสื่อ
วิทยุโทรทัศน์มาสู่ อินเทอร์เน็ต ไม่ว่าใครก็ตามสามารถกลายมาเป็นผู้ผลิตสื่อเพ่ือผู้รับจ านวนมหาศาล ใน
งานวิจัยชิ้นนี้ต้องการศึกษา “ยูทู เบอร์  (YouTuber)” ชาวสิงคโปร์ ผู้ผลิตสื่อวีดิ โอเผยแพร่ทางยูทูบ 
(YouTube)เว็บไซต์แบ่งปันวีดิโอที่มีผู้เข้าใช้มากที่สุดและมีฐานข้อมูลใหญ่ที่สุดในโลก ในขณะที่ช่องโทรทัศน์
แห่งชาติใช้ภาษาอังกฤษมาตรฐานและได้รับความนิยมน้อยลงเป็นล าดับ (Keshishoglou & Aquilia, 2005) 
ในขณะที่การรับสื่อผ่านทางอินเทอร์เน็ตก าลังจะเข้ามาเทียบเคียงกับการรับสื่อวิทยุโทรทัศน์  (Global Web 
Index, 2014, accessed 2 May 2017) และการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ  (International 
Telecommunication Union, 2011, accessed 2 May 2017) โดยในสิงคโปร์ ชั่วโมงการชมวีดิ โอบน
อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยมีความใกล้เคียงกับชั่วโมงที่ใช้ในการชมโทรทัศน์เฉลี่ยเพียง  0.2 ชั่วโมง (TNS Global, 
2016) บทบาทผู้ผลิตวีดิโอบนอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะในยูทูบจึงเป็นที่น่าจับตามองและศึกษาวิจัยว่ามีส่วนร่วม
ในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างไร โดยเฉพาะการที่ยูทูเบอร์ชาวสิงคโปร์เหล่านี้ใช้ภาษาซิงลิชสื่อสารกับผู้ชม
และได้รับความนิยมอย่างสูงและเติบโตขึ้นเป็นล าดับ 

ผู้วิจัยสนใจการใช้ภาษาซิงลิชของพวกเขาว่าสะท้อนอัตลักษณ์สิงคโปร์ที่แตกต่างไปจากการน าเสนอ
จากฝ่ายรัฐบาลอย่างไร ในบทความนี้จะประกอบด้วยกรอบแนวคิดเชิงมานุษยวิทยา ภูมิหลังและภูมิทัศน์ของ
ภาษาซิงลิชในสิงคโปร์ ชิวิตทางสังคมของยูทูเบอร์ และบทวิเคราะห์การใช้ภาษาซิงลิชในวีดิโอยูทูบ ผ่านวิธีการ
วิจัยทั้งศึกษาเอกสาร สัมภาษณ์และสังเกตอย่างมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของยูทูเบอร์ชาวสิงคโปร์ และ
วิเคราะห์ตัวบทจากสื่อวีดิโอที่พวกเขาน าเสนอด้วย 
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2. โลกภาษาและชีวิตสื่อของคนสิงคโปร์ 
การย้อนกลับไปมองประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางนโยบายภาษาและวัฒนธรรมของประเทศ

สิงคโปร์ ควบคู่ไปกับพัฒนาการการสื่อสารมวลชนท้องถิ่นท าให้เห็นบริบทความส าคัญของภาษาอังกฤษใน
สิงคโปร์และการก าเนิดขึ้นของภาษาซิงลิช ในส่วนนี้ผู้ศึกษาจะเสนอกรอบการมองพัฒนาการของภาษาซิงลิชที่
ควบคู่ไปกับการก้าวขึ้นมามีบทบาทส าคัญของภาษาอังกฤษในสังคมสิงคโปร์ด้วยประวัติศาสตร์ทั้งหมด  3 
ระลอกด้วยกัน ประกอบด้วยยุคสร้างชาติ ยุคปฏิรูปประเทศ และยุคโลกาภิวัตน์ 

ในสมัยที่สิงคโปร์ยังอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิอังกฤษตั้งแต่ปี  ค .ศ. 1824 ถึงช่วง
สงครามโลกครั้งที่สอง ผู้คนจากหลากหลายพ้ืนที่ได้อพยพเข้ามาตั้งรกรากในสิงคโปร์ เช่น นักค้าขายและผู้ใช้
แรงงานชาวจีน นักเดินทางข้ามแดนระหว่างคาบสมุทรและเกาะแก่งต่าง ๆ ในแถบมลายู พ่อค้าและแรงงาน
รับจ้างจากอินเดีย รวมไปถึงชาวยุโรป เช่น คนอังกฤษ คนโปรตุเกส และคนอาร์เมเนียที่เข้ามาท างานและใช้
ชีวิตในสิงคโปร์ (Chew, 2012) สถานะของภาษาอังกฤษในสมัยดังกล่าวเป็นภาษาส าหรับการปกครองและ
ติดต่อรายงานกับเจ้าอาณานิคม เป็นภาษาที่มีเพียงชนชั้นสูงเข้าถึงและใช้ในชีวิตประจ าวัน ในขณะที่ตามท้อง
ถนน ภาษามาเลย์ตลาด (Pasar Melayu) ภาษามาเลย์ที่ถูกตัดทอนลักษณะทางไวยากรณ์และมีค ายืมจาก
ภาษาต่าง ๆ เช่นภาษาจีนท้องถิ่นปะปนเข้ามาในค าพูด เป็นภาษากลางในการสื่อสารระหว่างชาติเชื้อชาติของ
คนส่วนใหญ่ในสิงคโปร์ ไม่ว่าจะเป็นคนจีนหรือคนมาเลย์ (Chew, 2012) จากการศึกษาภาคสนาม พบว่า
ผู้สูงอายุชาวจีนจ านวนไม่น้อยสามารถพูดภาษามาเลย์ได้ 

ในปี ค.ศ. 1963 อังกฤษได้ปล่อยดินแดนในคาบสมุทรมลายูให้เป็นอิสระ เจ้าอาณานิคมอังกฤษได้
ค่อย ๆ ถอนอ านาจและฐานทัพ และเปิดโอกาสให้คนท้องถิ่นตั้งรัฐบาล รัฐบาลสิงคโปร์น าด้วยลี กวนยูต้องการ
รวมชาติกับมาเลเซีย ท าให้ภาษามลายูมาตรฐาน (Bahasa Malaysia) ได้รับการสนับสนุนให้เป็นภาษากลางทั้ง
ในชีวิตประจ าวันและภาษาที่ใช้ติดต่อราชการเมื่อลี กวนยูไปประชุมสภาที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ก็ใช้ภาษามาเลย์
ในการพูดเพ่ือแสดงเจตน์จ านงในการรวมดินแดน แต่หลังจากนั้นไม่นานในปี ค.ศ. 1965 รัฐบาลมาเลเซียได้
ประกาศปฏิเสธการรวมชาติของสิงคโปร์ ท าให้สิงคโปร์กลายเป็นรัฐเอกราชอย่างไม่ได้ตั้งใจ ด้วยเหตุนี้ รัฐบาล
สิงคโปร์ที่เป็นอิสระจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทิศทางการบริหารประเทศเพ่ือความอยู่รอดของรัฐชาติเล็ก ๆ ที่ไร้
ทรัพยากรธรรมชาติใด ๆ  

เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษากลางจากภาษามาเลย์มาเป็นภาษาอังกฤษ สิงคโปร์เข้าสู่
ประวัติศาสตร์ความเปลี่ยนแปลงภาษาในระลอกแรกคือยุคสร้างชาติ  (ค.ศ. 1965-1980) ในช่วงเวลาดังกล่าว 
รัฐบาลของลี กวนยูเน้นย้ าและเรียกร้องให้ประชาชนสิงคโปร์ยึดถือแนวคิดปฏิบัตินิยม (pragmatism) ที่
ส่งเสริมให้คนสิงคโปร์ใช้เหตุผลในการคิดวิเคราะห์ติดสินใจ (Lee, 2014) อีกทั้งปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์และ
สร้างผลผลิตให้ประเทศให้ถึงที่สุด (Hill & Lian, 1995) ดังนั้นการเปลี่ยนให้คนสิงคโปร์หันมาใช้ภาษาอังกฤษ
จึงเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะคนสิงคโปร์ส่วนใหญ่ไม่ได้มีฐานะเป็นเจ้าของภาษาอังกฤษ 
(Wong, 2014) ท าให้ทุกเชื้อชาติในสิงคโปร์มีความรู้สึกเท่าเทียม เนื่องด้วยไม่มีภาษาของเชื้อชาติใดถูกยกขึ้น
มาสูงกว่าภาษาของอีกเชื้อชาติหนึ่ง (Wee, 2014) รัฐบาลสิงคโปร์หวังภาษาอังกฤษท าหน้าที่ทลายก าแพง



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 182 

ระหว่างชาติพันธุ์ให้ท างานร่วมกันในยุคอุตสาหกรรมภิวัตน์  อีกทั้งภาษาอังกฤษยังสร้างขีดความสามารถการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจที่เหนือกว่าเพ่ือนบ้าน ในฐานะที่สิงคโปร์พยายามสร้างตัวเองให้กลายเป็นศูนย์กลางการ
ขนส่งทางทะเล ทางอากาศ และทางด้านการเงินและการลงทุน 

ช่วงปี ค.ศ. 1980-1990 หรือช่วงปฏิรูปประเทศเป็นช่วงประวัติศาสตร์ระลอกที่สองที่ความส าคัญ
ของภาษาอังกฤษในสิงคโปร์ได้ก้าวขึ้นมาอีกระดับ ในช่วงเวลานี้  รัฐบาลสิงคโปร์ที่ยังน าด้วยลี  กวนยูได้
ด าเนินการควบรวมกิจการโรงเรียนให้เป็นรัฐวิสาหกิจ ท าให้โรงเรียนต่าง ๆ ที่ใช้ภาษาท้องถิ่นเป็นสื่อกลางใน
การสอนให้ต้องเปลี่ยนมาใช้ภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังปิดกิจการโรงเรียนภาษาท้องถิ่นต่าง ๆ ด้วย ถือเป็นครั้งแรก
ที่ประชาชนสิงคโปร์ไม่ว่าจะชนชั้นใดก็ตาม สามารถเข้าถึงภาษาอังกฤษและต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้
ยังลดเวลาเรียนภาษาแม่ให้เหลือเพียงไม่ก่ีชั่วโมงต่อสัปดาห์ และให้ศึกษาเพียงสูงสุดแค่ระดับมัธยมต้น 

นโยบายภาษาและวัฒนธรรมของสิงคโปร์ในช่วงนี้ถือเป็นการพลิกหน้าดินให้เกิดการเจริญเติบโต
แบบใหม่ รัฐบาลสิงคโปร์สั่งห้ามให้ภาษาท้องถิ่นต่าง ๆ ของคนจีนในสิงคโปร์ เช่น ภาษาฮกเกี้ยน ภาษา
กวางตุ้ง ภาษาแต้จิ๋วถูกสอนในโรงเรียน อีกทั้งยังห้ามใช้พูดในที่สาธารณะ ภาษาจีนกลางเข้ามาแทนที่ภาษา
ท้องถิ่นต่าง ๆ โดยรัฐบาลสิงคโปร์หวังว่าลดช่องว่างภายในชุมชนชาวจีน อีกทั้งยังเพ่ือท าลายสมาคมจีนถิ่นต่าง 
ๆ ที่ผูกขาดธุรกิจบางประเภทให้กลายเป็นหน้าที่ของรัฐบาล (Chew, 2012) แต่ถึงกระนั้นการเปลี่ยนให้คนจีน
สิงคโปร์หันมาพูดภาษาจีนกลางกลับสร้างความแปลกแยกต่อความรู้สึกในการเป็นเจ้าของภาษาใดภาษาหนึ่ง 

ในระยะเวลานี้ ยังมีความน่าสนใจที่ว่าภาษาอังกฤษถูกน าเข้ามาสู่ชีวิตประจ าวันของคนสิงคโปร์อย่าง
ต่อเนื่อง แต่นโยบายทางวัฒนธรรมสิงคโปร์กลับเน้นย้ าให้คนสิงคโปร์มีความเป็นศาสนิกชนที่เคร่งครัดและ
ยึดถือคุณค่าแบบเอเชีย เช่น ลัทธิขงจื๊อ ลัทธิเต๋า พุทธศาสนา และศาสนาอิสลามที่ให้ความส าคัญต่อชนชั้นและ
ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างบุคคล เพ่ือให้คนสิงคโปร์ไม่ยึดถือค่านิยมแบบปัจเจกนิยมและวัตถุนิยมที่มากับ
ภาษาอังกฤษมากเกินไป (Lee, 2014) 

ถึงแม้ว่ายังไม่มีค าว่า “ภาษาซิงลิช” ปรากฏในสังคมสิงคโปร์ในสมัยนั้น ผู้คนสิงคโปร์ต่างเริ่มมีความ
ตระหนักถึงการมีอยู่ของภาษาอังกฤษพ้ืนถิ่นนี้ ในปี ค.ศ. 1982 หนังสือที่ว่าด้วยภาษาซิงลิชถูกพิมพ์ขึ้นครั้งแรก
โดยเรียกว่าภาษาผสมในท้องตลาด (Pasar Patois) นักเขียนต่างตีพิมพ์บทความถกเถียงถึงสถานะของภาษาซิง
ลิช และผู้อ่านหนังสือพิมพ์ต่างส่งจดหมายแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องดังกล่าว 

ในพ้ืนที่สื่อสิงคโปร์ โทรทัศน์และวิทยุช่องต่าง ๆ ถูกแบ่งตามภาษา ช่องโทรทัศน์ภาษาอังกฤษใน
สิงคโปร์มักจะน าเข้ารายการบันเทิงและสารคดีจากโลกภาษาอังกฤษมาฉาย ผู้ประกาศข่าวก็มักจะเป็น
ชาวตะวันตกที่ถูกว่าจ้างโดยรัฐบาลสิงคโปร์ ในช่องภาษาจีน ละครภาษาท้องถิ่นต่าง ๆ เช่น ละครภาษา
กวางตุ้งจากฮ่องกงถูกพากย์ด้วยภาษาจีน ละครภาษาจีนกลางที่ผลิตภายในประเทศและแสดงโดยนักแสดงชาว
สิงคโปร์ก็จะถูกพากย์ด้วยภาษาจีนกลาง เพ่ือให้เกิดความแน่ใจว่าภาษาจีนกลางที่ออกอากาศจะมีความเป็น
มาตรฐานสูง (Lim, interview, 2017) 

เข้าสู่ประวัติศาสตร์ระลอกที่สามในยุคโลกาภิวัฒน์ (ค.ศ. 1990 ถึงปัจจุบัน) รัฐบาลสิงคโปร์พยายาม
สังคยานาวัฒนธรรมสิงคโปร์ให้มีความเป็นสากล ตอบรับกับการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจระดับโลก 
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เช่น การน าเสนอวัฒนธรรมชาติพันธุ์ต่าง ๆ ด้วยภาษาอังกฤษ เพ่ือหลอมรวมความแตกต่างหลากหลายภายใต้
ภาษาเดียวและการสร้างเอสพลาเนด (Esplanade - Theatre By the Bay) เพ่ือเป็นศูนย์กลางศิลปะระดับ
ภูมิภาค (Lee, 2014) ความเปลี่ยนแปลงส าคัญในยุคสมัยนี้มีหลากหลายประการด้วยกัน เช่น อัตราที่เพ่ิมขึ้น
ของภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษากลางสื่อสารภายในครอบครัว รวมไปถึงสื่อท้องถิ่นในสิงคโปร์เริ่มผลิต
รายการบันเทิงและสารคดีเป็นภาษาอังกฤษเองในปี ค.ศ. 1994 ถือว่าเป็นการเคลื่อนสถานะความส าคัญของ
ภาษาอังกฤษในสิงคโปร์ขึ้นมาอีกระดับอีกครั้ง 

เนื่องด้วยการผลิตสื่อเกิดขึ้นภายในประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษพ้ืนถิ่นเพ่ือน าเสนอชีวิตของคน
สิงคโปร์ในละครจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ละครหลายเรื่องในช่วงปี ค.ศ. 1994 - 2000 ใช้ภาษาซิงลิชอย่าง
ออกรสและเข้มข้น เช่นละครเรื่อง Phua Chu Kang Pte Ltd ที่เล่าเรื่องชีวิตครอบครัวชาวจีนสิงคโปร์กับการ
เข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ โดยละครเรื่องนี้ได้สร้างวลีเด็ดที่เป็นที่นิยมภายในชั่วข้ามคืนภาษาซิงลิชมากมาย เช่น 
Don’t play play (อย่าท าเป็นเล่น) การใช้ภาษาของละครเรื่องดังกล่าวสร้างความระแคะระคายใจให้กับ
รัฐบาลสิงคโปร์ จนท าให้นายกรัฐมนตรีออกมาต่อว่าและด าเนินรณรงค์โครงการพูดภาษาอังกฤษให้ดี  (Speak 
Good English Movement) ท าให้ละครเรื่องนี้ลดการใช้ภาษาซิงลิชลงมีกฎระเบียบควบคุมการใช้
ภาษาอังกฤษในสื่อโทรทัศน์และวิทยุ อีกทั้งยังก าหนดเรทติ้งให้รายการที่ใช้ภาษาอังกฤษพ้ืนถิ่นเป็นรายการ
ควบคุมให้ผู้ชมที่อายุต่ ากว่า 13 ปีต้องได้รับค าแนะน า 

ในขณะที่ภาษาอังกฤษมาตรฐานได้รับการยกขึ้นให้มีความส าคัญ ภาษาซิงลิชก็มีสถานะกลายเป็น
ชายขอบ เป็นภาษาที่น่าอับอายของผู้ที่ไร้การศึกษา การที่ภาษาซิงลิชกลับขึ้นมามีชีวิตในพ้ืนที่สื่ออีกครั้งด้วย
การสร้างสรรค์ของยูทูเบอร์ ผู้ผลิตสื่อที่อยู่นอกเหนือกฎระเบียบที่หน่วยงานของรัฐตั้งไว้จึงน่าสนใจในฐานะที่
การใช้ภาษาในสื่อสิงคโปร์จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่อีกระลอกหนึ่ง 
 
3. สื่อดิจิทัลกับความเปลี่ยนแปลงของภาษา 

นักมานุษยวิทยาภาษาสนใจศึกษาความเปลี่ยนแปลงของภาษาและภาษาในบริบทสังคมและ
วัฒนธรรม เมื่อการใช้สื่อดิจิทัลเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวัน อีกทั้งยังมี
ผลกระทบต่อรูปแบบและวิธีการใช้ภาษาของมนุษย์  นักมานุษยวิทยาภาษาจ านวนไม่น้อยจึงกระโดดเข้ามา
ศึกษาภาษาในสื่อดิจิทัล ที่เกิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในด้านอ่ืน ๆ ของชีวิตมนุษย์ด้วย ในงานวิจัยชิ้นนี้
จะใช้กรอบแนวคิดเก่ียวกับการใช้ภาษาในสื่อดิจิทัลที่นักมานุษยวิทยาได้เสนอ 

นักมานุษยวิทยาพยายามโต้เถียงและหลีกเลี่ยงการมองเทคโนโลยีว่ามีส่วนในการขับเคลื่อนความ
เปลี่ยนแปลง (technological determinism) เนื่องด้วยความจริงที่ว่ามนุษย์มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีเป็นช่องทางขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ในบททบทวนทฤษฎีนี้ ผู้ศึกษาจะ
น าเสนอบทบาทของสื่อดิจิทัลที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของภาษาท้ังหมด2 ประเด็นที่เก่ียวเนื่องกัน ประกอบด้วย 
สภาวะสื่อของสื่อดิจิทัล และความเป็นภาษาพ้ืนถิ่นของสื่อดิจิทัล 
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สภาวะสื่อ (mediality) ของสื่อดิจิทัลแตกต่างจากสภาวะสื่อของวิทยุหรือโทรทัศน์เนื่องจากมี
ช่องทางการสื่อสารสองทางระหว่างผู้ผลิตสื่อและผู้รับสื่อ เนื่องจากในช่วงปี ค.ศ. 1990 อินเทอร์เน็ตได้พัฒนาสู่
ระบบเว็บ 2.0 ที่ผู้ใช้สามารถผลิตข้อมูลตัวอักษรลงไป เช่น การแสดงความคิดเห็นและการให้คะแนนวีดิโอในยู
ทูบ รวมไปถึงห้องสนทนาเมื่อมีการถ่ายทอดสดรายการในยูทูบ แสดงให้เห็นถึงการสะท้อนกลับจากผู้ชม ที่
ผู้ชมไม่ได้เป็นเพียงผู้รับสื่ออย่างไร้ปากเสียง ยิ่งไปกว่านั้นผู้รับสื่อเองก็ยังได้กลายมาเป็นผู้ผลิตสื่อด้วย ดังนั้น
นอกเหนือไปจากนักแสดงหรือบุคคลบนสื่อที่สามารถถ่ายทอดข้อมูลผ่านสื่อได้แล้ว อินเทอร์เน็ตยังเปิดโอกาส
ให้บุคคลและกลุ่มรูปแบบใหม่มากมายมีตัวตนขึ้นมา เช่น บล็อกเกอร์ นักรีวิวสินค้าบนอินเทอร์เน็ต ผู้พัฒนา
แอปพลิเคชั่น กลุ่มแฟนคลับ รวมไปถึงยูทูเบอร์ ผู้ให้ข้อมูลหลักในงานวิจัยชิ้นนี้ 

สภาวะความเป็นสื่อของสื่อดิจิทัลสามารถใช้กรอบแนวคิดโครงสร้างพ้ืนฐาน  (infrastructure) ใน
การท าความเข้าใจ การมองสื่อดิจิทัลในฐานะโครงสร้างพ้ืนฐานท าให้เราเห็นความเคลื่อนไหวของผู้คน 
ความสามารถของมนุษย์ และความเป็นสังคมผ่านสื่อดิจิทัล การมองโครงสร้างพ้ืนฐานทางมานุษยวิทยามี
รากฐานมาจากแนวคิดวัตถุนิยมมาร์กซิสต์ ที่ว่าโครงสร้างพ้ืนฐาน (infrastructure) เป็นตัวก าหนดโครงสร้าง
ใหญ่ (superstructure) การสร้างหรือเปลี่ยนแปลงเชิงวัตถุของโครงสร้างพ้ืนฐานสามารถส่งผลสะเทือนต่อ
สังคมในระดับกว้างรวมไปถึงอุดมการณ์ทางสังคม ด้วยเหตุนี้ เราสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าอุดมการณ์
ไม่ได้ถูกสร้างเพียงจากภาษา ค าพูด หรือตัวบท แต่อุดมการณ์เป็นปฏิบัติการเชิงการเมืองที่ถูกแสดงให้เห็นใน
การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Humphrey, 2005, p. 39)  

ในการนี้ การมองพัฒนาการของสื่อในฐานะที่เป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานก็อาจท าให้เราเข้าใจ
อิทธิพลของสื่อที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมได้ โครงสร้างพ้ืนฐานมีลักษณะเฉพาะที่ส าคัญ นั่นก็คือ โครงสร้าง
พ้ืนฐานมีแนวโน้มที่จะให้ค ามั่นสัญญาที่ก่อให้เกิดความหวังในจิตใต้ส านึกของผู้ที่ใช้โครงสร้างพ้ืนฐานนั้น  
(ประเสริฐ แรงกล้า, 2559) ยูทูบและสื่อดิจิทัลก็ถูกมองว่าเป็นการให้ค าสัญญาต่อการท าให้สังคมกลายเป็น
ประชาธิปไตยด้วยโอกาสของการแสดงความคิดเห็นและสร้างอัตลักษณ์หลากหลายในสังคม อีกทั้งยังเปิด
โอกาสให้การผลิตสื่อเกิดขึ้นทั่วไปโดยไม่มีศูนย์กลาง แต่อย่างไรก็ตาม สื่อดิจิทัลก็เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบ
และปิดกั้นการเผยแพร่จากรัฐบาล และมีความพยายามจัดการเนื้อหาอย่างเข้มข้นในบางประเทศ เช่นใน
ประเทศจีนที่มีการตรวจตราข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองชารอน  หวัง (Sharon 
Wang) และหง จวินหาว (Hong Jun Hao) นักวิชาการด้านการสื่อสารชาวจีน (2010 )ได้เข้าไปศึกษาพ้ืนที่
การเขียนบล็อกที่ยังพบการเขียนเชิงวิพากษ์วิจารณ์การเมืองพบว่าทางการจีนมีระบบการตรวจสอบข้อมูลโดย
ตั้งบนพ้ืนฐานของพฤติกรรมและความชอบส่วนบุคคลในการใช้อินเทอร์เน็ตจนกลายเป็นเหมืองข้อมูลขนาด
ใหญ่ที่สามารถคัดกรองข้อมูล และแนวโน้มในความคิดทางการเมืองของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตามความ
นิยมในการเขียนบล็อกในประเทศจีนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้แสดงความพยายามแตะต้องเนื้อหาทางการเมือง ดังนั้น
ภาพรวมของการเขียนบล็อกในประเทศจีนที่มีการปิดกั้นข้อมูลเพียงส่วนน้อยจึงบดบังปฏิบัติการการรุกล้ า
ความเป็นส่วนตัวและสิทธิมนุษยชนในอิหร่าน แอนนาเบล เชรเบอร์นี (Anabelle Sreberny) และ โกแลม 
เคียบานี (Gholam Khiabany) นักนิเทศศาสตร์ชาวอังกฤษ (2010) ได้ศึกษาการตรวจตราและการห้าม
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เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นภัยต่อความมั่นคงระหว่างการชุมนุมทางการเมือง การละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าวก็ได้ท า
ให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต่างหาวิธีการเข้าถึงข้อมูลและการแสดงออกทางการเมือง  เช่นการซื้อแผ่นซีดีที่สามารถ
เจาะระบบการห้ามเผยแพร่ของรัฐบาล งานศึกษาเหล่านี้ท าให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและประชาชนที่
เป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ที่ประชาชนในแต่ละประเทศอาจมีความแตกต่างในการปรับตัวเข้าสู่นโยบายและการ
ปกครองของรัฐในสิงคโปร์การควบคุมเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตมีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การประกาศใช้บัญญัติว่า
ด้วยการใช้คอมพิวเตอร์และความมั่นคงไซเบอร์ (Computer Misuse and Cybersecurity Act) ในปี ค.ศ. 
1993 และการสั่งห้ามเผยแพร่เว็บไซต์จ านวนกว่า 100 เว็บไซต์ 

อย่างไรก็ตามในระยะเวลาไม่กี่ปีมานี้ ระบบอินเทอร์เน็ตก็ได้พัฒนาและมีความซับซ้อนมากขึ้น วิธี
ขั้นตอน (algorhithm) และอภิมหาฐานข้อมูล (big data) มีความส าคัญต่อการประมวลผลในอินเทอร์เน็ตทั่ว
โลกรวมถึงยูทูบ การท างานของสองระบบดังกล่าวนี้ท าให้ผู้ใช้รับข้อมูลที่ตนเองสนใจ จากการจับค าค้นและการ
ผลิตข้อมูลภาษาลงไปในระบบอินเทอร์เน็ต การเลือกรับสื่อของปัจเจกบุคคลที่ถูกก าหนดโดยขั้นตอนวิธีและอภิ
มหาฐานข้อมูลอาจเผยให้เห็นการจ ากัดความและความเข้าใจที่มีต่ออัตลักษณ์ในยุคดิจิทัลนี้ 

ประเด็นที่สองคือความเป็นพ้ืนถิ่นของสื่อดิจิทัล ประเด็นนี้เปิดเผยให้เห็นการน าเสนอภาพแทนทาง
วัฒนธรรมทางเลือกที่ไม่ได้มาจากภาครัฐ รวมไปถึงความไม่เป็นทางการที่เกิดขึ้นบนโลกอินเทอร์เน็ต นัก
มานุษยวิทยาหลายคนเสนอว่าเทคโนโลยีดิจิทัลได้สร้างแหล่งก าเนิดใหม่ของอัตลักษณ์ทางเลือกและความคิดที่
แตกต่างออกไปจากรัฐชาติ (Appadurai, 1996) รวมไปถึงการมีภาษาที่แตกต่างออกไปจากมวลชนกลุ่มใหญ่ที่
เกิดขึ้นบนโลกอินเทอร์เน็ต (Kirshenblatt-Gimblett, 1996)  ที่สร้างความคิดใหม่เกี่ยวกับการน าเสนออัต
ลักษณ์ทางสังคมของตนเองและของกลุ่มงานวิจัยทางมานุษยวิทยาหลายชิ้นได้แสดงให้เห็นถึงพลังการ
ปลดปล่อยจากอ านาจรัฐในการควบคุมเนื้อหาและภาษาที่ใช้  ท าให้การใช้ภาษาในสื่อดิจิทัลมีแนวโน้มที่จะไม่
เป็นทางการ และมีความเป็นพ้ืนถิ่นสูง เช่นในอิหร่านอาลีเรซา ดูสท์ดาร์ (Alireza Doostdar) นักมานุษยวิทยา
อังกฤษเชื้อสายอิหร่าน (2004) ได้ศึกษาผู้เขียนบล็อกในอินเทอร์เน็ต เขาพบว่าภาษาในบล็อกมีลักษณะที่ไม่
เป็นทางการ เช่นการใช้ค าศัพท์หรือไวยากรณ์ที่ผิดไปจากมาตรฐาน ดูสท์ดาร์เรียกภาษาและเนื้อหาในพ้ืนที่
บล็อกว่า จิตวิญญาณแห่งความสามัญ (vulgar sprirt) ของการเขียนบล็อก ชวิตรา ตันติมาลา นักวิชาการไทย 
(2556) ศึกษา“ภาษาสก๊อย” ภาษาของวัยรุ่นหญิงในกลุ่มนักแข่งรถมอเตอร์ไซค์บนถนนสาธารณะในประเทศ
ไทยในสังคมออนไลน์ โดยเธอเสนอว่าการดัดแปลงอักขระของภาษาไทยของวัยรุ่นหญิงกลุ่มนี้เป็นการสร้างอัต
ลักษณ์เฉพาะกลุ่มเพ่ือต่อต้านบรรทัดฐานทางสังคมที่มีต่อผู้หญิงในประเทศไทยเควิน  แบลคเบิร์น (Kevin 
Blackburn) นักประวัติศาสตร์ชาวออสเตรเลีย (2013) ศึกษาการเล่าเรื่องอดีตของสิงคโปร์ผ่านช่องทางสื่อ
ดิจิทัลต่าง ๆ รวมไปถึงยูทูบ ที่สนับสนุนเสียงของชาวบ้าน และภาษาพ้ืนเมืองต่าง ๆ เจเน็ต แมคอินทอช 
(Janet McIntosh) นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกัน (2010) ศึกษาการเข้าถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ของชาวกิเรียมา 
(Giriama) ในประเทศเคนยา เขาพบว่าวัยรุ่นที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในชุมชนมีลักษณะการใช้ภาษาที่ไม่เป็น
ทางการและมีลูกเล่น ท าให้วัยรุ่นในชุมชนกิเรียมาสมัยใหม่มีแนวโน้มที่จะสร้างอัตลักษณ์ที่มีสีสันผิดไปจาก
ขนบธรรมเนียมของเผ่า นาโอมิ บารอน (Naomi Baron) นักภาษาศาสตร์ชาวอเมริกัน (2008) วิเคราห์ภาษาที่
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ใช้ในการแสดงความคิดเห็นต่อวีดิโอในยูทูบแล้วพบว่าวิธีการสื่อสารออนไลน์มีความแตกต่างกันจากการคุย
ส่วนตัวจนไปถึงการแสดงความคิดเห็นในสื่อสังคมดิจิทัล เธอโต้เถึยงว่า ความหลากหลายของวิธีการสื่อสารที่ไม่
เป็นทางการบนโลกออนไลน์มีส่วนในการลดความเป็นทางการในสังคมอเมริกันในระดับกว้างจากการศึกษาต่าง 
ๆ ดังกล่าวเป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างส่วนบนจากการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้างส่วนล่าง 

การศึกษาสื่อดิจิทัลเชิงมานุษยวิทยาต้องการศึกษาความเปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ระหว่าง
สรรพสิ่งต่าง ๆ ด้วยงานวิจัยต่าง ๆ ข้างต้นจะช่วยให้งานวิจัยชิ้นนี้ได้ต่อยอดในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
คนสิงคโปร์และรัฐชาติสิงคโปร์ ทั้งในเชิงการเมืองและวัฒนธรรมในยุคดิจิทัลนี้ 
 
4. รูปแบบของวีดิโอยูทูบในสิงคโปร์และขอบเขตการศึกษา 

ยูทูบเต็มไปด้วยวีดิโอหลากหลายประเภท จากทั้งภาพบันทึกจากช่องโทรทัศน์แห่งชาติ เช่น วีดิโอที่
ถูกตัดต่อจากรายการข่าว ละคร รวมไปถึงสารคดี ภาพวีดิโอจากทางบ้านที่ไร้ซึ่งการจัดการเชิงการสื่อสารใด ๆ 
เช่น วีดิโอแอบถ่ายคนทะเลาะวิวาทกันในชีวิตประจ าวัน ภาพอุบัติเหตุหรืออาชญากรรมจากกล้องวงจรปิด 
และจ านวนไม่น้อยมาจากผู้ผลิตสื่อวีดิโอที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ยูทูบโดยเฉพาะ ในงานวิจัยชิ้นนี้จะเน้นศึกษา
วีดิโอที่ผลิตจากยูทูเบอร์ ผู้ผลิตสื่อในรูปแบบดังกล่าว 

วีดิโอที่ผลิตโดยยูทูเบอร์ในสิงคโปร์ส่วนใหญ่สามารถแบ่งออกเป็น  3 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกัน 
ประกอบด้วย 1) วีดิโอบล็อก (vlogs) 2) วีดิโอฮาวทู (how-to videos) และ 3) วีดิโอภาพยนตร์ (shorts, 
skits หรือ sketches) โดยวีดิโอทุกประเภทส่วนใหญ่จะผลิตโดยใช้ภาษาอังกฤษพ้ืนถิ่นแบบสิงคโปร์ 

วีดิโอบล็อกเป็นวีดิโอน าเสนอการบันทึกชีวิตประจ าวันของผู้ผลิต โดยมักจะมีความคิดเห็นของผู้ผลิต
วีดิโอแทรกในเนื้อหา โดยไมเคิล เวช (Micheal Wesch) นักมานุษยวิทยาอเมริกันผู้ศึกษาวีดิโอประเภทนี้ 
เสนอว่าวีดิโอ บล็อกคือการถ่ายทอดการมองโลกของผู้ผลิตผ่านการเล่าเรื่องด้วยภาพ (Wesch, 2009) โดยใน
สิงคโปร์ ยูทูเบอร์ที่ผลิตวีดิโอประเภทนี้เป็นหลัก เช่น เซี่ยเสวี่ย (Xia Xue) ที่เธอมักจะถ่ายชีวิตประจ าวันของ
เธอกับสามีและลูกชาย การแต่งหน้า และการพูดคุยกับผู้ที่แสดงความคิดเห็นต่อวีดิโอของเธอ ในวีดิโอของเธอ
มักจะแทรกการวิพากษ์วิจารณ์สังคมสิงคโปร์ เช่น ความมือถือสากปากถือศีลของยูทูเบอร์คนอ่ืนในสิงคโปร์ 
การล้อเลียนปัญหาว่าด้วยการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติในระหว่างที่เธอก าลังแต่งหน้า  หรือการแสดง
ความคิดเห็นต่อแนวคิดสตรีนิยมในวีดิโอที่เธอโต้เถียงกับผู้แสดงความคิดเห็นในวีดิโอของเธอ ผู้ผลิตที่น่าสนใจ
อีกคนคือ เกรโกรีแชมพู (GregoryShampoo) ที่พยายามเสนอสิงคโปร์ในด้านวัฒนธรรม เช่น วีดิโอสอนภาษา
ซิงลิช การพูดถึงเหตุการณ์ที่สังคมสิงคโปร์ก าลังสนใจ 

วีดิโอยูทูบแบบที่สองคือวีดิโอฮาวทู โดยเป็นวีดิโอที่น าเสนอวิถีชีวิต กิจกรรม และสถานที่ใหม่ ๆ ใน
ประเทศสิงคโปร์ เช่น สมาร์ทโลคอล (The Smart Local) ที่มักจะแนะน าร้านอาหาร กิจกรรม และสถานที่
ต่าง ๆ ที่เปิดใหม่ในสิงคโปร์ เพ่ือเป็นแนวทางให้คนสิงคโปร์เข้าถึงการพักผ่อนหย่อนใจที่ทันสมัยในสิงคโปร์ 
รวมไปถึงยังเปิดโอกาสการประชาสัมพันธ์ของธุรกิจรายย่อยที่อาจจะไม่สามารถเข้าถึงโทรทัศน์แห่งชาติ 
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วิดิโอรูปแบบสุดท้ายเป็นรูปแบบที่งานศึกษาชิ้นนี้จะเน้นย้ าให้เป็นวัตถุการศึกษาหลัก และยูทูเบอร์ที่
ผลิตรายการเหล่านี้ก็จะเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยวีดิโอประเภทนี้คือวีดิโอประเภทภาพยนตร์สั้น  โดยมี
หลากหลายแนวด้วยกัน แต่ภาพยนตร์สั้นในยูทูบที่เป็นแนวหลักและได้รับความนิยมสูงคือแนวตลก (comedy) 
วีดิโอแนวนี้ผู้ที่ปรากฏบนวีดิโอจะรับบทต่าง ๆ แทนที่จะเป็นตัวของตัวเอง โดยความตลกที่เกิดขึ้นในวีดิโอ
อาจจะเป็นมุขตลกแบบตีอกชกหัว  (slapsticks) หรือเป็นมุขตลกจากการเสียดสีสังคม (ironic comedy) 

เนื้อหาในวีดีโอประเภทนี้จะถ่ายทอดชีวิตของคนสิงคโปร์ผ่านการแสดง ที่ฉากต่าง ๆ ถูกก าหนด
ภายใต้บริบทสิงคโปร์ เช่น ความสัมพันธ์กับเพ่ือนบ้านในพ้ืนที่อันคับแคบของแฟลตรัฐบาล ประสบการณ์ร่วม
ของชายชาวสิงคโปร์ในการเกณฑ์ทหาร ปัญหาร่วมกันในการการใช้พ้ืนที่สาธารณะในสิงคโปร์ เช่น รถไฟใต้ดิน 
ศูนย์อาหาร ห้องสมุด และห้างสรรพสินค้า วีดิโอประเภทนี้ถือเป็นรูปแบบหลักในการผลิตวีดิโอยูทูบในสิงคโปร์ 
ผู้ผลิตวีดิโอประเภทนี้ล้วนได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ประกอบด้วย วาบานาน่า (WahBanana) ไนท์โอวล์ซีนิ
เมติค (Night Owl Cinematics) และเจี้ยนหาว ตัน (Jianhao Tan) 
 
5. ชีวิตของยูทูบเบอร์ในสิงคโปร์ 

การผลิตสื่อในอินเทอร์เน็ตถือว่าเป็นการลดความเป็นศูนย์กลางในการผลิตสื่อ  ท าให้ผู้คนทั่วไป
สามารถกลายเป็นผู้ผลิตสื่อได้ เพ็ทโชว (2014) นักมานุษยวิทยาชาวเยอรมันได้ส ารวจการผลิตวีดิโอยูทูบใน
ประเภทเยอรมนี พบว่าผู้ผลิตสื่อต่างผลิตสื่ออย่างเป็นอิสระต่อกัน การรวมกลุ่มกันผลิตวีดิโอระหว่างยูทูเบอร์
หลายคนเกิดข้ึนได้ยาก แต่เป็นที่น่าสนใจในสิงคโปร์และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่การร่วมมือกันระหว่างยูทู
เบอร์จากหลากหลายช่องเป็นค่านิยมที่ดีส าหรับการผลิตวีดิโอเผยแพร่ในยูทูบ 

ยูทูเบอร์ที่ผลิตรายการประเภทภาพยนตร์สั้นเริ่มต้นผลิตวีดิโอในเวลาไล่เลี่ยกันในปี ค.ศ. 2012 โดย
ยูทูเบอร์แต่ละกลุ่มต่างเกิดขึ้นโดยอิสระต่อกัน เมื่อยูทูเบอร์แต่ละกลุ่มได้รับความนิยมในระดับหนึ่ง ท าให้ยูทู
เบอร์แต่ละกลุ่มรู้จักผ่านชื่อเสียงความนิยมบนอินเทอร์เน็ต  ในช่วงปี 2013 - 2014 เป็นช่วงที่ยูทูเบอร์
หลากหลายกลุ่มต่างท างานข้ามกลุ่มเพ่ือส่งเสริมชุมชนยูทูเบอร์ในสิงคโปร์ให้มีความชัดเจนมากขึ้น  โนอาห์ 
แย็ป (Noah Yap) กล่าวถึงความส าคัญในการช่วยเหลือและร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่างยูทูเบอร์แต่ละกลุ่มใน
วีดิโอของเขาว่าจะช่วยให้วีดิโอของแต่ละคนได้รับความนิยมไปพร้อมกัน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อชุมชนยูทู
เบอร์เมื่อคนทั่วไปมองเข้ามา เขายังต่อต้านการแบ่งแยกแบ่งกลุ่ม และโจมตีกันระหว่างกลุ่มยูทูเบอร์ประเภท
ต่าง ๆ ว่าจะท าให้การวงการยูทูเบอร์ในสิงคโปร์เกิดปัญหาและได้รับความนิยมลดลงความขัดแย้งระหว่างยูทู
เบอร์แต่ละกลุ่มชัดเจนยิ่งขึ้นในช่วงหลังปี 2015 โดยเห็นได้จากการหยุดร่วมมือกันระหว่างกลุ่ม การนินทาและ
ต่อว่ากันและกันทั้งในสื่อสาธารณะและสื่อส่วนตัว จากการศึกษาภาคสนาม ผู้ศึกษามองว่าความขัดแย้ง
ดังกล่าวเกิดจากการผลิตวีดิโอประเภทเดียวกัน การแข่งขันทางเศรษฐกิจและตัวเลขที่ดึงดูดให้ลูกค้าซื้อบริการ
ผลิตสื่อและช่องทางของตน อีกท้ังยังมีความขัดแย้งเชิงการน าเสนอเนื้อหาที่ทับซ้อนและคัดลอกซ่ึงกันและกัน 
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ถึงแม้ว่าชีวิตทางสังคมของยูทูเบอร์ในสิงคโปร์จะไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาซิงลิชในยูทูบโดยตรง  
แต่ในทางอ้อม การแข่งขันผลิตเนื้อหา ความร่วมมือและความขัดแย้งของยูทูเบอร์ท าให้เห็นคุณค่าและ
จริยธรรมในสังคมยูทูเบอร์ในบริบทสิงคโปร์ อีกท้ังการแข่งขันของยูทูเบอร์ 
 
6. การรู้กันทางวัฒนธรรมของภาษาซิงลิชในยูทูบ 

ถึงแม้ว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่เล็กและดูเหมือนจะไม่มีชีวิตทางวัฒนธรรมในสายตาคนทั่วไป แต่แท้
ที่จริงแล้วสิงคโปร์ถูกสร้างขึ้นมาด้วยประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ และส่วนผสมทางชาติพันธุ์ที่หลากหลาย ที่
น าไปสู่ลักษณะเฉพาะของประเทศสิงคโปร์ ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะอธิบายภูมิทัศน์ทางภาษาในสิงคโปร์ทั้งในสังคม
จริงและโลกออนไลน์ รวมไปถึงสภาพสังคมของวงการยูทูบเบอร์ในประเทศสิงคโปร์ด้วย ข้อมูลเหล่านี้ได้มาจาก
การศึกษาเอกสาร การฝังตัวลงไปในโลกออนไลน์ของสิงคโปร์ และการลงภาคสนามน าร่องระหว่างเดือนมิถุนา
ยาถึงเดือนกรกฎาคมในปี 2016 และการท างานภาคสนามครั้งล่าสุดในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ค.ศ. 2017 

ภาษาอังกฤษของสิงคโปร์ในปัจจุบันมีบทบาทอย่างมาก และท าหน้าที่เกินกว่าอุดมการณ์ของรัฐใน
ระยะตั้งต้น กล่าวคือ ภาษาอังกฤษมีบทบาทในการสื่อสารภายในชาติพันธุ์ด้วย ในระยะไม่กี่ปีมานี้ หลาย
ครอบครัวในสิงคโปร์ให้ข้อมูลว่าพวกเขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารระหว่างกัน  (Wee, 
2014; Wong, 2014) อย่างไรก็ตาม ภูมิทัศน์ทางภาษาของสิงคโปร์ยังเต็มไปด้วยความหลากหลาย ทั้งระหว่าง
ภาษาและภายในภาษา เช่น ภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐานและอังกฤษแบบไม่เป็นทางการอย่างภาษาซิงลิช 
ภาษาจีนในสิงคโปร์ที่มีการผสมกันระหว่างภาษาจีนกลาง ภาษาอังกฤษภาษาฮกเก้ียน ภาษากวางต้งและภาษา
มาเลย์ที่พบเห็นได้ทั่วไป ในงานวิจัยนี้สนใจศึกษาภาษาซิงลิช ภาษาที่มีการผสมของลักษณะทางภาษาพ้ืนเมือง
ต่าง ๆ ในสิงคโปร์โดยมีภาษาอังกฤษเป็นพ้ืนฐาน 

จากงานศึกษาในส่วนของการทบทวนวรรณกรรม ภาษาซิงลิชมีบทบาทเชิงสังคมในการท าให้ค าพูดมี
ความตลกขบขัน แสดงความสุภาพ และความไม่เป็นทางการ จากการสังเกตการใช้ภาษาของชาวสิงคโปร์
ระหว่างการศึกษาภาคสนามน าร่อง ผู้ให้สัมภาษณ์และการใช้ภาษาในสื่อวีดิโอยูทูบ ภาษาซิงลิชยังอาจมี
บทบาทเชิงสังคมอ่ืน ๆ ที่ผู้วิจัยจะขอเสนอในงานวิจัยชิ้นนี้ต่อไป ซึ่งประกอบด้วย 1. ภาษาซิงลิชในสถานะการ
รู้กันทางวัฒนธรรม (cultural intimacy) 2. ภาษาซิงลิชกับการใช้วิพากษ์วิจารณ์ 3. ภาษาซิงลิชกับภาพแทน
ชนชั้นในสังคมสิงคโปร์ และ 4. ค่านิยมเกี่ยวกับความคิดต่อส าเนียงภาษาอังกฤษในสังคมสิงคโปร์โดยทั้งสี่
ประเด็นนี้อาจมีความซ้อนเหลื่อมกันในสถานการณ์การใช้ 

ประเด็นแรกเป็นคือการรู้กันทางวัฒนธรรมในสิงคโปร์ผ่านภาษาซิงลิช ความรู้กันทางวัฒนธรรม 
(cultural intimacy) เป็นแนวคิดของไมเคิล แฮร์ซเฟลด์ (Michelle Herzfeld) นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกัน 
ที่พยายามอธิบายถึงการด ารงอยู่ของสิ่งที่น่าอับอายของสังคมที่ทุกคนรู้กัน  แต่พยายามปกปิด การรู้กันและ
ความสนิทสนมระหว่างผู้พูดและผู้ฟังเป็นตัวชี้วัดส าคัญในการเลือกรูปแบบการพูดของชาวสิงคโปร์ และการพูด
ภาษาซิงลิชมีแนวโน้มที่จะเป็นภาพสะท้อนความสัมพันธ์ที่สนิทสนมระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง  ในการนี้จะยก
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สถานการณ์การใช้ภาษาที่เกิดขึ้นจริง โดยลักษณะส าคัญของภาษาซิงลิชที่ปรากฏในการพูดจะถูกท าให้
กลายเป็นตัวเอียงในตัวบท ตัวบทที่ 1 ผู้วิจัยน ามาจากละครสั้นในรายการยูทูบของช่อง Wah! Banana 
 
ตัวบทที ่1-ในร้านอาหาร-Audrey และ Matthewคุยกับพนักงานบริการเกี่ยวกับบุปเฟ่ต์กาแฟ 
Waitress: Our coffee is free flow! พนักงาน:  กาแฟของเราเป็นบุฟเฟต์ค่ะ 
Matthew: Can you fill this up for me? แมธธิว: งั้นคุณช่วยเติมลงไปในขวดนี้ได้ไหมครับ 
Audrey: (to Matthew) Don’t make me 

paiseh, can or not? 
 (to waitress) Don't listen to him. 
 Just fill this one up instead. 

ออเดรย์: (พูดกับแมธทิว) อย่าท าให้ฉันขายหน้าได้
หรือเปล่า 

 (พูดกับพนักงาน) อย่าไปฟังเขาค่ะ 
 ช่วยเติมให้ขวดนี้ดีกว่า 

 
จากตัวบทท าให้เห็นว่าออเดรย์และแมธทิวที่ในฉากได้รับบทเป็นเพ่ือนสนิทกัน  ออเดรย์ได้ติเตียน

แมธทิวเรื่องมารยาทในการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ด้วยภาษาซิงลิช ในขณะที่ทั้ง แมธทิวและออเดรย์ต่างพูด
ภาษาอังกฤษมาตรฐานกับพนักงานบริการเพ่ือแสดงระยะห่างและความไม่สนิทสนม 

แต่ถึงกระนั้นเนื่องจากภาษาซิงลิชจะเป็นตัวแทนขของการรู้กันทางวัฒนธรรมระหว่างชาวสิงคโปร์
แล้ว ในเวลาเดียวกัน การที่คนนอกสังคมสิงคโปร์หรือคนชาวต่างประเทศใช้ภาษาซิงลิชหรือพูดส าเนียงซิงลิช
ต่อชาวสิงคโปร์ย่อมจะถูกต่อต้าน เนื่องจากภาษาซิงลิชเป็นสัญลักษณ์ (code) ของอัตลักษณ์สิงคโปร์ เช่น ใน
วีดิโอ Things Foreigners Say in Singapore ของช่อง Wah! Banana ที่มีฉากชาวตะวันตกพยายามพูดรูป
ประโยคภาษาซิงลิช ซึ่งผลที่ได้รับคือการแสดงความไม่พอใจของชาวสิงคโปร์ อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์
ของผู้วิจัยก็พบเหตุการณ์เช่นเดียวกัน ในเดิอนมีนาคม ปี 2014 ผู้วิจัยได้เดินทางไปสิงคโปร์เป็นครั้งแรก และไม่
มีความรู้เกี่ยวกับภาษาซิงลิชเลย เพ่ือนชาวสิงคโปร์ของผู้วิจัยสนทนากันด้วยภาษาซิงลิช และถามผู้วิจัยว่า 
“เข้าใจที่พวกเราพูดมั๊ย” ผู้วิจัยตอบว่า “ไม่เข้าใจ” โดยเขาอธิบายว่าที่พวกเขาพูดเป็นภาษาซิงลิช หนึ่งปีให้
หลังในเดือนมีนาคม ปี 2015 ผู้วิจัยได้กลับไปประเทศสิงคโปร์อีกครั้ง พร้อมกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาซิง
ลิช ผู้วิจัยได้ลองพูดภาษาซิงลิชกับเพ่ือนคนเดิม และถามเกี่ยวกับการใช้ภาษาซิงลิชของเขา เขาตอบว่า “เรา
ไม่ได้ใช้ภาษาซิงลิชมากมายขนาดนั้นหรอก และในพวกวีดิโอก็ใช้ภาษาซิิงลิชเกินจริง” ในปีเดียวกัน ผู้วิจัยได้
พูดคุยกับเพ่ือนร่วมงานชาวสิงคโปร์อีกคนหนึ่งด้วยโครงสร้างภาษาซิงลิชเพียงเล็กน้อย สิ่งนี้ท าให้เขาประหลาด
ใจอย่างมาก และถามด้วยน้ าเสียงกึ่งไม่พอใจว่า “เธอไปเรียนการพูดแบบนี้มาจากไหน” ดังนั้นจากตัวอย่างที่
ผู้วิจัยในฐานะเป็นคนต่างประเทศได้ท าการรุกล้ าเข้าไปในพ้ืนที่  “รู้กัน” ของสังคมสิงคโปร์ ประกอบกับการ
เข้ารหัสด้วยภาษาซิงลิชที่ชาวสิงคโปร์มีแนวโน้มที่จะหวงแหนในฐานะอัตลักษณ์ชาติ ท าให้เกิดกลไกการ
ป้องกันของชาวสิงคโปร์เพ่ือไม่ให้ผู้วิจัยเข้าถึงอัตลักษณ์ของพวกเขาได้ในทางกลับกัน  การพูดภาษาซิงลิชใน
สังคมสิงคโปร์ก็อาจเป็นสัญลักษณ์ของการกลายเป็นชาวสิงคโปร์ เช่น จูลี่วิศวกรหญิงชาวสาธารณรัฐประชาชน
จีน ที่ได้รับการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์  และได้เปลี่ยนสถานะเป็นผู้อาศัย
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ตลอดชีพ (permanent resident) ของประเทศสิงคโปร์ ที่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนสัญชาติในกรณีหนึ่ง หลังจาก
การแต่งงานและลงหลักปักฐานท างานในประเทศสิงคโปร์ เธอสามารถใช้ภาษาซิงลิชได้อย่างเชี่ยวชาญและพูด
ภาษาอังกฤษส าเนียงสิงคโปร์ จากการสอบถาม เธอกล่าวว่าเธอพูดส าเนียงสิงคโปร์แทนที่จะเป็นส าเนียงจีน
เพราะเธอจะได้รับการปฏิบัติเหมือนคนสิงคโปร์ทั่วไป เพราะหากคนทั่วไปรู้ว่าเธอเป็นผู้อพยพมาจากประเทศ
จีนจะได้รับการปฏิบัติในอีกแบบหนึ่ง 

ในประเด็นที่สองที่จะน าเสนอคือภาษาซิงลิชกับการใช้วิพากษ์วิจารณ์  เนื่องจากภาษาซิงลิชใน
สิงคโปร์ถูกมองว่าเป็นภาษาไม่สุภาพ (vulgarity) การวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นในสิงคโปร์อย่างไม่เป็นทางการ
จะถูกถ่ายทอดด้วยภาษาซิงลิช ตัวบทที ่3 ถูกน ามาจากละครสั้นในยูทูบจากช่อง Night Owl Cinematics 
 
ตัวบทที ่3-ในบ้าน-สามีและภรรยาคุยกันเรื่องเพ่ือนสาวของลูกชาย  
Mother: The cloths ah, never cover anything, you 

know I wondereh, uncle and aunty eh, the 
shopping mall stomp, you know! 

ภรรยา: เสื้อผ้านี่ไม่ปกปิดอะไรเลยล่ะ
คุณ สงสัยพวกลุงป้าน่ะ ที่
ห้างสรรพสินค้าถ่ายรูปประจานแน ่

Father: Aiyo. สามี: ไม่เอาน่า 
 
 ค าส าหรับการวิพากษ์วิจารณ์ผู้อ่ืนในบริบทสิงคโปร์มีมากมาย เช่นในตัวบทที่ยกมา ภรรยาต้องการที่
จะนินทาและวิพากษ์วิจารณ์การแต่งกายของเพ่ือสาวของลูกชาย  โดยในประโยคแรก “The cloths ah, 
never cover anything, you know.” มีการหยุดจังหวะระหว่างประธานและภาคแสดงเพ่ือที่จะเน้นหัวข้อใน

การพูด เป็นลักษณะการพูดแบบภาษาจีน (衣服啊，没有盖什么东西，你看) รวมไปถึง
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ stomp ที่หมายถึงการใช้เท้าเหยียบ มีบริบทความหมายถึงการถ่ายรูปประจานแล้วน าไป
ส่งให้หนังสือพิมพ์ The Strait Time เพ่ือรางวัลตอบแทน โดยโครงการนี้มีชื่อว่า “Stomp” และการใช้
ค าศัพท์ uncle แบะ auntie เพ่ือแสดงถึงประชาชนอาวุโสของสิงคโปร์ที่มีนัยยะเชิงเป็นผู้สมาทานแนวคิด
อนุรักษ์นิยม 
 ประเด็นที่สามคือภาษาซิงลิชกับภาพแทนชนชั้นในสังคมสิงคโปร์ เนื่องจากภาษาซิงลิชยังผูกติดกับ
ความคิดเกี่ยวกับสถานะทางเศรษฐกิจและการเข้าถึงการศึกษา การใช้ภาษาซิงลิชก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของการ
ได้รับการศึกษาภาษาอังกฤษที่ไม่เหมาะสม การสร้างภาพแทนเหล่านี้ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน เช่น วีดิโอในยูทูบ
เรื่อง “The Singlish to English Dictionary” ผลิตโดยช่อง Toggle ที่เป็นช่องขยายธุรกิจโทรทัศน์ของบริษัท
มีเดียคอร์ปจ ากัดมายังช่องทางอินเทอร์เน็ต ในวีดิโอเรื่องนี้เสนอผู้ที่พูดภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมในชุดสูท
พูดด้วยส าเนียงบริติชและรูปประโยคที่ซับซ้อน กับท่าทางที่ดูหรูหราเหมาะสม แต่กับผู้ที่พูดภาษาซิงลิชมีท่าทีที่
มุทะลุ นั่งชันเข่า เสียงเข้ม พูดประโยคด้วยภาษาซิงลิชที่มีส าเนียงสั้นและห้วน แสดงให้เห็นถึงภาพเหมารวมที่
ติดกับการใช้ภาษาลักษณะต่าง ๆ ในประเทศสิงคโปร์  
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 นอกจากนี้ในประเด็นที่สี่ ผู้วิจัยยังพบว่าค่านิยมการใช้ภาษาอังกฤษในสิงคโปร์ ที่การพูดภาษาอังกฤษ
แบบตะวันตกมากเกินไปก็อาจถูกติฉินนินทาในสังคมสิงคโปร์ได้  ดังตัวอย่างจากวีดิโอ “Speak Singlish to 
Me” ของช่อง CheokBorardStudio ที่เนื้อหาเกี่ยวกับการวิจารณ์ชาวสิงคโปร์ที่พูดภาษาอังกฤษในส าเนียง
แบบแองโกลอเมริกันมากเกินไป จนไปถึงการสนทนาของผู้วิจัยกับเจคชายชาวสิงคโปร์อายุ 25 ปีคนหนึ่งดังตัว
บทที ่4 
 
ตัวบทที่ 4-ในรถ-ผู้วิจัยสนทนากับเจค (นามสมมติ) เรื่องเพ่ือนร่วมงานชาวสิงคโปร์ในงานแข่งเรือมังกร
ประจ าป ี
Kevin:  I went to Dragon Boat Racing today 
 I saw so many people speak Chinese 

so fluent. 
 Some of them told me before they 

can’t speak Chinese. 
 But today they speak so fluently eh. 
 When they see me, they always speak 

English to me one. 

ผู้วิจัย:  วันนี้ไปงานแข่งเรือมังกรมา 
 เห็นหลายคนพูดภาษาจีนคล่องมาก 
 
 บางคนเคยบอกกับฉันว่าพูดภาษาจีนไม่เป็น 
 
 แต่วันนี้เขาพูดได้คล่องแคล่วมากเลยทีเดียว 
 พอหันมาหาฉัน เขาก็พูดภาษาอังกฤษกับ

ฉัน 
Jake: What accent they normally speak to 

you? American? 
เจค: ปกติเขาพูดส าเนียงอะไรกับเธอน่ะ อเมริกัน

เหรอ 
Kevin:  Very posh one. British, American kind 

of… 
ผู้วิจัย: ส าเนียงดีมาก บริติช อเมริกัน อะไร

ประมาณนั้น 
Jake: Singaporeans always like that. 
 Always pretend to speak good 

English. 

เจค: คนสิงคโปร์ก็ชอบเป็นแบบนี้ 
 ชอบแสร้งท าเป็นพูดภาษาอังกฤษเก่ง 

 
7. บทสรุป: ภาษาซิงลิช ยูทูบ และการขับเคี่ยวทางวัฒนธรรม 

ในขณะที่รัฐบาลสิงคโปร์พยายามสร้างอัตลักษณ์สิงคโปร์ด้วยภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐาน  และ
พยายามลบล้างหรือเพิกเฉยในความจริงที่ว่าภาษาซิงลิชคือภาษาอังกฤษที่เต็มไปด้วยความเป็นท้องถิ่นและ
รหัสที่รู้กันเองเพียงในสังคมสิงคโปร์ โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลได้เปิดทางให้ยูทูเบอร์ใช้ความสามารถสร้างสรรค์
สื่อที่สามารถก้าวขึ้นมาขับเคี่ยวกับสื่อรัฐบาล แต่อย่างไรก็ตาม การขับเคี่ยวอัตลักษณ์ในพ้ืนที่สื่อสิงคโปร์ไม่ได้
เกิดข้ึนอย่างตั้งใจเพ่ือที่จะต่อต้านหรือต่อสู้กับอ านาจรัฐบาล 

จากการสัมภาษณ์และสังเกตอย่างมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมของพวกเขา ผู้ศึกษาค้นพบว่าการ
ใช้ภาษาซิงลิชในยูทูบไม่ได้เกิดขึ้นจากความตั้งใจและจงใจผลิตภาพของคนสิงคโปร์ที่พูดกับภาษาซิงลิช แต่
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นักแสดงที่รับบทและถ่ายทอดตัวละครออกมาได้ผสมลักษณะการพูดของตนลงไปเมื่อแสดง แสดงให้เห็นว่าการ
ใช้ภาษาซิงลิชในยูทูบเป็นการยืดขยายชีวิตประจ าวันของคนสิงคโปร์เข้าไปบนพ้ืนที่สื่อ  โดยอาศัยโครงสร้าง
พ้ืนฐานดิจิทัลที่ครบครันของประเทศสิงคโปร์ และผลพลอยได้จากการใช้ภาษาอังกฤษที่สามารถเชื่อมโยงผู้คน
ทั่วโลกได้ในการสร้างสื่อที่เป็นภาพแทนของชีวิตคนสิงคโปร์ 
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Panel A4_1 

Border and Neoliberalism 

ชายแดนและเสรีนิยมใหม่ 
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การสร้างชายแดนเสรีนิยมใหม่: จากพื้นที่ชายแดนสู่พื้นที่เสรีนิยมใหม่ภายใต้การพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก 

The Creation of Border Neoliberalism: from frontier to Neoliberal Zone under 
Mae Sot Special Economic Zone Development, Tak Province 

 
สุทธิดา มณีกุล1 

 
บทคัดย่อ 

บทความนี้น าเสนอข้อมูลจากประสบการณ์ภาคสนามบางส่วนที่ผู้ศึกษาลงพ้ืนที่ศึกษาการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก โดยมุ่งศึกษาการสร้างชายแดนเสรีนิยมใหม่จากการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่
ชายแดนให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่เสรีนิยมใหม่จากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด เพ่ือหาค าตอบ
ของการสร้างชายแดนเสรีนิยมใหม่ในฐานะเทคโนโลยีการปกครองพ้ืนที่อันก่อให้เกิดการเปลี่ยนพ้ืนที่หรือสร้าง
การจัดล าดับชั้นของภูมิทัศน์พ้ืนที่ชายแดน โดยใช้วิธีการศึกษาจากการสัมภาษณ์และทบทวนเอกสารที่
เกี่ยวข้อง จากการเก็บข้อมูลพบว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษที่มาพร้อมกับแนวคิดเสรีนิยมใหม่ท าให้พ้ืนที่ชายแดน
แม่สอดเปลี่ยนแปลงกลายเป็นพ้ืนที่เสรีนิยมใหม่ด้วยเหตุ 2 มิติ คือ 1) มิติเชิงพ้ืนที่ เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิง
พ้ืนที่ด้วยการเพ่ิมหรือเปลี่ยนมูลค่าของพ้ืนที่ที่สร้างผลต่อการใช้ทรัพยากร ก่อให้เกิดการสูญเสียพ้ืนที่
เกษตรกรรมและถูกแทนที่ด้วยเขตอุตสาหกรรม 2) มิติเชิงความสัมพันธ์ทางอ านาจ ก่อให้เกิดการใช้อ านาจรัฐ
ที่เข้มงวดขึ้นในการควบคุมก ากับแรงงานข้ามชาติ เพื่อสร้างหลักประกันด้านแรงงานให้กับกลุ่มทุนใหม่ที่เข้ามา
ลงทุนในเขตพ้ืนที่ชายแดน ข้อเสนอส าหรับบทความนี้คือ ในขณะที่มีการเปิดให้เข้ามาของทุนอย่างเสรีโดย
ปราศจากเงื่อนไขหรือมีข้อก าหนดที่ยืดหยุ่น แต่ในพ้ืนที่ชายแดนกลับมีการใช้อ านาจรัฐอย่างเข้มงวดในการ
ควบคุมก ากับแรงงานข้ามชาติ ดังนั้น การเปิดพรมแดนเสรีทางเศรษฐกิจจึงด าเนินไปภายใต้การเปลี่ยนบทบาท
ของรัฐในการใช้อ านาจต่างระดับ เพ่ือสร้างหลักประกันด้านแรงงานให้กับกลุ่มทุน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่
เอ้ืออ านวยให้การเติบโตของทุนภายใต้ระบบเขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถด าเนินไปได้อย่างก้าวหน้า 
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Abstract 

This article presents partial information gathering from fieldwork during March - 
November2 0 1 6.  I studies the development of Mae Sot Special Economic Zone (SEZ)  on 
Thai-Myanmar Border.  The research focuses on how the border neoliberalism has been 
created, and how it changed from frontier to “ border neoliberalism”  forced under the 
emerging Mae Sot SEZ project of Thai government. The research applied concept of “zoning 
technology” (Ong, 2006)2 in order to understand the transformation of Thai borderland, and 
resulting in a new relationship of hierarchical border landscape.  

The preliminary finding contends that SEZ project formed under neoliberal thought 
has created “neoliberal zone” on Thai-Myanmar Border.  The “neoliberal zone” could be 
seen in two dimensions:  1 )  spatial dimension; refers to spatial reformation and its value 
change, especially land and other natural resource’ s value.  This has caused the loss of 
agricultural land and currently is replaced by industrial zone. 2) power relations dimension; 
SEZ has led to the more strict power control of Thai authorities over immigrant workers. This 
is to ensure the sufficiency of workforce and enough skill and unskilled labors to encourage 
new foreign investors in border zone. The article argues that, SEZ, being as neoliberal zone, 
has allowed the capital liberalization, opening more freely and having more flexible 
regulations only for investors and capitalists.  In contrast, Thai government has exercised 
extremely the strict power control to regulate immigrant workers over immigrant laws in 
border zone.  Thus, the opening up of free economic frontier has undergone the changing 
roles of Thai nation-state over time. Thai nation-state utilized hierarchical authorities and its 
“graduated power”to guarantee labor workforce for facilitating only investors and capitalists. 
This is one main factor help supporting the growth of capitalism under the SEZ progress. 
 
Keyword: border zone, neoliberalism, special economic zone, technology of zoning 
 
  

                                                           
2 Ong, Aihwa (2006) “Neoliberalism as exception”, Durham and London, Duke University. 
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บทน า 
ท่ามกลางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในยุคเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ (Neoliberalism) “พ้ืนที่

ชายแดน” (Border zone) นับว่าเป็นพ้ืนที่ของการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและถูกนิยามในแง่มุมที่หลากหลาย
ภายใต้บริบทของเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันพ้ืนที่ชายแดนในปัจจุบันจึงเต็มไปด้วย
ความหลากหลาย ซับซ้อน ยักย้ายถ่ายเทของผู้คน ทุนและสินค้าอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้พ้ืนที่ชายแดนถูก
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงกลายเป็นพ้ืนที่ของเมืองสมัยใหม่ เพ่ือพัฒนาไปสู่ความทันสมัยและความก้าวหน้า
ทางด้านเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ในรูปแบบของ “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” (Special Economic Zone : SEZ) 
นับว่าเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศรูปแบบหนึ่งเพ่ือขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Pro-growth) ของ
ประเทศส าหรับแนวคิดเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทยเป็นแนวทางการพัฒนาที่มีการศึกษากันมานาน โดย
กระจายการพัฒนาไปสู่พ้ืนที่ต่างๆ น ามาซึ่งการลงทุนและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส าหรับเขต
เศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยมุ่งเน้นไปท่ีการสร้างเศรษฐกิจใน “พ้ืนที่ชายแดน” เนื่องจากพ้ืนที่ชายแดนเป็น
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมและเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของประเทศ ดังนั้นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในพ้ืนที่จึงเปรียบได้ว่าเป็นการจัดการพ้ืนที่ประเภทหนึ่ง (zoning technology) ในยุคเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ 

เสรีนิยมใหม่เป็นรูปแบบหนึ่งของเศรษฐกิจแบบทุนนิยมวางอยู่บนหลักคิดว่าด้วยระบบตลาดที่ควบคุม
ก ากับตนเองโดยไม่มีรัฐเข้ามาแทรกแซง โดยการเปิดให้เศรษฐกิจมีการไหลเวียนของทุนอย่างเสรีและปราศจาก
การควบคุมของรัฐ หากแต่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยกลับไม่ได้เป็นไปตามกลไกของระบบ
ตลาดที่ควบคุมก ากับตนเอง แต่ด าเนินไปภายใต้เงื่อนไขหรือข้อก าจัดที่ยืดหยุ่นภายใต้การก ากับควบคุมของรัฐ
ในแง่นี้การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยจึงจัดว่าเป็นเสรีนิยมใหม่ (neoliberalism)3 ในฐานะ
ตรรกะของการปกครองประเภทหนึ่งที่รัฐในแต่ละประเทศน าไปใช้แตกต่างกันและกลายเป็นเครื่องมือส าคัญใน
การท างานของรัฐหลายๆ แบบซึ่งแสดงให้เห็นถึงการใช้อ านาจต่างระดับของรัฐในการจัดการพื้นที่ดังกล่าวเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจให้กับพ้ืนที่ชายแดนและตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มคนเพียงบางกลุ่ม
เท่านั้น 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการสร้างชายแดนเสรีนิยมใหม่จากการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่
ชายแดนให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่เสรีนิยมใหม่จากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดที่เกิดขึ้นภายใต้
การด าเนินการและกระบวนการสร้างที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เพ่ือหาค าตอบของการสร้างชายแดนเสรีนิยมใหม่ใน
ฐานะเทคโนโลยีการปกครองพ้ืนที่ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนพ้ืนที่หรือสร้างการจัดล าดับชั้นของภูมิทัศน์พ้ืนที่
ชายแดน 
  

                                                           
3 neoliberalism ดูเพิ่มเติมใน Ong, Aihwa (2006) “Neoliberalism as exception”, Durham and London, Duke 
University. 
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ระเบียบวิธีวิจัย  
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาใช้วิธีการสัมภาษณ์และทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาประกอบการ

วิเคราะห์ข้อมูล โดยการเก็บข้อมูลจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) ข้อมูลเอกสาร บทความ การวิจัย สถิติ เพ่ือ
สร้างความเข้าใจและท าให้เห็นบริบทของพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
และแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งด้านยุทธศาสตร์ 
นโยบาย และกรอบความร่วมมือ 2) การเก็บข้อมูลภาคสนามทั้งจากการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์กลุ่ม
และรายบุคคล โดยดูปฏิบัติการผ่านการแสดงออกและการแสดงความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ข้อมูลเบื้องต้น 
รวมทั้งการติดตามข่าวสารเพ่ือให้เห็นภาพรวมเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และนโยบายของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และติดตามข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตจากการติดตามเพจ Facebook เพ่ือเห็นถึงความเคลื่อนไหวของ
กลุ่มท้องถิ่นในพื้นที ่
 
เสรีนิยมใหม่ในฐานะเทคโนโลยีการจัดการพื้นที่ : บทเรียนเขตเศรษฐกิจพิเศษของต่างประเทศ 

ตามหลักคิดเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก เสรีนิยมใหม่ (Neoliberalism) เป็นรูปแบบหนึ่งของเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมวางอยู่บนหลักคิดว่าด้วยระบบตลาดที่ควบคุมก ากับตนเองโดยไม่มีรัฐเข้ามาแทรกแซงส่งผลให้การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงสุด แต่ความหมายของเสรีนิยมใหม่นั้นเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมทั้งไม่มีนิยามที่
ตายตัว เสรีนิยมใหม่จึงได้ถูกอธิบายจากหลายแง่มุมและได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง เนื่องจากแต่
ละประเทศท่ีน าหลักคิดเสรีนิยมใหม่ไปใช้มีการปรับใช้หลักคิดตามบริบทและเงื่อนไขที่แตกต่างกัน 

Aihwa Ong (2006)4 ได้วิพากษ์เสรีนิยมใหม่แบบอักษรตัวใหญ่ (Neoliberalism with a big “N”) 
หรือเสรีนิยมใหม่กระแสหลัก กล่าวคือโดยทั่วไปแล้วเสรีนิยมใหม่แบบอักษรตัวใหญ่คือรูปแบบหนึ่งของ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม ในโลกของทุนนิยมการที่จะท าให้ตลาดสามารถท างานได้อย่างเสรีรัฐต้องรับประกันว่า
ตลาดสามารถท างานได้เองโดยไม่มีอะไรมาแทรกแซงและเกิดการแข่งขันอย่างเสรี เมื่อตลาดท างานได้อย่างเสรี
จะท าให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงสุด แต่ Aihwa Ong โต้เถียงว่ากรอบคิดดังกล่าวของเสรีนิยมใหม่แบบ
อักษรตัวใหญ่เป็นกรอบคิดของระบอบเศรษฐกิจสากลแต่ไม่ได้แปลว่ารัฐของแต่ละประเทศน าสิ่งนี้ไปใช้
เหมือนกัน ดังนั้น Aihwa Ong จึงได้เสนอสิ่งที่เรียกว่า เสรีนิยมใหม่ด้วยอักษรตัวเล็ก (Neoliberalism with a 
small “n”) เพราะรัฐในแต่ละประเทศน าระบอบเสรีนิยมใหม่ไปใช้เป็นเครื่องมือหรือผ่านกลไกของรัฐที่
แตกต่างกัน ซึ่ งจะพบว่าเสรีนิยมใหม่ท าหน้าที่ ในฐานะเทคโนโลยีในการปกครอง (Technology of 
governing) กล่าวคือการที่ตลาดเข้ามาท าหน้าที่แทนรัฐในการปกครองคนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของพลเมืองให้
กลายเป็นพลเมืองที่มีผลิตภาพ (productive) และเสรีนิยมใหม่ท าหน้าที่ในฐานะเทคโนโลยีในการจัดการพื้นที่ 
(Technology of zoning) กล่าวคือการสร้างสภาวะยกเว้น (exception) ทั้งการยกเว้นพ้ืนที่ ยกเว้นกรอบ

                                                           
4 บทความช้ินนี้ผู้เขียนปรับใช้แนวคิดเสรีนิยมใหม่ (neoliberalism) ในทัศนะของ Aihwa Ong 
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กฎหมาย และยกเว้นการคุ้มครองพลเมือง ซึ่งเปรียบเสมือนกับการยกเว้นองค์อธิปัตย์เหนือดินแดนที่รัฐไม่
ท างานโดยให้ตลาดเข้ามาท างานแทนท่ีรัฐ 

เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นลักษณะของเขตพ้ืนที่ในการประกอบอุตสาหกรรมและการค้าที่มีเงื่อนไขและ
สิทธิบางประการแตกต่างจากการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป ปัจจุบันเขตเศรษฐกิจพิเศษมีอยู่ในประเทศต่างๆทั่ว
โลกโดยเฉพาะประเทศก าลังพัฒนา ซึ่งการพัฒนากระบวนการเหล่านี้มาทั้งจากประเทศทุนนิยมและประเทศ
คอมมิวนิสต์ (สิริวษา, 2551: 4) อีกทั้งโมเดลของเขตเศรษฐกิจพิเศษเน้นการเชื่อมต่อทั้งทางกายภาพ 
ยุทธศาสตร์ และการเงินระหว่างเขตต่างๆ กับเศรษฐกิจท้องถิ่น การบริการที่เน้นมูลค่าเพ่ิมและการพัฒนาแบบ
อรรถประโยชน์หลากประเภท (Multi-use development) พร้อมทั้งประโยชน์ด้านภาษี ระยะเวลาการเช่าที่
ยาวนาน (ปิ่นแก้ว,  2559: 87) เพ่ือดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment : 
FDI) และสร้างแรงจูงใจทางด้านเศรษฐกิจงานของ  Farole and Akinci (2011) นักเศรษฐศาสตร์ประจ า
ธนาคารโลก นับว่าเป็นหนึ่งในงานที่ทรงอิทธิพลที่สุดในปัจจุบัน โดยได้เสนอกรอบคิดที่ส าคัญสี่ประการในการ
พิจารณาความส าเร็จหรือความล้มเหลวของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย การสร้างแรงดึงดูดทางการเงิน 
การสร้างงาน การสร้างผลประโยชน์อันเป็นพลวัต และการสร้างหลักประกันในด้านความยั่ งยืน (อ้างใน 
ปิ่นแก้ว,  2559: 89) ซึ่งความส าเร็จหรือความล้มเหลวในแต่ละประเทศเกิดข้ึนจากปัจจัยเงื่อนไขท่ีแตกต่างกัน  

เขตเศรษฐกิจพิเศษนับได้ว่าเป็นพ้ืนที่หนึ่งที่เสรีนิยมใหม่ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการพ้ืนที่เพ่ือขยาย
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังเช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษในจีนนับว่าเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการ
ปะทะประสานระหว่างเทคโนโลยีเสรีนิยมใหม่กับสภาพทางการเมืองได้เป็นอย่างดี เห็นได้จากการปรับใช้
เทคโนโลยีของการจัดพ้ืนที่ที่ใช้เป็นเครื่องมือ ในการสร้างพ้ืนที่ยกเว้น ในงานศึกษาของ Aihwa Ong (2004) 
เสนอปฏิบัติการของรัฐจีนที่ มีความยืดหยุ่น  คือ การปรับ ใช้ เทคโนโลยีของการจัด พ้ืนที่  (Zoning 
Technologies) ในการขยายอิทธิพลและใช้เป็นเครื่องมือในการเปิดประเทศ (Open Door policy) รวมถึง
สร้างเครือข่ายเพ่ือแลกเปลี่ยนพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจ เช่น ฮ่องกง มาเก๊า ใต้หวันและสิงคโปร์ ก่อให้เกิดสิ่งที่
เรียกว่า พันธมิตรจีน (Chinese Axis) ซึ่งเป็นการพยายามที่จะขยายอิทธิพลของจีนโดยใช้ความเป็นจีนในฐานะ
ที่เป็นอัตลักษณ์ทางเชื้อชาติในการสร้างพ้ืนที่แลกเปลี่ยนทางการค้าพิเศษขึ้นมา โดยจีนได้พัฒนาและสร้าง
โมเดลเขตเศรษฐกิจพิเศษ Shenzhen ขึ้นมาเป็นแห่งแรกและเป็นตัวแบบที่ขยายออกไปอย่างกว้างขวางเพ่ือ
เปิดให้มีการเคลื่อนย้ายของทุนได้เร็วขึ้นและเปิดให้มีการแลกเปลี่ยนทางการค้าระหว่างคู่ค้าซึ่งเป็นจีนด้วย
กันเอง ในแง่นี้เทคโนโลยีการจัดพ้ืนที่จึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการสร้างเขตแดนขึ้นมาใหม่ (Reterritorialization) 
การสร้างเขตแดนใหม่เป็นการยกเว้นทางการเมืองที่รัฐจีนใช้ในเขตปกครองและสร้างสิ่งที่ก่อให้เกิดเงื่อนไขที่
เรียกว่า อธิปไตยหลากสี (Variegated Sovereignty) ที่ช่วยในการแผ่ขยายเครือข่ายทางเศรษฐกิจและการ
รวมกลุ่มทางการเมือง เพ่ือแข่งขันกับโลกของเศรษฐกิจภายนอก ดังนั้นจึงเกิดสิ่งที่เรียกว่า “สภาวะยกเว้น” 
ขึ้นเพ่ือใช้ในการปกครองพ้ืนที่นั้น 

ในแง่นี้เขตเศรษฐกิจพิเศษจึงกลายเป็นพ้ืนที่แห่งการยกเว้นที่ช่วยให้จีนสามารถสร้างอธิปไตย หลากสี
ขึ้นมาได้ และเขตเศรษฐกิจพิเศษยังเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญในการใช้เทคโนโลยีการจัดพ้ืนที่ ในการปกครองเขต
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ต่างๆของรัฐจีน การแผ่ขยายอิทธิพลของจีนเพ่ือสร้างพ้ืนที่ยกเว้นในเขตเศรษฐกิจพิเศษไม่เพียงแต่ขยายสู่
ภายในมณฑลต่างๆของจีน หากแต่ยังส่งผลมายังเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองค า จากงานศึกษาของ 
ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี (2559) ชี้ให้เห็นถึงผลที่เกิดขึ้นของกระบวนการแปลงอธิปไตยให้เป็นสินค้าผ่านการ
จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยวิเคราะห์ความร่วมมือระหว่างรัฐลาวและนักลงทุนชาวจีน ในการเปลี่ยนชายแดน
เกษตรกรรมของเมืองต้นผึ้งให้เป็นเมืองใหม่ของจีนโดยใช้ทุนนิยมคาสิโนและเศรษฐกิจเงา (Shadow 
Economy) เป็นจักรกลทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ ซึ่งงานชิ้นนี้ได้เสนอว่า การพัฒนาที่บุกเบิกโดยทุนนิยมคาสิโนที่
ได้รับการรับรองจากรัฐลาวเป็นวิถีแห่งการปกครองประเภทหนึ่งที่ขับดันโดยระบอบเสรีนิยมใหม่ที่มีรูปแบบ
อ านาจนิยม (Authoritarian form of neoliberalism) ในการพยายามที่จะสลัดตนเองออกจากภาวะด้อย
พัฒนาทางเศรษฐกิจ รัฐลาวได้น าอธิปไตยของประเทศออกให้เช่าแก่ทุนต่างชาติ เพ่ือให้นักลงทุนเหล่านี้เป็น
ผู้น าในการวางแผนพัฒนาประเทศเพ่ือไปสู่ทางลัดความร่ ารวยทางเศรษฐกิจ ดังนั้นเขตเศรษฐกิจพิเศษจึง
เปรียบเสมือนโครงการสร้างสถานที่/พ้ืนที่ประเภทหนึ่งที่ถูกท าให้เป็น “สภาวะยกเว้น” ที่ด ารงอยู่นอก
ปริมณฑลการคุ้มครองของรัฐ 

ดังนั้นในกรณีเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงไม่เหมือนกับเขตอ่ืนๆทั่วประเทศ เขตเศรษฐกิจพิเศษคือพ้ืนที่แห่ง
วงล้อมปิด (Enclave) และพ้ืนที่ที่ได้รับการยกเว้น (Spaces of exception) ไม่ว่าจะเป็น ยกเว้นจากกฎหมาย 
ยกเว้นจากการปกครองของรัฐ ยกเว้นจากภาษี ยกเว้นจากการให้สวัสดิการหรือคุ้มครองแรงงานตามกฎหมาย 
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างพ้ืนที่ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษกับพ้ืนที่นอกเขตเศรษฐกิจพิเศษจะเห็นได้ว่าในพ้ืนที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษจะได้สิทธิพิเศษหลายอย่างที่เอ้ือให้เกิดความสามารถในการสะสมทุนได้มากขึ้น  
 
พัฒนาการเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด: จากชายแดนการค้าสู่ชายแดนเสรีนิยมใหม่ 

เมื่อกล่าวถึง “ชายแดน” (frontier) เรามักจะนึกถึงพ้ืนที่ที่ห่างไกลความเจริญและห่างไกลจาก
ศูนย์กลางอ านาจของรัฐ ท าให้ชายแดนกลายเป็นพ้ืนที่แห่งความคลุมเครือของอ านาจที่ไม่มีการก ากับควบคุม
อย่างชัดเจน ผู้คนสามารถต่อรองช่วงชิงกันผ่านพ้ืนที่ของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ดังเช่นที่ Thongchai Winichakul (1994) อธิบายไว้ในหนังสือเรื่อง Siam Mapped ว่าก่อนการเข้ามาของ
อังกฤษในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่มีเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างรัฐต่อรัฐ อาณาเขตของรัฐสามารถ
ซ้อนทับกันได้ เช่น การที่รัฐขนาดเล็กถวายบรรณาการแก่รัฐที่มีขนาดใหญ่กว่าถือว่าเป็นประเพณีปฏิบัติที่สืบ
ต่อกันมา ซึ่งความไม่ชัดเจนดังกล่าวเป็นยุทธศาสตร์การประนีประนอมการอยู่ร่วมกันในอดีตของสังคมก่อนทุน
นิยมหากแต่ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อการจัดการทรัพยากรในระบบทุนนิยม แต่ในศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา เมื่อ
อังกฤษเข้ามาปักปันเขตแดนและท าการส ารวจเส้นทางการค้าเพ่ือขยายอิทธิพลทางด้านการค้า รวมถึงการ
ส ารวจเส้นทางการท าไม้เพ่ือการสร้างความชัดเจนเรื่องกรรมสิทธิ์ในการสัมปทานป่าไม้ ส่งผลให้เกิดการจัด
ระเบียบพ้ืนที่ชายแดนแบบใหม่ (จามะรี เชียงทอง, 2560: 26) ซึ่งแน่นอนว่าการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนใหม่
ย่อมส่งผลต่อความสัมพันธ์ของผู้คนบริเวณดังกล่าวจากชายแดนที่เป็นทรัพย์สินของส่วนรวมกลับกลายเป็น
ทรัพย์สินส่วนบุคคลมากขึ้นที่น าไปสู่การสะสมทุนขั้นพ้ืนฐาน ในแง่นี้ชายแดนถูกจัดให้อยู่ในฐานะพ้ืนที่ของ
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ทรัพยากรและพ้ืนที่ของการสะสมทุนโดยการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติให้กลายเป็นสินค้า ดังนั้น 
“ชายแดน” (border)  จึงถูกจัดวางให้เป็นพื้นที่ของการพัฒนาเมื่อเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  

พลวัตของชายแดน (frontier) ทางตะวันตกของไทยถูกก าหนดให้เป็นชายแดน (border) สมัยใหม่
โดยการท าให้ชายแดนเป็นพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา เมื่ออังกฤษเริ่มที่จะปกครอง
ดินแดนในพม่าและส ารวจเส้นทางเศรษฐกิจในภูมิภาค การส ารวจดังกล่าวได้สร้างเครือข่ายทางการค้าจากมะ
ละแหม่งไปสู่ทางตอนใต้ของจีนและเชียงใหม่ รวมถึงการสร้างโรงงานไม้ในอาณาจักรล้านนา ซึ่งการเกิดข้ึนของ
อ าเภอแม่สอดเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคนี้  

อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2441 ภายหลังจากที่อังกฤษได้ก าหนดให้แม่น้ าเมย
เป็นเส้นเขตแดนแบ่งระหว่างพม่ากับสยามในปี พ.ศ. 2411 แต่ไม่มีหลักฐานที่กล่าวถึงชื่อของเมืองแม่สอด ใน
ฐานะเมืองชายแดนที่ปรากฏอย่างชัดเจน แต่ถึงอย่างไรนั้นแม่สอดก็มีความส าคัญในการเป็นศูนย์กลางของ
ชายแดนและเส้นทางการค้าของภูมิภาคที่เชื่อมต่อจากมะละแหม่งไปสู่ภาคเหนือของไทยและเป็นเส้นทางของ
กองคาราวานพ่อค้าวัวต่าง รวมถึงการเกิดตลาดมืดวังข่าที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกองก าลังกะเหรี่ยงในพม่า 
ท าให้แม่สอดกลายเป็นพ้ืนที่ที่มีการอพยพของกลุ่มคนที่หลากหลายทั้งจากสยาม ล้านนา อินเดีย จีน และกลุ่ม
ชาติพันธุ์ต่างๆ จากเส้นทางการค้า ซึ่งส่งผลให้แม่สอดสามารถสร้างโอกาสทางการค้าและความอุดมสมบูรณ์
ทางด้านเกษตรกรรมในพื้นท่ีชายแดนได้อย่างรวดเร็ว (Pitch Pongsawat, 2007: 396-406) 

ดังนั้นประวัติศาสตร์ของการพัฒนาชายแดนแม่สอดเริ่มตั้งแต่ยุคของการเป็นศูนย์กลางของการส่งผ่าน
สินค้าตั้งแต่อดีตในฐานะพ้ืนที่ของเส้นทางการค้า สู่เวลาของตลาดมืดวังข่าและการครอบง าของสหภาพ
แห่งชาติกะเหรี่ยง (The Karen National Union: KNU) ในปี พ.ศ. 2523 อย่างไรก็ตามหลังปี พ.ศ. 2533 แม่
สอดเริ่มเข้าสู่ยุคการขยายตัวของอุตสาหกรรม ( Industrialization) ที่มีผลต่อการเปลี่ยนผ่านของเมืองเป็น
อย่างมากเห็นได้ชัดจากจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่เพ่ิมมากขึ้น โดยในปี พ.ศ.  2536 มี
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางจ านวน 115 แห่ง และในปี พ.ศ.  2544 เพ่ิมขึ้นเป็น 210 แห่ง 
(สภาอุตสาหกรรมสาขาแม่สอด จังหวัดตาก, 2544) ประเภทของอุตสาหกรรมประกอบด้วย สิ่งทอ เสื้อผ้า 
อุตสาหกรรมการผลิต เกษตรกรรม การขนส่ง การก่อสร้าง ฯลฯ และแรงงานข้ามชาติที่เกิดจากการอพยพ
เคลื่อนย้ายขนาดใหญ่ รวมถึงผู้ลี้ภัยทางการเมืองและสงคราม เมื่อเกิดการหลั่งไหลเข้ามาของแรงงานข้ามชาติ
จ านวนมากทั้งภาคเกษตรและภาคบริการท าให้เกิดช่องว่างทางกฎหมายจากการลงทะเบียนของแรงงานข้าม
ชาติจากพม่า ลาว และกัมพูชาที่เพ่ิมสูงขึ้น ก่อให้เกิดสิ่งที่พิชญ์ พงศ์สวัสดิ์ เรียกว่า ความเป็นพลเมืองเพียงส่วน
เสี้ยว (Border Partial Citizenship) ที่ผูกติดอยู่กับการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นอุตสาหกรรมและความต้องการ
แรงงานราคาถูกเพ่ือการสะสมทุนที่มากขึ้น ซึ่งการที่เกิดแรงงานผิดกฎหมายจ านวนมากสะท้อนให้เห็นว่าการ
เปิดเสรีทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงของรัฐ และการจัดการแรงงานข้ามชาติไม่ไปด้วยกัน 

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแม่สอดเป็นพ้ืนที่ของการผลิตที่ส าคัญ แต่ทว่าการเติบโตของโรงงาน
อุตสาหกรรมในแม่สอดไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนนโยบายของรัฐไทยในปี พ.ศ.  2531 เพ่ือเปิดความสัมพันธ์
ทางการค้ากับพม่า แต่เกิดจากโควต้าการส่งออกและการร่วมทุนของต่างชาติเพ่ือส่งออกสินค้าไปยังตลาดของ
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สหรัฐอเมริกา เนื่องจากโรงงานในพ้ืนที่แม่สอดส่วนใหญ่เป็นรูปแบบการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกหรือเอาท์
ซอร์ซ (Outsource) ในแง่นี้ทุนข้ามชาติและทุนท้องถิ่นจึงมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่
ชายแดนแม่สอด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าการไหลเวียนของทุนในแม่สอดเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการควบคุม
การส่งออกของระบบโลก (Pitch Pongsawat, 2007: 432) 

การสร้างพ้ืนที่ชายแดนแม่สอดแบบใหม่ให้เป็นพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจสอดคล้องไปกับนโยบายการพัฒนา
พ้ืนที่เศรษฐกิจของไทยตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่มีการส่งเสริมการสร้าง เขตเศรษฐกิจ
ขึ้นมาเพ่ือเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค โดยก่อตั้งขึ้นแห่งแรกจากโครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกหรือ
อีสต์เทิร์นซีบอร์ด (Eastern Seaboard Development Program) เพ่ือเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์และ
พัฒนาแหล่งอุตสาหกรรม ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ .ศ. 
2523 โดยเน้นไปที่การให้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีและสร้างแรงจูงใจเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาของ
ภาคเอกชน แต่นโยบายทางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคดังกล่าวทั้งการวางแผนโครงสร้างพ้ืนฐานและแรงจูงใจ
ทางด้านภาษีกลับไม่ได้ผลดีมากนักเมื่อเทียบกับการเจริญเติบโตบริเวณพ้ืนที่ชายแดนและเศรษฐกิจข้าม
พรมแดน เนื่องจากมูลค่าการค้าชายแดนของประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้ง 4 ประเทศ (เมียนมา สปป.
ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนหนึ่งเป็นผลจากการปรับเปลี่ยนเพ่ือ
ด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจและการค้าเสรีมากขึ้น รวมถึงพัฒนาการของกรอบความร่วมมือและความตกลง
ทางการค้าในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มอนุภูมิภาค5 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา ดังนั้นการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจของประเทศไทยจึงหันมาให้ความส าคัญกับการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านและกลุ่ม
ประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือในภูมิภาค ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 เกิดข้อเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่พัฒนาในพ้ืนที่ชายแดน กล่าวคือ รูปแบบของ “เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน” (Border 
Economic Zone) ซึ่งแม่สอดถูกเลือกให้เป็นพ้ืนที่ส าคัญในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเนื่องจาก
ขนาดของการผลิตและจ านวนของแรงงานข้ามชาติจ านวนมากที่เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต่
ข้อเสนอในการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนกลับได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางและถูก
คัดค้านต่อต้านจากภาคประชาชน จนกระทั่งสิ้นสุดวาระของรัฐบาลในยุคนั้น (Pitch Pongsawat, 2007: 468, 
ชาติรส สัมมะวัฒนา, 2557) 

                                                           
51.ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) หรือหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ ซึ่ง
เริ่มโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 เป็นความร่วมมือของ 6 ประเทศ คือ ไทย เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน(ยูน
นาน) 2.โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย -มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth 
Triangle: IMT-GT) ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 และ 3. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวะดี-เจ้าพระยา-แม่โขง 
(Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ที่เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปลายปี พ.ศ.
2546 เป็นข้อตกลงความร่วมมือด้านธุรกิจระหว่างประเทศไทย เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม 
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แต่ถึงอย่างไรนั้นความคิดเรื่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนกลับไม่ได้เลือนหายไปแต่
ถูกพัฒนาเรื่อยมา6 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2557 เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้ามาบริหาร
ประเทศ โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 72/2557 แต่งตั้ง
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 ประธานในที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยใน 5 พ้ืนที่ชายแดน 7 ท าให้
แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเห็นเป็นรูปธรรม ซึ่งจังหวัดตากถือได้ว่าเป็น
พ้ืนที่จุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของประเทศไทย ติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเชื่อมโยงไปยังภูมิภาค และ
เป็นศูนย์กลางทางการค้าสู่อาเซียนและยุโรป ตั้งอยู่บนทางหลวงสายเอเชีย (Asian Highway) 2 สายหลัก 
ได้แก่ AH 1 และ AH 2 และตั้งอยู่บนแนวเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-
West Economic Corridor: EWEC) แ ล ะระ เบี ย ง เศ รษ ฐกิ จห ล วงพ ระบ าง -อิ น โดจี น -เม าะล า ไย 
(Luangprabang-Indochina-Mawlamyine Economic Corridor: LIMEC)  

โดยก าหนดให้พ้ืนที่ชายแดนจังหวัดตาก 3 อ าเภอ 14 ต าบล จ านวน 886,875 ไร่ (1,419 ตร.กม.) 
เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก8 ที่เป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศและเครือข่ายอุตสาหกรรมที่ใช้
แรงงานเข้มข้น และจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดเป็นพ้ืนที่น าร่อง เนื่องด้วยอ าเภอแม่สอดเดิมทีนั้น
เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจชายแดนมีด่านการค้าหลักอยู่ระหว่างชายแดนอ าเภอแม่สอดและจังหวัดเมียวดี ประเทศ
                                                           
6 พัฒนาการของการด าเนินการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและพัฒนากฎหมายของเขตเศรษฐกิจพิเศษ เริ่มตั้งแต่คณะรัฐมนตรไีด้
เคยมีมติเมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม 2547 เห็นชอบในหลักการแนวทางการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในพื้นท่ีอ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก เพื่อให้แม่สอดเป็นเมืองเศรษฐกิจ-การค้าชายแดน เพราะมีศักยภาพและความพร้อมของเมืองสูงทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ การลงทุนภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และการท่องเที่ยว ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ โดยให้ไปศึกษาความเหมาะสมเพิ่มเติม และในวันท่ี 11 มกราคม 2548 คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติ
อนุมัติหลักการตามที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... แต่พระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ก็ไม่ได้มีการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎร กระทั่งรัฐบาลได้สิ้นสุดวาระลง ต่อมาในพ.ศ. 2556 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556” ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 24 กรกฎาคม 2556 
7 ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งท่ี 1/2558 ได้ให้ความเห็นชอบพ้ืนท่ีที่มีศักยภาพ
เหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยใน 5 พื้นที่ชายแดน ได้แก่ 1. อ าเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก (ติดกับประเทศเมียนมา) 2. อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (ติดกับประเทศกัมพูชา) 3. พ้ืนท่ีชายแดน จังหวัดตราด 
(ติดกับประเทศกัมพูชา) 4. พ้ืนท่ีชายแดน จังหวัดมุกดาหาร (ติดกับประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว) 5. อ าเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา (ด่านสะเดา ด่านปาดังเบซาร์) (ติดกับประเทศมาเลเซีย) 
8 เขตเศรษฐกิจพิเศษตากประกอบด้วยท้องที่ 3 อ าเภอ 14 ต าบล จ านวน 885,875 ไร่ (1,419 ตร.กม.) 1. อ าเภอแม่สอด 
ครอบคลุมพื้นท่ี 8 ต าบล คือ ต าบลแม่สอด ต าบลแม่กุ ต าบลแม่ตาว ต าบลแม่กาษา ต าบลท่าสายลวด ต าบลแม่ปะ ต าบลมหา
วัน และต าบลพระธาตุผาแดง 2. อ าเภอแม่ระมาด ครอบคลุมพื้นที่ 3 ต าบล คือ ต าบลแม่ระมาด ต าบลแม่จะเรา และ ต าบล
ขะเนจื้อ 3. อ าเภอพบพระ ครอบคลุมพื้นที่ 3 ต าบล คือ ต าบลพบพระ ต าบลช่องแคบ และต าบลวาเล่ย์ 
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เมียนมา สามารถเชื่อมโยงกับเขตการค้าเมียวดี (Myawaddy Trade Zone) พ้ืนที่ชายแดนติดกับจังหวัดเมีย
วดีท าให้สามารถใช้ประโยชน์จากแรงงานข้ามชาติที่เดินทางไป-กลับ และมีฐานการลงทุนเดิมในพ้ืนที่ (โรงงาน
จ านวน 410 โรงงาน9 ซึ่งส่วนใหญ่คือโรงงานรูปแบบการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกหรือเอาท์ซอร์ซ) เป็ น
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น ดังนั้นเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดจึงถือได้ว่าเป็นพื้นที่เป้าหมายที่ส าคัญส าหรับ
การพัฒนาในพื้นที่ชายแดนและได้รับความสนใจจากนักธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ10 โดยได้มีการจัด
ส านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 ในพ้ืนที่อ าเภอแม่สอด ซึ่งประกอบด้วย
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service: OSS) ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข
และความมั่นคง และศูนย์สถาปนาความสัมพันธ์บ้านพ่ีเมืองน้อง (Sister City) ระหว่างแม่สอดและเมียวดี 
ปัจจุบันเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดยังอยู่ระหว่างการด าเนินการที่ยังไม่เดินหน้าเต็มที่แต่เกิดการสร้างบนฐาน
ของการมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อยู่ในพ้ืนที่ชายแดนแม่สอดจากยุทธศาสตร์ นโยบาย หรือกรอบความร่วมมือ
ที่ผ่านมา 

เมื่อพิจารณาดูแล้วจะพบว่าพัฒนาการของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดเป็นการพัฒนาร่วม
สมัยโดยการท าให้พ้ืนที่ชายแดนเป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่เสรีนิยมใหม่ (Neoliberalism) กล่าวคือเสรีนิยมใหม่
เป็นรูปแบบหนึ่งของเศรษฐกิจแบบทุนนิยมวางอยู่บนหลักคิดว่าด้วยระบบตลาดที่ควบคุมก ากับตนเองโดยไม่มี
รัฐเข้ามาแทรกแซงส่งผลให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงสุด โดยการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจให้มีการไหลเวียน
ของทุนอย่างเสรีโดยปราศจากการควบคุมของรัฐและตลาดเข้ามาท าหน้าที่เพ่ือให้เกิดการสะสมทุนมากขึ้น แต่
ในอีกด้านหนึ่งสายที่มีการวิจารณ์เสรีนิยมใหม่กลับมองว่าเสรีนิยมใหม่คือโครงการทางการเมืองที่มุ่งสถาปนา
เงื่อนไขของการสะสมทุนและฟ้ืนฟูอ านาจของชนชั้นน าทางเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่ (เดวิด ฮาร์วี , 2555) หรือ เสรี
นิยมใหม่ในฐานะเทคโนโลยีของการปกครอง (Ong, 2006) ที่ได้สร้างการยกเว้นที่เอ้ือให้เกิดความสามารถใน
การสะสมทุนได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นยกเว้นจากกฎหมาย ยกเว้นจากการปกครองของรัฐ ยกเว้นจากภาษี 
ยกเว้นจากการคุ้มครองแรงงานตามกฎหมาย  

                                                           
9 ข้อมูลการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดตาก สะสม ณ วันที่ 11 กันยายน 2560 มีจ านวนโรงงาน 700 โรงงาน 
ประกอบด้วย 21 ประเภทอุตสาหกรรม เงินลงทุนท้ังสิ้น 19, 944 ล้านบาท และมีจ านวนแรงงาน 52,180 คน โดยอ าเภอแม่
สอดมีจ านวนโรงงาน 410 โรงงาน เงินลงทุนท้ังสิ้น 7,306.047 ล้านบาท และจ านวนแรงงาน 46,753 คน  
เข้าถึงข้อมูลได้จาก: http://www.industry.go.th/tak/index.php/activityreport/2016-06-07-06-21-25/22916-11-
2560-1/file 
10 ข้อมูลธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ของการลงทุนต่างชาติ มูลค่าทุนจดทะเบียนของ
ชาวต่างชาติในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก มีมูลค่าทั้งสิ้น 555.53 ล้านบาท คิดเป็น 12% ของมูลค่าทุนทั้งหมด ซึ่งประเทศที่
มีมูลค่าทุนจดทะเบียน (ลบ.) สู งสุด 5 อันดับแรก ได้แก่  1.  ไต้หวัน 172.86 (31% ) 2. ฮ่องกง 56.49 (10% )  
3. ญี่ปุ่น 52.12 (9%) 4. เมียนมา 41.45 (7%) 5. จีน 23.01 (4%) ประกอบด้วยประเภทธุรกิจที่ต่างชาติลงทุนสูงสุด 5 อันดับ
แรก ได้แก่ 1. ผลิตเครื่องจักร 105.00 (19%) 2. ผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ 63.85 (11%) 3. ผลิตชุดชั้นในและชุดนอน 
56.49 (10%) 4. ตัดเย็บเสื้อผ้าตามค าสั่งซื้อ 53.73 (10%) 5. ผลิตสิ่งทอ 46.00 (8%)  
เข้าถึงข้อมูลได้จาก: http://www.dbd.go.th/more_news.php?cid=1025 
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ตลอดช่วงสมัยของการเปลี่ยนแปลง พื้นที่ชายแดนแม่สอดถูกจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่เสรีนิยมใหม่
ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมาจนถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดในปัจจุบัน จากข้อมูลการ
สัมภาษณ์เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดมุ่งเน้นการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งด้านการคมนาคมขนส่ง ด้าน
ไฟฟ้า และด้านประปา ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.2562 ซึ่งการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษแม่สอดในปัจจุบันเป็นรูปแบบของการควบรวมกิจการ (Takeover) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเกี่ยวกับ
ธุรกิจสิ่งทอจากนักลงทุนเดิมในพ้ืนที่ทั้งชาวไทยและชาวจีน เพ่ือขอรับสิทธิประโยชน์ส าหรับการลงทุน 
(Investment Promotion Measures of Board of Investment: BOI) และการเตรียมความพร้อมด้าน
แรงงาน  

ดังนั้นจะพบว่าการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ชายแดนแม่สอดเกิดขึ้นภายใต้กระบวนการที่เปลี่ยนแปลงไป
จากการจัดล าดับชั้นของพ้ืนที่ ตั้งแต่พ้ืนที่ชายแดนในฐานะ frontier ไปสู่การเป็นพ้ืนที่ชายแดนในฐานะ 
border ทางด้านเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจของพ้ืนที่ชายแดน ทั้งจากยุทธศาสตร์ นโยบาย 
กรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค ซึ่งการเปลี่ยนแปลงล าดับชั้นของพ้ืนที่ชายแดนดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการ
ด ารงอยู่ของเสรีนิยมใหม่ในพ้ืนที่ชายแดนที่พยายามเข้ามาเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์อยู่ตลอดเวลา ใน
ขณะเดียวกันการเปิดให้มีการไหลเข้ามาของทุนอย่างเสรียังก่อให้เกิดพลวัตของการสะสมทุน รวมทั้งการ
ต่อรอง การเบียดขับ และความร่วมมือระหว่างทุนข้ามชาติกับทุนท้องถิ่นที่น าไปสู่การสะสมทุนในหลาย
รูปแบบ  
เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดในฐานะเทคโนโลยีการจัดการพื้นที่ 

งานศึกษาของ Aihwa Ong (2006) เสนอว่าเสรีนิยมใหม่ท าหน้าที่ในฐานะเทคโนโลยีในการจัดการ
พ้ืนที่ (Technology of zoning) สร้างสิ่งที่เรียกว่า สภาวะยกเว้น (Exception) อย่างน้อย 3 ประการด้วยกัน
คือ ยกเว้นพ้ืนที่ ยกเว้นกรอบกฎหมาย และ ยกเว้นจากการคุ้มครองพลเมือง เพ่ือให้ตลาดเข้ามาท างานได้
อย่างเต็มที่ ดังเช่นกรณีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งไม่เหมือนกับเขตอ่ืนๆ ทั่วประเทศ เขตเศรษฐกิจพิเศษคือการขีด
วงพ้ืนที่เฉพาะออกจากการจัดการทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและด้านอ่ืนๆของประเทศ  

ส าหรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย เขตเศรษฐกิจพิเศษกลับเป็นสิ่งที่รัฐเข้ามา
ด าเนินการได้อย่างเต็มที่และใช้กลไกของรัฐในการจัดการพื้นที่ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย
ที่ก าลังเกิดขึ้น นับว่าเป็นโมเดลทางเศรษฐกิจที่ถูกพัฒนามาอย่างยาวนาน ดังนั้นจิตนาการของไทยที่มีต่อเขต
เศรษฐกิจพิเศษจึงมีมานานแล้วนับตั้งแต่ พ.ศ. 2547 เพ่ือกระจายการพัฒนาไปสู่พ้ืนที่เฉพาะและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศในเวทีการค้าโลก (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2548) โดยตรรกะทั่วไปของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เป็นกระบวนการทางเศรษฐกิจที่รัฐเข้ามาเอ้ืออ านวยความสะดวกในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในฐานะตัว
ขับเคลื่อนตลาด แต่ในกรณีเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยมีความพิเศษเนื่องจากการด าเนินการของเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในประเทศไทยเริ่มพัฒนาอย่างรวดเร็วในยุคของรัฐบาล คสช. เนื่องจากมีการใช้ประกาศ -ค าสั่ง ภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 44  (ประกาศ-ค าสั่งเก่ียวกับการ
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ด าเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษตั้งแต่ พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 10 ฉบับ) ในการด าเนินการเขต
เศรษฐกิจพิเศษ อีกทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จัดตั้งในแต่ละพ้ืนที่ชายแดนไม่ได้จัดตั้งตามกลไกทางเศรษฐกิจ แต่
กรณีเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยสะท้อนให้เห็นว่าระบบการเมืองมีผลต่อการผลักดันให้เกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(เนื่องจากยังไม่มี พ.ร.บ. เขตเศรษฐกิจพิเศษ) ท าให้เห็นว่าจินตนาการว่าด้วยเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย
ถูกผลักดันให้เกิดขึ้นจริงผ่านกลไกทางการเมืองในยุคของรัฐบาล คสช. หากพิจารณาการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เพ่ือสร้างทุนนิยมชายแดน รัฐมีบทบาทในการควบคุมเหนือพ้ืนที่พรมแดนของรัฐเสมอ จากการวิเคราะห์
ชายแดนของ Niels Fold & Philip Hirsch (2009) พบว่าชายแดนเป็นพ้ืนที่ของการพัฒนาที่มีหลายแง่มุม 
หลายระนาบ และหลายมิติ ในช่วงหลังยุคสิ้นสุดสงครามเย็นชายแดนถูกวางอยู่บนยุทธศาสตร์ชาติท าให้รัฐ
สามารถที่จะเข้าไปควบคุมก ากับพ้ืนที่ชายแดนได้ ดังนั้นรัฐจึงมองพ้ืนที่ชายแดนเป็นพ้ืนที่ในการสะสมทุนของ
ชาติและกลายเป็นพ้ืนที่ที่เปิดให้ทุนเข้ามาเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาของชาติ ส าหรับรัฐในยุคทุนนิยมการท าให้
ชายแดนเป็น พ้ืนที่ของการพัฒนา โดยตัวมันเองแล้วจัดได้ว่าเป็นการแปลงทรัพยากรให้ เป็นสินค้า 
(commodification) ภายในพ้ืนที่ชายแดนประเภทหนึ่ง 

ส าหรับการจัดการพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เกิดการพัฒนา
และเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ11 โดยการเตรียมความพร้อม
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม รวมทั้งมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาที่ดิน
รองรับการลงทุน, ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS), มาตรการด้านแรงงานต่าง
ด้าว, มาตรการของกรมศุลกากร, มาตรการของกรมสรรพากร, มาตรการด้านสิทธิประโยชน์ของการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.), มาตรการส่งเสริมการลงทุนของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI), สินเชื่อส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (EXIM BANK) 

ในแง่นี้แสดงให้เห็นว่า การเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดเอ้ือต่อการสะสม
ทุนให้แก่บุคคลบางกลุ่มเท่านั้น กล่าวคือ มาตรการของรัฐสนับสนุนและมีความยืดหยุ่นให้กับนักลงทุนเช่น 
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) จัดตั้งขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นัก
ลงทุนได้อย่างรวดเร็วและครบวงจร นักลงทุนสามารถติดต่อหลายหน่วยงานได้ในที่เดียว เป็นศูนย์ให้บริการ
เบ็ดเสร็จในการให้ข้อมูลและประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการยื่นขอใบอนุญาตต่างๆ โดย
ให้บริการใน 3 ลักษณะคือ 1) ให้ข้อมูล ค าแนะน า และค าปรึกษา 2) รับเรื่อง ส่งต่อ และติดตาม 3) อนุมัติ 
อนุญาต (เฉพาะที่ด าเนินการแบบเบ็ดเสร็จได้โดยเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์)แต่ส าหรับมาตรการด้านแรงงานของรัฐ
กลับมีเงื่อนไขและข้อจ ากัดที่ชัดเจนเพ่ือควบคุมก ากับแรงงานข้ามชาติเพ่ือตอบสนองต่อทุนในพ้ืนที่ชายแดน 
กล่าวคือการจ้างคนต่างด้าวท างานในลักษณะชั่วคราวหรือตามฤดูกาล ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการ
ท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 โดยก าหนดแนวทางในการน าแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาเข้ามาท างาน
ในลักษณะไป-กลับ และให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ถือบัตรข้ามแดน (Border Pass) ได้รับอนุญาตให้

                                                           
11 ดูเพิ่มเติมในคู่มือการลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (2560) 
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อยู่ในพื้นที่ อ.แม่สอด อ.แม่ระมาด และ อ.พบพระ ได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน และ/หรือ ไม่เกินใบอนุญาตท างาน
ที่อนุญาตดังนั้นเสรีนิยมใหม่ในฐานะเทคโนโลยีการจัดการพ้ืนที่ของเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนแม่สอด
จึงด าเนินไปภายใต้การใช้อ านาจต่างระดับของรัฐ ที่เอ้ือประโยชน์ต่อทุนแต่ควบคุมก ากับแรงงาน 
 
อ านาจต่างระดับกับการจัดการแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ชายแดน 

การจัดการแรงงานข้ามชาติในพ้ืนที่ชายแดน รัฐพยายามสร้างความหมายของพลเมืองโดยปรับ
พลเมือง (แรงงานข้ามชาติ) ให้ตอบสนองต่อทุนนิยมเสรีนิยมใหม่ กล่าวคือ รัฐควบคุมก ากับแรงงานข้ามชาติ
อย่างเข้มงวดเพ่ือไม่ให้แรงงานเกิดการเคลื่อนย้ายเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของทุนในพ้ืนที่ชายแดน 
แนวคิดว่าด้วยความเป็นพลเมืองของรัฐไทยเกิดข้ึนควบคู่กับแนวคิดรัฐชาติสมัยใหม่ ดังนั้นแนวคิดเรื่องพลเมือง
ของรัฐไทยจึงผูกติดอยู่กับการเป็น “คนชาติ” (nation) และ “สัญชาติ” (nationality) ซึ่งหมายถึงการเป็น
สมาชิกของชาติ สัญชาติถือว่าเป็นเครื่องมือส าคัญที่รัฐไทยสมัยใหม่หยิบยืมมาจากโลกตะวันตกเพ่ือรับรอง
ความเป็น “คนชาติ” และเพ่ือให้สิทธิพลเมืองฉบับเต็มซึ่งครอบคลุมกว้างขวางกว่าสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานแก่
บุคคลที่เป็นคนชาติ เพราะฉะนั้นการไม่มีสัญชาติหรือการไม่เป็น “คนชาติ” อาจหมายถึงการเข้าไม่ถึงสิทธิที่
เท่าเทียมกับคนอ่ืนๆ ที่เป็นคนชาติของรัฐ (สุชาดา ทวีสิทธิ์, 2554: 11) 

ในกรณีของพ้ืนที่ชายแดนแม่สอดพบว่า รัฐใช้วิธีการโดยผ่านนโยบายและกลไกของรัฐที่หลากหลาย
เพ่ือควบคุมก ากับพ้ืนที่ชายแดน ซึ่งในการควบคุมก ากับแรงงานข้ามชาติ รัฐไทยยึดถือสถานะของความเป็น
พลเมืองตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้แรงงานข้ามชาติถูกกีดกันออกจากการเป็นพลเมืองของรัฐ 
นโยบายส าหรับการจัดการแรงงานข้ามชาติของรัฐไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สอดคล้องไปกับข้อค้นพบของ 
กฤตยา อาชวนิจกุล และคณะ (2540) ว่านโยบายแรงงานข้ามชาติของรัฐไทยเป็น การด าเนินงานอยู่ในระบบ
การจัดการของรัฐที่มีลักษณะการท างานตามจารีต ปฏิบัติกันไปตามตัวบทของกฎหมายที่ประกาศใช้เป็นระยะ
ตามกระแสที่เกิดขึ้นของโลก และตามทัศนคติความเชื่อของผู้กุมอ านาจรัฐแต่ละยุคสมัยไป ดังนั้นนโยบายการ
จัดการแรงงานข้ามชาติของรัฐไทยจึงเป็นไปในทิศทางของการจัดการแรงงานข้ามชาติในระยะสั้น ชั่วคราว 
และจัดการปัญหาเฉพาะหน้า แต่ไม่สามารถจัดการกับปัญหาแรงงานข้ามชาติในระยะยาวได้อย่างแท้จริง  

ข้อมูลจากการลงพ้ืนที่ภาคสนามและสัมภาษณ์กลุ่มแรงงานข้ามชาติในแม่สอดผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์
กลุ่มแรงงาน 2 กลุ่มที่ประสบปัญหาที่แตกต่างกัน กลุ่มแรกคือแรงงานชาวพม่าที่อยู่ระหว่างการเจรจากับ
นายจ้างเรื่องการเลิกจ้างกลุ่มแรงงานดังกล่าว พบว่าเหตุผลหลักที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปท างานที่อ่ืนได้
เนื่องจาก เมื่อเข้ามาท างานแล้ว นายจ้างยึดหนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตท างานตัวจริงเอาไว้ โดยที่แรงงานมี
เพียงส าเนาติดตัวเท่านั้น ท าให้แรงงานไม่กล้าออกไปหางานท าที่อ่ืนและไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างเพ่ือหางาน
ท าใหม่ไม่ได้ หรือแม้กระทั่งกระบวนการของการท าเอกสารเพ่ือท างานอย่างถูกกฎหมาย เมื่อก่อนนายจ้างจะ
เป็นผู้พาแรงงานไปท าเอกสาร แต่ปัจจุบันแรงงานต้องหาช่องทางท าเอกสารและออกเงินด้วยตัวเองทั้งหมด ซึ่ง
กระบวนการท าเอกสารดังกล่าวเป็นกระบวนการที่มีค่าใช้จ่ายสูงและต้องใช้ระยะเวลาในการท าเอกสารแต่
เพราะเงื่อนไขที่จ ากัดของการท างานท าให้แรงงานไม่สามารถลางานได้ จึงต้องพ่ึงระบบนายหน้าในการจัดการ
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กระบวนการทั้งหมด จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่ากลไกของรัฐได้เอ้ือประโยชน์ต่อทุนและผลักภาระไปสู่
แรงงานข้ามชาติแทบทั้งหมด ซึ่งท าให้ทุนสามารถขูดรีดแรงงานได้อย่างเต็มที่ ส่วนกลุ่มที่สองคือแรงงานชาว
พม่ามุสลิมที่อยู่ในชุมชนมุสลิมแห่งหนึ่งของอ าเภอแม่สอด พบว่าการที่แรงงานไม่สามารถท าบัตรได้เพราะต้อง
ผ่านการพิสูจน์สัญชาติก่อน ถึงแม้จะมีเอกสารครบทุกอย่าง แต่ด้วยความที่กลุ่มคนดังกล่าวเป็นมุสลิม ท าให้
ทางการพม่าปฏิเสธที่จะท าเอกสารให้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องเชื้อชาติของประเทศพม่าที่
ไม่ยอมรับชาวมุสลิมเป็นพลเมืองของรัฐ ดังนั้นปัญหาที่ส าคัญของแรงงานในการด าเนินชีวิตและหางานท าใน
ประเทศไทยคือ นายจ้าง นายหน้า และระบบบัตร 

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นรัฐไทยได้ประกาศพระราชก าหนดแรงงานต่างด้าวฉบับใหม่ “พระราช
ก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560” โดยให้เหตุผลว่ากฎหมายที่เกี่ยวกับการ
ท างานของ “คนต่างด้าว” ที่มีอยู่มีบทบัญญัติที่ไม่ครอบคลุมการบริหารจัดการการท างานของ “คนต่างด้าว” 
ทั้งระบบ ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากไม่มีการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวอย่างเร่งด่วนจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงด้านแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ซึ่งชี้ให้เห็น
ว่าในด้านหนึ่ง รัฐไทยยังยึดถือสถานะของความเป็นพลเมืองตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งกีดกัน และ
เลือกปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติอยู่ตลอดเวลา แต่อีกด้านหนึ่งก็มองว่าแรงงานข้ามชาติถูกกฎหมายในฐานะ
พลเมืองทางเศรษฐกิจที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเท่านั้น 

แม้แรงงานข้ามชาติจะเป็นพลังส าคัญทางเศรษฐกิจของไทย แต่ส่วนใหญ่แรงงานข้ามชาติมักถูก  จอง
จ าให้ตกอยู่ในฐานะผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย และกลายเป็นปัญหาตามมา ซึ่งรัฐไทยได้เห็นถึงปัญหาที่
เกิดข้ึน และเริ่มปรับเปลี่ยนนโยบายและมาตรการต่างๆเพ่ือจัดการกับปัญหาเหล่านั้นเรื่อยมา แม้ว่านโยบายรัฐ
จะมีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้แรงงานข้ามชาติกลายเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมาย แต่ยังคงมีแรงงาน
ข้ามชาติจ านวนมากที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้ เนื่องด้วยค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนที่สูงและมีขั้นตอนที่
ยุ่งยาก (อานันท์ กาญจนพันธุ์ และ ชัยพงษ์ ส าเนียง, 2557: 75-76) ส าหรับแรงงานข้ามชาติในพ้ืนที่ชายแดน
แม่สอดนั้นยังผูกติดอยู่กับเรื่องค่าแรงงานที่ต่ า รวมถึงการไม่ได้รับสวัสดิการตามสิทธิที่แรงงานควรได้รับ 

จากข้อมูลที่กล่าวไปข้างต้น การที่แรงงานข้ามชาติอยู่ในฐานะพลเมืองทางเศรษฐกิจแต่ไม่ได้เป็น
พลเมืองในแง่ของการสังกัดภายในรัฐชาตินั้น แสดงให้เห็นว่าวิธีการที่รัฐจัดการกับแรงงานข้ามชาติ รัฐมอง
แรงงานข้ามชาติเป็นเพียงวัตถุและสินค้า ซึ่งเป็นการลดทอนความเป็นมนุษย์ และมองว่าแรงงานข้ามชาติเป็นผู้
ซึ่งไม่ใช่พลเมืองของรัฐแต่เป็นเพียงสิ่งที่ตอบสนองต่อทุนในพ้ืนที่ชายแดน ดังนั้นการที่รัฐจะตรึงแรงงานข้าม
ชาติให้รับใช้ทุนในพ้ืนที่ชายแดนก่อให้เกิดกระบวนการควบคุมก ากับเชิงราชการ (bureaucratization) ในการ
ควบคุมจัดการแรงงานให้อยู่ติดที่ ไม่เคลื่อนย้าย เพ่ือง่ายต่อการปกครอง โดยการที่รัฐพยายามหากลไกเพ่ือมา
ควบคุมก ากับ ไม่ว่าจะเป็น การออกนโยบายและมาตรการการจัดการแรงงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การ
ท าบัตรประจ าตัวชนิดต่างๆของแรงงานข้ามชาติที่ต้องผ่านขั้นตอนและกระบวนที่ยุ่งยาก เพ่ือท าให้แรงงานเสรี
กลายเป็นแรงงานที่ถูกจ ากัดอยู่เฉพาะในพ้ืนที่ชายแดนและเป็นแรงงานชายแดนไปโดยปริยาย  
สรุป  
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การสร้างชายแดนเสรีนิยมใหม่ภายใต้การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในฐานะเทคโนโลยีจัดการพ้ืนที่ 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 2 มิติ คือ 1) มิติเชิงพ้ืนที่ เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนที่ด้วยการเพ่ิมหรือเปลี่ยน
มูลค่าของพ้ืนที่ที่สร้างผลต่อการใช้ทรัพยากร ก่อให้เกิดการสูญเสียพ้ืนที่เกษตรกรรมและถูกแทนที่ด้วยเขต
อุตสาหกรรม แต่การด าเนินงานดังกล่าวกลับด าเนินไปอย่างล่าช้า เนื่องจากชาวบ้านบางกลุ่มยังอยู่ระหว่างการ
เจรจาต่อรองซึ่งภายใต้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีการเตรียมความพร้อมด้านอ่ืนๆควบคู่ไปด้วย ไม่ว่าจะเป็น 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม การจัดการด้านสาธารณูปโภค และการจัดตั้งศูนย์เบ็ดเสร็จด้าน
การลงทุน เพ่ือให้การเปลี่ยนแปลงไปสู่พ้ืนที่เมืองสมัยใหม่ เพ่ือขยายการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของ
ประเทศ ในแง่นี้แสดงให้เห็นว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแม่สอดไม่ใช่การสร้างพ้ืนที่ใหม่แต่เป็นการท าให้
พ้ืนที่ชายขอบของชายแดนกลายเป็นพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ตามนโยบายของรัฐที่พัฒนามาอย่าง
ต่อเนื่อง 2) มิติเชิงความสัมพันธ์ทางอ านาจ ก่อให้เกิดการใช้อ านาจรัฐที่เข้มงวดขึ้นในการควบคุมก ากับแรงงาน
ข้ามชาติ โดยการตรึงแรงงานข้ามชาติด้วยกลไกของรัฐด้วยนโยบายและระบบราชการเชิงเอกสาร เพ่ือสร้าง
หลักประกันด้านแรงงานให้กับกลุ่มทุนใหม่ที่เข้ามาลงทุนในเขตพ้ืนที่ชายแดนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแสดงให้
เห็นว่า ในขณะที่มีการเปิดให้เข้ามาของทุนอย่างเสรีโดยปราศจากเงื่อนไขหรือมีข้อก าหนดที่ยืดหยุ่น แต่ใน
พ้ืนที่ชายแดนกลับมีการใช้อ านาจรัฐอย่างเข้มงวดในการควบคุมก ากับแรงงานข้ามชาติ ดังนั้น การเปิด
พรมแดนเสรีทางเศรษฐกิจจึงด าเนินไปภายใต้การเปลี่ยนบทบาทของรัฐในการใช้อ านาจต่างระดับ เพ่ือสร้าง
หลักประกันด้านแรงงานให้กับกลุ่มทุน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่เอ้ืออ านวยให้การเติบโตของทุนภายใต้ระบบเขต
เศรษฐกิจพิเศษสามารถด าเนินไปได้อย่างก้าวหน้า 
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แรงปรารถนากับผู้ประกอบการไทยข้ามแดน 
The Desire and Cross – Border Thai Entrepreneurs 

 
สุภกาญจน์ แสนค า1  ดร.รักชนก ช านาญมาก2  ดร.พัชรินทร์ ลาภานันท์3 

 
บทคัดย่อ 

ภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ (Neo-Liberal) ที่เข้ามามีบทบาทในการก าหนดกิจกรรม
ทางสังคมและเศรษฐกิจ ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศ และการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษบนพ้ืนที่ชายแดนที่มุ่งเน้นการลดกฎเกณฑ์ในการข้ามแดน กฎเกณฑ์การค้าต่างๆ ระหว่างพ้ืนที่
ชายแดน ท าให้พ้ืนที่ชายแดนโดยเฉพาะพ้ืนที่ชายแดนมุกดาหาร – สะหวันนะเขตกลายเป็นพ้ืนที่แห่งโอกาส
ส าหรับผู้ประกอบการไทยในการด าเนินธุรกิจข้ามแดน บทความนี้มีจุดประสงค์เพ่ือแสดงให้เห็นแรงปรารถนา
ของผู้ประกอบการไทยข้ามแดนที่ข้ามไปด าเนินธุรกิจในแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
คุณภาพในการศึกษา มีการรวบรวมข้อมูลทั้งจากเอกสารและเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผู้ประกอบการไทยข้ามแดน การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการไทยข้ามแดน ผลการศึกษาพบว่า นอกจากการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ
เสรีนิยมใหม่จะเป็นเงื่อนไขส าคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเป็นผู้ประกอบการไทยข้ามแดนแล้ว ยังมีแรง
ปรารถนาภายในตัวของผู้ประกอบการไทยข้ามแดนที่เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งที่ส าคัญ โดยแรงปรารถนาของ
ผู้ประกอบการไทยข้ามแดนมีคุณสมบัติส าคัญสองประการตามแนวคิดแรงปรารถนาของเดอลูซและกัตตารี 
ประการแรก ผู้ประกอบการไทยข้ามแดนมีแรงปรารถนาที่ ‘เชื่อมต่อ’ กับความทรงจ าในอดีต พ้ืนที่ดังกล่าว
เป็นพ้ืนที่แห่งความทรงจ าของผู้ประกอบการไทยข้ามแดน ประการที่สอง ผู้ประกอบการไทยข้ามแดนใช้แรง
ปรารถนา ‘เป็นพลัง’ ในการขับเคลื่อนเพื่อเริ่มต้นชีวิตในฐานะผู้ประกอบการ โดยผู้ประกอบการแต่ละคนต่างก็
มีแรงปรารถนาที่แตกต่างกัน  

 
ค าส าคัญ : ผู้ประกอบการไทยข้ามแดน, พ้ืนที่ชายแดนมุกดาหาร – สะหวันนะเขต, แรงปรารถนา, เสรีนิยม
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Abstract 

 Under the Neo-Liberal economic development has a role in determining the social 
and economic activities. The whole economic development under international cooperation 
and the development of special economic zones on the border areas, which focus on 
reducing border crossing rules. Rules for trade between the area border, The development 
of special economic zones on the border areas that focus on reducing regulations on 
roaming. Various trade rules The border area Making the border areas, especially border 
areas Mukdahan - Savannakhet area as an area of opportunity for entrepreneurs to conduct 
business across borders Thailand. The study applies qualitative methodological approach. 
The data were collected from documents, in-depth interviews and participant and non-
participant observation. Research results showed the neoliberal economic model is an 
important condition affect to Cross – Border Thai Entrepreneurs. There is also the desire of 
Cross – Border Thai Entrepreneurs is also one of the important conditions. The desire of 
Cross – Border Thai Entrepreneurs are two important concepts desire of Deleuze and 
Guattari. First, Cross – Border Thai Entrepreneurs have a strong desire to 'connect' with 
memories. That areas such as the Memorial of Cross – Border Thai Entrepreneurs. Second, 
Cross – Border Thai Entrepreneurs desire to 'power' to drive to begin life as an 
entrepreneur. By individual entrepreneurs who have the desire to be different. 
 
Keywords : Cross – Border Thai Entrepreneurs, border areas Mukdahan – Savannakhet, 

desire, Neo-Liberal 
 

 

1. บทน า 
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ ภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
และการเกิดขึ้นประชาคมอาเซียน ท าให้เห็นการจัดการของรัฐในการจัดสรรพื้นที่ชายแดนที่แต่เดิมเป็นพ้ืนที่ที่
เข้าไม่ถึงให้กลายเป็นพ้ืนที่พิเศษเพ่ือรองรับการพัฒนา ด้วยความได้เปรียบอันเนื่องมาจากท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ที่
เอ้ือประโยชน์ต่อการขนส่งสินค้าและบริการ พ้ืนที่ชายแดนจึงถูกให้ความส าคัญและถูกพัฒนาให้เป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ (ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, 2559) ปรากฏการณ์ดังกล่าวนอกจากจะท าให้เห็นรูปแบบการ
จัดการเศรษฐกิจของรัฐบนพ้ืนที่ชายแดนแล้ว ยังท าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจบนพ้ืนที่
ชายแดน อันเนื่องมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้ระบบเสรีนิยมใหม่  (Neo-Liberal) ที่เข้ามามีบทบาทใน
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การก าหนดกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการลดกฎเกณฑ์ในการข้ามแดน กฎเกณฑ์การค้าต่างๆ 
ระหว่างพ้ืนที่ชายแดน รัฐจึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้มีอ านาจควบคุมดูแลระบบแบบเบ็ดเสร็จเป็นผู้
อ านวยความสะดวกและสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศให้ด าเนินไปอย่างเสรี ส่งผลให้เส้นพรมแดนรัฐชาติมีความ
พร่าเลือนลง เกิดการเคลื่อนย้ายถ่ายเทของทุน แรงงาน นักท่องเที่ยวและข้อมูลข่าวสาร (จักรกริช สังขมณี,  
2555) ดังนั้นเมื่อพ้ืนที่ชายแดนกลายเป็นเป้าหมายของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของภาครัฐและภาคเอกชน 
ทั้งเส้นทางการค้าระหว่างอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ย่อมส่งผลต่อชุมชนชายแดน 
โดยส่งผลต่อระบบคิดและวิถีชีวิตดั้งเดิมของผู้คนในท้องถิ่น  
 ผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบนพ้ืนที่ชายแดน ท าให้จังหวัดที่มีเขตติดต่อกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
คือ การเกิดขึ้นของสะพานมิตรภาพไทย – ลาว ถึง 4 แห่ง ได้แก่ สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 ใน
จังหวัดหนองคาย สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2 ในจังหวัดมุกดาหาร สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่ง
ที่ 3 ในจังหวัดนครพนม และสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 4 ในจังหวัดเชียงราย จากสิ่งก่อสร้างอันเป็น
รูปธรรมนี้สะท้อนให้เห็นว่านโยบายการพัฒนาระหว่างประเทศของไทย ได้ให้ความส าคัญและสนับสนุนให้เกิด
การขยายตัวทางการค้าการลงทุนกับ สปป.ลาว อย่างเข้มข้น ท าให้เกิดปรากฏการณ์การเดินทางเคลื่อนย้าย
ข้ามพรมแดนรัฐชาติของผู้คน สินค้า ข่าวสารและเทคโนโลยีต่างๆ อย่างรวดเร็ว (อรัญญา ศิริผล, 2556) 
 การเชื่อมโยงทางกายภาพของพ้ืนที่ด้วยระบบโทรคมนาคม เชื่อมโยงเศรษฐกิจด้วยระบบตลาดและทุน
ข้ามชาติ ตลอดจนเชื่อมโยงความคิดของผู้คนในภูมิภาคด้วยระบบการศึกษาและการพัฒนาสังคมไปสู่ความ
ทันสมัยผ่านการท าให้เป็นอุตสาหกรรม ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงจึงกลายเป็นเวทีให้ตัวแสดงมากมายไม่ว่าจะเป็นรัฐ
หรือบริษัทเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแสวงหาผลประโยชน์เพ่ือก าหนดทิศทางตามแนวทางการพัฒนาจาก
ผู้ที่มีอ านาจเหนือกว่า ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ชายแดน โดยเฉพาะชายแดนไทย-ลาว ที่มีความสัมพันธ์ทางสังคม
และเศรษฐกิจกันมาอย่างยาวนาน ได้กลายเป็นพ้ืนที่แห่งโอกาสส าหรับผู้ประกอบการไทยท้องถิ่นและ
ผู้ประกอบการไทยจากพ้ืนที่อ่ืน เข้ามาแสวงหาโอกาสในการด าเนินธุรกิจข้ามแดน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
การกลายเป็นผู้ประกอบการไทยข้ามแดน บนพ้ืนที่ชายแดนมุกดาหาร – สะหวันนะเขต สปป.ลาว ที่ได้ด าเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจบนพื้นที่แห่งนั้นหลายราย  
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการกลายเป็นผู้ประกอบการไทยข้ามแดน เพ่ือท าความเข้าใจ
เงื่อนไขในการตัดสินใจของผู้ประกอบการไทยข้ามแดน ที่ข้ามไปด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีความ
แตกต่างทางโครงสร้างทั้งทางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม อันเป็นเงื่อนไขส าคัญ
ในการด าเนินธุรกิจ พร้อมกับการท าความเข้าใจเงื่อนไขเชิงผู้กระท าการที่สนับสนุนต่อการกลายเป็น
ผู้ประกอบการไทยข้ามแดน ไม่ว่าจะเป็นภูมิหลังหรือประสบการณ์ชีวิตและสถานภาพทางเศรษฐกิจของ
ผู้ประกอบการไทยข้ามแดน ที่ส่งผลต่อการกลายเป็นผู้ประกอบการไทยข้ามแดน โดยมองว่าผู้ประกอบการไทย
ข้ามแดนจะต้องเป็นผู้กระท าการที่ตัดสินใจภายใต้โครงสร้างต่างๆ ผนวกกับแรงปรารถนาภายในของ
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ผู้ประกอบการไทยข้ามแดนที่เป็นแรงผลักดันในการตัดสินใจข้ามไปด าเนินธุรกิจในแขวงสะหวันนะเขต สปป.
ลาว  
 
2. ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เกี่ยวกับประวัติชีวิต ประสบการณ์การด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ
ไทยข้ามแดน มีการสังเกตการณ์ทั้งแบบมีส่วนร่วม (participant observation) และแบบไม่มีส่วนร่วม (non-
participant observation) ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้ประกอบการไทยข้ามแดนบนพ้ืนที่ชายแดนไทย – ลาว โดย
เน้นศึกษาผู้ประกอบการสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจการค้า ที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตหรือ
เป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจบริการ ที่ท าธุรกิจในสาขาการ
บริการต่างๆ เช่น ร้านอาหาร การท่องเที่ยวและสันทนาการ เป็นต้น พ้ืนที่ในการศึกษา คือ พ้ืนที่ชายแดน
จังหวัดมุกดาหาร และพ้ืนที่ชายแดนแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ซึ่งเป็นที่ตั้งของธุรกิจการค้า และธุรกิจ
บริการของผู้ประกอบการไทยข้ามแดน  
 
3. ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาแบ่ งออกเป็นสองส่วน ได้แก่  3.1) การพัฒนาเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ กับ
ผู้ประกอบการไทยข้ามแดน 3.2) แรงปรารถนากับผู้ประกอบการไทยข้ามแดน ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 ผู้ประกอบการไทยข้ามแดน เป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ตัดสินใจข้ามพรมแดนจากถิ่นฐานบ้านเกิด ไป
ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจบนพ้ืนที่ที่ต่างจากบ้านเกิดเมืองนอน คือ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว เป็นที่ตั้ง
ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะหวัน – เซโน ที่มีการพัฒนาและมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของ สปป.
ลาว ซึ่งมีความแตกต่างทางโครงสร้างทั้งทางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดย
งานศึกษานี้ได้ท าการวิเคราะห์เงื่อนไขที่ส่งผลต่อการกลายเป็นผู้ประกอบการไทยข้ามแดนของผู้ประกอบการ
ไทยข้ามแดน พบว่า การกลายเป็นผู้ประกอบการไทยข้ามแดนหรือกว่าที่จะมาเป็นผู้ประกอบการไทยข้ามแดน
ได้นั้น มีเงื่อนไขส าคัญใหญ่ๆ สองประการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ประการแรก คือ เงื่อนไขเชิงโครงสร้าง คือ 
การพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้ระบบเสรีนิยมใหม่ การพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนให้กลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดย
การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบทางการค้าเพ่ือจูงใจผู้ประกอบการในการลงทุนท าธุรกิจ   รวมทั้งสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจทั้งของไทย และของ สปป.ลาว ประการที่สอง คือ เงื่อนไขเชิงผู้กระท าการที่สนับสนุนต่ อการ
กลายเป็นผู้ประกอบการไทยข้ามแดน ได้แก่ ภูมิหลังหรือประสบการณ์ชีวิต สถานภาพทางเศรษฐกิจ และแรง
ปรารถนาภายในตัวของผู้ประกอบการไทยข้ามแดนที่ส่งผลต่อการกลายเป็นผู้ประกอบการไทยข้ามแดน โดย
มองว่าผู้ประกอบการไทยข้ามแดนจะต้องเป็น “ผู้กระท าการ” ที่ตัดสินใจภายใต้ “โครงสร้าง” ต่างๆ 
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 3.1) การพัฒนาเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่กับผู้ประกอบการไทยข้ามแดน 
 การข้ามพรมแดนเป็นกิจกรรมทางสังคมและทางเศรษฐกิจของชุมชนชายแดนที่มีการเคลื่อนย้ายไปมา
อยู่ตลอดเวลา จากงานศึกษาทางวิชาการของ จักรกริช สังขมณี (2555) เรื่อง ชุมชนทางการค้า กับการสร้าง/
สลายเส้นแบ่งพรมแดน ที่สนใจปรากฏการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจของผู้คนชายแดนกับการคงอยู่ของอ านาจ
รัฐในการควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆ บนพ้ืนที่ชายแดนพบว่า มีงานศึกษาทางวิชาการที่สนใจประเด็นดังกล่าวใน
สองขั้วความคิด กลุ่มแรกคือกลุ่มที่ตั้งฐานการมองพื้นที่ชายแดนผ่านกรอบการศึกษาเศรษฐกิจเสรีนิยม โลกาภิ
วัตน์ (Globalization Neo-liberal Economics) ที่มองว่าความพร่าเลือนของเส้นพรมแดนที่มากขึ้นเป็นผล
มาจากการเคลื่อนย้ายถ่ายเทของทุน แรงงาน นักท่องเที่ยวและข้อมูลข่าวสาร ท าให้ขอบเขตทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่แต่เดิมถูกจ ากัดไว้ด้วยอ านาจอธิปไตยของรัฐนั้นก าลังสลายลงไปทุกที อีกกลุ่ม คือ 
กลุ่มที่มองว่าพรมแดนรัฐชาตินั้นยังไม่สลายไป แต่ยังคงท าหน้าที่ในการจัดระเบียบและก าหนดกฎเกณฑ์
ระหว่างประเทศอย่างเข้มแข็ง เพ่ือการขวางกั้นการไหลบ่าของปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม 
เพ่ือรักษาผลประโยชน์ให้กับประเทศของตนมากท่ีสุด  
 อย่างไรก็ตามยังมีงานศึกษาที่มองปรากฏการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจบนความเข้าใจที่ว่า พรมแดน
แต่ละแห่งย่อมมีลักษณะเฉพาะ เป็นพ้ืนที่ที่มีความส าคัญในแง่ที่อ านาจจากรัฐที่ร่วมมือกับทุน ในการสร้าง
ความชอบธรรมเพ่ือเข้ามาช่วงชิงประโยชน์บนพ้ืนที่ได้ พื้นที่ชายแดนจึงเป็นพ้ืนที่พบปะของความหลากหลาย
ในทุกๆ ด้าน (Anderson and O’Dowd, 1999 อ้างถึงใน จักรกริช สังขมณี, 2555) ทั้งนี้การท าความเข้าใจ
ความสัมพันธ์ทางอ านาจระหว่างรัฐและผู้คนสองฟากพรมแดนจึงไม่ได้เกิดจากระบอบโลกาภิวัตน์ในระบบโลก
เท่านั้น แต่ยังเกิดจากการปะทะกันในระดับท้องถิ่นด้วย ดังนั้นเราจึงควรศึกษาท าความเข้าใจพ้ืนที่ชายแดนแต่
ละแห่งเฉพาะกรณีไป 
 จากบริบทพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทย และพ้ืนที่แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่
มีความสัมพันธ์ทางด้านการค้าการลงทุนกันมาอย่างต่อเนื่อง มีการลงนามสถาปนาการเป็นเมืองคู่แฝดทาง
เศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2547 ในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาวแห่งที่ 2 
จุดเด่นของระบบเมืองคู่แฝด คือ การจับคู่กันระหว่างเมืองชายแดนที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจกับเมืองชายแดน
ประเทศเพ่ือนบ้านที่ตั้งติดกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับพ้ืนที่แบบข้ามพรมแดน ซึ่งน าไปสู่
ความร่วมมือในสาขาอ่ืน ๆ เช่น การขยายระบบโลจิสติกส์และการโยกย้ายฐานการผลิตอุตสาหกรรม หลังจาก
การสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาวแห่งที่ 2 เสร็จสิ้นท าให้สามารถเชื่อมโยงขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวถึง
กันได้อย่างสะดวกมากขึ้น มีการขยายกลุ่มการค้าการลงทุนระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง มีข้อตกลงในการเดินรถ
ขนส่งสินค้าและรถยนต์โดยสารเพ่ือการท่องเที่ยวระหว่างมุกดาหาร – สะหวันนะเขต และเนื่องจากพ้ืนที่ทั้ง
สองมีศักยภาพเป็นเมืองชายแดนที่ตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าตะวันออกสู่ตะวันตก หรือ East-West Economic 
Corridor (EWEC) คือ เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตามแนวตะวันออกถึงตะวันตก จากทะเลตะวันออกเมือง
ดานัง ประเทศเวียดนาม ไปสู่ทะเลตะวันตกในเมืองเมาะละแหม่ง ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งมีระยะทางทั้งหมด
ประมาณ 1,490 กิโลเมตร โดยเส้นทางสายนี้มีเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่ถึง 10 แห่ง ประกอบด้วย  1) เมาะละแห
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ม่ง 2) ผาอัน 3) เมียวดี 4) แม่สอด 5) มุกดาหาร 6) สะหวันนะเขต 7) แดนสะหวัน 8) ลาวบาว 9) กวางตริ 
10) ดานัง ส่งผลให้เส้นทาง EWEC สายนี้เป็นเส้นทางการค้าโดยแท้จริง พ้ืนที่ชายแดนไทย – ลาว บริเวณ
จังหวัดมุกดาหารและแขวงสะหวันนะเขตจึงเป็นพื้นที่แห่งโอกาสส าหรับผู้ประกอบการท้องถิ่นและนักลงทุนทั้ง
ในและต่างประเทศ (สมศักดิ์ สีบุญเรือง, 2559) 
 
 เงื่อนไขเชิงโครงสร้างกับผู้ประกอบการไทยข้ามแดน 
 การพัฒนาเศรษฐกิจและระบบคมนาคมดังกล่าว ส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยบน
พ้ืนที่ชายแดนไทย – ลาว อาทิ ธุรกิจร้านเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ของจังหวัดมุกดาหาร ที่เริ่มต้นด าเนินธุรกิจ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ซึ่งเป็นสมัยที่ยังไม่มีสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2 ในขณะนั้นได้ใช้วิธีขนส่งสินค้าไป
ยัง สปป.ลาว โดยใช้แพยานยนต์ สินค้าที่ส่งออกส่วนใหญ่เป็นเพียงเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเท่านั้น ต่อมาเมื่อมี
การเกิดขึ้นของสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2 ประกอบกับ สปป.ลาว มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
มากขึ้น บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่หลายรายได้ท าการไปตั้งสาขาสินค้าของตนเองที่ สปป.ลาว ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการด าเนินธุรกิจส่งออกสินค้า ท าให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินธุรกิจ
ด้วยการเดินทางข้ามแดนไปตั้งร้านของตนเองใน  สปป.ลาว เพ่ือส่งสินค้าจากไทยเข้าไปจ าหน่าย นอกจากนี้
การเกิดขึ้นของสะพานมิตรภาพไทย- ลาว แห่งที่ 2 ยังท าให้ธุรกิจภาคบริการการท่องเที่ยวที่ด าเนินธุรกิจโดย
ผู้ประกอบการท้องถิ่นได้รับโอกาสจากการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ส่งผลให้การเดินทางข้ามพรมแดนสะดวก
มากยิ่งขึ้น กิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่างไทย – ลาว – เวียดนาม จึงได้รับความสนใจจากกลุ่มนักท่องเที่ยว
มากขึ้น ซึ่งในการด าเนินธุรกิจภาคบริการการท่องเที่ยวผู้ประกอบการไทยจะต้องเข้าไปสร้างความสัมพันธ์กับคู่
ค้าลาว และเวียดนาม อีกทั้งยังมีผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวบางส่วนที่เข้าไปตั้งสถานประกอบการใน
แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว เช่น โรงแรม โฮสต์เทล เป็นต้น  
 ปัจจุบันมีผู้ประกอบการไทยหลายรายที่เริ่มเข้าไปด าเนินธุรกิจในลาวเพ่ือตอบสนองกับวิถีชีวิตและ
การใช้จ่ายของคนลาวที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัยและมีความเป็นสังคมเมืองมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
ธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร การค้า และการบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดขึ้นของสถาน
ประกอบการธุรกิจการค้า อาทิ การจ าหน่ายอาหารส าเร็จรูป สินค้าแฟชั่น รวมทั้งอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น และสถานประกอบการธุรกิจการบริการ  อาทิ 
ร้านอาหารญี่ปุ่น ร้านอาหารไทย ร้านอาหารเกาหลี ร้านอาหารตะวันตก รวมถึงโรงแรม โฮลต์เทล และสถาน
บริการด้านความงามและการดูแลรักษาผิวพรรณ  ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากคนในพ้ืนที่ ดังนั้นใน
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งเป็นกลุ่มทุนในระดับท้องถิ่นที่สะท้อนให้เห็น
ถึงการใช้โอกาสจากการพัฒนาเศรษฐกิจของผู้ประกอบการไทยข้ามแดนที่สามารถข้ามไปด าเนินธุรกิจในแขวง
สะหวันนะเขต สปป.ลาวได้ โดยเน้นศึกษาผู้ประกอบการสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจการค้า ที่
ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตหรือเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และกลุ่มผู้ประกอบการ
ธุรกิจบริการ ที่ท าธุรกิจในสาขาการบริการต่างๆ เช่น การท่องเที่ยวและสันทนาการ เป็นต้น  
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 น้าอู๊ด ชายในวัย 45 ปี ผู้ประกอบการไทยข้ามแดนที่เป็นเจ้าของร้านตัดเสื้อ น าเข้าและจ าหน่ายสินค้า
แฟชั่น ได้เล่าให้ผู้วิจัยฟังว่า เขาเคยใช้ชีวิตอยู่ในวัยเด็กอยู่ที่จังหวัดมุกดาหาร เติบโตจากครอบครัวชาว
เวียดนามที่อพยพหนีภัยสงครามมาตั้งหลักปักฐานที่อ าเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนมในสมัยนั้น พ่อแม่มี
อาชีพเกษตรกรรม ปลูกผักตามตลิ่งริมฝั่งโขงเพ่ือเอาไปขายในตลาด ตอนเด็กๆ มี พ่ีน้องหลายคน จึงท าให้ทุก
คนในครอบครัวจะต้องดิ้นรนเพื่อเลี้ยงชีพตัวเองและครอบครัว ท าให้พ่ีน้องที่บ้านต้องออกเดินทางไปหางานท า
ที่กรุงเทพฯ เขาได้เริ่มท างานเป็นช่างซ่อมรถในอู่รถของคนรู้จัก ซึ่งเจ้าของอู่ก็เป็นคนไทยเชื้อสายเวียดนามที่
ย้ายถิ่นมาจากมุกดาหารเหมือนกัน และได้เรียนรู้วิชาการซ่อมรถอยู่สิบกว่าปีจนรู้สึกอ่ิมตัวจากการเป็นลูกจ้าง
ในกรุงเทพฯ จึงตัดสินใจกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่จังหวัดมุกดาหาร และเริ่มต้นจากการเปิดร้านซ่อมรถยนต์เป็น
ของตัวเอง  
 น้าอู๊ดเลือกที่จะเปิดร้านซ่อมรถยนต์เป็นของตัวเอง โดยเช่าอาคารพาณิชย์ 1 ห้อง ส าหรับเปิดเป็นอู่
ซ่อมรถยนต์ และใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย พบปะสังสรรค์กับเพ่ือนฝูงในมุกดาหารอยู่เป็นประจ า จนได้ตกหลุมรัก
กับหญิงสาวชาวสะหวันนะเขตที่ข้ามมาค้าแรงงานอยู่ตลาดอินโดจีน (ตลาดชายแดนจังหวัดมุกดาหาร) และได้
ตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันที่จังหวัดมุกดาหารเป็นเวลา 2 ปี ภรรยาจึงชวนให้ย้ายไปอยู่ที่สะหวันนะเขตเพราะเห็น
ช่องทางในการค้าขาย เพราะในช่วงนั้นการขนส่งสินค้าจากฝั่งไทยไปขายที่ สปป.ลาว สามารถท าได้สะดวกขึ้น 
เนื่องจากมีการสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 2 มุกดาหาร – สะหวันนะเขต อีกทั้งพ่ีสาวของน้าอู๊ดได้ท า
ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้าที่กรุงเทพฯ ท าให้พอรู้ช่องทางในการติดต่อรับสินค้ามาขายที่สะหวันนะเขต น้าอู๊ดและ
ภรรยาจึงตัดสินใจไปลงทุนเปิดกิจการร้านตัดเสื้อ ชุดสูท และน าเข้าเสื้อผ้าแบรนเนมมาขายในตลาดที่แขวง
สะหวันนะเขต และเนื่องจากภรรยาของน้าอู๊ดเป็นคนลาวสะหวันนะเขต ท าให้การท าสัญญาซื้อ/เช่าอาคาร
พาณิชย์ในลาวสามารถท าได้สะดวก อีกทั้งภรรยายังมีเครือข่ายพ่อค้าแม่ค้าทั้งในพ้ืนที่แขวงสะหวันนะเขตและ
แขวงอ่ืนๆใกล้เคียง ท าให้มีลูกค้าประจ าและร้านก็เป็นที่ยอมรับในลาวอีกด้วย ซึ่งถือว่าการค้าขายด าเนินไปได้
อย่างราบรื่น และประสบความส าเร็จ  
 การที่ผู้ประกอบการไทยข้ามแดนจะสามารถข้ามไปด าเนินธุรกิจในแขวงสะหวันนะเขตได้นั้น จะต้อง
ศึกษากฎระเบียบทางการค้าอย่างถูกต้อง เนื่องจากกฎระเบียบทางการค้าของแต่ละที่ก็จะแตกต่างกัน 
อย่างเช่น ในกรณีของน้าอู๊ดที่มีภรรยาเป็นชาวลาวท าให้สามารถท าสัญญาซื้ออาคารพาณิชย์เพ่ือเริ่มต้นท า
ธุรกิจได้ ในทางกลับกันหากผู้ประกอบการข้ามแดนที่ไม่มีภรรยาเป็นชาวลาว เขาจะสามารถซื้อหรือเช่าอาคาร
พาณิชย์ได้อย่างไร ผู้วิจัยจะกล่าวถึงกรณีของพ่ีอินดี้ที่สะท้อนให้เห็นถึงเงื่อนไขเชิงโครงสร้างที่ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการเป็นผู้ประกอบการไทยข้ามแดน 
 
 พ่ีอินดี้ ชายวัย 31 ปี ผู้ประกอบการไทยข้ามแดนที่เป็นเจ้าของร้านอาหารและเครื่องดื่มในแขวง
สะหวันนะเขต สปป.ลาว เล่าว่าวันแรกท่ีเห็นร้านคือวันที่พวกเขา (หุ้นส่วนทั้งหมด) ได้นั่งเรือข้ามฝั่งมาเดินเล่น
กันในย่านเมืองเก่าที่อยู่ตรงข้ามกับอ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ประมาณช่วงต้นปี พ.ศ. 2557 และได้เห็น
อาคารเก่าหลังหนึ่งติดป้ายประกาศขายและให้เช่า ซึ่งอาคารหลังนั้นตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสมกับการเป็น
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ร้านอาหารมาก กล่าวคือ ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมของถนน และอยู่ใจกลางเมือง ติดกับลานตลาดเย็นของเมืองไกร
สอนพรมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต ด้วยความที่เป็นวัยรุ่นและมีความฝันที่อยากเป็นเจ้าของกิจการอยู่แล้ว ท า
ให้พ่ีอินดี้ชวนเพ่ือนๆ ที่มาด้วยกันทั้งหมด 5 คน มาร่วมกันสร้างความฝันให้เป็นจริง และด้วยความโชคดีที่
รสนิยมและความฝันของกลุ่มเพ่ือนที่มาด้วยกันนั้น เป็นไปในทางเดียวกัน การตัดสินใจสร้างธุรกิจจึงเริ่มต้น
หลังจากนั้นไม่นาน  
 เมื่อได้ตัดสินใจลงทุนท าธุรกิจกันแล้ว สิ่งแรกที่เขาท าคือ การศึกษากฎหมายในการประกอบธุรกิจของ
คนต่างชาติในลาว เพราะลาวเป็นประเทศสังคมนิยมที่เพ่ิงเปิดประเทศได้ไม่นานนัก ด้วยรูปแบบการเมืองการ
ปกครองที่ไม่เหมือนกับที่ไทย ท าให้การเริ่มต้นธุรกิจมีอุปสรรคเล็กน้อย เนื่องจากชาวต่างชาติไม่สามารถเช่า
อาคารพาณิชย์ได้ ให้สิทธิเพียงแค่กับคนลาวเท่านั้น ท าให้พ่ีอินดี้และหุ้นส่วนทุกคนจะต้องใช้เครือข่ายทาง
สังคมที่ตนเองมีเป็นตัวช่วยในการประกอบธุรกิจ โดยการตามหาคนรู้จักที่สามารถคุยเจรจาเช่าอาคารกับคน
ลาวให้ได้ก่อน ซึ่งก็สามารถท าได้ส าเร็จด้วยการให้คนลาวที่ไว้ใจได้ลงชื่อเป็นผู้เช่าแทน 
 เมื่อเข้าเดือนที่ 2 ของการเปิดร้าน ทางร้านได้เชิญนักร้องชื่อดังจากไทยไปเปิดมินิคอนเสิร์ตที่ร้าน และ
ประชาสัมพันธ์ไปทั่วแขวงสะหวันนะเขต ท าให้วัยรุ่นทั้งหลายต่างพากันชมชมคอนเสิร์ตเป็นจ านวนมากจนล้น
ออกมานอกร้าน ซึ่งวันนั้นได้มีเจ้าหน้าที่จากทางการลาวเข้ามาตรวจสอบการประกอบธุรกิจ และเรียกค่า
ด าเนินการเป็นจ านวนเงินถึง 80,000 บาท แต่โชคดีที่วันนั้นมีลูกค้าที่เป็นคนไทย ซึ่งรู้จักกับเจ้าหน้าที่ทางการ
เข้าไปเจรจาต่อรองลดค่าด าเนินการลง ท าให้คืนนั้นทางร้านต้องจ่ายให้ 30,000 บาท เพ่ือให้ร้านสามารถ
ด าเนินการต่อไปได้ หลังจากนั้นทางการจึงส่งกฎเกณฑ์และข้อตกลง ในการประกอบธุรกิจร้านอาหารในลาว 
โดยกฎคร่าวๆ คือ จะต้องขายเครื่องดื่ม หรือเบียร์ลาวเป็นหลัก เบียร์ที่น าเข้าจากไทยจะต้องเสียภาษีให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย และเพลงที่เล่นในร้านจะต้องเป็นเพลงลาว 70% และเพลงต่างชาติ 30% นอกจากนี้จะต้องจ้าง
พนักงานในร้านที่เป็นคนลาวเท่านั้น 
 การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใต้กฎระเบียบทางการค้าของ สปป.ลาว ผู้ประกอบการไทยข้าม
แดนทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เมื่อได้ตัดสินใจลงทุนท าธุรกิจแล้ว สิ่งแรกที่
จะต้องท าในการเริ่มต้นธุรกิจคือการศึกษากฎหมาย กฎระเบียบทางการค้าของ สปป.ลาว เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินธุรกิจไปได้อย่างราบรื่น  
 “การศึกษากฎหมายในการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติในลาว เพราะลาวเป็นประเทศสังคมนิยมที่
เพ่ิงเปิดประเทศได้ไม่นาน ด้วยระบบการปกครองที่ไม่เหมือนกับที่ไทย ท าให้การเริ่มต้นธุรกิจมีอุปสรรค
เล็กน้อย คือ ชาวต่างชาติไม่สามารถเช่าอาคารพานิชได้ ให้สิทธิเพียงแค่กับคนลาวเท่านั้น” (พ่ีอินดี้ [ชื่อสมมติ], 
2559: สัมภาษณ์)  
  
 3.2) แรงปรารถนากับผู้ประกอบการไทยข้ามแดน 
 หัวใจส าคัญของแนวคิดว่าด้วย แรงปรารถนา (Desire) ของเดอลูซและกัตตารี อยู่ที่การให้ความส าคัญ
กับ  “แรงป รารถนา”  ใน ฐานะที่ เป็ น  “จั ก รไก /กล ไก”  ที่ มี คุณ สมบั ติ ส าคัญ สามประการ  คื อ  
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1) การเชื่อมต่อ 2) การไหลเวียน และ 3) เป็นพลัง (Diving force) ในการผลิตสร้างและขับดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและสังคม ดังนั้น “แรงปรารถนา” ส าหรับเดอลูซและกัตตารีจึง
ไม่ใช่เป็นเรื่องของการขาดและการแสวงหาส่วนที่ขาดมาเติมเต็มอย่างแนวจิตวิเคราะห์แต่เป็นเรื่องของการผลิต 
สร้าง และเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลา ที่ส าคัญความปรารถนาเป็นพ้ืนที่ที่ไม่ได้ด ารงอยู่ก่อน แต่ต้องสร้างให้เกิดขึ้น 
และเป็นความปรารถนาของการเชื่อมต่อที่ต้องการไปไกลกว่าเส้นแบ่งต่างๆ ที่ด ารงอยู่ (ศิลปะกิจ ตี่ขันติกุล,  
2559) 

แรงปรารถนาของผู้ประกอบการไทยข้ามแดนมีคุณสมบัติส าคัญสองประการตามแนวคิดแรงปรารถนา
ของเดอลูซและกัตตารี ประการแรก ผู้ประกอบการไทยข้ามแดนมีแรงปรารถนาที่ ‘เชื่อมต่อ’ กับความทรงจ า
ในอดีต พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่แห่งความทรงจ าของผู้ประกอบการไทยข้ามแดน ประการที่สอง ผู้ประกอบการ
ไทยข้ามแดนใช้แรงปรารถนา ‘เป็นพลัง’ ในการขับเคลื่อนเพ่ือเริ่มต้นชีวิตในฐานะผู้ประกอบการ โดย
ผู้ประกอบการแต่ละคนต่างก็มีแรงปรารถนาที่แตกต่างกัน  
 
 ผู้ประกอบการไทยข้ามแดนมีแรงปรารถนาที่ ‘เชื่อมต่อ’ กับความทรงจ าในอดีต 
 เฮียเล็ก ชายวัย 54 ปี ผู้เป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารและที่พัก ในแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว 
เล่าว่า ความทรงจ าในวัยเด็กเป็นสิ่งส าคัญที่สุดในการผลักดันให้เขาเข้ามาลงทุนท าธุรกิจในแขวงสะหวันนะเขต 
สปป.ลาว เฮียเล็กเกิดอยู่ในครอบครัวของพ่อค้าชาวจีน ที่อพยพหนีภัยสงครามมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ มาตั้ง
หลักปักฐานอยู่ที่อ าเภอมุกดาหารประเทศไทย โดยยึดอาชีพหลักในท าการค้าขายเรื่อยมาจนสามารถเปิดร้าน
ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา และจักรยานได้ และในยุคนั้นสะหวันนะเขตซึ่งเป็นเมืองท่าริมโขงที่ตั้งอยู่ตรงข้าม
กับอ าเภอมุกดาหารของประเทศไทยได้ถูกพัฒนาให้เป็นศูนย์รวมองค์กรของรัฐบาลและศูนย์การค้าลาวใต้ จึง
ท าให้สะหวันนะเขตเป็นศูนย์รวมของการค้าและคมนาคมที่รุ่งเรืองพ่อค้าแม่ค้าจากฝั่งอ าเภอมุกดาหารจะน า
สินค้าประเภทพืชผักผลไม้และเนื้อสัตว์ข้ามมาขายที่ฝั่งสะหวันนะเขต พ่อของเฮียเล็กจึงได้ตัดสินใจขยายธุรกิจ
จากฝั่งมุกดาหารมาเปิดกิจการที่สะหวันนะเขต โดยการเปิดร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิ กา และจักรยาน
เช่นเดียวกันกับที่มุกดาหาร นับตั้งแต่นั้นเฮียเล็กจึงได้ข้ามมาใช้ชีวิตในวัยเด็กท่ีฝั่งสะหวันนะเขต  
 ในขณะนั้นเฮียเล็กอายุประมาณเจ็ดขวบ พ่อของเฮียเล็กต้องการให้ลูกได้เข้าโรงเรียนสอนภาษาจีน 
เพราะพ่อคิดการณ์ไกลว่าภาษาจีนจะเป็นภาษาที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต มิตรภาพระหว่างเฮียเล็กกับเพ่ือนๆ ชาว
ลาวจึงเกิดขึ้นในระหว่างที่เรียนอยู่ในโรงเรียนจีน การด าเนินชีวิตก็ด าเนินต่อมาจนถึงอายุประมาน 13 ปี และ
บ่ายวันหนึ่งเฮียเล็กก็ได้รับจดหมายด่วนจากพ่ีชายที่มุกดาหาร เนื้อความในจดหมายระบุให้เฮียเล็กเก็บข้าวของ
กลับมุกดาหารสองวันหลังจากได้รับจดหมายเฮียเล็กก็นั่งเรือโดยสารไปยังมุกดาหาร หลังจากท่ีเฮียเล็กกลับมา
อยู่มุกดาหารได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ คณะปฏิวัติลาวก็ได้เข้ามายึดอ านาจการปกครองสะหวันนะเขตแบบ
เบ็ดเสร็จ ลาวประกาศปิดประเทศ ห้ามคนในประเทศเดินทางออก และห้ามคนจากต่างประเทศเดินทาง เข้า 
หากไม่ได้รับการอนุญาต อีกทั้งประชาชนฝั่งนั้นถูกควบคุมในทุกๆ กิจกรรม สถานีวิทยุในสะหวันนะเขตถูกห้าม
ไม่ให้เปิดเพลงไทยและเพลงสากล โรงหนังก็ถูกสั่งห้ามไม่ให้ฉายหนังต่างประเทศ บาร์และร้านเหล้าถูกสั่งให้ปิด
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กิจการเพราะถือว่าเป็นการมอมเมาประชาชน วัยรุ่นคนไหนแต่งตัวตามแฟชั่นตะวันตกจะถูกตักเตือน และต้อง
เปลี่ยนเป็นชุดผ้าซิ่นลาวตามแบบขนบอันดีงามของลาว  
 หลังจากเหตุการณ์ปฏิวัติลาวเกิดขึ้น ครอบครัวของเฮียเล็กจึงต้องกลับมาใช้ชีวิตที่มุกดาหาร ประเทศ
ไทย ส่วนเฮียเล็กก็ได้ตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพ่ือศึกษาต่อจนจบระดับมัธยม และเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยใช้ระยะเวลาเรียนกว่าแปดปี ในคณะบริหารธุรกิจ – เอกโฆษณา 
พร้อมทั้งเริ่มต้นท าแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเอง ในชื่อแบรนด์ “Blue Guy” ไปด้วย 
 การเริ่มต้นท าธุรกิจของเฮียเล็กในกรุงเทพฯ เริ่มขยับขยายจากร้านขายเสื้อผ้า เป็นร้านอาหาร
เวียดนามเล็กๆ ที่มีบรรยากาศความอบอุ่นเหมือนรับประทานอาหารอยู่บ้านเพ่ือนเป็นจุดขาย ชื่อร้าน “ใบ
เมี่ยง” โดยมีภรรยาของเฮียเล็ก ซึ่งเป็นลูกหลานชาวเวียดนามอพยพท่ีมุกดาหารเป็นผู้แม่ครัวที่ร้าน 
 เมื่อร้านใบเมี่ยงเปิดให้บริการมาจนถึงปีที่ 15 เฮียเล็กก็ได้ตัดสินใจปิดกิจการที่กรุงเทพฯ และย้าย
กลับไปเริ่มชีวิตใหม่ที่จังหวัดมุกดาหาร โดยการเปิดร้านอาหารและเครื่องดื่มและใช้ชื่อร้านว่า “ใบเมี่ยงอินมุก” 
เหตุผลในการตัดสินใจย้ายกลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มุกดาหารคือการต้องการท าความฝันให้เป็นความจริง ซึ่ง
ความฝันของเฮียเล็กคือ การได้เป็นเจ้าของโรงแรมเล็กๆ และเป็นคาเฟ่ส าหรับนั่งจิบกาแฟ ฟังเพลง 
รับประทานอาหาร โดยมีฉากหลังเป็นแม่น้ าโขง ประกอบกับช่วงนั้นลูกชายของเฮียเล็กก าลังจะจบการศึกษา
ระดับมัธยมปลายและต้องไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด ดังนั้นเฮียเล็กและภรรยาจึงตัดสินใจย้าย
กลับมาเปิดกิจการร้านใบเมี่ยงที่มุกดาหาร เพราะเห็นว่าเป็นบ้านเกิดเมืองนอนทั้งของเฮียเล็กและของภรรยา 
อีกทั้งรู้สึกอ่ิมตัวกับการใช้ชีวิตในเมืองหลวงแล้ว ความทรงจ าในอดีตและความฝันเรียกร้องให้เฮียเล็กกลับไป
ประกอบร่างให้กลายเป็นความจริง 
 เฮียเล็กกลับมาเช่าห้องแถวเล็กๆ หนึ่งห้องเพ่ือเปิดร้านใบเมี่ยงอินมุก พร้อมทั้งสร้างโรงแรมเล็กๆ ที่ฝั่ง
ตรงข้ามของร้านใบเมี่ยง ซึ่งเป็นที่ดินติดริมโขงตามความฝัน โรงแรมดังกล่าวเป็นโรงแรมสไตล์วินเทจ แนวตึก
โคโรเนียนของฝรั่งเศส ที่เฮียเล็กเก็บรายละเอียดต่างๆ ด้วยตัวเองทุกตารางนิ้ว โดยใช้ระยะเวลาสร้างจนแล้ว
เสร็จ พร้อมให้บริการประมาหนึ่งปี มีห้องพักให้บริการจ านวนห้าห้อง และมีร้านอาหารที่มีบรรยากาศอบอุ่น
และโรแมนติก คอยให้บริการส าหรับนักท่องเที่ยวและลูกค้าในท้องถิ่น ในชื่อ “สะหวันส าราญ” 

 การได้กลับไปใช้ชีวิตที่มุกดาหารของเฮียเล็ก ท าให้เฮียเล็กได้มีโอกาสข้ามไปเยี่ยมเยือนเพ่ือนฝูง และ
คนรู้จักที่สะหวันนะเขตอยู่บ่อยครั้ง การกลับไปยังพ้ืนที่ดังกล่าวท าให้เฮียเล็กเห็นความเปลี่ยนแปลงของ
สะหวันนะเขตอย่างมาก เมืองที่เคยเฟ่ืองฟูในสมัยที่เฮียเด็กๆ กลายเป็นเมืองร้างผู้ คน โรงหนังที่เคยเปิด
ให้บริการ กลับถูกทุบท าลาย สีสันและความมีชีวิตชีวาในความทรงจ าถูกท าลายไปด้วยกาลเวลา จึงเป็นสิ่งที่จุด
ประกายให้เฮียเล็ก ต้องการที่จะกลับไปเดิมสีสันและพัฒนาสะหวันนะเขตให้กลับมาเป็นดินแดนแห่งสวรรค์
เช่นเดิม ปัจจุบันเฮียเล็กได้ข้ามไปท าธุรกิจที่ สปป.ลาว แขวงสะหวันนะเขต โดยการเปิดกิจการโรงแรมและ
ร้านอาหารเช่นเดียวกับที่มุกดาหาร ในบริเวณเดียวกับที่เฮียเล็กเคยข้ามไปช่วยพ่อขายของ และเป็นชุมชนที่
เฮียเล็กเคยวิ่งเล่นตอนเด็กๆ ในสมัยที่ลาวก าลังเฟ่ืองฟู ความทรงจ าและความฝันจึงได้ประกอบร่างจน
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กลายเป็นความจริงอีกหนึ่งฝัน ในชื่อ “สุกสะหวันคาเฟ่” เป็นสถานที่ดูพระอาทิตย์ตกที่โรแมนติกที่ควรค่าแก่
การไปเยือนสักครั้งในชีวิต  

 
 ผู้ประกอบการไทยข้ามแดนกับแรงปรารถนาที่เป็น ‘เป็นพลัง’ ในการเริ่มต้นชีวิต 
 พี่อินดี้ ชายวัย 31 ปี ผู้เป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารและร้านกาแฟในสะหวันนะเขต เป็นชาว
มุกดาหารแต่ก าเนิดเล่าว่า การตัดสินใจมาท าธุรกิจที่สะหวันนะเขต เป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญของชีวิตของเขา 
ก่อนหน้าที่จะมาท าธุรกิจที่นี่ตนเองเป็นเพียงวัยรุ่นธรรมดาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมาช่วยงานกิจการ
ของครอบครัว เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเล็กๆ น้อยๆ ตามประสบการณ์ แต่เมื่อวันหนึ่งตนเองเพ่ือนกลุ่มเพ่ือนๆ 
ได้นั่งเรือข้ามมาเที่ยวยังสะหวันนะเขต และเดินเตรดเตร่ไปทั่วบริเวณชุมชนอาคารโคโรเนียน ซึ่งเป็นอาคารที่
ได้รับอิทธิพลการออกแบบจากยุคที่ฝรั่งเศสปกครองลาวอยู่ ก็พบว่าภาพความฝันของตนเองที่ต้องการจะมี
กิจการเป็นของตัวเองปรากฏชัดขึ้น จึงได้ชวนเพ่ือนๆ มาร่วมลงทุนสร้างร้านอาหารขึ้นมาในย่านเมืองเก่า ซึ่ง
ปัจจุบันกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสะหวันนะเขต ที่นักท่องเที่ยวจะต้องเข้ามาเช็คอิน  
 พ่ีอินดี้เล่าว่าวันแรกท่ีเห็นร้านคือวันที่พวกเขา (หุ้นส่วนทั้งหมด) ได้นั่งเรือข้ามฝั่งมาเดินเล่นกันในย่าน
เมืองเก่าที่อยู่ตรงข้ามกับอ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ประมาณช่วงต้นปี พ.ศ.  2557 และได้เห็นอาคารเก่า
หลังหนึ่งติดป้ายประกาศขายและให้เช่า ซึ่งอาคารหลังนั้นตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสมกับการเป็นร้านอาหารมาก 
กล่าวคือ ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมของถนน และอยู่ใจกลางเมือง ติดกับลานตลาดเย็นของแขวงสะหวันนะเขต ด้วย
ความที่เป็นวัยรุ่นและมีความฝันที่อยากเป็นเจ้าของกิจการอยู่แล้ว ท าให้พ่ีอินดี้ชวนเพ่ือนๆ ที่มาด้วยกันทั้งหมด 
ห้าคน มาร่วมกันสร้างความฝันให้เป็นจริง และด้วยความโชคดีที่รสนิยมและความฝันของกลุ่ มเพ่ือนที่มา
ด้วยกันนั้น เป็นไปในทางเดียวกัน การตัดสินใจสร้างธุรกิจจึงเริ่มต้นหลังจากนั้นไม่นาน 
 ก่อนที่กิจการร้านอาหารจะที่ยอมรับของชาวลาวและชาวไทยจนกลายเป็นแลนด์มาร์คที่ส าคัญของ
สะหวันนะเขตนั้น พ่ีอินดี้เล่าว่าหุ้นส่วนทุกคนในร้านต่างก็ต้องลงทุนลงแรง ร่วมมือกันปรับปรุงให้ตึกเก่าๆ 
ร้างๆ ให้กลายเป็นร้านอาหารสไลต์วินเทจที่ดูอบอุ่นและสวยงาม ตามรูปแบบที่ได้ออกแบบร่วมกันเอาไว้ ซึ่ง
หุ้นส่วนของร้านมีห้าหุ้นส่วนเป็นคนไทยทั้งหมด ลงขันกันคนละ 100,000 บาท ในการเริ่มต้นปรับปรุงร้าน ลง
มือปรับปรุงตกแต่งภายในร้านเองเกือบทุกขั้นตอนประมาณร้อยละ 70 ของการตกแต่งเป็นฝีมือของหุ้นส่วน
ร้านทุกคน และร้อย 30 เป็นการจ้างช่างท้องถิ่น โดยใช้เวลาในการปรับปรุงตกแต่งร้านจนสามารถให้บริการได้
เป็นเวลาห้าเดือน โดยใช้ชื่อร้านว่า “สุกสะหวัน” 
 เมื่อเปิดร้านในช่วงแรกที่คนยังไม่รู้จักก็มีลูกค้าไม่มากนัก พ่ีอินดี้ใช้วิธีประชาสัมพันธ์ร้านด้วยการใช้
พลังของโซเชี่ยลมีเดีย กระจายข่าวสารไปยังคนไทยและคนลาวให้ได้รับรู้ว่ามีร้านอาหารเปิดใหม่ผ่านแอพลิ
เคชั่นเฟสบุ๊ค โดยการโพสต์รูปและเมนูอาหารที่ให้บริการไปยังกลุ่มเฟสบุ๊คต่างๆ ไม่นานลูกค้าก็เริ่มเข้ามาใช้
บริการมากขึ้น จนเกือบเต็มร้านทุกวัน  
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 แรงปรารถนาไม่มีจุดสิ้นสุด  
 นอกจากร้านสุกสะหวันแล้ว พี่อินดี้ยังเป็นเจ้าของร้านกาแฟอีกร้านหนึ่งในพ้ืนที่ใกล้กับร้านสุกสะหวัน 
พ่ีอินดี้เคยฝันว่าจะต้องมีร้านกาแฟเป็นของตัวเองให้ได้ ร้านจะต้องตกแต่งสไตล์วินเทจ ซึ่งหลังจากร้านสุก
สะหวันเปิดให้บริการประมานหนึ่งปี ก็สามารถรวบรวมเงินทุนมาปรับปรุงตึกเก่ามาเป็นร้านกาแฟสุกสะหวัน
อีกร้าน โดยชวนเพ่ือนและคนรู้จัก (รวมสามคน) ในชื่อร้าน “Sooksavan Café & Bistro 1966” ตั้งอยู่หัวมุม
อีกฝั่งหนึ่งจากร้าน “สุกสะหวัน” ซึ่งขายเครื่องดื่มประเภทชา กาแฟ นมสด และอาหาร และกลายเป็นแลนด์
มาร์คที่ส าคัญอีกที่หนึ่งที่ใครไปสะหวันนะเขตจะต้องไปถ่ายรูปกับก าแพงข้างร้านกาแฟสุกสะหวันกันเกือบทุก
คน  
 การที่พ่ีอินดี้ เฮียเล็กและกลุ่มเพ่ือนได้ตัดสินใจไปลงทุนประกอบกิจการร้านอาหารที่แขวงสะหวันนะ
เขตในย่านเมืองเก่า ท าให้เมืองเก่าที่เคยถูกทิ้งร้างในยุคที่มีการปฏิวัติลาว กลับกลายเป็นพ้ืนที่ที่มีชีวิตชีว าอีก
ครั้ง ตลาดเย็นที่แม่ค้าเลิกออกมาท าการค้าการขายในช่วงที่ลาวปิดประเทศนั้น กลับกลายเป็นว่ามีร้านค้า
มากมายเกิดขึ้น วัยรุ่นลาวและไทยได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์กันมากขึ้น ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าการกลับมามีชีวิตชีวา
อีกครั้งของย่านเมืองเก่าให้แขวงสะหวันนะเขตอาจได้รับผลจากการเข้ามาของผู้ประกอบการไทยที่เป็นกลุ่มคน
ที่กระตุ้นให้การค้าขายในสะหวันนะเขตสดใสอีกครั้ง 

 นอกจากนี้เฮียเล็กยังเป็นหนึ่งในแกนน ากลุ่มพัฒนาสะหวันนะเขต โดยมีผู้ประกอบการไทยและ
ผู้ประกอบการชาวต่างประเทศเป็นสมาชิกกลุ่ม จัดกิจกรรมพัฒนา ร่วมกันเก็บขยะ ดูแลความสะอาด ระดม
สมองและแรงงานเพื่อพัฒนาสะหวันนะเขตให้น่าอยู่ไปพร้อมๆ กับสมาชิกกลุ่มพัฒนาที่เป็นคนลาว  
 
4. บทสรุป 
 จากการวิเคราะห์เงื่อนไขในการตัดสินใจจนกว่าจะมาเป็นผู้ประกอบการไทยข้ามแดน พบว่า การจะ
กลายเป็นผู้ประกอบการไทยข้ามแดนนั้น ประกอบด้วยเงื่อนไขส าคัญ ได้แก่ เงื่อนไขเชิงโครงสร้าง คือ 
กฎระเบียบทางการค้า สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งของไทยและของ สปป.ลาว ที่ผู้ประกอบการไทยข้ามแดน
จะต้องทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เนื่องจากเป็นเงื่อนไขส าคัญในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้
ประสบผลส าเร็จ และเงื่อนไขเชิงผู้กระท าการ คือ ภูมิหลังชีวิต สถานภาพทางเศรษฐกิจ และประสบการณ์ชีวิต
ของผู้ประกอบการไทยข้ามแดน ที่เป็นเงื่อนไขสนับสนุนที่ส่งผลต่อการกลายเป็นผู้ประกอบการไทยข้ามแดน 
ซึ่งนอกจากนั้นแล้วในงานชิ้นนี้ยังพบว่าเงื่อนไขส่วนบุคคล คือ “แรงปรารถนา” ยังเป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งที่เป็น
แรงผลักดันท าให้ผู้ประกอบการข้ามแดนได้ใช้พ้ืนที่แห่งโอกาสนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตตนเอง ซึ่งแรงปรารถนา
ภายในตัวผู้ประกอบการไทยข้ามแดนมีคุณสมบัติที่ส าคัญสามประการ ตามแนวคิดแรงปรารถนาของเดอลูซ
และกัตตารี คือ  
 1) การเชื่อมต่อ ผู้ประกอบการไทยข้ามแดนมีแรงปรารถนาที่เชื่อมต่อกับความทรงจ าในอดีต เช่น แรง
ปรารถนาของเฮียเล็กมีการเชื่อมต่อระหว่างภูมิหลังของชีวิตในวัยเด็กกับพ้ืนที่ความทรงจ า ที่ถูกปิดไว้มาอย่าง
ยาวนานและถูกเปิดออกพร้อมๆ กับการเปิดประเทศและพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ท าให้เฮียเล็กได้มี
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โอกาสกลับไปสัมผัสกับความทรงจ าในวัยเด็กบนพ้ืนที่ที่เคยเติบโตมา สัมผัสของอดีตที่กลายเป็นพลัง (Diving 
force) ผลักดันให้เฮียเล็กตัดสินใจเป็นผู้ประกอบการข้ามแดน เพ่ือสานฝันของตนเองให้เป็นความจริง และ
กลายเป็นพลังให้กับบุคคลอื่นๆ ให้มีแรงปรารถนาอย่างไม่มีสิ้นสุด ดังค ากล่าวของเฮียเล็กท่ีว่า 

“ฝันแข็งแรง หัวใจแข็งแรง” (เฮียเล็ก, 2559: สัมภาษณ์) 
 

 2) เป็นพลัง (Diving force) ในการผลิตสร้างและขับดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นแรง
ปรารถนาที่ท าให้ผู้ประกอบการข้ามแดนได้ด าเนินตามเป้าหมายในชีวิตที่วางไว้ กรณีของพ่ีอินดี้ ที่เป็นตัวอย่าง
ของวัยรุ่นยุคใหม่ที่มีแรงปรารถนาเป็นกลไกในการสร้างความฝันด้วยการลงมือท าจริงๆ การตัดสินใจมาท า
ธุรกิจในวันนั้น ประสบความส าเร็จได้อย่างที่ตั้งใจ ความเป็นผู้กระท าการและแรงปรารถนาในตัวพี่อินดี้ ส่งให้พ่ี
อินดี้พาฝันข้ามแม่น้ าโขงมาเพ่ือเติมความสดใสให้กับชาวสะหวันนะเขต กลายเป็นการหมุนเวียนและพัฒนา
ความสัมพันธ์ทางสังคมของชาวไทยและชาวลาวที่เคยถูกปิดกั้นจากยุคสมัยที่เราขีดเส้นแบ่งประเทศอย่าง
ชัดเจน จนวันนี้เส้นแบ่งดังกล่าวได้จางลงไปมาก แรงปรารถนาของใครหลายคนจึงมีพลังและสามารถเคลื่อนที่
ไปได้อย่างเสรีมากขึ้น   
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“ไซเตส”: กฎเกณฑ์ทางการค้าระหว่างประเทศในพื้นที่ตลาดชายแดนไทย – สปป.ลาว* 

CITES: The International Trade Regulation in Thai - Lao borderland. 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทของอนุสัญญาไซเตสในพ้ืนที่ตลาดชายแดนไทย –  สปป. 
ลาว จุดผ่อนปรนบ้านหนองมน จังหวัดหนองคายบทความนี้ใช้ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวม
ข้อมูลทั้งจากเอกสารและข้อมูลภาคสนาม ในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามใช้การสัมภาษณ์ 
รวมทั้งการสังเกตการณ์ทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม  

ผลการศึกษาชี้ว่า ภายหลังจากที่ประเทศไทยและ สปป. ลาวได้ลงนามข้อตกลงในอนุสัญญาว่าด้วย
การค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์  (Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora) หรือไซเตส (CITES) ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือควบคุมการค้า 
ทั้งการน าเข้า การส่งออกและการน าผ่านสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่าชนิดที่ต้องมี
ใบอนุญาตหรือใบรับรองให้น าเข้า ส่งออกหรือน าผ่านตามความตกลงระหว่างประเทศ ผลจากการลงนามท า
ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศในอนุสัญญาดังกล่าว ส่งผลให้วิถีการค้าขายสัตว์ป่าและของป่าของผู้ค้า
ลาวรายย่อยได้กลายเป็นการค้าผิดกฎหมาย เป็นการค้านอกระบบที่รัฐสูญเสียผลประโยชน์ ข้อตกลงดังกล่าว
เป็นการมองการค้าชายแดนโดยยึดผลประโยชน์ของอ านาจรัฐศูนย์กลางเป็นหลัก บทความนี้จึงให้ความส าคัญ
กับความเป็นท้องถิ่น และมองผู้ค้าลาวรายย่อยในฐานะของคนท้องถิ่นชายแดนที่มีบทบาทส าคัญในการเป็นผู้
เชื่อมต่อทางการค้าระหว่างสองรัฐที่ใช้พรมแดนแม่น้ าโขงร่วมกัน อีกทั้งต้องการเผยให้เห็นถึงช่องโหว่ทาง
กฎหมายเกี่ยวกับอนุสัญญาไซเตสและช่องว่างทางการใช้อ านาจของรัฐที่ส่งผลให้เกิดปฏิบัติการการต่อรอง
ระหว่างผู้ค้าลาวรายย่อยกับเจ้าหน้าที่รัฐไทย 
 
ค าส าคัญ:  อนุสัญญาไซเตส ผู้ค้าลาวรายย่อย ตลาดชายแดน 
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Abstract 

This paper investigates functions of the Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) at Nong Mon checkpoint, NongKhai 
province, where is the Thai-Lao international checkpoint. The study applied the qualitative 
methodology to collect both field data and secondary data with regard to the CITES 
agreement and its implementation. In-depth interview, participatory observation ad non-
participatory observation were applied as research instrument to collect field data. 
 The results found that Thailand and Lao PDR became a party to the Convention on 
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) with its aim was 
to regulate international trade in specimens of wild animals and plants. The agreement 
covered both imported and exported activities with legal certificate of wildlife product 
delivery. The CITES agreement forced the trade of wildlife product by Lao petty traders was 
illegal. The trade was considered as the activity which provided negative outcome to the 
country. However, this fact was based on the government’s statement which prioritized only 
the country’s profit. This paper attempted to review this circumstance in a view of Localism, 
and considered Laotian petty traders as ones who linked the trade between those two 
countries. Furthermore, the paper exposed a gap of law regarding the CITES and the state 
power which caused of the negotiation between Laotian petty traders and Thai officials.  
 
Keywords: CITES, Laotian Petty Traders, and Border Marketplace 
 
 
บทน า 
 การเกิดขึ้นของโครงการพัฒนาความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (The Greater Mekong Sub – 
region: GMS) ได้ก่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและระบบทุนภายใต้ความร่วมมือในกลุ่มประเทศใน
อนุภูมิภาค การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศได้ส่งผลให้ประเทศต่างๆ ได้ผูกพันระบบเศรษฐกิจของตน
เข้ากับประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศต่างๆ ทั่วโลก เห็นได้จากการรวมกลุ่มเป็นอนุภูมิภาคลุ่ มน้ าโขง รวมทั้ง
การร่วมลงนามในอนุสัญญาระหว่างประเทศในด้านต่างๆการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้พ้ืนที่ชายแดนมี
บทบาทส าคัญที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ข้ามพรมแดนมากขึ้นทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ
วัฒนธรรม รวมทั้งการเลื่อนไหลของผู้คน และสินค้าที่มีปริมาณมากข้ึนผลของการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของพ้ืนที่ชายแดน โดยเฉพาะด้านความมั่นคง
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ของชาติ (กนกพร รัตนสุธีระกุล, 2555) อาทิ การจ าแนกตัวบุคคล การลักลอบข้ามพรมแดน และการค้าขาย
สินค้าผิดกฎหมาย เป็นต้น 

ตลาดชายแดน จุดผ่อนปรนบ้านหนองมน จังหวัดหนองคาย เป็นพ้ืนที่หนึ่งที่มีวิถีการด ารงชีพแบบ
ท้องถิ่น แต่ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลให้พ้ืนที่ดังกล่าวถูกผนวกเข้ากับการ
พัฒนาในบริบทของสังคมโลก โดยเฉพาะมีการบังคับใช้กฎหมายความร่วมมือระหว่างเทศในการค้ าขายข้าม
พรมแดน คือ กฎเกณฑ์ กติกา ที่ทั้งประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.
ลาว) รวมทั้งประเทศสมาชิกอ่ืนๆ รวม 182 ประเทศทั่วโลก ได้ร่วมลงนามข้อตกลงในอนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศซึ่ งชนิดสัตว์ป่ าและพืชป่าที่ ใกล้สูญ พันธุ์  (Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora) หรือไซเตส (CITES) ซึ่งเป็นข้อตกลงสากลระหว่าง
รัฐบาล มีผลบังคับใช้ใน พ.ศ. 2518 โดยมีจุดประสงค์เพ่ือควบคุมไม่ให้การค้าสัตว์ป่าและพืชป่าระหว่าง
ประเทศที่ถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อความอยู่รอดของชนิดพันธุ์ในธรรมชาติ โดยให้ความคุ้มครองแก่สัตว์ป่าและ
พืชป่ากว่า 35,000 สายพันธุ์ในระดับท่ีแตกต่างกัน (กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2559) 

อย่างไรก็ตามแม้ว่าประเทศไทยและ สปป.ลาว ได้มีการลงนามความร่วมมือเป็นสมาชิกของไซเตส 
หากแต่มีความแตกต่างกันด้านระยะเวลาที่ร่วมลงนาม โดยไทยได้ลงนามเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2526 ในขณะที่ 
สปป.ลาว ได้ลงนามเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2547 (กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์ พืช, 2559) จาก
ระยะห่างด้านระยะเวลาของการเป็นสมาชิกน ามาสู่ความลักลั่นในการน าข้อกฎหมายมาสู่การปฏิบัติประเทศ
ไทยจึงถูกจับตามองและถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบค้าขายสัตว์ป่า ซึ่งถูกมองว่าล้มเหลวในข้อ
ปฏิบัติและการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมสัตว์ป่าที่ ใกล้สูญพันธุ์ ส่งผลให้ตัวแทนองค์กรอนุรักษ์สัตว์ป่า
สากลเรียกร้องให้ประเทศไทยแสดงความเป็นผู้น าในการหยุดยั้งการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายในระดับโลกการ
ควบคุมจัดการค้าขายในพ้ืนที่ชายแดนจึงเกิดขึ้นภายใต้มาตรฐานที่เป็นสากล ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
วิถีการค้าตามประเพณีของผู้ค้าลาวรายย่อย อาทิ การเปลี่ยนแปลงด้านปริมาณของสินค้าที่ลดลง (พฤกษ์ เถา
ถวิล, 2552) ปรากฏการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ผู้ค้าลาวรายย่อยเกิดการดิ้นรน และปรับตัวเพ่ือให้สามารถด ารงชีพ
เป็นผู้ค้าข้ามพรมแดนท่ามกลางความเข้มข้นกวดขันสินค้าประเภทสัตว์ป่า และพืชป่าที่ผิดกฎหมาย 

บทความนี้จึงมีความพยายามในการวิเคราะห์บทบาทของอนุสัญญาไซเตสในพ้ืนที่ตลาดชายแดน ซึ่ง
เป็นกฎเกณฑ์สากลที่รัฐมีความพยายามบังคับใช้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมองบทบาทของอนุสัญญาไซเตส
ในพ้ืนที่ชายแดนผ่านข้อเสนอของ Donnan and Wilson (1999) ที่ได้เสนอว่า การยึดเอารัฐเป็นศูนย์กลาง
และใช้กรอบตัดสินกิจกรรมที่ชายแดนว่าสนับสนุนหรือท าลายผลประโยชน์ของรัฐ (support or subversion) 
ไม่สามารถช่วยให้เข้าใจสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างครอบคลุม เนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นที่ชายแดนตั้งแต่อดีต มัก
ไม่สอดคล้องกับระเบียบหรือความคาดหวังของรัฐ เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ยิ่งท าให้สถานการณ์ดังกล่าว
มีความเข้มข้นขึ้น ดังนั้น รัฐจึงควรมองบทบาทอนุสัญญาไซเตสกับการค้าขายชายแดนด้วยมุมมองใหม่ โดยไม่
ยึดรัฐเป็นศูนย์กลาง และหันมาท าความเข้าใจในบริบทของความเป็นท้องถิ่นชายแดน ว่ามีส่วนในการ
ก าหนดอัตลักษณ์ของความเป็นพ้ืนที่ชายแดน บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทของอนุสัญญาไซ
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เตสในพ้ืนที่ตลาดชายแดนไทย – สปป.ลาว จุดผ่อนปรนบ้านหนองมน จังหวัดหนองคายเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึง
บทบาทและข้อจ ากัดที่ส่งผลให้เกิดช่องว่างที่เอ้ือให้ผู้ค้าลาวรายย่อยสามารถต่อรองในการท าการค้าที่ถูกมอง
ว่าผิดกฎหมายในพื้นท่ีชายแดน 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) เนื่องจากเป็นการศึกษาที่ให้
ความส าคัญกับพลวัตของปรากฏการณ์ (ชาย โพธิสิตา, 2547) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-
depth interview) และการสังเกตการณ์ทั้งแบบมีส่วนร่วม (participant observation) และแบบไม่มีส่วน
ร่วม (non-participant observation) เพ่ือช่วยให้ผู้วิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและความชัดเจนใน
ปรากฏการณ์ท่ีมีบริบทเฉพาะ การวิจัยครั้งนี้มีผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 1) ผู้รู้ในชุมชน 2) เจ้าหน้าที่รัฐที่มีบทบาทหลัก
ในการจัดการพ้ืนที่ตลาดชายแดน 3) ผู้ค้าลาวรายย่อย เป็นต้น โดยมีหน่วยในการวิเคราะห์ คือ ระดับปัจเจก
บุคคล ระดับกลุ่ม และระดับชุมชน  
 
ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้จ าแนกผลการวิจัยออกเป็นสองส่วน ได้แก่ 1) บริบทพ้ืนที่ตลาดชายแดน จุดผ่อนปรนบ้าน
หนองมน จังหวัดหนองคาย และ2) บทบาทของอนุสัญญาไซเตสในพ้ืนที่ตลาดชายแดนไทย – สปป.ลาว จุด
ผ่อนปรนบ้านหนองมน จังหวัดหนองคายโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
1. บริบทพ้ืนที่ตลาดชายแดน จุดผ่อนปรนบ้านหนองมน จังหวัดหนองคาย  

ตลาดชายแดน จุดผ่อนปรนบ้านหนองมน จังหวัดหนองคาย ตั้งอยู่ตรงข้ามด่านประเพณีบ้านไซยะสี 
เมืองท่าพระบาด แขวงบอลิค าไซ ก่อนการประกาศจัดตั้งจุดผ่อนปรนบ้านหนองมน พื้นที่ดังกล่าวจากเดิมเป็น
เพียง “ช่องทางการค้าตามธรรมชาติ”ที่มีแม่น้ าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดนไทย – สปป.ลาว ผู้คนทั้งสองฟากฝั่งใช้
แม่น้ าโขงเป็นเส้นทางหลักในการเดินเรือไปมาหาสู่ระหว่างกัน แม่น้ าโขงจึงเป็นช่องทางที่ส าคัญต่อวิถีชีวิตของ
ผู้คนชายแดนในการสัญจรไปมาหาสู่ระหว่างกัน โดยไม่ได้มีกฎระเบียบการจัดการพ้ืนที่ชายแดนแต่อย่างใด 
นอกจากนี้ในอดีตยังมีการแลกเปลี่ยนด้านแรงงาน คนไทยนิยมไปรับจ้างที่ฝั่งลาว เช่น รับเหมาสร้างบ้าน 
รับจ้างท าไร่ท านา เป็นต้น  

หลังจากที่แม่น้ าโขงได้กลายเป็นเส้นแบ่งกั้นระหว่างลาวกับไทยประชาชนฝั่งซ้ายของแม่น้ าโขงได้ถูก
ปกครองโดยฝรั่งเศส ส่วนประชาชนฝั่งขวาที่เป็นภาคอีสานได้ถูกปกครองโดยรัฐบาลไทย การแบ่งแยกประเทศ
ส่งผลให้การไปมาหาสู่ในพ้ืนที่ชายแดนของประชาชนสองฝั่งโขงเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นการน าสิ่งของไป
แลกเปลี่ยนหรือค้าขาย การข้ามไปเยี่ยมญาติพ่ีน้องหรือเพ่ือนฝูง รวมถึงการไปมาหาสู่กันตามเทศกาลที่สะท้อน
ให้เห็นถึงสัดส่วนของคนไทยที่ข้ามแดนไปยังฝั่งลาวจ านวนลดลง ส่วนงานบุญประเพณี เช่น งานแต่งงาน งาน
ศพ ฯลฯ ชุมชนทั้งสองยังคงด ารงความสัมพันธ์ไว้จนถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์เชิงเครือญาติและส านึกร่วมของ
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ความเป็นบ้านพ่ีเมืองน้องเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์ในรูปแบบอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ
ความสัมพันธ์เชิงการค้าขายแลกเปลี่ยน  

ในส่วนของระเบียบกฎเกณฑ์การข้ามแดน จะเห็นว่าในช่วงก่อนการประกาศจัดตั้งเป็นจุดผ่อนปรน 
พ้ืนที่ชายแดนแห่งนี้ยังไม่มีการจัดการอย่างเป็นทางการ ทั้งในมิติของกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และการ
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน พ้ืนที่ดังกล่าวจึงเป็นเพียงลานกว้างที่ชาวไทยและชาวลาวน าสินค้ามาแลกเปลี่ยน
กัน นอกจากนี้ยังมีชาวลาวบางส่วนได้น าสิ่งของไปแลกเปลี่ยนกับชาวไทยในหมู่บ้านหนองมน โดยใช้พ้ืนที่
ตลาดชายแดนเป็นเส้นทางสัญจรเพ่ือไปยังหมู่บ้านหนองมน  

ระยะแรกพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ที่ผู้คนสองฝั่งโขงได้ใช้แลกเปลี่ ยนผลผลิตที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพ 
เป็นการแลกเปลี่ยนที่มีปริมาณเพียงเล็กน้อยโดยการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างคนไทยและคนลาว ในอดีตเกิด
จากสภาวะความขาดแคลนที่เป็นผลมาจากความแตกต่างของสภาพภูมิประเทศที่แตกต่างกันท าให้เกิดความ
อุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์หรือสัตว์ป่าต่างชนิดกัน บางพ้ืนที่ขาดแคลนทรัพยากรบางอย่าง เช่น ชาวไทยเอา
เกลือไปแลกข้าว ชาวลาวน าเอาปู ปลา มาแลกข้าวหรือน ามาแลกเกลือ ชาวไทยเอาข้าวไปแลกสัตว์ป่า ชาว
ลาวเอากระติบข้าวที่สานมาแลกข้าวที่ฝั่งไทย  เป็นต้น ต่อมาเมื่อมีผลผลิตมากข้ึนและเกินความต้องการในการ
ด ารงชีพของตนเอง จึงมีการพัฒนาไปสู่การแลกเปลี่ยนผลผลิต (สินค้า) เพ่ือหวังผลก าไรความสัมพันธ์เชิงการ
แลกเปลี่ยนจึงได้พัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์เชิงการค้าภายใต้ยุคความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เน้นการแลกเปลี่ยน
สินค้าและบริการข้ามพรมแดน  

หลังจากสิ้นสุดสงครามเย็น ประเทศต่างๆในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงได้เข้าสู่ยุคของความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ (พ.ศ. 2534 – ปัจจุบัน) โดยเริ่มต้นจากการที่ สปป.ลาว ได้เปลี่ยนระบบเศรษฐกิจมาเป็นระบบ
ตลาดด้วยการน าใช้ “นโยบายจินตนาการใหม่” โดยเน้นความส าคัญของระบบราคาที่เป็นไปตามกลไกตลาด 
เน้นการบริหารในเชิงธุรกิจมากขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 ประเทศไทย ได้มีการใช้นโยบาย “เปลี่ยนสนามรบ
ให้เป็นสนามการค้า” ในยุคของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ต่อมาใน พ.ศ. 2535 ประเทศไทย ได้ร่วมมือกับอีก
ห้าประเทศในภูมิภาค คือ  พม่า สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ ได้ลงนามตกลงในกรอบความ
ร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Sub-region Cooperation: GMS) (กนกวรรณ มะโนรมย์, 
2554) ด้วยเหตุนี้จึงท าให้เมืองชายแดนหลายแห่งในประเทศไทย เกิดการพัฒนาและยกระดับเป็นเขต
เศรษฐกจิพิเศษ จุดผ่านแดนชั่วคราว จุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรน เป็นต้น(สมหมาย ชินนาค, 2555) 

นโยบายการพัฒนาดังกล่าวส่งผลให้มีการประกาศจัดตั้งจุดผ่อนปรนบ้านหนองมน เปิดท าการเมื่อ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2542 ในช่วงแรกเปิดสัปดาห์ละสองวัน คือ วันอาทิตย์และวันพุธ เวลา 08.30 - 16.30 น. 
ต่อมาใน พ.ศ. 2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้มีการหารือร่วมกันกับเจ้าแขวงบอลิค าไซ เพ่ือจัดท าเขต
แดนและแลกเปลี่ยนความร่วมมือกันในด้านต่างๆ และเห็นชอบให้เพ่ิมจ านวนวันส าหรับการเปิดจุดผ่อนปรน
เป็นสัปดาห์ละสามวัน คือวันอาทิตย์ วันพุธ และวันศุกร์ (สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้คนในการข้ามไปร่วมกิจกรรมบุญประเพณีในวัน
อ่ืนๆที่นอกเหนือจากวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันที่มีตลาดชายแดน  
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ผู้ค้าในพ้ืนที่ตลาดชายแดนบ้านหนองมน สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ 1) ผู้ค้าขาประจ า จะ
จ าหน่ายสินค้าบนแผงลอยโดยจ่ายค่าเช่าปีละ 600 บาทและเสียค่าเช่าเพ่ิมอีก 30 บาทต่อครั้ง 2) ผู้ค้าขาจร 
แบ่งเป็นสองประเภท โดยประเภทแรก คือ พ่อค้า หรือแม่ค้าชาวไทยที่มีสินค้าจ านวนมาก จะมีการช าระค่าเช่า
เป็นรายครั้ง โดยคิดตามขนาดความกว้างของพ้ืนที่ ส่วนผู้ค้าขาจรประเภทที่สอง คือ ผู้ค้ารายย่อยทั้งชาวไทย
และชาวลาวที่น าผลผลิตจ านวนไม่มากและเป็นผลผลิตที่หาได้ตามฤดูกาล จะมีพ้ืนที่ขายในลักษณะเพ่ิงหมา
แหงน โดยมีเอกชนรายหนึ่งเป็นผู้ประมูลเพ่ือท าเพิงหมาแหงนส าหรับให้แม่ค้ารายย่อยเช่า ครั้งละ 10 บาทต่อ
คน และแม่ค้าจะต้องเสียค่าวางขายให้กับทางองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น รายละ 20 บาท  

ในวันอาทิตย์ที่มีตลาดชายแดนหรือที่เรียกว่า “ตลาดลาว” จะมีชาวลาวประมาณสามร้อยคนเดิน
ทางเข้ามายังพ้ืนที่ตลาดชายแดน โดยชาวลาวส่วนหนึ่งน าสินค้าเกษตรตามฤดูกาลมาจ าหน่ายและซื้อสินค้า
กลับไปบริโภคและจ าหน่ายในพ้ืนที่ต้นทาง สินค้าที่ชาวลาวน ามาจ าหน่ายในพ้ืนที่จุดผ่อนปรนบ้านหนองมน 
เช่น หน่อไม้ ผัก อีเห็น พืชพันธุ์และสัตว์ป่าหายากท่ีใกล้สูญพันธุ์เข้ามาจ าหน่าย  แต่ในปัจจุบันมีข้อห้ามการซื้อ
ขายสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ตามอนุสัญญาไซเตส ท าให้ผู้ค้าลาวรายย่อยไม่สามารถน าพืชพันธุ์และสัตว์ป่าที่ใกล้
สูญพันธุ์เข้ามาจ าหน่ายที่จุดผ่อนปรนบ้านหนองมนได้อย่างเปิดเผยเหมือนในอดีต อย่างไรก็ตามผู้ค้าลาวราย
ย่อยยังมีการลักลอบค้าขายสินค้าประเภทดังกล่าว โดยอาศัยจังหวะ เวลา โอกาส และการมีเครือข่ายการค้า 
ในการดิ้นรนหลบหลีกเพ่ือให้สามารถด ารงชีพด้วยการค้าขายของป่าได้ นอกจากการเดินทางเพ่ือมาค้าขาย
สินค้าแล้ว ยังมีชาวลาวบางส่วนที่เดินทางข้ามแดนที่จุดผ่อนปรนบ้านหนองมนเพ่ือผ่านไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ เช่น 
การเดินทางเพ่ือมารักษาพยาบาลในตัวอ าเภอหรือจังหวัด การเดินทางเพ่ือมาเยี่ยมญาติและร่วมกิจกรรมบุญ
ประเพณี การเดินทางเพ่ือไปซื้อสินค้าในตัวอ าเภอ เป็นต้น 
 
2. บทบาทของอนุสัญญาไซเตสในพื้นที่ตลาดชายแดนไทย – สปป.ลาว จุดผ่อนปรนบ้านหนองมน จังหวัด
หนองคาย 

อนุ สัญ ญ าไซ เตส  (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora -CITES) เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศที่มีเป้าหมายเพ่ือควบคุมไม่ให้การค้าสัตว์ป่าและ
พืชป่าระหว่างประเทศเป็นภัยคุกคามการอยู่รอดของชนิดพันธุ์ในธรรมชาติ โดยเฉพาะสัตว์ป่าและพืชป่าที่มี
สถานภาพใกล้สูญพันธุ์ อนุสัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.2526โดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานของไซเตสในประเทศไทยมอบหมายให้ส่วนราชการที่มี
หน้าที่โดยตรงในการดูแลชนิดพันธุ์ที่ไซเตสควบคุม คือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบด้านสัตว์ป่า กรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับผิดชอบด้านสัตว์น้ า และกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบด้านพืชป่า เป็นต้น โดย
ประเทศไทยรวมทั้งประเทศสมาชิกไซเตสอ่ืนๆ จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลง(กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช, 2559) ดังนี้ 
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 1. สมาชิกต้องก าหนดมาตรการในการบังคับใช้อนุสัญญาไซเตสไม่ให้มีการค้าสัตว์ป่าพืชป่าที่ผิด
ระเบียบอนุสัญญาไซเตสโดยมีมาตรการลงโทษผู้ค้าผู้ครอบครองริบของกลางและส่งกลับแหล่งก าเนิดกรณีที่
ทราบเรื่องถ่ินก าเนิด 

 2. ต้องตั้งด่านตรวจสัตว์ป่าพืชป่าระหว่างประเทศเพ่ือควบคุมและตรวจสอบการค้าสัตว์ป่าพืชป่า 
และการขนส่งที่ปลอดภัยตามระเบียบอนุสัญญาไซเตส  

3. ต้องส่งรายงานประจ าปีเกี่ยวกับสถิติการค้าสัตว์ป่าพืชป่าของประเทศตนแก่ส านักงานเลขาธิการไซ
เตส 

4. ต้องจัดตั้งคณะท างานฝ่ายปฏิบัติการและคณะท างานฝ่ายวิทยาการประจ าประเทศเพ่ือควบคุม
การค้าสัตว์ป่าพืชป่า 

5. มีสิทธิ์เสนอขอเปลี่ยนแปลงชนิดพันธุ์ในบัญชีเพ่ือให้ภาคีพิจารณา 
  

จากข้อผูกพันข้างต้นที่ประเทศไทยได้ให้ไว้กับสหประชาชาติ ท าให้อนุสัญญาไซเตสมีผลบังคับในทุก
พ้ืนที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่ชายแดนไทย – สปป.ลาว จุดผ่อนปรนบ้านหนองมนที่มีตลาดชายแดนในการติดต่อ
ค้าขายระหว่างประเทศของประชาชนทั้งสองฝั่ง ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้ท าการวิเคราะห์บทบาทของอนุสัญญาไซ
เตสในพ้ืนที่จุดผ่อนปรนในสองยุค คือ 2.1) ก่อนการเกิดขึ้นของจุดผ่อนปรนบ้านหนองมน (พ.ศ. 2526 – พ.ศ. 
2541) และ 2.2) หลังการเกิดขึ้นของจุดผ่อนปรนบ้านหนองมน (พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน) เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึง
ระดับความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับอนุสัญญาไซเตสที่แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
2.1) ก่อนการเกิดขึ้นของจุดผ่อนปรนบ้านหนองมน (พ.ศ. 2526 – พ.ศ. 2541)  

อนุสัญญาไซเตสมีผลบังคับใช้เมื่อ พ.ศ. 2518 ในส่วนของประเทศไทยเองได้มีพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่าฉบับแรก ตั้งแต่ พ.ศ. 2503 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นก่อนที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็น
สมาชิกไซเตส โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวได้เน้นการสงวนคุ้มครองสัตว์ป่าชนิดพันธุ์ที่มีอยู่ในประเทศไทยเป็น
หลักไม่ได้ครอบคลุมไปถึงสัตว์ป่าที่มีถิ่นก าเนิดอยู่ในต่างประเทศซึ่งถูกน าเข้ามาในประเทศไทยเพ่ือการค้าสวน
สัตว์หรือเพาะพันธุ์ ภายหลังจากประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกไซเตส เมื่อ พ.ศ. 2526 ประเทศไทยจึงถูก
พิจารณาลงโทษจากกลุ่มประเทศภาคีอนุสัญญาไซเตสด้วยการคว่ าบาตรการค้าสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์กับ
ประเทศไทย (Trade ban) ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2534 เป็นต้นมาผลจากการถูกคว่ าบาตรส่งผลเสียหาย
ต่อเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นวงเงินสูงถึงหลายพันล้านบาท(กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 
2559) 
 ต่อมาในเดือนกุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2535 ประเทศไทยได้ตราพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. 2535 ขึ้นซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการน าเข้า ส่งออกและน าผ่านซึ่งชนิดพันธ์สัตว์ป่าที่ไซเตสควบคุมและ
กรมป่าไม้ ไม่ได้ชี้แจงท าความเข้าใจดับส านักเลขาธิการไซเตสถึงความพยายามและความตั้งใจจริงของประเทศ
ไทยในการถือปฏิบัติตามอนุสัญญาไซเตสนับแต่นี้ต่อไปเป็นผลให้ส านักเลขาธิการไซเตสประกาศยกเลิกการ
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ห้ามท าการค้าสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์กับประเทศไทย (Trade ban) ต่อประเทศไทย ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.
2535 เป็นต้นมา  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในบริบทของรัฐชาติจะมีการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์
ป่า ให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของอนุสัญญาไซเตส แต่ในบริบทของความเป็นท้องถิ่นชายแดนที่มีวิถีการด ารง
ชีพด้วยการค้าขายของป่า สัตว์ป่า และพืชป่า ยังเกิดขึ้นในพ้ืนที่ชายแดนอย่างแพร่หลายจึงกล่าวได้ว่า การจัด
ระเบียบโลกใหม่ผ่านการลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญ
พั น ธุ์  (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - 
CITES) ได้ส่งผลให้เกิดการแบ่งเส้นพ้ืนที่ทางสังคมและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับกับวิถีการ
ปฏิบัติทางการค้าแบบดั้งเดิมของผู้คนในพ้ืนที่ตลาดชายแดนที่เรียกว่าเป็น “การค้าขาย” ระหว่างชุมชนสอง
ฝั่งโขง ซึ่งเคยมีอยู่ก่อนหน้าได้กลายเป็นสิ่งใหม่ที่ถูกเรียกว่า “การลักลอบ” ค้าขายสินค้าข้ามแดนที่เป็นการฝ่า
ฝืนอ านาจรัฐ (จักรกริช สังขมณี, 2555)  
 นอกจากนี้ Wilson & Donnan (1999) ยังมองว่า การลักลอบขนสินค้าข้ามแดนในความหมายของผู้
ขนส่งถือว่าเป็นกลวิธีในการต่อรองเพ่ือน าสินค้าข้ามแดนและท ารายได้เข้าประเทศอย่างมหาศาล สินค้าที่
ลักลอบอาจไม่ได้เป็นสินค้าที่ผิดกฎหมาย แต่เป็นเพียงสินค้าที่ไม่ได้ผ่านพิธีศุลกากรตามระเบียบปฏิบัติการข้าม
แดน ในบางกรณีเจ้าหน้าที่รัฐอาจมีส่วนร่วมรู้เห็นในการกระท านั้น เนื่องจากการมีผลประโยชน์บางอย่าง
ร่วมกัน ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับกลุ่มคนที่ขนส่งสินค้าได้ใช้ปฏิสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการ
ผ่านความเป็นบ้านพี่เมืองน้องและระบบอุปถัมภ์ที่เป็นสิ่งที่ฝังรากลึกในพ้ืนที่ชายแดนมาเป็นระยะเวลานาน 
 จึงกล่าวในว่าบทบาทของอนุสัญญาไซเตสในประเทศไทย แม้จะมีความเข้มงวดในการตรวจตราตาม
ด่านตรวจต่างๆ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชายแดน อย่างไรก็ตามด้วยความเป็นพ้ืนที่ชายแดนที่มีความทับซ้อนของ
กลุ่มอ านาจที่หลากหลาย อีกทั้งความลักลั่นของอนุสัญญาไซเตสที่มีผลบังคับใช้เพียงในประเทศไทย ในขณะที่  
สปป.ลาว ยังไม่ได้ลงนามเป็นสมาชิก ด้วยเหตุนี้การค้าขายของป่า สัตว์ป่า แม้จะถูกมองว่าผิดกฎหมายในรัฐ
ไทย แต่ในบริบทของสังคมลาวยังไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย ส่งผลให้เกิดเป็นช่องว่างที่เอ้ือให้ผู้ค้าลาวราย
ย่อยสามารถน าสินค้าประเภทของป่า สัตว์ป่า รวมทั้งกล้วยไม้ป่า เข้ามาวางขายในพ้ืนที่ตลาดชายแดนได้อย่าง
เปิดเผย  
  
2.2) หลังการเกิดขึ้นของจุดผ่อนปรนบ้านหนองมน (พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน) 

การประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ครั้งที่ 
16 (CITES CoP 16) ในวันที่ 3– 14 มีนาคม พ.ศ. 2556 ประเทศไทยได้เป็นประเทศปลายทางหรือศูนย์กลาง
การค้างาช้างใหญ่ที่สุดอันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศจีน การค้างาช้างในประเทศไทยถือว่าไม่มีการควบคุม
และไม่มีการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม เนื่องจากประเทศไทยมีสถานภาพทางกฎหมายต่อการค้างาช้างที่มี
ลักษณะเฉพาะ คือ อนุญาตให้มีการค้างาช้างที่ได้จากช้างบ้านได้และถือว่าเป็นสิ่งถูกกฎหมาย ซึ่งในทางปฏิบั ติ 
กลับเป็นช่องโหว่ที่เอ้ือต่อการลักลอบค้างาช้างข้ามชาติ น าเข้างาช้างจากทวีปแอฟริกา โดยมีการสวมรอยว่า
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เป็นงาช้างบ้านของไทยแล้วส่งต่อไปยังประเทศปลายทางจากการประชุมของไซเตสช่วงสิบปีที่ผ่านมาประเทศ
สมาชิกไซเตส จึงมองว่า ประเทศไทยยังมีการลักลอบน างาช้างจากแอฟริกาเข้ามาเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้
ประเทศไทยได้รับแรงกดดันต่อการถูกคว่ าบาตรทางเศรษฐกิจจากประเทศสมาชิก  
 ผลจากการประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภาคีอนุสัญญาไซเตส และถูกจัดอันดับเป็นประเทศ
ที่มีการค้างาช้างสูงที่สุดเป็นอันดับที่สองของโลก (ผู้จัดการออนไลน์, 2556) ท าให้ประเทศไทยได้รับแรงกดดัน
ที่ต้องแก้ไขปัญหาการค้าสัตว์ป่าให้เห็นเป็นรูปธรรม ส่งผลให้มีการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมและ
ปราบปราม การค้าสัตว์ป่า และพืชป่า ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีไซเตสอย่างเข้มงวดมากขึ้น ผลจากการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ท าให้ผู้ค้าลาวรายย่อยไม่สามารถวางขายสัตว์ป่าหรือพืชป่า
ที่เป็นอาชีพดั้งเดิมได้อย่างเปิดเผยอีกต่อไป  
 ในช่วงนี้แม้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะมีความเข้มงวดและเอาจริงเอาจังมากขึ้นในการควบคุมสกัดกั้นสินค้าที่
ข้ามแดนจากฝั่งลาวมายังฝั่งไทย แต่ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐในพ้ืนที่ชายแดนมีหลากหลายหน่วยงาน 
และไม่ได้บูรณาการการร่วมไม้ร่วมมือกันในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและตรงไปตรงมา ส่งผลให้เกิด
ช่องว่างจากการตีความกฎหมายที่เกี่ยวกับอนุสัญญาไซเตสในพ้ืนที่จุดผ่อนปรนบ้านหนองมนที่แตกต่างกันไป 
โดยรัฐส่วนกลางมักมองว่า ปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าจะต้องถูกปราบปรามให้หมดไปจากพ้ืนที่เพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชาคมโลก โดยละเลยประเด็นเรื่องการรู้เห็นเป็นใจระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับผู้ค้าลาวราย
ย่อย ร่วมทั้งละเลยบริบทเฉพาะของพ้ืนที่ชายแดนที่มีความสัมพันธ์กันแบบท้องถิ่น มีการถ้อยทีถ้อยอาศัย มี
การยืดหยุ่นผ่อนปรน อะลุ้มอล่วยระหว่างกันได้ ในขณะที่มุมมองของเจ้าหน้าที่รัฐท้องถิ่น ที่มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับผู้ค้าลาวรายย่อย แม้จะรับรู้ว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย หากแต่สามารถอะลุ้มอล่วยให้
ได้ ในกรณีที่ค้าเพ่ือการด ารงชีพ มีการขนส่งจ านวนไม่มาก ไม่ถือว่าเป็นค้าแบบขบวนการค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ
ตามที่รัฐส่วนกลางมีความพยายามที่จะปราบปราม ดังค ากล่าวของเจ้าหน้าที่รัฐที่ว่า “...สินค้าบางอย่างถ้า
ปริมาณไม่มากเป็นการค้าขายเพื่อยังชีพก็มีการอะลุ้มอล่วยเพราะไม่เข้าข่ายค้าเป็นกระบวนการ เราก็อนุโลมได้ 
เพราะเขาค้าเพ่ือด ารงชีวิต หากหน่วยงานเบื้องบนมีค าสั่งให้เข้มงวดกวดขัน ก็จะต้องมีการว่ากล่าวตักเตือน 
ไม่ให้ท าประเจิดประเจ้อ...” 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยต้องการสะท้อนให้เห็นว่า อนุสัญญาไซเตสแม้จะเป็นระเบียบข้อบังคับที่
เกิดขึ้นมาเป็นเวลานับสี่สิบปี แต่ผลในทางน ามาปฏิบัติของประเทศสมาชิกกลับมาความลักลั่น และมีช่องว่างที่
ท าให้เกิดการตีความทางกฎหมายในมุมมองของรัฐที่แตกต่างกัน ความลักลั่นดังกล่าวจึงส่งผลให้บทบาทของ
อนุสัญญาไซเตสในพ้ืนที่ตลาดชายแดนบ้านหนองมนมีทั้งความเข้มงวดและยืดหยุ่นขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่บังคับ
ใช้กฎหมาย ในมุมมองของรัฐจึงมองผู้ค้าลาวรายย่อยว่าเป็นผู้ท้าทายกฎหมายแต่หากมองในมุมมองผู้ค้าลาว
รายย่อย พวกเขากลับมองว่า การค้าขายของป่า อาทิ เก้ง ฟาน บ่าง ตะกวด อีเห็น เป็นการดิ้นรนท ามาหากิน
เพ่ือเลี้ยงครอบครัว และเป็นอาชีพประเพณีที่สืบต่อกันมายานานก่อนการจัดตั้งจุดผ่อนปรนการค้าสัตว์ป่าจึง
เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ การค้าสัตว์ป่าจึงเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงได้ยาก เนื่องจากคนใน
ชนบทที่พ่ึงพาการหาของป่าเพ่ือด ารงชีพ  
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สรุปผลการศึกษา 
พ้ืนที่ชายแดนจุดผ่อนปรนบ้านหนองมนจึงเป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายของปฏิสัมพันธ์และมีการ

ปรับเปลี่ยนตามบริบท ที่มีทั้ งความขัดแย้ง การแลกเปลี่ยน การต่อสู้ต่อรอง และการสร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์ในหลายรูปแบบ เพื่อการด ารงชีพและผลประโยชน์ข้ามพรมแดนด้วยเหตุนี้พ้ืนที่จุดผ่อนปรนบ้าน
หนองมนจึงไม่สามารถน าการจัดการที่เน้นความมั่นคงแนวคิดรัฐชาติเข้ามาเป็นศูนย์กลางในการจัดการพ้ืนที่
ชายแดนได้เพียงอย่างเดียว เนื่องจากผู้วิจัยเห็นว่า ในพ้ืนที่ชายแดนมีการกระท าการบางอย่างที่ละเว้นได้และ
ละเว้นไม่ได้ควบคู่กันขึ้นอยู่กับช่องทางและโอกาสของทั้งผู้คนและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในพ้ืนที่ชายแดน และ
บางอย่างไม่สามารถน ามาตรการทางกฎหมาย หลักการข้ามแดนแบบสากลที่มีความเป็นทางการมาใช้ได้เพราะ
ยึดหลักการอะลุ้มอล่วยและหลักความสัมพันธ์ส่วนตัวของผู้ค้ากับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
 การที่รัฐมุ่งเน้นหลักสากลในด้านความมั่นคงมาใช้ในการปราบปรามการค้าสัตว์ป่า พืชป่า ที่รัฐมองว่า 
เป็นการค้านอกระบบหรือการค้าผิดกฎหมายเป็นภัยต่อความมั่นคง และส่งผลต่อภาพลักษณ์ทางลบของ
ประเทศในสายตาของประชาคมโลก โดยละเลยช่องว่างของกฎหมายที่เกี่ยวกับอนุสัญญาไซเตส อาทิ ความลัก
ลั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกิดจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกไซเตสในเวลาที่แตกต่างกันของไทยและลาว 
รวมทั้งช่องว่างที่เกิดจากการตีความทางกฎหมายที่รัฐส่วนกลางกับรัฐท้องถิ่นมักตีความกฎหมายอนุสัญญาไซ
เตสที่แตกต่างกัน ประกอบกับการที่พ้ืนที่ชายแดนมีลักษณะเฉพาะของความเป็นท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์ของ
ผู้คนมาอย่างยาวนานและมีการท าการค้าขายอย่างเสรี ส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมการค้าสัตว์ป่า ในบาง
บริบทได้รับการผ่อนปรนหรืออะลุ้มอล่วย  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กิจกรรมการค้าสัตว์ป่า และพืชป่า ข้าม
พรมแดนสามารถด าเนินต่อไปได้ด้วยหลักของการอยู่รอดของผู้คนในท้องถิ่น  
 
กิตติกรรมประกาศ 

 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ตลาดชายแดน: ปฏิบัติการในชีวิตประจ าวันของ
ผู้ค้าลาวในพื้นที่ชายแดนไทย – สปป.ลาว” หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยา ได้รับทุน
สนับสนุนการวิจัยจากทุนวิจัยส าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาเพ่ือให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและ
ศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและท าวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญประจ าปีการศึกษา 2559 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและผู้ให้ข้อมูลในพ้ืนที่
ตลาดชายแดน จุดผ่อนปรนบ้านหนองมน จังหวัดหนองคายทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการวิจัยในครั้งนี้ 
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Panel A4_2 

Social Practice 

ศิลป์ การศึกษา การเมือง เรื่องปฏิบัติการ 
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“เมื่อเงาส่งเสียง”: ระบบติวเตอร์ในโรงเรียนสะท้อนปัญหาระบบการศึกษาไทย 
“When The Shadows Speak Out”: Supplementary Education Tutoring  

in School Reflects Problems of Thai Education System 
 

คมสัน พรมรินทร์1 
 

บทคัดย่อ 

ระบบกวดวิชามีประวัติศาสตร์และพัฒนาการ สัมพันธ์กับระบบการศึกษาแบบสมัยใหม่ของไทย มา
โดยตลอด การเพ่ิมขึ้นของจ านวนและรูปแบบของระบบกวดวิชาในปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของ
ระบบดังกล่าว ต่อผู้คนที่อยู่ภายใต้ระบบการศึกษาหลักของไทย ในช่วงหลังทศวรรษ 2540 เป็นต้นมา ระบบ
กวดวิชาในประเทศไทยได้พัฒนาเกิดเป็น “ระบบติวเตอร์ในโรงเรียน” คือ เกิดกลุ่มติวเตอร์เข้าไปสอนกวดวิชา
ภายในโรงเรียนของรัฐบาลและเอกชน การเรียนการสอนเกิดขึ้นในห้องเรียนและตามชั่วโมงเรียน ทั้งในวันท า
การ และวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยมีทางโรงเรียนหรือต้นสังกัดเป็นผู้ว่าจ้างเองโดยตรง ปรากฏการณ์ดังกล่าว 
นอกจากจะแสดงถึง “การบรรจบ” ทั้ง “ในเชิงเวลาและพ้ืนที่” ระหว่างระบบกวดวิชาและระบบโรงเรียนแล้ว 
ยังแสดงถึงค่านิยมของการเรียนกวดวิชา จากเดิมเพียงเรื่องปัจเจกบุคคล กลายเป็นเรื่องของของสถาบันหรือ
องค์กรทางการศึกษาด้วย 

การศึกษานี้ใช้วิธีวิทยาทางด้านมานุษยวิทยาและการทบทวนเอกสารผู้ศึกษาเข้าร่วมเป็นติวเตอร์ของ
กลุ่ม A-TEAM ที่มีการสอนรูปแบบติวเตอร์ในโรงเรียน นอกจากการใช้เทคนิคการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม
แล้ว ผู้ศึกษายังใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสัมภาษณ์กลุ่มกับทั้งกลุ่มติวเตอร์ คณะผู้บริหารโรงเรียน ครูและ
นักเรียนภายในโรงเรียนอีกด้วย การศึกษานี้ อาศัยกรอบคิด 2 ส่วนด้วยกันคือ1)ระบบกวดวิชาในฐานะเงาของ
ระบบการศึกษา (shadow education) ของมาร์ค เบรย์ (Mark Bray) ที่ชี้ให้เห็นว่าการศึกษาระบบกวดวิชา
เป็นเสมือนการศึกษาเงาที่สามารถสะท้อนให้เห็นแง่มุม รูปร่าง รวมถึงปัญหาเกิดขึ้นจากระบบการศึกษาหลัก
ได้และ 2) การรู้หนังสือในฐานะปฏิบัติการทางสังคม (literacy as social practice) ของไบรอัน สตรีท (Brian 
Street) ที่มองว่าทุกระบบการศึกษาเป็นปฏิบัติการทางสังคมมีวัตถุประสงค์กลไก และผลกระทบ เพ่ือน าไปสู่
การอธิบายระบบติวเตอร์ในโรงเรียน ในฐานะปฏิบัติการสังคมท่ีสะท้อนปัญหาของระบบการศึกษาไทย 

จากการศึกษาพบว่า ระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาและรูปแบบของระบบสอบคัดเลือกเข้า
มหาวิทยาลัยส่งผลให้เกิดระบบติวเตอร์ในโรงเรียน ระบบดังกล่าวด ารงอยู่ด้วยความสัมพันธ์ในลักษณะ “สม
ประโยชน์กันทุกฝ่าย” ในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงปัญหาของระบบการศึกษาไทย ในด้านการบริหาร
จัดการ การเรียนการสอน และวิธีการวัดผล ที่ต่างเน้นเพียงกลไก แต่ไร้ประสิทธิภาพ และน าไปสู่การผลิตซ้ า
ความไม่เท่าเทียม 
ค าส าคัญ: มานุษยวิทยาการศึกษา ระบบการศึกษาไทย ระบบกวดวิชา ระบบติวเตอร์ในโรงเรียน  

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะสังคมวทิยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ E-mail: kpomrin@gmail.com 
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Abstract 

In Thailand, supplementary education tutoring system has parallel development to 
modern education or school system. The tutoring system is very successful and their growth 
shows how important people who are in the main education system of Thailand have to 
inevitably face. Moreover, since 1990’s tutoring system in Thailand has evolved into 
“Tutoring in School System”. There are many tutoring public and private schools. They 
teaching the classroom on school working days and even weekends and are directly 
employed by school. This phenomenon represents not only “convergence of time and 
space”  between tutoring system and school system, but also shows acceptance of value of 
tutoring from an individual business to educational institution business.  

I have studied this phenomenon by using anthropology method. From the 
beginning, after I reviewed the literature, I have joined the Tutoring in School group name A-
Team as tutoring member. In field work, I used participant observation and focus group 
interview as a technique for collecting raw information and I followed two frameworks for 
analysis, the one was Shadow Education by Mark Bray and literacy as social practice by Brian 
Street as the other.  

The result of this study found that Quality Assurance or Audit Culture and the 
Admission System lead to the birth of Tutoring in School System. This system is sustained by 
benefit-sharing relationships. At the same time, this phenomenon reflects problems of 
management, teaching and, evaluation of the Thai education system. All of them focus just 
govern but inefficiency. This leads to the reproduction of inequality.   
 
Key Words: educational anthropology, Thai education system, tutoring system, tutoring in 

school system. 
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สถานการณ์ของชีวิตทางการเรียนที่ต่างออกไป 
“ชีวิตการเรียนของเด็กหลายคนยังไม่สิ้นสุดหลังจากเสียงสัญญาณเลิกเรียนของโรงเรียนดังขึ้น 

นักเรียนบางคนต้องรีบเดินทางต่อไปยังสถานที่ต่างๆ เพ่ือเรียนกวดวิชา บางคนยังคงอยู่ต่อที่โรงเรียน นั่งคอย
อยู่ในห้องเรียน รอเรียนกวดวิชากับครูในโรงเรียนของพวกเขาเอง (Bray, 1991)” ภาพชีวิต ของนักเรียน
ดั งกล่ าวข้ างต้นที่ มาร์ค  เบรย์  (Mark Bray) เขียน ไว้ ใน  The Shadow Education System: Private 
Tutoring and Its Implications for Planners(1991) ยังคงเป็นภาพชีวิตปัจจุบันของเด็กนักเรียนส่วนใหญ่
ในประเทศไทย ซึ่งอยู่ภายใต้ระบบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาที่มี
ลักษณะจ ากัดรับ ดังนั้นการเรียนกวดวิชาถูกคาดหวังจากทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง ให้เป็นตัวช่วยเพ่ือให้ผ่าน
การสอบคัดเลือก(กระทรวงศึกษาธิการ, 2547) อีกทั้ง จากสถิติที่ปรากฏให้เห็นว่า นักเรียนที่เคยผ่านการเรียน
กวดวิชาจะมีโอกาสเข้ารับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของรัฐได้มากกว่า (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547) 
ระบบกวดวิชาจึงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถาบันกวดวิชาในประเทศไทยจึงมีเพ่ิมมากยิ่งขึ้นทุกปี2 จึงไม่น่า
แปลกใจเลยที่ว่า ทุกวันนี้การเรียนกวดวิชาได้กลายเป็นค่านิยม หรือเป็นสิ่งส าคัญในชีวิตของการเรียน หรือ
เป็นดังปัจจัยที่ห้าของนักเรียนไทยไปแล้ว (สุวรรณา เปรมสโตร์, 2551) ภาพชีวิตการเรียนของเด็กนักเรียนไทย
ข้างต้น ยังคงเกิดเวียนซ้ าแล้วซ้ าเล่าไปเรื่อยๆ  

นับแต่ทศวรรษ 2540 เป็นต้นมา ชีวิตการเรียนของเด็กนักเรียนไทยบางคนอาจต่างไปบ้าง เพ่ือที่จะ
ได้เรียนกวดวิชา พวกเขาไม่ต้องเดินทางออกนอกโรงเรียน หรือต้องรอจนกว่าสัญญาณเลิกเรียนจะดังขึ้นอีก
ต่อไปแล้ว โรงเรียนของพวกเขาจ้างกลุ่มติวเตอร์ “เข้ามาสอนในโรงเรียน” เองโดยตรง ติวเตอร์สอนแทนครู
ประจ าวิชาในห้องเรียนของพวกเขาเองตลอดทั้งวัน แม้ว่าการเรียนการสอนรูปแบบดังกล่าว จะไม่เกิดข้ึนทุกวัน 
แต่อย่างน้อยจะมีขึ้นหนึ่งหรือสองวันต่อสัปดาห์  โดยอาจเป็นได้ทั้งในวันธรรมดาหรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์ 
ตามแต่ทางโรงเรียนเป็นผู้ก าหนด ในที่นี้ จึงเห็นได้ว่า ขณะที่ชีวิตทางการเรียนของนักเรียนไทยส่วนใหญ่ยังคง
วนเวียนอยู่กับการกวดวิชาและเป็นไปตามภาพที่เบรย์ได้กล่าวไว้  ชีวิตทางการเรียนของนักเรียนบางคนต่าง
ออกไป พวกเขามีติวเตอร์อยู่ในโรงเรียน 

จากข้างต้น เมื่อพิจารณาปรากฏการณ์ติวเตอร์ในโรงเรียน จะพบว่า ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็น
พัฒนาการของระบบการกวดวิชาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และแตกต่างจากการกวดวิชาในรูปแบบอื่นที่ผ่านมา 
ประการแรก ปรากฏการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการ “บรรจบ” ของระบบกวดวิชาและระบบโรงเรียนทั้ง 
“ในเชิงเวลาและพ้ืนที่” และประการที่สองแสดงให้เห็นถึง ค่านิยมเรียนกวดวิชาในสังคมไทยจากเดิมเป็นเพียง 
“ค่านิยมส่วนบุคคล” กลายเป็นเรื่องของ “ค่านิยมของสถานบันทางการศึกษา” ด้วย 
ประวัติศาสตร์ชองระบบ จากคู่ขนาน มาสู่การบรรจบเป็นระบบติวเตอร์ในโรงเรียน  

                                                           
2  โรงเรียนกวดวิชาที่จดทะเบียนกบักระทรวงศึกษาธิการมี 964 แหง่ในปี พ.ศ. 2549, 1,078 แห่งในป ีพ.ศ. 2550, 1,423 
แห่งในป ีพ.ศ. 2552 , 1,744 แห่งในปี พ.ศ. 2553, 2,005 แห่งในป ีพ.ศ. 2554, 2,342 แห่งในป ีพ.ศ. 2556, และ 2,626 
แห่งในป ีพ.ศ. 2558  (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน, 2549-2558) 
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 ระบบกวดวิชาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นระบบที่มีประวัติศาสตร์และพัฒนาการ  “คู่ขนาน” มากับ
ระบบ การศึกษาหลักของไทยในปัจจุบันมาโดยตลอด โดยระบบการศึกษาไทยในปัจจุบัน เป็นระบบที่พัฒนา
ต่อเนื่องมาจากระบบการศึกษาแบบสมัยใหม่ ซึ่งเริ่มขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ-จุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2411-2453) มีตัวแบบเป็นโรงเรียนแบบตะวันตกที่ทั้งมี “ต ารา เวลา หลักสูตร และวิธีการ
สอบไล่ที่ชัดเจน" ต่างไปจากระบบการศึกษาแบบเดิมก่อนหน้านั้นที่ไม่มีแบบแผน แน่ชัดและไม่ได้เป็นหน้าที่
โดยตรงของรัฐ (ระลึก ธานี, 2522) แม้ว่าในช่วงแรกของ  การจัดการศึกษา แบบใหม่ในสยามจะไม่ค่อย
ประสบความส าเร็จนัก เนื่องจากธรรมเนียมการประกอบอาชีพของสังคม ในขณะนั้นนิยมสืบทอดกันเฉพาะ
ภายในครอบครัวหรือเครือญาติของตน ในทัศนะของชนชั้นสูงและขุนนางการศึกษาจึงเป็นเรื่องของเสมียน 
ไม่ใช่เรื่องของผู้มีสถานะทางสังคมสูงอยู่แล้วต้องใส่ใจอย่างจริงจัง (Wyatt, 1994: p226) ส่วนในทัศนะของ
ราษฎร การศึกษาก็เป็นไปเพียงเพ่ือการเรียนเขียนอ่าน เรียนเลข และเรียนศีลธรรมตามแนวศาสนาเท่านั้น 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2507) ทว่าในปี พ.ศ. 2433 ภายหลัง ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มี
พระราชด ารัสฯ ให้บุคคลผู้มีความรู้ความสามารถเข้ารับราชการได้โดย “ไม่จ าเป็น” ต้องเป็นลูกหลานขุนนาง
เหมือนแต่ก่อน การศึกษารูปแบบใหม่จึงเริ่มได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลานั้น ผู้ที่มี
ศักยภาพในการเข้ารับการศึกษาดังกล่าวยังคงมีอยู่อย่างจ ากัด โดยมีเพียงเหล่าเชื้อพระวงศ์ ขุนนาง และกลุ่ม
ชาวจีนที่มีฐานะเท่านั้น (Wyatt, 1994: p232, 237) ไม่เป็นที่นิยมในหมู่ราษฎรนักเพราะมีค่าใช้จ่ายสูง และ
รัฐบาลยังไม่มีความพร้อม ทั้งทางด้านบุคลากรและงบประมาณ (ดวงเดือน พิศาลบุตร, ม.ป.ป.: น.92)  

หลังจากที่ระบบการศึกษาสมัยใหม่เริ่มกลายเป็นที่นิยม เพราะสัมพันธ์กับการเขยิบฐานะ ทางสังคม
แล้ว ระบบกวดวิชาก็เกิดขึ้นตามมาด้วยช่วยกัน ในช่วงแรกของการเรียนกวดวิชา การเรียนการสอนมักเกิดขึ้น
ในโรงเรียนช่วงหลังเลิกเรียน หรือไม่ก็เรียนที่โรงกวดวิชา ซึ่งเรียกกันว่า “โรงเรียนกลางคืน" ผู้เรียนมักนิยม
เรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมตัวสอบ ทั้งการสอบเลื่อนชั้นและการสอบชิงทุนเล่า
เรียนหลวง (นงเยาว์ กาญจนจารีย์, 2520) โดยภาพรวมแล้ว ช่วงแรกของการเรียนกวดวิชากลุ่มผู้เรียนไม่ได้
จ ากัดอยู่เพียงเฉพาะเด็กนักเรียนเท่านั้น แต่ยังมีทั้งชนชั้นเจ้านายและชนชั้นขุนนางร่วมด้วย เพราะการรู้
ภาษาอังกฤษจะส่งผลต่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ตลอดจนเป็นที่ยอมรับในสังคมอีกด้วย (นาวี ชั้นศิริ, 
2549, น.27) 

ต่อมา ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2453-2468) การจัดการศึกษา
แบบสมัยใหม่เริ่มแผ่ขยายไปสู่ภูมิภาคในฐานะ “การศึกษาภาคบังคับ” ด้วยพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 
2464 มีใจความส าคัญให้เด็กที่มีอายุระหว่าง 7-15 ปี ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษา โดยไม่ต้องเสียเงินค่าเล่า
เรียนเพ่ือเป็นการยกระดับความรู้และเป็นการศึกษาส าหรับชาติ  ให้ราษฎรได้เรียนกันทั่วหน้าตามควรแก่
อัตภาพของตน (จารุวรรณ ไวยจตน์, 2517) ทว่า กฎหมายดังกล่าวยังคงไม่มีผลบังคับใช้ทั่วทุกพ้ืนที่ของ
ประเทศในทันที รัฐบาลมุ่งเริ่มต้นประกาศบังคับใช้ในเขตมณฑลที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเมืองการปกครองมาก
ที่สุดในขณะนั้นก่อน (ระลึก ธานี: 2527: น.32) แม้จะเป็นการยกระดับความรู้ระดับชาติแต่ในแง่การเมือง 
พระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นเครื่องมือหนึ่งของรัฐในการสร้างส านึกทางการเมือง บังคับ การปลูกฝั่งให้ผู้เรียนมี
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ความรู้สึกว่าเป็นคนไทยและรักชาติไทยผ่านการเรียนการสอนของระบบโรงเรียน (ดนัย ทองใหญ่ และสุรพันธ์ 
ทับสุวรรณ์, 2528, น. 100-102) อย่างไรก็ตาม ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรง
สถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นกลายเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยในปี  พ.ศ. 2459 
ส่งผลให้ระบบการศึกษาแบบสมัยใหม่  มีพัฒนาการจนมีลักษณะครบวงจรตามสากล คือ มีทั้ งระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา กลายเป็นรากฐานของระบบการศึกษาหลักของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน 

ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  (2468-2475) ภายหลังช่วงหลัง
สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ าทั่วโลก พัฒนาการของการศึกษาไทยจึงไม่เติบโตมากนัก แต่
จากปัญหาด้านการศึกษาที่เริ่มพบมากขึ้นในระยะนี้คือ ปริมาณของผู้เรียนหนังสือมีมากเกินกว่าที่โรงเรียนจะ
รับไว้ได้ จึงแสดงให้เห็นว่าผู้คนในสังคมเริ่มเข้าใจในความส าคัญของการศึกษามากยิ่งขึ้นแล้ว  (ดนัย ทองใหญ่ 
และสุ ร พันธ์  ทั บสุ วรรณ์ , 2528, น . 105) กระทั่ งหลั งช่ วงเปลี่ ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่ระบอบประชาธิปไตยในปี พ.ศ. 2475 การศึกษาแบบสมัยใหม่กลับมาได้รับความ
สนใจอีกครั้ง ในฐานะหนึ่งในหลักด าเนินงาน  6 ประการของคณะราษฎร คือ “จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่
แก่ราษฎร” การเพิ่มงบประมาณการศึกษาให้แก่กระทรวงธรรมการและการเร่งประกาศบังคับใช้นโยบายศึกษา
ภาคบังคับให้ครบทั่วทุกต าบลของประเทศในปี พ.ศ. 2478 (ดวงเดือน พิศาลบุตร, ม.ป.ป.: น.105) จึงแสดงให้
เห็นว่าการศึกษาแบบสมัยใหม่จึงถูกคาดหวังให้เป็นตัวสร้าง พ้ืนฐานความรู้ให้แก่คนในชาติเพ่ือให้พร้อมต่อการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย(ดนัย ทองใหญ่ และสุรพันธ์ ทับสุวรรณ์, 2528, น. 108-109) ในขณะช่วงเวลา
ดังกล่าว ระบบกวดวิชาก็เริ่มมีประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการด้วยเช่นกัน ระบบดังกล่าวเริ่มปรากฏเป็นที่รับรู้
ของรัฐ ในพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2479 ที่ได้ระบุให้โรงเรียนกวดวิชาเป็นโรงเรียนราษฎร์
ประเภทการศึกษาพิเศษ(พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2479, 2479) 

ตลอดที่ผ่านมา พลวัตรของโรงเรียนกวดวิชา โดยเฉพาะจ านวนของโรงเรียนกวดวิชาที่มุ่งสอน เพ่ือ
สอบตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแสดงให้เห็นว่า ระบบกวดวิชามีความสัมพันธ์อย่างยิ่ง กับพลวัตร
ของระบบการศึกษาหลักมาตลอด (นาวี ชั้นศิริ, 2549) ทั้งการเปลี่ยนนโยบายการศึกษาของรัฐ  หลักสูตร และ
รูปแบบการสอบคัดเลือก ทั้งหมดต่างส่งผลให้เกิดการเติบโตและขยายจ านวนของโรงเรียนกวดวิชาอย่าง
ต่อเนื่อง และช่วยให้ระบบกวดวิชาค่อยๆ ทวีความส าคัญและมีบทบาทต่อระบบการศึกษาหลักของไทยมาก
ยิ่งขึ้น (อภิชัย พันธเสน, 2530: ประยูร ศรีประสาธน์, 2530) แม้ว่าที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการไม่เห็นด้วย
กับการขยายตัวของโรงเรียนกวดวิชา ด้วยเหตุผลว่า จะก่อให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ ท าให้ประเทศเสื่อมเสีย
เศรษฐกิจท าให้เสื่อมเสียศีลธรรม เพราะผู้สอนมักเป็นอาจารย์จากสถาบันต่างๆ หรือกระทั่งเป็นผู้ออกข้อสอบ
เอง แต่ในขณะเดียวกัน การแก้ปัญหาเรื่องการเรียนกวดวิชา มักไม่พูดถึงโดยกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนหนึ่ง
ด้วยเห็นว่าการเรียนกวดวิชาเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชน และเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ไม่สามารถห้ามกันได้ (นาวี 
ชั้นศิริ, 2549, น.46-62)  
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ไม่เพียงเท่านี้ แม้ว่ากระทรวงศึกษาธิการจะเคยออกการประกาศใช้นโยบายไม่อนุญาตให้มีการจัดตั้ง
โรงเรียนราษฎร์ประเภทกวดวิชาเพ่ิมขึ้นในจังหวัดพระนครและธนบุรีในปี พ.ศ. 2512 และประกาศไม่อนุญาต
ให้มีการจดทะเบียนโรงเรียนกวดวิชาเพ่ิมเติมในปี  พ.ศ.2520 (พอดู สุวรรณทัต, 2530) ส่งผลให้จ านวน
โรงเรียนกวดวิชาทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2521 ที่มีจ านวน 260 แห่งจึงทอยลดลงเหลือ 177 แห่งในปี พ.ศ. 
2529 (ส านั ก งาน คณ ะกรรมการก ารศึ กษ า เอกชน , 2521, 2529) แต่ ภ ายห ลั ง ใน ปี  พ .ศ . 2534 
กระทรวงศึกษาธิการได้ยกเลิกนโยบายระงับการจดทะเบียนโรงเรียนกวดวิชาเพ่ิมเติม  การขยายตัวของ
โรงเรียนกวดวิชาจึงกลับมารุ่งเรืองขึ้นอีกครั้ง จนทุกวันนี้ ระบบกวดวิชาได้กลายเป็นปรากฏการณ์ที่ผู้คนใน
สังคมไทย โดยเฉพาะนักเรียนและผู้ปกครองก าลังเผชิญอยู่ อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

แม้ว่าปัจจุบันจะระบบกวดวิชามีรูปแบบหลากหลายมากขึ้นเพียงใด แต่ก็จะยังคงแบ่งออกได้สอง
ลักษณะเท่านั้นคือ กวดวิชาในสถานศึกษานอกเวลาราชการและกวดวิชานอกสถานศึกษา (นาวี ชั้นศิริ, 2549) 
แต่ทว่า หลังทศวรรษ 2540 เป็นต้นมา เกิดปรากฏการณ์“ระบบติวเตอร์ในโรงเรียน” คือ มีติวเตอร์เข้าไปสอน
กวดวิชาให้แก่นักเรียนภายในโรงเรียนของรัฐและโรงเรียน โดยมีโรงเรียนเป็นผู้ว่าจ้างโดยตรง  ปรากฏการณ์
ดังกล่าวท าให้เกิดการกวดวิชาในลักษณะใหม่ คือ “การกวดวิชาในสถานศึกษาและในเวลาราชการ” แสดงให้
เห็นว่า สภาพการณ์ของการศึกษาไทยในปัจจุบันได้มีการเรียนการสอนภายใต้ระบบใหม่ ซึ่งเป็นผลรวมระหว่าง
ระบบกวดวิชากับระบบโรงเรียน เป็นระบบโรงเรียนที่มีติวเตอร์เป็นผู้ร่วมสอนอยู่ด้วย           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพแสดง การบรรจบของระบบการศึกษาและระบบกวดวิชา เกิดเป็นระบบติวเตอร์ในโรงเรียน 
จะศึกษาปรากฏการณ์ดังกล่าวอย่างไรดี : กรอบคิดและวิธีวิทยา 
กรอบคิดเรื่องเงาของเบรย์กับประตูปริศนาที่ยังคงปิดตาย 

ในทศวรรษ 1990s มาร์ค เบรย์ (Mark Bray) นักมานุษยวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮ่องกงได้เสนอให้มี
การศึกษาระบบกวดวิชา  ในหนั งสื อ  The Shadow Education System: Private Tutoring and Its 
Implications for Planners(1991) เบรย์เสนอให้มีการศึกษาระบบกวดวิชาโดยเปรียบเป็น  “เงาของระบบ
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การศึกษา(the shadow education system)” ด้วยเหตุผลที่ว่า 1) การกวดวิชาปรากฏขึ้นเพราะระบบ
การศึกษาหลัก 2) การเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปลักษณ์ของระบบการศึกษากระแสหลักมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของระบบกวดวิชา 3) สังคมส่วนใหญ่มักให้ความสนใจไปที่ระบบการศึกษาหลักมากกว่าระบบเงา 
4) รูปร่างหน้าตาของระบบเงาแทบจะไม่ต่างจากระบบหลักเลยแม้แต่น้อย ดังนั้น การศึกษาเงาจะสามารถเผย
ให้เห็นบางแง่มุมของระบบการศึกษาหลักได้เช่นกัน (Bray, 1991) 

จากการศึกษาของเบรย์ เขาพบว่า ระบบกวดวิชามักจะเกิดขึ้นภายใต้วัฒนธรรมที่มีความกดดันจาก
ระบบการสอบแข่งขัน และเติบโตได้ดีในวัฒนธรรมการสอนที่มีลักษณะครูเป็นศูนย์กลาง ภายใต้โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจของประเทศที่มีความเหลื่อมล้ าสูง นอกจากนี้ ระบบกวดวิชาจะส่งผลกระทบต่อทั้งระบบการศึกษา
หลัก มีส่วนรบกวนการเรียนการสอนในห้องเรียน อีกทั้งยังมีผลกระทบต่อสังคม เรื่องความสัมพันธ์ของ
ครอบครัว หรือเป็นกลไกในการรักษาความไม่เท่าเทียมทางสังคม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ าของระบบ
เศรษฐกิจในประเทศที่มีการกวดวิชาเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก (Bray, 1991, 2003) แต่จากการเลือกใช้วิธี
การศึกษาเชิงส ารวจและเปรียบเทียบข้อมูลการกวดวิชาที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ ชองเบรย์ ส่งผลให้ข้อค้นพบ
ของเขาจึงเป็นเพียงการกล่าวถึงระบบกวดวิชาโดยทั่วไปเท่านั้น จากที่เบรย์เคยเสนอไว้ว่า “การที่นักการศึกษา
และนักวิจัยที่ไม่ให้ความสนใจระบบกวดวิชาเท่าที่ควรอาจเป็นเพราะระบบการศึกษากระแสหลักง่ายต่อการ
ส ารวจและตรวจสอบมากกว่า ขณะที่ข้อมูลของโรงเรียนกวดวิชาเข้าถึงยากกว่า กระบวนการสอนและการ
เรียนรู้ก็ไร้การตรวจสอบ รัฐบาลเองก็ไม่ต้องการตรวจสอบการกวดวิชา และนักวิจัยเองส่วนใหญ่ขาดอ านาจใน
การเข้าถึงข้อมูล พวกเขาไม่สามารถส ารวจข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประตูที่ถูกปิดได้ (Bray, 1991)” ในที่นี้ 
เบรย์เองในฐานะผู้มองเห็นความส าคัญและเรียกร้องให้มีการศึกษาหรือส ารวจข้างในประตูดังกล่าว  แต่
การศึกษาเขาก็ยังไม่ได้เข้าไปข้างในประตูเหล่านั้น 

ดังนั้น คุณูปการส าคัญของเบรย์ คือการแสดงให้เห็นว่าการศึกษาระบบกวดวิชามีความส าคัญและ
สามารถศึกษาเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงระบบการศึกษาหลักได้  แต่ทว่าการจะเข้าไปข้างในประตูปริศนาเหล่านั้น 
จ าต้องอาศัยวิธีการอ่ืน เพ่ือให้เกิดความเฉพาะเจาะจงเบรย์อาจต้องใช้วิธีวิทยาที่เขาคุ้นเคยสักครั้ง  นั่นคือการ
ท างานภาคสนามตามแบบของนักมานุษยวิทยา อย่างไรตาม หากนักมานุษยวิทยามีวิธีเข้าไปข้างในประตูได้ 
ค าถามต่อมาคือ แล้วจะศึกษาระบบติวเตอร์ในโรงเรียนอย่างไรดี? ค าตอบนี้คงหาได้จากไบรอัน สตรีท (Brian 
Street) 
 

จากการศึกษาการรู้หนังสือ สู่การมองระบบการศึกษาในฐานะปฏิบัติการเพ่ือท าให้รู้หนังสือ  

 ไบรอัน สตรีท  (Brian Street, 1984, 2003) เสนอให้มีการศึกษาการรู้หนังสือหรือระบบ
การศึกษาในฐานะปฏิบัติการทางสังคม (literacy as social practice) กรอบคิดดังกล่าวของเขาพัฒนา ต่อ
ยอดมาจากการศึกษาของ แจ๊ค กู๊ดดี้ (Jack Goody) นักมานุษยวิทยาชาวอังกฤษที่เริ่มศึกษาการรู้หนังสือ 
เสนอให้ยกเลิกการใช้การรู้หนังสือเป็นเกณฑ์แบ่งสังคมสังคมประเพณีกับสังคมสมัยใหม่ เขาเห็นว่า “การแบ่ง
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ดังกล่าวส่งผลให้สังคมประเพณีมักปรากฏภาพเป็นสังคมเรียบง่ายแต่ล้าหลังและเต็มไปด้วยกลุ่มคนที่ไม่รู้
หนังสือ ส่วนสังคมสมัยใหม่ เป็นสังคมซับซ้อน ก้าวหน้า เต็มไปด้วยกลุ่มคนที่รู้และมีหนังสือใช้ แต่แท้จริงแล้ว
จะพบว่าสังคมประเพณี เองก็เป็นสังคมที่รู้และมีหนังสือ  แต่ทว่าส่วนใหญ่มักเป็นการรู้หนังสือที่จ ากัด 
(restricted literacy) คือมีลักษณะเป็นความลับ โดยการเข้าถึง เรียนรู้ และปฏิบัติ มักจ ากัดส าหรับคนบาง
กลุ่มเท่านั้น (J. Goody, 1968)” 

สตรีทเองสนใจไม่ต่างจากกู๊ดดี้ แต่เขาเห็นว่า การศึกษาเรื่องการรู้หนังสือโดยให้ความสนใจเพียงเรื่อง
ศักยภาพและผลกระทบที่ตามมาตามแบบที่กู๊ดดี้ท าเป็นการศึกษาแบบ autonomous model เท่านั้น คือ
เป็นการศึกษาท่ีท าเสมือนว่าการอ่านเขียนมีลักษณะเป็นกลาง มีความเป็นสากลบางอย่างเป็นเสมือนเทคโนโลยี 
หรือทักษะอย่างหนึ่งของจิต ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบคิด พัฒนาทักษะทางเศรษฐกิจ สร้างพลเมือง
ของรัฐ แต่ทว่าเมื่อพิจารณาการรู้หนังสือในแต่ละบริบท จะพบว่าแต่ละวัฒนธรรมต่างมีเงื่อนไขที่จะส่งผลต่อ
การรู้หนังสือท่ีต่างกัน สตรีทได้เสนอให้มีการศึกษาการู้หนังสืออีกรูปแบบหนึ่ง นั่นคือ ideological model คือ 
การมองการรู้หนังสือในฐานะ “ปฏิบัติการทางสังคม” รูปแบบหนึ่งโดยไม่เป็นเพียงเทคโนโลยี หรือทักษะที่มี
ความเป็นกลาง หากแต่หลอมรวมและถูกสร้างขึ้นผ่านปฏิบัติการทางสังคมอยู่เสมอ การศึกษาภายใต้กรอบคิด
นี้ ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ตระหนักถึงการมีอยู่ของการรู้หนังสือหลายหลายประเภทในแต่ละช่วงเวลาและพ้ืนที่
แล้ว ยังช่วยให้มองเห็นการแข่งขันกันระหว่างอ านาจผ่านการศึกษาระบบเพ่ือท าไปสู่การรู้หนังสือในแต่ละ
สังคมอีกด้วย นอกจากนี้ เขายังเสนอว่า การศึกษาดังกล่าว ควรมองให้เห็นถึงอุดมการณ์ และปฏิบัติการทาง
สังคม ซึ่งมีการแข่งขันเชิงอ านาจระบบเองและความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ปฏิบัติการกับผู้คนภายใต้กระบวนการ
ของตัวระบบด้วย (Street, 2003) 
 
วิธีวิทยาและโจทย์ในการศึกษา 
 งานศึกษาปรากฏการณ์ติวเตอร์ในโรงเรียนครั้งนี้  ใช้วิธีวิทยาทางด้านมานุษยวิทยา ผู้ศึกษาเข้า
ร่วมเป็นติวเตอร์ของกลุ่ม A-TEAM (นามสมมติ) กลุ่มติวเตอร์ที่มีการสอนรูปแบบติวเตอร์ในโรงเรียน ทั้งใน
โรงเรียนของรัฐและโรงเรียนเอกชน จากนั้นจึงเริ่มรวบรวมข้อมูลทั้งจากการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมและ
การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหารโรงเรียน ครู กลุ่มติวเตอร์ และนักเรียน ภายใต้ระบบติวเตอร์ใน
โรงเรียน โดยมุ่งตอบโจทย์ 3 ข้อคือ 1) จุดก าเนิดและพัฒนาการ ของระบบติวเตอร์ในโรงเรียนสัมพัทธ์กับ
เงื่อนไขของระบบการศึกษาไทยอย่างไรบ้าง 2) ปรากฏการณ์ติวเตอร์ในโรงเรียนด ารงอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์
ของระบบการศึกษากับระบบกวดวิชาในลักษณะใด และ 3) ปรากฏการณ์ติวเตอร์ในโรงเรียนเป็นเงาสะท้อนให้
เห็นถึงปัญหาที่เกิดข้ึนของระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันได้อย่างไรบ้าง 
 
จุดก าเนิด และพลวัตรของ A-TEAM: ติวเตอร์ในโรงเรียน 

“ตอนปี พ.ศ. 2543 พ่ีเริ่มเข้าเรียน ป.ตรี ที่คณะนิติศาสตร์ มหาลัยธรรมศาสตร์ ส่วนเป้เพ่ือนสนิทพ่ี 
เข้าคณะอักษรจุฬาฯ สักพักพ่ีเอ็กซ์รุ่นพ่ีคณะของเป้ ชวนเราไปสอนติวหนังสือ  เขาเห็นว่า พวกพ่ีเป็นนักพูด 
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เคยแข่งขันโต้วาทีชนะระดับชาติมาก่อน เลยมาชวน สวนพ่ีเองก็คิดว่ามันเป็นงานง่าย แต่พอถึงเวลาสอนจริงก็
ไม่ง่ายเท่าไหร่นะ ตอนนั้นพ่ีเริ่มจากไปติว โครงการของ อบจ . สอนทุกโรงเรียนในสังกัด อบจ. เลย ติวให้เด็ก
ก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย พอขึ้นสอนเราก็ใช้แนวทอล์กโชว์ เด็กก็ชอบ ผู้ใหญ่ก็ชม มันเป็นงานสนุกและรายได้
ดี หลังจากวันนั้น พวกพ่ีเลยรวมตัวกันเองเป็นทีมกัน 5 คน สอนกันคนละวิชา ท าเอกสารสอน มีการซ้อมการ
สอน เตรียมมุกตลกมากขึ้น อาศัยเส้นสายของพวกเราบ้าง พวกรุ่นพ่ีบ้าง เข้าไปเร่ขายเสนอโครงการติวให้
โรงเรียน จากนั้นก็มีงานเขช้ามาเรื่อยๆ ส่วนใหญ่เป็นงานติวบนหอประชุมใหญ่นักเรียนม.6 ทั้งโรงเรียนมาเรียน
กันหมด ติวทั้งวัน วิชาละวัน ช่วงแรกโรงเรียนเขาทดลองทีมเราก่อน พอมันได้ผลดี มีเด็กสอบติดมหาวิทยาลัย
ดีๆ เขาก็เรียกใช้บริการเราตลอด เราท างานติวกันแบบนั้นกันได้สัก 5 ปี จนมีการเปลี่ยนระบบสอบเป็นแอดมิด
ชัน แล้วมีสอบโอเน็ตเพ่ิมมาอีก ตอนแรกพ่ีนึกว่างานจะหายหมด แต่กลายเป็นว่าโรงเรียนกลับปรึกษาให้ทีมเรา
เริ่มมีสอนระยะยาว” (เอ, หัวหน้า A ทีม) 

จากค าบอกเล่าของพ่ีเอ หัวหน้า A-TEA กลุ่มติวเตอร์ที่สอนในระบบติวเตอร์ในโรงเรียน เห็นได้ชัดว่า 
จุดเริ่มต้นของทีมพวกเขาสืบเนื่องจากความสัมพันธ์คู่ขนานของระบบกวดวิชาและระบบการศึกษาของรัฐ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการกวดวิชาเพ่ือสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย จนกระทั่งปี พ .ศ. 2548 ระบบ
การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คือเปลี่ยนจากระบบเอนทรานซ์ (Entrance) 
เป็นระบบแอดมิชชัน (Admission) ส่งผลให้เกณฑ์การสอบเปลี่ยนแปลงไป ระบบดังกล่าวเริ่มต้นครั้งแรกในปี 
พ.ศ. 2549 การสอบรูปแบบใหม่ดังกล่าวใช้เกณฑ์การประเมินผลน้ าหนักคะแนนหลายส่วน ทั้งคะแนนเฉลี่ย
สะสมการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) คะแนนสะสมรายวิชา (GPA) ร่วมกับคะแนนจากการ
สอบวิชา O-NET วิชา A-NET และวิชาเฉพาะในปีเดียวกันนี้เอง มหาวิทยาลัยต่างๆ เริ่มเปิดรับตรงผ่านการจัด
สอบโดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดด้วยตนเอง ควบคู่ไปกับระบบแอดมิชชันของกระทรวงศึกษาธิการ สิ่ง
เกิดขึ้นคือการเพ่ิมขึ้นของจ านวนวิชาและจ านวนครั้งในการสอบมีมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ไม่เพียงเท่านี้ ตลอดที่ผ่าน
มาเกณฑ์การสอบของระบบแอดมิดชันยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทั้งในปี พ.ศ. 2553 ได้ยกเลิกวิชา A-NET 
และวิชาเฉพาะ แล้วเปลี่ยนเป็นการสอบวิชา GAT (แบ่งออกเป็นวิชาภาษาอังกฤษและความคิดเชื่อมโยงซึ่งไม่มี
สอนในโรงเรียน) และวิชา PAT แทน และในปี พ.ศ. 2557 ได้เพ่ิมการสอบ 7 วิชาสามัญ และในปี พ.ศ. 2558 
เปลี่ยนการสอบ 7 วิชาสามัญเป็น 9 วิชาสามัญ สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ล้วนแต่น าไปสู่การทวีความส าคัญของการ
กวดวิชา 
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ปี พ.ศ. 2542-2548 2549 -2552 2553 –2557 2558-ปัจจุบัน 

ระบบการสอบ Entrance 
หรือ รับตรง 

Admission หรือ 
สอบตรง 

Admission หรือ สอบตรง 

ประเภทข้อสอบ วิชาหลัก 
วิชาเฉพาะ 

ONET / ANET 
วิชาเฉพาะ 

ONET / GAT / 
PAT 

7 วิชาสามัญ 

ONET / GAT / 
PAT 

9 วิชาสามัญ 

ระยะเวลา สอบ 2 ครั้ง/ปี สอบหลายครั้ง สอบหลายครั้ง สอบหลายครั้ง 

ผลการเรียน
ระดับ

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

คะแนนเฉลี่ยสะสม  
GPAX 

คะแนนเฉลี่ยสะสม  
GPAX 

คะแนนเฉลี่ย
สะสม GPAX 

คะแนนเฉลี่ยสะสม 
GPAX 

ผลคะแนน รู้ผลคะแนนการสอบ 
ก่อนเลือกคณะ 

รู้ผลคะแนนการสอบ 
ก่อนเลือกคณะ 

รู้ผลคะแนนการ
สอบก่อนเลือก

คณะ 

รู้ผลคะแนนการ
สอบก่อนเลือกคณะ 

อายุคะแนน 3 ปี 2 ปี 2 ปี 2 ปี 

ตารางแสดงเงื่อนไขและเกณฑ์การสอบเข้ามหาวิทยาลัย 2542-2559 
 

อย่างไรก็ตาม ยิ่งมีจ านวนวิชาและจ านวนครั้งในการสอบมากข้ึน ก็ยิ่งแสดงให้เห็นการทวีความส าคัญ
ของระบบกวดวิชาและโอกาสในการเพ่ิมขึ้นของการท างานของติวเตอร์ แต่ทั้งหมดนี้ยังไม่ได้น าไปสู่การเข้าไป
ข้างในโรงเรียน หรือการสอนแทนครูในโรงเรียนตลอดภาคเรียนของพวกเขา มันเกิดขึ้นได้อย่างไร? 

 
ผู้อ านวยการของโรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่ง เล่าให้ผู้ศึกษาฟังว่า “โรงเรียนพี่ไม่พร้อม พออยู่ดีๆ มีระบบ

ประเมินประกันคุณภาพอะไรพวกนี้เข้ามามากมาย มันวุ่นไปหมด ครูพ่ีก็มีแต่แก่ๆ ทั้งนั้นบางคนใช้คอมยังไม่
เป็น ต้องมาท าเอกสารส่งเป็นกองๆ  โรงเรียนนอกเมืองอย่างนี้ พอเปลี่ยนระบบกันที ครูของพ่ีก็ตามไม่ทัน พ่ี
เลยตัดสินใจท าโครงการระยะยาวดู คิดดูแล้วว่าจะช่วยได้ เด็กพ่ี ไม่เก่ง พ้ืนฐานไม่แน่นแต่พอมีครูติวมาช่วย
สอน มันก็ดีขึ้น เห็นชัดเลยว่าเด็กอยากมาโรงเรียนขึ้นนะ พอมีติวเตอร์มาช่วยได้เยอะ ผลสอบโอเน็ตเราก็สูงขึ้น
กว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ แถมบางวิชาชนะโรงเรียนประจ าจังหวัดด้วยซ้ าอีกอย่างเด็กของเรา บ้านไกลตัว
เมือง จะให้นั่งรถไปเรียนในเมือง ไม่มีทางหรอก ไหนจะค่าเดินทาง ค่าเรียน พ่อแม่เขาห่วงอีก พอมีพ่ีติวเตอร์
มันง่าย สบายใจกันทุกฝ่าย ช่วงแรกก็มีพวกครูกังขากันอยู่บ้างหละ แต่พอผ่านไปสักเทอม เราเห็นความต่าง ยิ่ง
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ช่วงหลังสอบ เด็กของเราติดหมอ สอบได้ครู ได้วิศวะตามที่เขาอยากเรียนได้ ทุกอย่างก็จบ ไอ้เราก็พลอยดีใจ
กับพวกเขาด้วย พูดตามตรงโรงเรียนเราได้หน้า ได้ตาก็จริง แต่พอมานึกว่า เด็กเขาสอบกันครั้งเดียว โอกาส
เดียวในชีวิต มันก็คุ้มนะ แต่ก่อนอย่าว่าแต่สอบหมอ สอบครูเลย ให้ไปสอบพวกเขายังไม่ไปเลยด้วยซ้ า มันดีต่อ
ทุกฝ่าย พี่ไม่รู้จะแก้ระบบการศึกษายังไง พ่ีไม่มีอ านาจไปเปลี่ยนระบบข้างบนของพวกท่านๆ ทั้งหลาย พ่ีช่วย
ได้แค่โรงเรียนพ่ี พ่ีสงสารเด็ก” (พิศมัย, ผู้อ านวยการโรงเรียนรัฐแห่งหนึ่ง, 2560) 

ขณะเดียวกัน ผู้อ านวยการโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง เขาเล่าว่า “โรงเรียนเราต้องการความเชื่อมั่นและ
สร้างความส าเร็จให้กับเด็ก แต่เราก็ต้องแข่งขันกับโรงเรียนอ่ืนๆ พูดกันตามตรงพอโรงเรียนเราไม่ได้อยู่ในตัว
เมือง โอกาสที่เราจะได้เด็กเก่งก็มีน้อย ที่ส าคัญคือครู ครูเก่งๆ มีน้อยมาก ครูที่มาสอนก็มักจะเป็นแบบขาจร 
พวกที่รอสอบบรรจุ หรือสอบบรรจุไม่ติด แต่พอสอบได้เขาก็ไปครับ พอลองจัดโครงการติวขึ้นมา มันได้ผลดี 
ผู้ปกครองเองก็เข้าใจและพร้อมที่จะสนับสนุน เขาว่าดีกว่าให้ลูกนั่งรถเข้าไปเรียน ไปอยู่หอกันเองในกรุงเทพฯ 
ทางโรงเรียนเราเอง พอเด็กสอบติดที่ดีๆ สอบคะแนนโอเนตได้คะแนนดี ก็ขึ้นป้ายไวนิลใหญ่เลย เด็กมาสมัคร
มาเรียนกับเราเยอะขึ้น” (นท,ี ผู้อ านวยการโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง, 2560)  

ข้อมูลที่ ได้จากผู้อ านวยการทั้งสองแสดงให้เห็นได้ชัดว่า สาเหตุที่ ท าให้เกิดการตัดสอนใจจ้าง 
ติวเตอร์เข้าไปสอนในโรงเรียนในรูปแบบโครงการระยะยาวตลอดภาคเรียนคือ งานเอกสารที่เพ่ิมขึ้นและ
คะแนนโอเน็ตที่จัดลพดับโรงเรียน ทั้งหมดเกิดจาก “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา” ซึ่งเกิดจาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แต่ทว่า การด าเนินการของระบบดังกล่าวกลับเพ่ิมภาระงาน
เอกสารให้แก่ครูและโรงเรียนเป็นจ านวนมาก โรงเรียนต้องถูกประเมินจากท้ังภายในและภายนอกทุกปีเรื่อยมา 
ยิ่งไปกว่านั้น ภายหลังการสถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (สทศ.) ในปี 2549 เพ่ือจัดการสอบวัด
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานหรือที่เรียกกันว่าการสอบโอเนต (Ordinary National Educational Test, O-NET) เพ่ือ
แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ถูกวัดโดยหน่วยงานกลาง การจัดสอบดังกล่าว มีส่วนอย่างยิ่งที่
ท าให้เกิดการแข่งขันจัดอันดับของโรงเรียนทั่วประเทศ ไม่เพียงเท่านั้นผลของคะแนนดังกล่าวยังถูกน าไปใช้ใน
ระบบประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือแสดงประสิทธิภาพของการบริหารและการเรียนการสอนของโรงเรียน 
ด้วยการถูกบีบรัดจากระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนกลุ่มที่ยังไม่มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
ของระบบหรือโรงเรียนที่ขาดแคลนทรัพยากร จึงจ าเป็นต้องจัดจ้างติวเตอร์เข้าไปสอนในโรงเรียน เพื่อเป็นการ
เอาตัวรอดภายใต้ระบบดังกล่าว 
การด ารงอยู่ของระบบติวเตอร์ในโรงเรียน 
 หากสาเหตุของการเกิดระบบติวเตอร์ในโรงเรียน คือระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา และความไม่
แน่นอนของการสอบคัดเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ค าถามต่อมาคือ ภายใต้การด ารงอยู่ของระบบติวเตอร์
ในโรงเรียน ระบบกวดวิชาและระบบการศึกษาหลักมีความสัมพันธ์กันในลักษณะใด?   
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ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนระหว่างระบบกวดวิชาและระบบการศึกษาหลัก 
ก่อนถึงวันเปิดเรียนทั้งภาคเรียนที่ 1 2 และช่วงฤดูร้อน หัวหน้าทีมติวเตอร์พร้อมทีมบริหาร(มักเป็น

สมาชิกอาวุโสบางคน)จะร่วมเดินทางไปพบผู้บริหารและคณะครูในโรงเรียนต่างๆ เพ่ือประชุมตกลงเรื่อง
รูปแบบ เงื่อนไขการจัดติวในภาคเรียนที่จะมาถึง พี่อ้วนฝ่ายประสานงานของทีมติวเตอร์ เล่าว่า “ถ้าหากเราจะ
เริ่มดีลงานกับโรงเรียนใหม่ เราจะเตรียมแฟ้มเอกสารที่มีทั้งประกอบด้วยรูปแบบการติว ประวัติของสมาชิกใน
ทีม และสถิติตัวเลขคะแนนที่แสดงผลงานให้เห็นว่าหลังจากทีมเราติวแล้วผลเป็นแบบไหนเหมือนเมนูอาหาร
ต้องให้ลูกค้าเลือก ท าไปหลายๆ แบบ แต่อย่างหนึ่งที่เราต้องระวังคือเรื่องการขายอย่าไปเสนอโรงเรียนในพ้ืน
ใกล้กัน เขาอาจเป็นคู่แข่งกัน เราอาจจะขายงานไม่ได้ พวกรูปแบบการติว วันและเวลาที่เหมาะสม ผู้บริหาร
โรงเรียนและครูจะเป็นผู้ตัดสินใจ ส่วนเรื่องค่าตอบแทนและเงื่อนไขเพ่ิมเติมจะต่อรองกันได้” (พ่ีอ้วน, 2560) 
ส่วนกรณีการพูดคุยกับโรงเรียนเดิมที่เคยสอนอยู่ก่อนแล้ว การประชุมจะยุ่งยากและใช้ระยะเวลายาวนานมาก
ขึ้นเพราะมักจะพูดคุยและเปลี่ยนปัญหาที่เกิดขึ้น ในภาคเรียนที่ผ่านมา พ่ีนัทฝ่ายประสานงานเล่าว่า “ในวัน
ประชุม ผู้บริหารโรงเรียน ครูหัวหน้าหมวดวิชาต่างๆ จะมากันพร้อมหน้า ที่จริงในโรงเรียนมีการเมืองอยู่ มีทั้ง
กลุ่มชอบพวกเราและกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย ให้มีติวเตอร์ในโรงเรียน พวกเขาจะหมั่นสังเกตเท่าท่ีเป็นไปได้ ฝ่ายครูที่
ไม่เห็นด้วยจะใช้โอกาสประชุมนี้ พูดต าหนิเรื่องของการแต่งกายบ้าง ค าพูดไม่เหมาะสม ความไม่ต่อเนื่องของ
เนื้อหาของติวเตอร์แต่ละคน มารยาทที่ไม่ค่อยมีบ้าง  และก็เรื่องการไม่สามารถควบคุมชั้นเรียนได้ ของติวเต
อร์หน้าใหม่บ้าง อย่างแรกเลยคือทางด้านทีมติวเราจะท าหน้าที่รับฟังปัญหาก่อน น้อมรับบางส่วน และโต้แย้ง
ชี้แจง ในบางส่วน อย่างเรื่องการควบคุมชั้นเรียน บางครั้งครูติวเราจัดกิจกรรมการสอนที่ใช้การเคลื่อนที่ ใน
ห้องเลยดูเหมือนว่าก าลังเกิดความวุ่นวาย ส่วนการใช้ค าพูดบางครั้งต้องเราก็ต้องใช้ภาษาที่แสดงว่าเกิดความ
สนิทสนมกับนักเรียน อาจมีค าหยาบคายบ้าง แต่ไม่เกินงาม สิ่งส าคัญมากคือ เรามีผลยืนยันการสอนทั้งผลการ
สอบเข้ามหาวิทยาลัย และผลคะแนนโอเนตเปรียบเทียบ ในรูปแบบของตัวเลข สถิติเปรียบเทียบ และรูปเล่ม
งานวิจัย  เมื่อเผชิญหน้ากับข้อมูลเชิงสถิติและตัวเลขดังกล่าว การตกลงกันมักจะเป็นไปโดยง่าย แต่สิ่งส าคัญที่
เราต้องเน้นย้ าอยู่เสมอคือ เราไม่ใช่คู่แข่ง เราเข้ามาช่วย และหากครูในโรงเรียนร่วมมือกับเรา เด็กของเราจะยิ่ง
ประสบผลส าเร็จ” (นัท, 2560) 

การร่วมงานระหว่างโรงเรียนและทีมติวเตอร์จะเป็นไปในลักษณะของการจัดจ้างภายใต้รูปแบบ
โครงการ (มักใช้ชื่อว่าโครงการพัฒนาศักยภาพ โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการส่งเสริม
ความรอบรู้ ฯลฯ) มีทั้งโครงการระยะสั้น ระยะยาว หรือทั้งสองระยะทับซ้อนกัน ทางด้านโครงการระยะสั้น 
มักเป็นโครงการที่โรงเรียนจัดติวเพ่ือมุ่งหวังผลคะแนนการสอบโอเนตเป็นหลัก ส่วนใหญ่มักถือเป็นโครงการ
ทดลองประสิทธิภาพของทีมติวเตอร์ไปในตัว การจัดติวระยะสั้นจะเกิดขึ้นช่วง 1-2 สัปดาห์ก่อนสอบ หลังผล
การสอบเป็นที่ปรากฏว่าได้ผลลัพธ์ดี เป็นคะแนนที่คุ้มค่า โรงเรียนส่วนใหญ่จะพิจารณาจัดโครงการระยะยาว
ต่อไป  

การจัดโครงการระยะยาวจะเป็นการสอนติวตลอดแทบทุกสัปดาห์ของปีการศึกษา มุ่งสอนเสริม สรุป
ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียน ทางโรงเรียนจะเป็นผู้ก าหนดเนื้อหาดังกล่าวว่าในภาคเรียนนี้แต่ละ
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วิชาต้องสอนเนื้อหาอะไรบ้าง เว้นแต่ช่วงใกล้สอบ การเรียนการสอนของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 
ทางโรงเรียนจะมุ่งเน้นให้ติวเตอร์สอนเทคนิคท าข้อสอบ เน้นไปที่ข้อสอบโอเนตเป็นหลักส าหรับบางโรงเรียน 
นอกจากการจัดโครงการระยะยาวแล้ว ทางโรงเรียนอาจจัดโครงการระยะสั้นเพ่ิมเติมเป็นพิเศษช่วงใกล้สอบโอ
เนตเสริมซ้อนร่วมกัน ด้วยการเพ่ิมช่วงเวลาในการเรียนติวและเน้นให้จัดติวเฉพาะรูปแบบข้อสอบนั้นๆ แทรก
อยู่ในโครงการระยะยาวด้วย 

ไม่เพียงเท่านี้ ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและทีมติวเตอร์ไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงแค่เรื่องการเรียนการ
สอนเท่านั้น แต่ยังมีการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งทางโรงเรียนจะเป็นผู้เชื้อเชิญหรือร้องขออีกด้วย ทั้งงาน
ประกวด กีฬาสี งานอ าลา วันไหว้ครู ฯลฯ ตามที่พ่ีดินหนึ่งในครูวิชาอังกฤษของทีมติวเตอร์เล่าว่า “วันนั้นเรา
ก าลังสอนติวเด็กตามปกติ อยู่ๆ ครูแนะแนวโรงเรียนก็รีบขึ้นมาบอกแต่เช้าว่า ตอนบ่ายไม่ต้องสอนนะ ทานข้าว
เสร็จให้ไปที่หอประชุมใหญ่เลย มีงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม .3 เราตกใจมากเลยถามว่าชวนเราไปท าไม 
ครูเขาก็รีบบรีฟให้ฟังว่า ผอ.สั่งมา เราแค่ไปแนะน าตัว แล้วพูดกับผู้ปกครองเล็กน้อย แต่ขอให้เป็นในท านองว่า 
ถ้าลูกเขาเรียนต่อ ม.ปลาย ที่เดิม จะได้เรียนกับติวเตอร์จบจากมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับประเทศ พูดถึงทีมบ้าง
เล็กน้อยและผลที่เกิดขึ้น ท าให้พวกเขาเชื่อมั่นในตัวโรงเรียน”(ดิน, 2560) แน่นอนว่าผลที่เกิดขึ้นจากงาน
ประชุมผู้ปกครอง เป็นที่ประจักษ์ว่าอัตรานักเรียนที่เรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมีมากขึ้น
อีกท้ังยังมีนักเรียนจากโรงเรียนอื่นมาสมัครเข้าเรียน จากการบอกเล่าปากต่อปากของผู้ปกครองอีกด้วย 

 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในระบบใหม่ : ติวเตอร์ ครู และนักเรียน 
 แม้ว่าจะมีติวเตอร์เข้ามาภายในโรงเรียน สอนแทนครูในคาบเรียน และในชั้นเรียน การแทนที่ดังกล่าว
ไม่ได้สร้างความเป็นปรปักษ์ระหว่างครูและติวเตอร์เสมอไป พ่ีเอหัวหน้าทีมเล่าว่า “ในโรงเรียนมีการเมืองอยู่
ตลอด สิ่งครูติวเตอร์อย่างเราควรยึดถือปฏิบัติคือการไม่เข้าไปข้องเกี่ยว เราสัมพันธ์กับครูอย่างพองาม มีสัมมา
คารวะกับทุกคนสอนให้สนุก เน้นสนิทกับเด็กและท าให้เด็กสอบได้ เท่านี้ก็เป็นพ้ืนฐานของการเป็นติวเตอร์ที่ดี
ของทีมแล้ว” (เอ, 2560) ในที่นี้ ส่วนใหญ่ปฏิสัมพันธ์ระห่างครูและติวเตอร์เป็นไปในลักษณะเกื้อหนุนกัน การ
มีอยู่ของติวเตอร์สร้างประโยชน์ให้แก่ครู เพราะในขณะที่ติวเตอร์สอนทั้งวันครูประจ าวิชาจะมีเวลาว่างหยุดพัก 
และสะสางภาระงานเอกสารต่างๆ ที่คั่งค้างอยู่ได้ ตามที่ ครูจอย ซึ่งเป็นครูประจ าโรงเรียนรัฐแห่งหนึ่งเล่าว่า 
“พ่ีได้ยินว่าเด็กอยากมาโรงเรียนอยากเรียนเพราะติวเตอร์เค้าไม่ได้บอกกับพี่โดยตรงหรอก แต่ว่าพ่ีได้ยินเขาพูด
กับผู้ปกครอง แต่ก่อนเค้าไม่อยากเรียนวันธรรมดากัน ครูก็เบื่อ นักเรียนก็เบื่อ อาจเพราะเราติดอยู่ในระเบียบ
ในกรอบเกินไป พอมีพ่ีติวเตอร์มามันผ่อนคลายลงเค้าเรียกครูติวว่า พ่ี ดูสนิทสนมกันดีนะคะ พ่ีเป็นครูต้องทั้ง
ท าการเงิน เอกสาร งานเยอะไปหมดจะไปสอนก็สอนไม่เต็มที่ เทอมที่ผ่านมาต้องสอนม . ปลาย 6 รหัส  หนัก
มาก แต่ตอนนี้พอมาท าฝ่ายการเงินเลยย้ายลงมา ม .ต้นดีหน่อย สอนรหัสเดียวแต่ 4 ห้อง แต่ก็แลกกับงาน
เอกสารเป็นกองเลยค่ะ วันก่อนลูกสาวคนเล็กที่เรียนอยู่อีกที่หนึ่งเค้ามาเล่าให้พ่ีฟัง แบบหน้าตายิ้มแย้มมาก 
เค้าว่ามีติวเตอร์แบบพ่ีๆ นี่แหละไปสอนที่โรงเรียน และมีแนะแนวด้วย เค้าบอกว่ามีความสุขมาก เรียนรู้เรื่อง 
อยากให้โรงเรียนมีบ่อยๆ ทุกวัน พ่ีก็ว่าดี อาจเพราะวัยมันใกล้กัน วัยไม่ห่าง แถมยังมีข้อมูลดีๆ มาให้เค้าอีกว่า
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การแข่งขันตอนนี้มีอะไรบ้าง สอบยังไง อันไหนสามารถสมัครเองได้ ไม่ต้องรอโรงเรียนส่งบางทีเราคนเป็นแม่ก็
ต้องท างานไม่มีเวลา นี่ขนาดว่าพ่ีเป็นครูนะคะ แต่รู้เรื่องที่ลูกๆ เล่ามาน้อยมาก แต่เราพยายามไม่ปิดกั้น จะได้
คุยกับลูกได้ พอเห็นเค้ามาพูดเลยดีใจ พ่ีเลยมองว่าติวเตอร์นี่ช่วยเด็กๆ ช่วยพ่ีที่เป็นครูประจ าด้วย ช่วยได้เยอะ
จริงๆ อย่างน้องก็ลูกพ่ี นักเรียนพ่ี ที่เราอยู่ไกลจากในเมือง โอกาสมันต่างจากคนอ่ืนเขา เรียนผ่านเนตมันก็ไม่
เท่ามีของจริงมา” (ครูจอย, 2560)  
 จริงอยู่ที่ว่าในโรงเรียนเองก็มีครูที่เปิดสอนกวดวิชา แต่ทว่าพวกเขาเองไม่ได้เป็นคู่แข่งกับครูติวเตอร์แต่
อย่างใด บีมเด็กนักเรียนในโรงเรียนเล่าว่า “หนูเรียนในโรงเรียนไม่สนุกหรอก ก็ทั่วไปค่ะติวแล้วสนุกกว่า พวก
หนูยังคุยปรึกษาได้อีกหลายเรื่องเลย แต่ยังไงพวกหนูก็ต้องลงเรียนพิเศษกับครูด้วย เพ่ือนบอกว่าใครเรียนจะได้
เกรดดี เรียนกับพ่ีติวหนูไม่ได้จ่ายตังเพ่ิม เรียนกับครูก็เสียเงินปกติเหมือนเดิม พวกหนูก็ต้องเรียน ปลอดภัยไว้
ก่อนดีกว่าค่ะ” (บีม, 2560) จะเห็นได้ว่า เพราะครูยังคงยึดกุมอ านาจในการตัดสินเกรดเฉลี่ยของเด็กนักเรียน
ไว้ในมือ ครูที่เปิดกวดวิชาก็ไม่ได้เสียฐานลูกค้าจากการเข้ามาของติวเตอร์ในโรงเรียนแต่อย่างใด อีกทั้งเมื่อ
นักเรียนสามารถสอบติดมหาวิทยาลัย พวกเขายังได้ประโยชน์จากชื่อเสียงของนักเรียนที่สอบติด ในฐานนะ
หนึ่งในศิษย์ของโรงเรียนที่สอนมากับมือและศิษย์ของสถาบันกวดวิชาของพวกเขาเองด้วย 
 ทางด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างติวเตอร์กับนักเรียน โดยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นด้วยภายใต้บรรยากาศการ
เรียนรู้ที่สนุกสนานและเป็นกันเอง พวกติวเตอร์เชื่อว่าจะเอ้ือต่อการเรียนรู้ แมนนี่หนึ่งในครูติววิชาอังกฤษเล่า
ว่า “หนูมักจะเน้นเอนเตอร์เทนด์น า ใส่เพลง ร้องเพลงแล้วท่องศัพท์อะไรท านองนั้น ช่วงก้าวเข้าไปในห้องสัก
ห้านาที หนูจะดูบรรยากาศว่าเด็กจะเรียนหรือไม่เรียน อารมณ์ของเด็กแต่ละวันมันไม่เหมือนกันนะพ่ี ถ้าส่ วน
ใหญ่มันจะเรียนก็สอนตามเนื้อหาลุยๆ ไปเลย เอาแค่สนุกพอ แต่ถ้าอารมณ์มันเบื่อมันเหนื่ อย งอแง ไม่อยาก
เรียน ก็จะหาเกมหาเรื่องเล่ามาเล่นกับพวกมันก่อนจากนั้นค่อยชวนกันเรียน แล้วมันก็เรียน ถ้าที่สุดแล้วไม่
เรียนก็สวดใส่ไปบ้าง ดราม่าบ้าง ตามสถาณการณ์ ที่ส าคัญคือ เราต้องเข้าใจเด็กพ่ี เด็กแต่ละห้องแต่ละวัยมัน
ไม่เหมือนกัน เด็กบางคนไม่กล้าถาม เด็กบางคนขี้อาย บางคนชอบมาเล่ามาปรึกษาเรื่องส่วนตัว โกรธแฟน 
ทะเลาะพ่อแม่ เรียนต่อยังไงดี คือเราเป็นทุกอย่างให้มันได้เลยในโรงเรียนทั้งพ่อ แม่ พ่ี ครู เป็นที่ปรึกษา แค่เรา
ไม่ถือตัวและแสดงความหวังดีความจริงใจต่อมันถ้าเข้าใจมัน มันก็จะยอมรับและเข้าใจเรา มันจะตั้งใจเรียนพ่ี” 
(แมนนี,่ 2560)  
 จากปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างระบบกวดวิชาและระบบการศึกษา ตลอดจนปฏิสัมพันธ์ของผู้คน
ภายใต้ระบบติวเตอร์ในโรงเรียนข้างต้น แสดงให้เห็นว่า การด ารงอยู่ของระบบติวเตอร์ในโรงเรียนเป็นไปใน
ลักษณะ “สมประโยชน์กันทุกฝ่าย” กล่าวคือ ติวเตอร์ได้งานมีรายได้ โรงเรียนมีชื่อเสียงและผ่านการประเมิน
จากระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา ครูมีเวลาในการท าเอกสารภาระงานต่างๆ มากข้ึน และนักเรียนสามารถ
สอบได้คะแนนมากขึ้นตลอดจนสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ตามท่ีตนคาดหวัง  

ท่ามกลางสภาวะที่เปี่ยมล้นด้วยความสุขดังกล่าว ก าลังสะท้อนปัญหาการศึกษาไทยอย่างไรบ้าง และ
ระบบติวเตอร์ในโรงเรียนแสดงปฏิบัติการทางสังคมอย่างไรอยู่? 
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บทสรุป ภาพสะท้อนปัญหา และปฏิบัติการทางสังคมที่เกิดขึ้น 
 จากผลการศึกษาที่พบว่า ระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาและรูปแบบของระบบสอบคัดเลือกเข้า
มหาวิทยาลัยส่งผลให้เกิดระบบติวเตอร์ในโรงเรียน และระบบดังกล่าวด ารงอยู่ด้วยความสัมพันธ์ในลักษณะ 
“สมประโยชน์กันทุกฝ่าย” หากมองตามกรอบคิด ระบบกวดวิชาในฐานะเงาของระบบการศึกษาของเบรย์ จะ
พบว่า ทั้งสาเหตุและการด ารงอยู่ของระบบติวเตอร์ในโรงเรียน ก าลังสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของระบบ
การศึกษาหลักของไทยอย่างน้อย 3 ด้าน ด้วยกันคือ การบริหารจัดการ การเรียนการสอน และวิธีการวัดผล  
 ในด้านการบริหารจัดการ จะพบว่าการเกิดขึ้นของระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา แทนที่จะเป็น
กลไกช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลับมีส่วนในการเพ่ิมภาระงานให้ครู และบีบรัดโรงเรียนในกลุ่มที่ขาด
ความพร้อมด้านทรัพยากรบุคล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนในเขตนอกเมือง ส่วนทางด้านการเรียนการสอน จะ
พบว่าภายใต้ระบบการวิธีวัดผล ด้วยการท าข้อสอบในปัจจุบัน การสอนแบบติวเตอร์ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการสอน
ของครู ทั้งนี้อาจเกิดขึ้นจากวัฒนธรรมการสอนของติวเตอร์ที่เน้นสนิทสนมและสนุกสนานเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
หรืออาจเป็นเพราะระบบการบริหารจัดการของระบบการศึกษาหลักที่สร้างภาระงานให้ครูจนส่งผลท าให้
ประสิทธิภาพในการสอนลดลง ยิ่งไปกว่านั้นการเปลี่ยนแปลง ความไม่คงที่ ของวิธีการวัดผล กลับยิ่งส่งผลให้
เกิดปัญหาต่อทั้งการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ  

กล่าวอย่างง่าย ระบบติวเตอร์ในโรงเรียนที่ปรากฏอยู่ ในขณะนี้ ก าลังสะท้อนให้เห็นถึงการบริหาร
จัดการ การเรียนการสอน และวิธีการวัดผลของระบบการศึกษาไทย ที่มุ่งเน้นเพียงกลไกแต่ไร้ประสิทธิภาพ ซึ่ง
ส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมทางการศึกษา 
 นอกจากนี้ หากเราพิจารณาระบบติวเตอร์ในโรงเรียนตามแนวคิดของสตรีท โดยมองระบบติวเตอร์ใน
โรงเรียนในฐานะปฏิบัติการทางสังคม จะพบว่า ระบบดังกล่าวไม่ได้มีการแข่งขันเชิงอ านาจกับระบบการศึกษา
หลัก หรือมีอุดมการณ์ขัดแย้งกับระบบดังกล่าวแต่อย่างใด จริงอยู่ที่ว่า ระบบติวเตอร์ในโรงเรียนส่งผลให้เกิด
ความสัมพันธ์แบบสมประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและปฏิบัติการของระบบสามารถสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในด้านการ
บริหารจัดการ การเรียนการสอน และวิธีการวัดผลของระบบการศึกษาหลักได้  แต่ในอีกแง่หนึ่งชองระบบ
ดังกล่าว ก าลังช่วยปิดบังปัญหา และก าลังพยุงให้ปัญหาดังกล่าวด ารงอยู่ ต่อไปเรื่อยๆ กล่าวได้ว่า ระบบติว
เตอร์ในโรงเรียนเองก็ยังช่วยผลิตซ้ าความไม่เท่าเทียมให้ด ารงอยู่ต่อไปเช่นกัน 
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การเมืองของการสร้างงานศิลปะ: ชาติพันธุ์นิพนธ์ของปฏิบัติการนิทรรศการศิลปะ 
Politics of art: Ethnography of art exhibition practices 

 

กมลวรรณ์ บุญโพธิ์แก้ว1, ยุกติ มุกดาวิจิตร2 
 

บทคัดย่อ 

ในขณะที่รัฐเป็นฝ่ายครอบครองอ านาจก าหนดความหมายและความเข้าใจทางสังคม ศิลปินรุ่นใหม่หัน
มาใช้นิทรรศการเป็นพ้ืนที่ของการแทรกแซงพาผู้ชมออกจากประเด็นที่เกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรมไปสู่การ
สร้างความตื่นตัวทางการเมือง ปฏิบัติการนิทรรศการเปรียบเสมือนพ้ืนที่ของการต่อสู้ ระหว่างผู้รักษากฎและผู้
ปลดปล่อย การศึกษาครั้งนี้เป็นการน าปฏิบัติการนิทรรศการศิลปะมาเป็นแนวคิดและวิธีวิทยาเพ่ือศึกษาความ
เป็นการเมืองของการสร้างงานศิลปะในช่วงหลังปี 2549 เป็นต้นมา ส่วนหนึ่งของการศึกษาพบว่าการเปลี่ยน
ผ่านทางการเมืองเป็นชนวนส าคัญที่น าความเป็นการเมืองกลับมาสู่ปริมณฑลศิลปะ และส่งผลต่อการใช้ศิลปะ
เป็นเครื่องมือปลดปล่อยผู้ชมออกจากจินตกรรมชาติ  

 

ค าส าคัญ: การสร้างงานศิลปะ, นิทรรศการ, การเมือง 
 

Abstract 

 While the state posses a power via large-scale exhibitions to shape collective values 
and social understandings, Thai visual artists use exhibitions as encounter spaces to locate 
political consciousness. Therefore, art exhibition practices are as fields of a struggle between 
the governing and the encounters. In this research, I focus on the politics of art in Thailand 
since 2006 and use art exhibition practices as concepts and methodology. A part of research 
finding showed that this is a political turn in Thai contemporary art field. There is an 
increasing number of anomie artists  who use artworks to convey socially conscious political 
messages and emancipate audiences from the national imaginary. 
 

Keywords: art production, exhibition, politics 
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บทน ำ 
ตัวงานศิลปะเป็นดังเช่นภาษาที่ศิลปินแต่ละคนใช้ในรูปแบบที่แตกต่างกัน ภาษาเหล่านี้ปรากฏในรูป

ของวิธีการน าเสนอ รูปแบบการสร้างสรรค์ ในตัวงานศิลปะแต่ละชิ้นมีภาษา มีสารที่ถูกซ่อนอยู่ภายในที่รอคอย
การอ่านหรือการถอดรหัสจากผู้ชม แตกต่างกันไปในรายละเอียด โดยทั่วไปการซ่อนเนื้อหาอยู่ภายในการผลิต
งานศิลปวัฒนธรรมนี้เป็นการกระท าที่ผู้ที่อ่อนแอกว่ามักเลือกน ามาใช้เพ่ือแสดงนัยของการต่อต้าน การไม่เห็น
ด้วย โดยที่ไม่ต้องปะทะหรือท้าทายกับบรรทัดฐานของพวกชนชั้นสูงโดยตรง ด้วยเหตุนี้ สถานะของการจัด
นิทรรศการจึงถือเป็นช่องทางการสื่อสาร เป็นสื่อ (medium) ที่จะท าหน้าที่เป็นเหมือนเครื่องส่งข้อความ 
ความรู้ สิ่งที่ผ่านกระบวนการเลือกสรรและรวบรวมมาจัดแสดงอย่างเฉพาะเจาะจงตามความต้องการของผู้จัด 
และปรับตัวไปตามเงื่อนไขและข้อจ ากัดของการผลิต จากนั้นจึงจะเปิดให้ผู้ชมสามารถเข้ามาชมด้วยตามวาระ
และโอกาสที่จัดขึ้นมาอย่างเฉพาะกิจ   

การศึกษาของแครอล ดันแคน ในปี 1991  (Karp & Lavine, 1991) เคยวิพากษ์วิจารณ์บทบาทของ
หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ในการใช้งานศิลปะสร้างนัยความหมายทางการเมืองบางอย่างเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
ได้วางไว้ ส่งผลให้พ้ืนที่ศิลปะไม่ได้มีความเป็นกลางแต่อย่างใด แต่ "เต็มไปด้วยการซุกซ่อนนัยความหมาย/
อุดมการณ์ทางการเมือง" ผ่านการใช้พื้นที่ การจัดกิจกรรม รูปแบบการติดตั้ง การก าหนดทิศทางการมองวัตถุที่
แฝงอยู่ในปฏิบัติการการติดตั้ง ฯลฯ  ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ได้ถูกน ามาเสนอให้เห็นอย่างชัดเจน ตรงกันข้ามกับ
แฝงเร้นอยู่ในบรรยากาศของการเรียนรู้ และบรรยากาศของการชื่นชมผลงานศิลปะ ทว่า ไม่ว่าการจัด
นิทรรศการศิลปะจะถูกให้ความหมายทางวัฒนธรรมในแง่มุมใด ส าหรับนักวิจารณ์ศิลปะบอริส กรอยส์แล้ว 
(Boris Groys 2009) ในพ้ืนที่ของการติดตั้งงานศิลปะควรจะเป็นพ้ืนที่ของการใช้เสรีภาพในการสร้างสรรค์ทั้ง
ของศิลปินและเสรีภาพของภัณฑารักษ์ในการท าหน้าที่ผลิตผลงานศิลปะและผลิตสร้างความหมายให้กับสิ่งที่
ผลิตอีกชั้นหนึ่ง 

บทความชิ้นนี้ต้องการเสนอให้เห็นว่าการจัดนิทรรศการศิลปะไม่ได้เป็นเพียงแค่หนึ่งกิจกรรมการจัด
แสดงผลงานศิลปะของโลกศิลปะ แต่เป็นปฏิบัติการในการผลิตภาพแทนการรับรู้ การให้ความหมายที่จะส่งผล
ไปสู่การสร้างความเข้าใจตนเองและความเข้าใจทางสังคม ด้วยเหตุนี้ในปฏิบัติการของนิทรรศการศิลปะจึงเต็ม
ไปด้วยการต่อรองต่อสู้ระหว่างผู้ที่ต้องการสืบทอดการรับรู้ การให้ความหมายทางสังคมแบบเดิม และผู้ที่
ต้องการล้มล้างรื้อสร้างการรับรู้ใหม่ที่จะน าไปสู่การปลดปล่อยคนในสังคมออกจากพันธนาการทางอัตลักษณ์
และวัฒนธรรม 

 
ความเป็นการเมืองของนิทรรศการศิลปะ  

ผลงานการศึกษานิทรรศการชิ้นส าคัญของธงชัย วินิจจะกูล (2540) และธวัชชัย องค์วุฒิเวทย์ (2547) 
ได้เคยวิเคราะห์การจัดนิทรรศการของไทยในอดีตเอาไว้ว่า การจัดแสดงนิทรรศการเป็นกิจกรรมของชนชั้นสูง
หรือเรียกได้ว่าเป็นพ้ืนที่ของผู้ดี ที่ใช้ในการสร้างตัวตน สร้างชาติแบบรัฐสมัยใหม่ พร้อมไปกับแสดงให้เห็น
ความศิวิไลซ์และความพยายามในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดระเบียบโลกใหม่ของสยามประเทศ และตัว
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นิทรรศการศิลปะเองก็เป็นเครื่องมือในการสร้างตัวตน สร้างชาติศิลปะจึงตกอยู่ในฐานะเครื่องมือของรัฐไทยใน
การสร้างเอกลักษณ์ชาติ (national identification) ในเวทีศิลปะนานาชาติ (Teh 2012) ในสนามของศิลปะ
ร่วมสมัยไทยจึงไม่ใช่พื้นที่เสรีที่ปลอดการเมือง แต่การเมืองกลับเป็นส่วนเติมเต็มของศิลปะมาตั้งแต่แรกเริ่ม ทั้ง
ในสร้างรัฐสมัยใหม่ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม มาจนถึงการเป็นกลไกรัฐอุดมการณ์ใหม่เพ่ือล้มล้างความ
ศักดิ์สิทธิ์ทางการเมืองของสถาบันกษัตริย์ (ชาตรี ประกิตนนทการ, 2552) สถานะของงานศิลปะที่ถูกวางไว้
ตั้งแต่แรกเริ่มจึงมีบทบาทหน้าที่ในการตอบสนองอุดมการณ์ทางการเมืองตามการก าหนดของกลุ่มที่ถืออ านาจ
อยู่ในขณะนั้น 

ประวัติศาสตร์ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทยที่ด าเนินมาเป็นเวลามากกว่า 80 ปีถูกน าเสนอเชื่อมโยง
กับประวัติศาสตร์ชาติมาโดยตลอด แนวทางการศึกษาในทางประวัติศาสตร์ศิลป์ยุคแรกๆ เองก็ถูกน าเสนอ
ตามล าดับเวลาทางประวัติศาสตร์ที่เดินตามเส้นทางคู่ขนานไปกับการสร้างชาติ สร้างความเป็นไทยโดยเฉพาะ
ศิลปะประเภทจิตรกรรมแนวประเพณี และแนวประเพณีใหม่ที่ถือเป็นเวทีแสดงออกของอุดมการณ์ชาตินิยม 
ชนบทนิยม กษัตริย์นิยม และท้องถิ่นนิยม   (กษมาพร แสงสุระธรรม, 2010) ซึ่งการสร้างงานศิลปะในกลุ่ม
ดังกล่าวเติบโตขึ้นมาด้วยการอุปถัมภ์ของสถาบัน รัฐ และองค์กรธุรกิจเงินตราในประเทศที่มีบทบาทในการ
ก าหนดทิศทางการเติบโตให้กับศิลปะในช่วงก่อนปี 2543 หรือก่อน ค.ศ. 2000 (Henderson (2540) พร้อม
กันนี้ นอกจากการสร้างงานศิลปะแล้ว การจัดกิจกรรม เช่น การประกวดประณีตศิลปกรรม ที่จัดขึ้นเป็นครั้ง
แรกในงานฉลองรัฐธรรมนูญในปี 2480 เองก็เป็นไปเพ่ือขับเคลื่อนอุดมการณ์หรือนโยบายทางการเมือง 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการผลิตงานศิลปะและผลิตนิทรรศการศิลปะของไทยที่ผ่านมาตกอยู่ในสถานะ
ของเครื่องมือสร้างชาติ สร้างวัฒนธรรมที่สอดคล้องไปกับนโยบายของรัฐแต่ละยุคสมัย ท าให้เมื่อขั้วอ านาจทาง
การเมืองเปลี่ยนข้าง รูปแบบของการผลิตงานสร้างสรรค์ อุดมการณ์ของศิลปินก็มักจะเปลี่ยนแปลงตามไป 
(ถนอม ชาภักดี 2551, ภิญญพันธ์ 2551) ความน่าสนใจก็คือ บทเรียนจากอดีตท าให้ตั้งข้อสังเกตได้ว่าทุกครั้ง 
ในช่วงการเปลี่ยนผ่านอ านาจทางการเมืองทั้งโดยชอบธรรมและไม่ชอบท า สิ่งที่รัฐทหารท าไปพร้อมกับการยึด
อ านาจก็คือการเข้ามาจัดการทางวัฒนธรรม ด้วยการใช้นิทรรศการศิลปะเป็นเครื่องมือสร้างการควบคุมและจัด
ระเบียบภายในสังคม สร้างการแบ่งแยกการรับรู้ สร้างตัวก าหนดความเป็นชุมชน รวมถึงสร้างการแบ่งหน้าที่
ในทางสังคมอยู่เสมอ เช่น เมื่อครั้งที่พลโทถนอม กิตติขจรยึดอ านาจจากจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในปี พ .ศ. 
2501 ได้มีการสั่งยุบกระทรวงวัฒนธรรมที่ก่อตั้งขึ้นสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามให้เป็นแค่กองวัฒนธรรม อยู่
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 หลังจากที่พลเรือเอกสงัด ชลออยู่ ท ารัฐประหารจากนาย
ธานินทร์ กรัยวิเชียร และแต่งตั้งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์เป็นนายกรัฐมนตรีก็เช่นกัน เพ่ือผ่อนคลาย
บรรยากาศตึงเครียดทางการเมืองที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2516 จึงมีการเสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม
ผู้ต้องหาคดี 6 ตุลาคม 2519 และผู้กระท าการในวันที่ 4-6 ตุลาคม 2519 เป็นผลให้นักเคลื่อนไหวซึ่งส่วนใหญ่
เป็นนิสิต นักศึกษา ประชาชน รวมถึงศิลปินทุกสาขาที่ก่อนหน้านี้อยู่ในกลุ่มบุคคลที่ เป็นภัยทางสังคม (อ านาจ 
เย็นสบาย 2533: 67) ได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคม และใช้เสรีภาพในการสร้างสรรค์ท างานศิลปะที่มีเนื้อหา
วิพากษ์วิจารณ์สังคมอีกครั้ง เพียงแต่คราวนี้แทนที่จะเป็นการสร้างงานศิลปะเพ่ือการเคลื่อนไหวทางการเมือง 
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พวกเขาได้หันมาสู่การเคลื่อนไหวในประเด็นทางสังคม เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการปะทะจากรัฐเป็นภัยมาถึงตัว 
หรือแม้กระท่ังหลังรัฐประการ 19 กันยายน 2549 มีพระกรุณาโปรดเกล้าจากในหลวงรัชกาลที่ 9 แต่งตั้งพล.อ.
สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นรัฐมนตรี  ในถ้อยค าแถลงนโยบายต่อสภาของพล.อ.สุรยุทธ์นั้น นอกจากประเด็กหลักใน
การมุ่งปฏิรูปการเมือง การปกครองและการบริหารแล้ว สุรยุทธ์กล่าวอย่างชัดเจนว่าเพ่ือท าให้การปฏิรูปเป็นไป
ตามแนวทางการบริหารของรัฐบาลชั่วคราว รัฐบาล “จะใช้สื่อทุกรูปแบบในการสร้างสรรค์สังคม รักษา สืบ
ทอด ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และจิตวิญญาณของความเป็นไทย ตลอดจนสร้างสามัคคี เอ้ืออาทร สมานฉันท์
ของสังคมและประเทศชาติ” (สุรยุทธ์ จุลานนท์, พลเอก 2549: 20) เป็นต้น 

ปลายเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2559 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ผู้ศึกษาก าลังยืนอยู่ใน
บริเวณพ้ืนที่ของการจัดนิทรรศการศิลปะที่มีชื่อว่า “ไทยเนตร” (Thailand eye) ซึ่งมี ดร. อภินันท์ โปษยา
นนท์, ไนเจล เฮิร์สท์ (Nigel Hurst)  และเซเรเนลลา ซิคลิทิรา (Serenella Ciclitira) จากซาทชิ แกลเลอรี่ 
(Saatchi gallery) ประเทศอังกฤษเป็นภัณฑารักษ์ ย้อนกลับไป 2-3 เดือนก่อนหน้า ศิลปินหลายคนได้รับการ
ติดต่อจากหอศิลป์ให้ส่งภาพและรายละเอียดผลงานของตัวเองจ านวน 3 ชิ้น และหอศิลป์จะส่งต่อไปให้กับ
ภัณฑารักษ์รับเชิญเป็นผู้คัดเลือกอีกครั้งหนึ่งเพ่ือได้รับการน าเสนอในฐานะผลงานร่วมสมัยของไทยที่จะถูก
น าไปจัดแสดงที่ซาทชิแกลเลอรี่ ประเทศอังกฤษ และได้รับการบันทึกอยู่ในหนังสือศิลปะที่ก าลังจัดท าขึ้น  ผล
ของการคัดเลือกถูกปิดเงียบเอาไว้เป็นอย่างดีไม่ให้คนนอกรับรู้ แม้กระทั่งศิลปินที่ได้รับคัดเลือกเองก็มีเวลารู้
ล่วงหน้าเพียง 1 คืนก่อนวันจัดแถลงข่าวกิจกรรมกับสื่อมวลชน พีรวัส (นามสมมติ) ศิลปินที่ได้รับการคัดเลือก
เป็น 1 ใน 23 ศิลปินให้ข้อมูลว่าการท่ีผลงานของเขาได้รับคัดเลือกเป็นความคิดเห็นของภัณฑารักษ์ต่างชาติ 

ผลงานส่วนใหญ่สร้างในระหว่างช่วงเวลา 10 ปี คือ พ.ศ. 2549-2559 มีผลงานใบหน้าพระพุทธรูปสี
แดง และภาพเขียนสะท้อนสัญลักษณ์เกี่ยวกับพุทธศาสนาบน ฝากระโปรงรถ ของปัญญา วิจินธนสาร , ผลงาน
ภาพวาดพระพุทธรูปด้วยถ่านชาร์โคล ของสมบูรณ์ หอมเทียนทอง, งานศิลปะจัดวางซากงานจิตรกรรมฝาผนัง
ที่ผุพังของปานพรรณ ยอดมณี , ภาพถ่ายกลุ่มชาติพันธุ์ของ ดาว วาสิกศิริ, ผลงานประติมากรรมหนังตะลุง
ขนาดใหญ่ของชูศักดิ์ ศรีขวัญ, งานจิตรกรรมขนาดใหญ่เลียนแบบโปสเตอร์ภาพยนตร์อินเดีย ของศิลปินลูกครึ่ง
ไทย-อินเดีย นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล , ผลงานภาพวาดของ บุษราพร ทองชัย งานวิดีโอและภาพถ่ายของโฆษิต 
จันทรทิพย์, ภาพถ่ายดิจิตอลรูปร่างเปลือยของกมลพันธุ์ โชติวิชัย ที่ถูกมีดกรีดลากลงเป็นเส้นๆ บริเวณใบหน้า, 
ผลงานวิดีโอที่ตั้งค าถามเรื่องบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงในงาน กวิตา วัฒนะชยังกูร ภาพถ่ายอาคารสะท้อนการ
เติบโตของเมืองในงานของไตรรัตน์ ศรีบุรินทร์ และวิริยะ โชติปัญญาวิสุทธิ์ เป็นต้น 

ภัณฑารักษ์ตีความและน าเสนอสายตาผลงานตีกรอบการคุณค่าและความหมายของผลงานในมิติ
ศาสนา ชาติพันธุ์และวัฒนธรรม การเติบโตของเมืองหลวง ความรัก และเพศสภาวะ ความเป็นหญิง ซึ่ง
ประเด็นเหล่านี้นั้นเป็นประเด็นที่คล้ายคลึงกันกับ 2 นิทรรศการก่อนหน้าที่รัฐเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดแสดง คือนิทรรศการ “ไทยเท่: จากท้องถิ่นสู่อินเตอร์” (2555) และนิทรรศการ “มนต์เสน่ห์ไทย: 
มรดก+พลังสร้างสรรค์” (2557) ยิ่งไปกว่านั้นศิลปินที่อยู่ในกลุ่มผู้ที่ถูกคัดเลือกมาจัดแสดงในนิทรรศการไทย
เนตรส่วนหนึ่งก็เคยร่วมแสดงนิทรรศการในปี 2557 มาแล้ว นั่นจึงท าให้การผลิตซ้ าภาพสร้างสังคมอุดมคติที่
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ผูกพันกับชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมเกิดขึ้นอีกครั้งในพ้ืนที่ของการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ โดยเฉพาะใน
พ้ืนที่ของหอศิลป์ของรัฐ และนิทรรศการที่รับทุนสนับสนุนจากรัฐ เพียงแต่ในครั้งนี้มีอีกหนึ่งวัตถุประสงค์ของ
การจัดนิทรรศการที่เพ่ิมข้ึนมาก็คือการมุ่งหวังจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี การสานสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศอังกฤษ และการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผลงาน
ศิลปะเหล่านั้น 

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่รัฐช่วงใช้ผลประโยชน์ในการเข้าถึงการก าหนดสร้างการรับรู้ทางสังคม และ
ความรู้สึกของพลเมืองผ่านการจัดนิทรรศการศิลปะขนาดใหญ่ ศิลปินเองก็พยายามใช้เครื่องมือและวิธีการที่
ตนเองถนัดนั่นคือการผลิตงานศิลปะที่สอดแทรกการประกาศความไม่เห็นด้วยกับรัฐลงไปในการผลิตงานไป
พร้อมกัน ขั้วตรงข้ามของอุดมการณ์สร้างสรรค์ศิลปะไม่เพียงค่อยๆ เพ่ิมจ านวนนิทรรศการศิลปะขึ้น ยังเพ่ิม
จ านวนพ้ืนที่ของการประกาศอุดมการณ์การสร้างสรรค์ที่สะท้อนให้เห็นความไม่ลงรอยกับการจัดการรับรู้ที่ถูก
สร้างขึ้นมาจากรัฐมากขึ้น จากเดิมพ้ืนที่ของการแสดงผลงานศิลปะที่สะท้อนความเบื่อหน่ายกับแนวทางการ
ท างานที่เน้นอัตลักษณ์ชาติที่เคยมีประปรายในพ้ืนที่ศิลปะทางเลือก หลังรัฐประหารปี 2557 อุดมการณ์หรือ
ความเชื่อกระแสรองในการสร้างสรรค์ในฐานะตัวแสดงทางการเมืองที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐเริ่มมีปรากฏในพ้ืนที่การ
จัดนิทรรศการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ และหน่วยงานสถาบันการศึกษา 

พ้ืนที่การจัดกิจกรรมนิทรรศการศิลปะในประเทศกลายมาเป็นพ้ืนที่หลักของความเป็นการเมืองที่
ผู้ผลิตศิลปะต้องการสร้างการรับรู้ใหม่ที่จะน าไปสู่การสร้างการต่อสู้ต่อรองกับสภาพสังคมและสนามของการ
สร้างสรรค์ศิลปะที่เต็มไปด้วยล าดับชั้นและความไม่เท่าเทียมกัน นี่จึงเป็นที่มาของความสนใจที่จะท าความ
เข้าใจและวิเคราะห์ในประเด็นความเป็นการเมืองของการสร้างงานศิลปะ โดยการใช้วิธีการต่อรองและการ
แทรกแซงการสร้างภาพลักษณ์และการหล่อหลอมอุดมการณ์ชาติผ่านการจัดนิทรรศการศิลปะ พร้อมไปกับ
การใช้ปฏิบัติการนิทรรศการศิลปะเป็นวิธีวิทยา เข้าไปเก็บข้อมูลในสนามของการผลิตงานศิลปะร่วมสมัย ทั้งใน
บทบาทของนักมานุษยวิทยาที่ไปร่วมสังเกตการณ์ และในบทบาทของภัณฑารักษ์เข้าไปมีส่วนร่วมในการผลิต
นิทรรศการศิลปะ โดยเลือกใช้เครื่องมือพื้นฐานในสนามที่มีท าความเข้าใจความเป็นการเมืองที่ เกิดขึ้นในสนาม
การผลิต เพ่ือตอบค าถามว่าภายใต้บรรยากาศของการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง ตั้งแต่หลังเหตุการณ์
รัฐประหารปี 2549 เป็นต้นมาจนถึงปี พ.ศ. 2560 ศิลปิน รวมไปถึงภัณฑารักษ์ พวกเขาจะสร้างสารเพื่อสื่อสาร
ทางการเมืองของศิลปินร่วมสมัยสามารถน ามาสู่การสร้างการต่อรองกับสภาวะความเหลื่อมซ้อนทางล าดับชน
ชั้นสองเท่าภายในสนามของการผลิตทางวัฒนธรรมในประเทศไทยได้หรือไม่ และอย่างไร 
กรอบแนวคิดในการศึกษาและระเบียบวิธีวิจัย  

 การศึกษาครั้งนี้ตั้งค าถามกับความเป็นการเมืองที่อยู่ในปฏิบัติการของการท านิทรรศการศิลปะที่ท าให้
พ้ืนที่ของสุนทรียศาสตร์กลายมาเป็นพ้ืนที่ทางการเมือง ผ่านการสลับกันครองอ านาจสูงสุดในการสร้าง
ความหมายของผู้กระท าการคนส าคัญในโลกศิลปะคือ หน่วยงานรัฐในฐานะตัวแทนฝ่ายนโยบายในการควบคุม
การปกครอง ภัณฑารักษ์ในฐานะคนกลาง และศิลปินในฐานะผู้ปฏิบัติการ โดยใช้กรอบแนวคิดในเรื่องโลกของ
การผลิตงานศิลปะและแนวคิดเรื่องโลกของการจัดแสดงมาอธิบายปฏิบัติการนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย  
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ผู้ศึกษาใช้แนวคิดโลกศิลปะของโฮเวิร์ด เบคเกอร์ (Howard Becker 1982) และสนามการผลิตทาง
วัฒนธรรมของปิแอร์ บูร์ดิเยอ (Pierre Bourdieu 1993) เพ่ือวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมแบบ
การแลกเปลี่ยนทุนกับทุน (capitals) ของโลกการผลิตศิลปะ พร้อมไปกับแนวคิดเรื่องโลกของการจัดแสดงและ
แนวคิดเรื่องความเป็นการเมืองของสุนทรียศาสตร์วิเคราะห์การต่อรองของภัณฑารักษ์อิสระ และศิลปินที่ท า
หน้าที่ภัณฑารักษ์ ในการสร้างการรับรู้ทางสังคมผ่านการนิทรรศการศิลปะขนาดเล็ก โดยต้องการน าเสนอให้
เห็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของการท านิทรรศการศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย โดยเป็นการย้อนกลับไปทบทวน
บริบทของสนามศิลปะร่วมสมัยในช่วง พ.ศ. 2549  เป็นต้นมา เพ่ือท าความเข้าใจความเป็นสนามของการช่วง
ใช้และช่วงชิงผลประโยชน์ ซึ่งนอกจากไม่ได้เป็นเพียงแค่พ้ืนที่ทางการค้าผลงานสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าสูงแล้วยัง
เป็นพ้ืนที่ของการต่อสู้ในการนิยามการรับรู้ทางการเมือง ซึ่งผู้ผลิตนิทรรศการศิลปะใช้วิ ธีการต่อรองและการ
แทรกแซงการสร้างภาพลักษณ์และการหล่อหลอมอุดมการณ์ชาติผ่านการจัดนิทรรศการ 

ส าหรับระเบียบวิธีวิจัย ผู้ศึกษาใช้ปฏิบัติการนิทรรศการศิลปะเป็นวิธีวิทยาและเป็นเครื่องมือในการท า
ความเข้าใจเพ่ือศึกษาความเป็นการเมืองที่เกิดขึ้นในสนามการผลิตทางวัฒนธรรม โดยใช้กรณีศึกษาจากการ
จัดท านิทรรศการศิลปะร่วมสมัยจ านวน 3 นิทรรศการเป็นหลัก โดยใช้วิธีวิทยาของการท างานชาติพันธุ์
วรรณนาเข้าไปเก็บข้อมูลกระบวนการผลิตนิทรรศการศิลปะ ในฐานะนักมานุษยวิทยา 2 นิทรรศการ และร่วม
ผลิตนิทรรศการศิลปะในฐานะของนักมานุษยวิทยาและภัณฑารักษ์ 1 นิทรรศการ พร้อมกับการศึกษาเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ศิลปิน ภัณฑารักษ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะในช่วงเดือน
สิงหาคม 2559-ธันวาคม 2560 จ านวน 6 นิทรรศการ เพ่ือตอบค าถามน าวิจัยที่ว่าความพยายามในการสร้าง
นิทรรศการศิลปะเพ่ือส่งสารทางการเมืองนี้สามารถน ามาสู่การสร้างการรับรู้การต่อรองกับอุดมการณ์หลักของ
ชาติและสภาวะความเหลื่อมซ้อนทางล าดับชนชั้นภายในสนามของการผลิตทางวัฒนธรรมในประเทศไทย 
ภายใต้บรรยากาศของการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองได้หรือไม่ อย่างไร 

ทั้งนี้ข้อมูลส่วนหนึ่งสามารถน าไปสู่การสร้างข้อสรุปว่า โลกการผลิตศิลปะไม่เพียงไม่ใช่พ้ืนที่เสรีในการ
แสดงความแสดงออกทางความคิดเห็น หรือมีความเป็นเอกเทศ (autonomy) ในการสร้างสรรค์ที่สามารถหลบ
เร้นจากการใช้อ านาจและกฎหมายโดยรัฐเผด็จการในเข้ามาก ากับได้ แต่กลไกของการผลิตนิทรรศการที่
เรียกร้องการรวบรวมผลงาน ผู้คน เงินทุนก็ท าให้ผู้ผลิตนิทรรศการศิลปะ ท าให้ผู้รับผิดชอบในการผลิตต้องใช้
เงินจ านวนมากจากแหล่งทุน ซึ่งมักจะมาจากหอศิลป์ในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวัฒนธรรมต่างชาติที่
มักจะมีเงื่อนไขของการให้ทุน ซึ่งจากการท างานภาคสนามเงื่อนไขที่พบคือการท าให้นิทรรศการที่แหล่งทุน
สนับสนุนบริสุทธิ์และปราศจากการวิจารณ์การเมืองและสถาบันอย่างตรงไปตรงมา 
 
สนามของการช่วงชิงการให้ความหมายทางวัฒนธรรมและผลประโยชน์ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางอ านาจ 

ช่วงเวลาที่เมืองไทยยังไม่มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ดูแลจัดการด้านศิลปะวัฒนธรรม สังคมศิลปะใน
ประเทศเองก็มีการแบ่งกลุ่มตามส านักจากสถาบันการศึกษาศิลปะ มีกลุ่มศิลปากร กลุ่มช่างศิลป์ กลุ่มประสาน
มิตร แบ่งกลุ่มตามพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมศิลปะมาก่อนหน้า การแบ่งกลุ่มนี้เป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งที่ส่งผล
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ต่อสภาพสังคมของคนในวงการศิลปะซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่การสะท้อนสายสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างคนศิลปะ 
แต่สะท้อนไปถึงความหลากหลายของอุดมการณ์ในการสร้างงานศิลปะของศิลปินในยุคนี้ที่แตกต่างกัน จนเมื่อ
รัฐยื่นมือเข้ามาเป็นเจ้าภาพในการดูแลศิลปะร่วมสมัยในประเทศในปี พ.ศ. 2546 ถือเป็นช่วงเวลาส าคัญที่
ส่งผลต่อการรับรู้ของผู้ชมทั้งในประเทศและผู้ชมงานศิลปะร่วมสมัยในนามของศิลปะของรัฐไทยในต่างประเทศ
ด้วย นั่นเป็นเพราะนิทรรศการศิลปะนั้นเป็นเครื่องมือส าคัญในการช่วยก าหนดกรอบการรับรู้ ก าหนดการ
มองเห็นสิ่งที่ควรจะเห็น และบดบังสิ่งที่ไม่ควรจะเห็นของผู้ชม โดยที่มีภัณฑารักษ์เป็นผู้กระท าการคนส าคัญ
น าพาผู้ชมไปดู ไปคิด และไปให้ความหมายกับสิ่งที่ปรากฏ  

ในพ้ืนที่ของการใช้สื่อ (mediascapes) ทางวัฒนธรรมร่วมสมัย ประเด็นเรื่องของการปกครองก็มักจะ
ถูกสอดแทรกลงไปในเรื่องของความบันเทิง (entertain) อยู่เสมอ การจัดนิทรรศการศิลปะขนาดใหญ่โดยรัฐ
ไทยในช่วงระยะเวลาราว10-15 ปีหลังจากนี้แม้จะมีเหตุการณ์ส าคัญทางการเมืองที่ส่งผลต่อการผันผวน
เปลี่ยนแปลงอ านาจบริหารประเทศ หากแต่โครงสร้างการบริหารงานทางวัฒนธรรมยังคงเป็นการเดินตามกล
ยุทธ์ทุนวัฒนธรรมสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ในเวลาปกติหรือก่อนการปะทะความขัดแย้งทางการเมือง
ภายในปี 2549 การจัดกิจกรรมศิลปะร่วมสมัยของรัฐเริ่มต้นขึ้นมาด้วยกิจกรรมการปักธงความเป็นชาติและ
ประกาศตัวตนทางวัฒนธรรมในเวทีศิลปะนานาชาติ มหกรรมศิลปร่วมสมัยนานาชาติเวนิสเบียนนาเล่ ที่
ประเทศอิตาลี ในปี 2546 และจัดกิจกรรมศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบทของเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลา 
เหตุการณ์สึนามิ เหตุการณ์การสลายการชุมนุมในปี 2553 เป็นต้น ซึ่งเป็นการใช้การจัดนิทรรศการศิลปะเป็น
กิจกรรม เป็นพ้ืนที่ของของการเยียวยา ที่จะมีศิลปะท าหน้าที่สมานแผล เยียวยาความรู้สึกของประชาชน เช่น 
กรณีของนิทรรศการฝันถึงสันติภาพ  ในปี 2553 ที่ถูกจัดขึ้นอย่างรวดเร็วหลังการสลายการชุมนุมเพียง 37 วัน 
หรือจะเป็นหลังการท ารัฐประหาร ทั้งในปี 2549 และปี 2557 ที่พ้ืนที่ของการจัดนิทรรศการมักจะเป็นพ้ืนที่
ตอกย้ าการรับรู้เรื่องความสัมพันธ์อันดีและแนบแน่นของพลเมืองไทยกับสถาบันศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ปรากฏในนิทรรศการรอยยิ้มสยาม ในปี 2551 และนิทรรศการมนต์เสน่ห์ไทย ในปี 2557 ซึ่ง
ส าหรับคนท างานศิลปะแล้วนิทรรศการขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นนี้ไม่เพียงเป็นการสอดแทรกเรื่องการสร้างคน สร้าง
สังคมต้นแบบตามบรรทัดฐานที่รัฐต้องการ แต่ยังเป็นการสร้างกลไกเพ่ือปิดบังความเป็นจริงของโลกและสังคม
ท าให้ผู้ชมเห็นเฉพาะสิ่งที่รัฐอยากให้เห็น 

ในพ้ืนที่ของการจัดแสดงซึ่งเป็นความร่วมมือของหน่วยงานราชการกับราชการ และหน่วยงานราชการ
กับรัฐ นอกจากประเด็นเรื่องการผลิตซ้ าภาพไทยสร้างสุขให้เป็นไปตามเป้าหมายและความตั้งใจของรัฐแล้ว ก็
ยังปรากฏให้เห็นว่าไม่ใช่เพียงแค่เรื่องความเป็นไทยเท่านั้นที่ถูกน ามารับใช้เผด็จการ (ทัศนัย เศรษฐเสรี 2558)3 
แต่อาจจะรวมไปถึงศิลปินเองที่ก็ถูกใช้ซ้ าแล้วซ้ าเล่าจากรัฐมีทั้งที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์และมีบ้างที่ท าด้วยความเต็ม
ใจ เพียงแค่เพราะว่าพวกเขามีสถานะเป็นผู้ผลิตงานศิลปะ ที่อยากขยับสร้างสถานะด้วยการเข้าร่วมแสดงผล
งานในนิทรรศการขนาดใหญ่เท่านั้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วในกรณีของการจัดนิทรรศการขนาดใหญ่ มีศิลปินหลาย

                                                           
3 https://prachatai.com/journal/2015/07/60204 
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คนที่เคยร่วมจัดแสดงกับหอศิลป์ขนาดให้กล่าวว่าพวกเขามักจะได้รับการให้ข้อมูลแค่เพียงเบื้องต้นว่า
ภัณฑารักษ์คือใคร แนวทางการจัดงานของภัณฑารักษ์โดยคร่าวเป็นอย่างไร จัดแสดงที่ไหน เมื่อไร และ
ต้องการขอยืมผลงานชิ้นใดไปจัดแสดง แต่ไม่เคยได้รับข้อมูลโดยละเอียดว่านิทรรศการนั้นอยู่ภายใต้โครงการใด 
ผู้ให้ทุนคือใคร และในท้ายที่สุดแล้วผลของการนิทรรศการจะน าไปสู่อะไร อีกทั้งบุคลิกของความเป็นศิลปินที่
สนใจเฉพาะในเรื่องของการผลิต และบุคลิกของความเกรงใจ ซึ่งมักจะมีอยู่ในตัวตนของศิลปินที่มีชื่อเสียงปาน
กลางไม่ได้มีถูกยกย่องให้เกียรติใดๆ ท าให้พวกเขาเลือกที่จะไม่ถามเรื่องรายละเอียดของการจัดงานด้วยเกรงว่า
จะถูกมองว่าเป็นคนเรื่องมาก และหันไปให้ความส าคัญกับการท างานศิลปะเป็นหลัก 

อย่างไรก็ตาม แม้รัฐไทยจะพยายามเข้ามาก าหนดจัดการศิลปะและการรับรู้ของผู้ชม แต่ส าหรับผู้ผลิต
เองนั้นบทบาทของรัฐในฐานะผู้ที่มาช้าก็ท าให้ศิลปินร่วมสมัยที่จบการศึกษาจากต่างประเทศในช่วงปี 2539-
2540 ซึ่งเป็นกลุ่มศิลปินที่ท างานทางเลือก ท างานแนวมโนทัศน์นิยม (conceptual art) เช่น นาวิน ลาวัลย์ชัย
กุล, สุรสีห์ กุศลวงศ์, อภิชาติพงษ์ วีระเศรษฐกุล ล่วงหน้าไปสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองในเวทีศิลปะโลกแล้ว นั่นจึง
ท าให้เพ่ือนศิลปิน ศิลปินรุ่นน้องคนอ่ืนๆ มองเห็นแนวทางที่จะเดินในเส้นทางการท างานศิลปะร่วมสมัย โดยที่
เล็งเห็นแล้วว่าแนวทางการท างานของตนเองไม่อยู่ในสูตรส าเร็จการท างานศิลปะที่รัฐไทยจะสนใจ อีกทั้งยัง ไม่
มีสายสัมพันธ์ทางสังคมสายใดที่จะช่วยในการแนะน าผลงานของตนเองให้คนของรัฐได้รู้จัก ซึ่งในสนามการผลิต
ศิลปะทุนสังคมเป็นทุนส าคัญที่ท าให้ศิลปินสามารถสะสมทุนสัญลักษณ์ในเรื่องของการสร้างเกียรติวีรกรรม 
(prestige) และการถูกนับรับรู้ (recognition) จากคนส าคัญและนักสะสมในโลกศิลปะร่วมสมัย  

ด้วยเหตุนี้นี่จึงท าให้ภายในสนามศิลปะร่วมสมัยไทยเต็มไปด้วยความเป็นล าดับช่วงชั้น ทั้งความเป็นชน
ชั้นทางสังคมของศิลปินเอง ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นชนชั้นทางสังคมศิลปะในประเทศที่ให้เกียรติคุณค่ากับศิลปะ
ในกรอบของสุนทรียศาสตร์ความงามและความดี ในขณะที่ความเป็นชนชั้นทางสังคมในศิลปะนานาชาติเกียรติ
คุณค่าของศิลปะอยู่ที่ความสามารถบทบาทที่ผลงานของศิลปินมีต่อสังคม รวมไปถึงสถานะความเป็นล าดับชั้น
ทางเศรษฐกิจที่พิจารณาจากความต้องการซื้อ-ขายผลงานของศิลปินแต่ละคน ในสนามของการสร้างสรรค์จึง
เต็มไปด้วยความเป็นการเมืองในเรื่องของความเป็นชนชั้น ความเป็นการเมืองในเรื่องของการแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน์ และความเป็นการเมืองในการก าหนดควบคุมการรับรู้ของผู้ชม ซึ่งเป็นกลไกของการบรรทัดฐาน
และการรักษากฎระเบียบภายในสังคม  
 
ศิลปิน: ผู้รับใช้หรือผู้ปลดปล่อย 

แม้โลกของเราจะเป็นโลกที่ถูกก าหนดโดยกลุ่มใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นรัฐ พรรคการเมือง องค์กรชุมชน
วิทยาศาสตร์ และอ่ืนๆ การอยู่ภายใต้การก าหนดอาจเป็นอุปสรรคส าคัญที่ท าให้ปัจเจกบุคคลไม่สามารถสร้าง
ประสบการณ์ความเป็นไปได้และข้อก าหนดในการกระท าของตัวเองได้ ในสนามของศิลปะเอง การบ่มเพาะ
ทางการศึกษาถือว่ามีส่วนส าคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับศิลปะและศิลปินเพ่ือที่จะถูกน ามาใช้และถูก
น าไปเป็นแรงงานจากรัฐและวงการศิลปะในอนาคต โดยเป็นการเตรียมความพร้อมที่ซึมซับทั้งเทคนิคและ
รูปแบบ รวมไปถึงวิธีคิด วิธีการมองสังคมที่อยู่ภายใต้กรอบการให้คุณค่ากับสถาบันชาติ ศาสนา กษัตริย์ และ
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วัฒนธรรมมาเป็นอันดับต้นๆ แต่เพราะปฏิบัติการของการสร้างสรรค์งานศิลปะเองก็วางพ้ืนฐานเรื่องหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ (responsibility) ในการผลิตนั่นจึงท าให้แม้จะยากเย็นเพียงใดศิลปินก็ยังพยายามที่จะ
ออกแบบคิดค้นวิธีการสร้างสารของตัวเองขึ้นมาและสื่อสารไปยังผู้ชม เห็นได้จากท่ามกลางจ านวนของการจัด
นิทรรศการศิลปะในปัจจุบันที่มีมากกว่า 400 นิทรรศการในแต่ละปี เนื้อหาของนิทรรศการส่วนใหญ่มุ่งเน้นไป
ที่การจัดแสดงงานที่สะท้อนรูปแบบและสไตล์ของงานศิลปะที่มีความเฉพาะตัวของศิลปินแต่ละคนแตกต่างกัน
ไป รองลงมาเป็นการจัดนิทรรศการศิลปะเฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการศิลปะที่สอดแทรกประเด็นทางการ
เมืองทางการเมือง  

ในการท าความเข้าใจผลผลิตทางวัฒนธรรมนี้ สองสถาบันที่มีบทบาทส าคัญก็คือครอบครัวและ
โรงเรียนผ่านบทบาทของ "การเลี้ยงดู" และ "การศึกษา" แต่เนื่องจากสนามศิลปะเป็นสนามของชนชั้นที่ผู้ผลิต
งานศิลปะ นิทรรศการศิลปะทั้งหลายไม่เพียงต้องสะสมทุนวัฒนธรรมเพ่ือน ามาเป็นต้นทุนของการผลิตงาน แต่
ยังต้องสะสมทุนสังคม และทุนสัญลักษณ์ที่จะน าไปสู่การสร้างการยอมรับ การมีชื่อเสียงในอนาคต ด้วยเหตุนี้
เองแม้ศิลปินจะมีสิทธิ์เลือกความเชื่ออุดมการณ์สร้างสรรค์ สร้างความโดดเด่นให้กับผลงานของตนเองได้โดยไม่
ติดอยู่กับกับดักทางเทคนิคที่มาพร้อมกับดักของการสร้างคุณค่างานศิลปะตามระบบรัฐราชการ ที่มักจะเน้นไป
ที่การผลิตงานแนวเหมือนจริง และแนวกึ่งนามธรรมสะท้อนความเป็นไทยพุทธที่อบอวลไปด้วยเรื่องเล่า
ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติ การสะท้อนภาพวัฒนธรรมไทย การด ารงชีวิตในวิถีชนบทไทย และ
ปรัชญาศาสนาพุทธที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมนุษย์ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม แต่ส าหรับกับดัก พวกเขาก็
ยากที่จะหลุดพ้นออกจากกับดักของชื่อเสียง เกียรติยศ และความส าเร็จในอาชีพก็อาจท าให้ศิลปินและผลงาน
ศิลปะของเขาเข้าไปอยู่ในฐานะเครื่องมือของรัฐในการสร้างความเป็นชาติ ความเป็นไทย 

ทว่าเหตุการณ์ความไม่ชอบมาพากล ความพยายามกล่อมเกลาประชาชนด้วยความดี ความงาม และ
ความจงรักภักดีผ่านสื่อมีเดีย และสื่อบุคคลในช่วงหลังปี 2549 เป็นต้นมา การห่างหายจากเหตุการณ์การ
เคลื่อนไหวทางการเมืองมานานกว่า 14 ปีท าให้การจะพูดเรื่องการเมืองของศิลปินจึงเป็นเพียงแค่เหตุการณ์ชั่ว
ครั้งชั่วคราว (event) ที่ถ้าหมดเวลาการจัดแสดงเรื่องที่อยากจะพูดก็หมดเวลาที่จะสามารถพูดได้ด้วยเช่นกัน 
แต่เพราะเหตุการณ์การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองภายในประเทศมีส่วนส าคัญในการก าหนดน าความเป็น
การเมืองกลับเข้ามาอยู่ในการสร้างงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปิน ศิลปินเริ่มตระหนักถึงความผิดปกติไม่ใน
ช่วงแรกอาจจะยังไม่เข้าใจความผิดปกติที่เกิดขึ้นมากนักว่าข้อเท็จจริงคืออะไร และใครอะไรที่อยู่เบื้องหลัง ท า
ให้ช่วงเวลา 2 ปีแรกคือคือสภาวะแห่งความเงียบงันของศิลปินต่อการตั้งค าถามเรื่องปรากฏการณ์การ
เคลื่อนไหวทางการเมืองภายใน อีกทั้งปัญหาส าคัญก็คือทุนในการสร้างสรรค์ที่ยังขาดแคลนการสนับสนุน
ศิลปินเช่นเดียวกันนั่นจึงท าให้การผลิตผลงานขึ้นมาในแต่ละชิ้นไม่เพียงต้องใช้เวลาแต่ยังต้องใช้ทุนด้วย และ
พ้ืนที่ศิลปะทางเลือกในกรุงเทพฯขณะนั้นก็ยังมีไม่มากนัก สถานการณ์ในช่วงเวลานั้นจะเปรียบก็คงเหมือนคลื่น
ใต้น้ าที่ภายนอกดูนิ่งเงียบไม่มีความเปลี่ยนแปลงใด หากแต่ข้างในเริ่มปั่นป่วน แต่พวกเขาก็เริ่มทบทวนสิ่งที่
เกิดข้ึนจากการท าความเข้าใจการเมืองผ่านการท าความเข้าใจการจัดการชีวิต การจัดการสถานะของมนุษย์โดย
รัฐ ซึ่งเป็นปฏิบัติการที่ไม่ได้ถูกบ่มเพาะมาในการเรียนการสอนศิลปะแต่บ่มเพาะผ่านประสบการณ์การท างาน
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ในชีวิตการเป็นศิลปินอาชีพ และท าให้ศิลปินเริ่มทบทวน ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวเองในมิติทางสังคม และ
การเมือง โดยมีศิลปินจ านวนหนึ่งหันกลับไปท าความเข้าใจสภาวะของความอ่อนไหวทางการเมืองในประเทศ 
ผ่านการท าความเข้าใจกลไกการควบคุมระดับของการรับรู้ของคนในสังคมจากสิ่งที่มองไม่เห็น เช่น เพลงปลุก
ใจ, สื่อ, บทเรียนประวัติศาสตร์ และการเริ่มสะสมพยานวัตถุจากเหตุการณ์ทางการเมืองให้อยู่ในสถานะของ
งานศิลปะ เป็นต้น ซึ่งบทบาทที่เกิดขึ้นโดยพร้อมใจของศิลปินรุ่นใหม่นี้ท าให้น ามาซึ่งความพยายามในการใช้
อ านาจรัฐเผด็จการเข้ามาตรวจสอบ ควบคุม และไต่ระดับไปถึงการออกค าสั่งสั่งปลดงานศิลปะที่จัดแสดงใน
นิทรรศการ 

 
นิทรรศการศิลปะ Human AlieNation 

ในการท านิทรรศการถึงแม้ว่า "ศิลปิน" บางคนจะท าหน้าที่เป็นภัณฑารักษ์ในนิทรรศการของตัวเอง 
แต่ส าหรับการท านิทรรศการขนาดใหญ่ หรือการท านิทรรศการในหอศิลป์ พิพิธภัณฑ์แล้วมักจะมี "ภัณฑารักษ์" 
ท าหน้าที่เป็นผู้ริเริ่มโครงการ เป็นหนึ่งฟันเฟืองส าคัญที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลคัดเลือกศิลปินและผลงานศิลปะ
ในการจัดท านิทรรศการศิลปะแต่ละชิ้น ภัณฑารักษ์ หรือคิวเรเตอร์ (curator) ย้อนกลับไปราว 20 ปีที่แล้ว ใน
ประเทศไทยจากท่ีมีภัณฑารักษ์แค่เพียง 3 คนในประเทศ (Henderson 1998) ปัจจุบันจ านวนของภัณฑารักษ์
หน้าใหม่ทั้งหลายไม่เพียงมีเพ่ิมมากขึ้น หากแต่ก็ยังมีบทบาทหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท านิทรรศการ
ศิลปะปรากฏขึ้นมาเป็นอาชีพด้วย เช่น ทีมติดตั้งผลงานนิทรรศการ , นักออกแบบสูจิบัตร โปสเตอร์ สิ่งพิมพ์ 
ฯลฯ สถานะทางพ้ืนที่ของการท านิทรรศการจากที่เคยเป็นแค่เพียงพ้ืนที่ของการจัดแสดงก็กลายมาเป็นพ้ืนที่
ของการชุมนุม การรวมกลุ่ม ที่ไม่เพียงเป็นการรวบรวมความคิด วัตถุ พ้ืนที่ การใช้มีเดีย ภาพ เสียง ไฟ 
ตัวอักษร เงิน ฯลฯ แต่ยังรวบรวมผู้คน ซึ่งถือเป็นกลไกของการท านิทรรศการที่จะต้องท าการรวบรวมคน 
สิ่งของ วัตถุต่างๆ ที่ถูกคัดเลือกไว้เข้ามาจัดการท างานร่วมกันในพ้ืนที่ของการจัดแสดง 

นิทรรศการ Human AlieNation ที่จัดแสดงไปเมื่อเดือนสิงหาคมปี 2559 ที่หอศิลป์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ถือเป็นสนามของปฏิบัติการทางมานุษยวิทยาและศิลปะที่ส าคัญ นอกจากจะเป็นสนามของการเก็บ
ข้อมูลปฏิบัติการนิทรรศการศิลปะแล้วยังเป็นสนามของการทดลองเรื่องเสรีภาพทางการสร้างสรรค์ที่ผู้ศึกษาใน
ฐานะภัณฑารักษ์ได้ให้สิทธิ์ในการคิดและการแสดงออกกับศิลปินได้อย่างเต็มที่ แนวคิดของปฏิบัติการ
ภัณฑารักษ์ของโครงการจัดท านิทรรศการศิลปะเมื่อแรกเริ่มคือการน าเสนอเรื่องของการถูกท าให้กลายเป็นคน
อ่ืน และการถูกท าให้ต้องแปลกแยกออกจาก (alienation) สังคมของตนเอง ซึ่งเป็นการสกัดออกมาจากสภาพ
บริบททางสังคมที่เป็นอยู่และมาจากประเด็นร่วมในการท างานของศิลปินไทยทั้ง 4 คนที่ถูกคัดเลือกมาร่วม
แสดงคือ นพไชย อังคะวัฒนพงษ์, นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์, จิตติ เกษมกิจวัฒนา และวันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร 
ซึ่งเป็นการคัดเลือกจากประเด็นการท างาน ประสบการณ์การท างาน และสถานะของความเป็นศิลปินของพวก
เขาท่ีผ่านมา 

การตกอยู่ในสถานะของศิลปินนอกสายตา ศิลปินนอกกลุ่มที่อยู่ในสังคมที่ใช้ความสัมพันธ์ทางสังคม
เป็นตัวสร้างทุนต่อทุนท าให้พวกเขาเองไม่มีงานแสดงร่วมกับศิลปิน ภัณฑารักษ์คนอื่นๆ บ่อยครั้งนัก "ถ้าคิดจะ
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เป็นศิลปินก็ปฏิเสธที่จะสานต่อสัมพันธ์กับคนอ่ืนไม่ได้" วันทนีย์กล่าว แต่ส าหรับนพไชยกลับมองว่า "ตัวผมเอง
ชอบท างานศิลปะ แต่ไม่ชอบสังคมศิลปะ" นั่นจึงท าให้ศิลปินบางคน "ต้องอยู่ระหว่างกลางมาโดยตลอด" คือไม่
สามารถที่จะเอนเอียงไปร่วมกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงกลุ่มเดียวได้อย่างสมบูรณ์ หรือไม่ก็ "มีประวัติการท างาน
ในต่างประเทศมากกว่าแสดงงานศิลปะในประเทศไทย"  

แรงกดดันในชีวิตการเป็นศิลปินและชีวิตทางการเมืองค่อยๆ ปรากฏในงานของพวกเขามาทีละนิด 
และปรากฏออกมาอย่างชัดเจนในผลงานทั้งหมดจ านวน 15 ชิ้นของศิลปินทั้ง 4 คน โดยนิพันธ์ นพไชย และ
จิตติ น าผลงานจัดแสดงจ านวนคนละ 4 ชิ้นงาน ทั้งนี้แน่นอนว่าศิลปินแต่ละคนมีภาษาของตัวเอง ภาษาในที่นี้
อาจปรากฏในรูปของเอกลักษณ์ในการใช้สื่อ รูปแบบของเทคนิคในการผลิตงาน ประเด็น เนื้อหาความสนใจ
ส่วนตัวของศิลปิน ในตัวงานศิลปะแต่ละชิ้นเบื้องหลังจึงเต็มไปด้วยเรื่องราวที่รอคอยการถูกอ่าน ถูกถอดรหัส 
ส าหรับวันทนีย์มีงานวิดีโอจัดวางจ านวน 3 ชิ้น โดยผลงานทั้งหมดเป็นการน าประสบการณ์การท างานใน
ช่วงเวลาเดียวกันในช่วง 5 คือ (2554-2559) อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะเป็นการสะท้อนช่วงเวลาเดียวกัน หากสิ่งที่
ถูกน ามาเสนอออกมาไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ แต่เป็นการท างานต่อเนื่องมาจากความสนใจเดิมของศิลปิน จากความ
เป็นอ่ืนตามแนวคิดของภัณฑารักษ์ถูกน ามาสร้างเป็นบทสนทนาต่อโดยศิลปิน มาสู่การพูดเรื่องของความเป็น
อ่ืนทางชนชั้น อันมาจากความพยายามในการก าหนดชนชั้นอื่นของชนชั้นน า และการอยู่ภายใต้การควบคุมนั้น
ไม่เพียงท าให้เกิดความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงทุน แต่รวมไปถึงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ด้วย ซึ่งนี่เป็น
ข้อสรุปจากการเก็บข้อมูลในการท างานศิลปะของวันทนีย์  ในขณะที่นิพันธ์เป็นการพูดเรื่องความเป็นอ่ืนผ่าน
การเมืองเรื่องพรมแดน เชื้อชาติ ความพยายามที่จะเข้าใจคนอ่ืนผ่านการตามรอยเส้นทางกลับบ้านของแรงงาน
ข้ามชาติที่นิ พันธ์ท าไว้ในปี 2557 การตามรอยเส้นทางเดิมที่ เคยไปเมื่อ 2 ปีที่แล้ว สิ่งที่ค้นพบกลับไม่
เหมือนเดิม การพูดเรื่องของพ้ืนที่กับประวัติศาสตร์ของจิตติ โดยเป็นการน าวัตถุพยานทางประวัติศาสตร์จาก
การแสดงงานในที่อ่ืนมาเป็นสื่อกิจกรรมที่จะท าให้ผู้ชมค้นหาและส ารวจความคิดของตนเองกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า 
และการท าให้ตัวงานศิลปะเป็นสื่อในการตั้งค าถามกับการรับรู้ การมองเห็นของผู้ชมของนพไชย 

จากการวิเคราะห์สาร ที่มีความเชื่ออยู่เบื้องหลังงานศิลปะท าให้ผู้ศึกษาค้นพบว่า ศิลปินทั้ง 4 คน แม้
จะมีความสนใจทางการเมืองต่างกัน มีความคิดเกี่ยวกับศิลปะต่างกัน แต่ทุกคนใช้ศิลปะเพ่ือพูด เพ่ือสร้างให้
เกิดบรรยากาศของการพูดสิ่งที่อยากพูดเหมือนกันนั่นก็คือการสะท้อนให้เห็นความไม่เห็นด้วยกับการจัดการ
ชีวิต จัดการประวัติศาสตร์ของผู้มีอ านาจในขณะนั้น สิ่งที่พวกเขาท าให้ปรากฏขึ้นมาก็คือ การแสดงให้เห็นเรื่อง
ของการถูกควบคุมปกครองในตัวงานของพวกเขา ซึ่งความคิดความเชื่อเหล่านี้ไม่ได้เริ่มต้นขึ้นมาจากการ
ท างานในระดับอุดมการณ์ แต่เป็นผลกระทบที่มีจากประสบการณ์ การถูกจัดการชีวิตของศิลปินโดยตรง สิ่งที่
พวกเขาท าคือหลอมรวมประสบการณ์ส่วนตัวของตนเองเข้ากับประสบการณ์ส่วนตัวของคนอ่ืนๆ อีกหลายคน
ในสังคม ที่ต้องประสบปัญหาเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน และท าให้งานศิลปะกลายเป็นสิ่งประกอบรวมของ
ข้อมูลที่ถูกทับถมไปด้วยข้อมูลต่างๆ ที่มาจากการเก็บข้อมูลของศิลปิน  หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นสารที่ถูกซ่อน 
(hidden transcripts) เอาไว้อยู่ภายในตัวงานศิลปะ ซึ่งการซ่อนนั้นมีเหตุผลทั้งในเรื่องของการสร้างสรรค์เป็น
หลัก และเหตุผลในเรื่องของกลยุทธ์ที่จะท าให้พวกเขาสามารถพูดประเด็นที่ต้องการพูดในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์คือหอ
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ศิลป์ที่มีข้อจ ากัดในเรื่องเสรีภาพในการพูดแสดงความคิดเห็นได้ โดยความพ้องกันอีกอย่างหนึ่งก็คือในการ
ออกแบบการติดตั้งของศิลปินเป็นรูปแบบของการท างานศิลปะในพ้ืนที่ (site-specific) ที่พวกเขาใช้วิธีของการ
แทรกแซง (intervene) ทั้งในทางกายภาพ และความเป็นสถาบันของหอศิลป์อันศักดิ์สิทธิ์ ทั้งการเข้าไปใช้
พ้ืนที่หอศิลป์ซึ่งเป็นพ้ืนที่ของชนชั้นน าเดิมมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตงานวิดีโอทั้งของนิพันธ์และวันทนีย์ การ
ออกแบบการติดตั้งผลงานของจิตติในรูปแบบของการดึงความเป็นพ้ืนที่ สภาพของพ้ืนที่ และข้อจ ากัดของการ
ท างานในพ้ืนที่หอศิลป์มาเป็นเนื้อหาและวัตถุดิบในการแสดงให้เห็นความแปลกแยกของพ้ืนที่ ผู้คน ตาม
แนวคิดและชื่อของการจัดท านิทรรศการ รวมถึงการเลือกท่ีจะขยายพื้นที่ท่ีถูกก าหนดไว้เป็นพ้ืนที่จัดแสดง 

พร้อมกันนี้จากการวิเคราะห์เนื้อหาของสารที่ศิลปินทั้ง 4 คนในนิทรรศการ Human AlieNation คู่
กับผลงานศิลปะที่ปรากฏในนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยอ่ืนๆ ที่จัดแสดงขึ้นในช่วงปี พ .ศ. 2559-2560 พบว่า
ส่วนใหญ่มีประเด็นหลักไปในทิศทางเดียวกันคือ การสะท้อนเรื่องการบิดเบือนประวัติศาสตร์ ข้อมูลความจริง
ของผู้ที่มีอ านาจในสังคมผ่านการจัดกิจกรรม พิธีกรรมต่างๆ รวมถึงการจัดนิทรรศการศิลปะด้วย พร้อมกันนี้
ผลงานบางส่วนได้สะท้อนไปถึงเรื่องการลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนทุกคน
อย่างเท่าเทียม ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขในปัจจุบันนับตั้งแต่เหตุการณ์รัฐประหารเมื่อ 22 
พฤษภาคม พ.ศ. 2557ถ้าเปรียบเทียบกับช่วงก่อนหน้าคือ 2549-2558 การจัดนิทรรศการศิลปะในช่วงเวลา
ดังกล่าวเป็นการไต่ระดับทางอารมณ์ ความคิด ความรู้สึกที่มีต่อสภาพสังคมภายในของศิลปิน จากเหตุการณ์
รัฐประหารในปี 2549 ที่ยังมีความไม่แน่ใจ แต่ขณะเดียวกันมีความกังวล มาจนถึงการพยายามค้นข้อมูลที่
เกี่ยวกับการใช้อ านาจในการจัดระเบียบควบคุมพลเมืองในสังคมของผู้มีอ านาจและค้นพบข้อมูลที่ไม่เปิดเผย  
เช่น การวิจารณ์หมุดคณะราษฎรที่หายไปของศิลปินนิรนามที่ใช้ชื่อว่ากอริล่าบอยส์ การผลิตงานภาพถ่ายแนว
คอลลาจ ที่มีการใช้ภาพเหตุการณ์จริงในเหตุการณ์หนึ่งผสมกับการใช้เทคนิคการปะต่อ (collage) เทคนิคของ
การจัดการภาพถ่ายเข้ากับเหตุการณ์จริงอีกเหตุการณ์หนึ่งเพ่ือแสดงให้เห็นพิธีกรรมฟอกอดีตต่างๆ ที่ถูกผลิต
ขึ้นมาเพ่ือลบเลือนเหตุการณ์ความเลวร้ายและการใช้ก าลังในปีการสลายการชุมนุมปี 2553 ของหฤษฎ์ ศรีขาว, 
การสร้างหลักฐานบันทึกเรื่องการใช้อ านาจกฎหมายลงโทษผู้ที่ตั้งค าถามกับสถาบันจนบีบบังคับให้เขาต้องลี้ภัย
ออกนอกประเทศ ในนิทรรศการภาพเขียนสีของปพนศักดิ์ ลออ เช่นเดียวกับธาดา เฮงทรัพย์กูล ที่น ารูปถ่าย 
ประวัติส่วนตัวและคดีทางการเมืองของนักโทษคดี 112 มาเป็นวัตถุดิบ (materials) ในการจัดแสดงงานศิลปะ 

สารทางการเมืองที่ถูกแฝงอยู่ในรูปแบบการท างานศิลปะร่วมสมัยเหล่านี้นอกจากจะสะท้อนให้เห็น
ความกังวลของยุคสมัยแล้ว ยังแสดงให้เห็นความไม่ลงรอยกับการใช้อ านาจปกครองของรัฐที่มีต่อประชาชนใน
สังคมอีกด้วย สิ่งที่ศิลปินท าคือความศิลปินพยายามน าเสนอให้เห็นความจริงอีกด้านหนึ่ง ทว่าสิ่งที่น่าสนใจที่ผู้
ศึกษาข้อพบในเบื้องต้นก็คือ แม้จะเป็นการพูดเรื่องเดียวกัน หรือมีการใช้เทคนิครูปแบบการสร้างสรรค์ที่
คล้ายคลึงกัน แต่สิ่งที่ท าให้งานของศิลปินได้รับความสนใจจากผู้ชมอาจจะไม่ได้มาจากแค่เนื้อหา วิธีการที่
ศิลปินเลือกใช้ แต่มาจากสถานะ หรือต้นทุนทางสัญลักษณ์ของศิลปินเองด้วย เพราะแม้ศิลปินจะถูกเรียกหรือ
เรียกตัวเองว่าเป็นศิลปิน แต่สถานะชื่อเสียงทางสังคมของพวกเขาไม่เท่าเทียมกัน ความแตกต่างของระดับ
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เกียรติยศ ชื่อเสียงของศิลปินส่งผลต่อระดับของการตอบรับ ความสนใจที่จะพาผู้ชมเข้ามาสู่พื้นที่ของการติดตั้ง
จัดแสดงด้วย 

ด้วยเหตุนี้ ความจริงของศิลปะที่จะปรากฏหลังจากการน าพางานศิลปะเข้าสู่พ้ืนที่ของการจัดแสดง
จึงไม่ใช่เพราะการประกาศตัวตนความเป็นข้อมูลจริง (truth) ของตัวงานศิลปะ แต่ความจริงที่อยู่กับศิลปะนั้น
เป็นความจริงที่มาจากกระบวนการในการท างานศิลปะที่ท าให้เข้าใกล้ความจริง และเมื่อพิจารณาการจัด
นิทรรศการในภาพรวมแล้วจึงอาจกล่าวได้ว่า พ้ืนที่ของการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะในปัจจุบันนั้นเป็นพ้ืนที่
ของการปะทะนี้ว่า "ความเป็นการเมือง" ในความหมายของฌาคส์ รองซิแยร์ ที่แสดงให้เห็นความขัดแย้งทาง
ความคิดระหว่างศิลปินในฐานะตัวแทนของผู้ที่ต้องปฏิบัติตามกฎของรัฐผู้รักษากฎเกณฑ์ แสดงให้เห็นความ
ผิดพลาดของระบบ กฎเกณฑ์ (the wrong) เป็นการปะทะระหว่างตรระกะแบบการเมือง (the political) กับ
ตรรกะแบบต ารวจ (the police) โดยเต็มไปด้วยความคาดหวังที่จะท าให้ความเสมอภาคเกิดขึ้น ที่ศิลปินร่วม
สมัย โดยเฉพาะศิลปินรุ่นกลางและศิลปินรุ่นใหม่พยายามที่จะท าให้เกิดขึ้นผ่านการสร้างความเป็นตัวแสดงทาง
การเมืองให้กับงานศิลปะ โดยท าให้งานศิลปะเป็นตัวเปิดประเด็นปัญหา เป็นสื่อในการตั้งค าถาม และหลักฐาน
ของการแสดงความไม่เห็นด้วยกับระบบที่ด ารงอยู่ (disagreement) 

ข้อมูลเบื้องต้นจากการท างานร่วมกับศิลปินพบว่า ความเป็นการเมืองที่ปรากฏในนิทรรศการศิลปะ
ร่วมสมัยไม่ได้เกิดขึ้นเพ่ือที่จะพูดถึงเรื่องของการเมือง แต่เป็นการแสดงความไม่เห็นด้วยไปจนถึงระดับของการ
แสดงความท้าทายระเบียบ กฎเกณฑ์ บรรทัดฐานต่างๆ ที่เป็นตัวก าหนดควบคุมสังคมการเมือง และเป็น
ตัวการที่ท าให้ความเสมอภาคไม่สามารถที่จะปรากฏในสังคมได้ ด้วยการท าให้สิ่งที่ถูกลืม คนที่ไม่ถูกนับปรากฏ
ตัวขึ้นมาได้ 

 
แนวทำงกำรท ำงำนต่อเนื่อง 
 การท างานชาติพันธุ์วรรณนาในปฏิบัติการนิทรรศการศิลปะนี้ เบื้องหน้าดูผิวเผินอาจจะเป็นเพียงแค่
เรื่องของการจัดแสดง (exhibit/show) วัตถุและสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุที่มีชื่อว่างานศิลปะ การผลิตงานศิลปะเป็นแค่
ส่วนหนึ่งของปฏิบัติการที่ศิลปินมีเสรีภาพ แต่เพราะกลไกหนึ่งของการสร้างคุณค่าและความหมายให้กับศิลปะ
คือการจัดแสดง ซึ่งนั่นท าให้ศิลปินไม่อาจครอบครองอ านาจเด็ดขาดในการตัดสินใจแต่เพียงฝ่ายเดียวได้อีก
ต่อไป ในกรณีของศิลปินจะต้องน าเสนอผลงานและประวัติการท างานกับภัณฑารักษ์เพ่ือให้ได้รับการคัดเลือก 
ในกรณีของภัณฑารักษ์ก็จะต้องรู้จักคนที่จะคัดเลือกและผลผลิตของเขาอย่างละเอียดดีพอในระดับหนึ่ง นั่นจึง
ท าให้ประเด็นที่จะปรากฏตามมากก็คือเรื่องของการต่อรองการใช้อ านาจในการก าหนดระหว่างภัณฑารักษ์ 
ศิลปิน รวมไปถึงแหล่งทุน ไปจนถึงการต่อรองกับหอศิลป์ในการออกแบบวิธีการติดตั้ง โดยที่ ในกรณีหลัง
ภัณฑารักษ์จะเข้ามาท าหน้าที่เป็นคนกลางในการจัดการผลแระโยชน์ให้ทั้งสองฝ่าย 
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Pluralism [Work-balance/Existence] 
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“อัสลีมาลากับการด ารงอยู่ของรองเง็งในบริบทสังคมโลกาภิวัตน์” 
Assaleemala with The Existence of Rongngeng in The Context of 

Globalization 
 

รุ่งนภา สถิตย์ธรรม1 
 

บทคัดย่อ 

วงรองเง็งคณะอัสลีมาลา จังหวัดสงขลา สร้างสรรค์ผลงานการแสดงโดยการประยุกต์และต่อยอด
องค์ความรู้ของรองเง็งแบบดั้งเดิม ภายใต้เงื่อนไขการปรับเปลี่ยนบริบทสังคมปัจจุบันซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาการและการด ารงอยู่ของวัฒนธรรมรองเง็ง การศึกษาครั้งนี้ ได้ก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
กระบวนการทางความคิดที่อยู่เบื้องหลังผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงออกในปัจจุบันรวมทั้งการส่งต่อชุดความคิด
เหล่านั้นผ่านการสืบทอดและการแสดงผลงานภายใต้เงื่อนไขของบริบทสังคมในปัจจุบันที่มีการติดต่อสื่อสาร 
รับรู้ และเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากโลกภายนอกได้สะดวกขึ้น โดยประยุกต์ใช้แนวทางมานุษยวิทยาการดนตรี 
(Ethnomusicology) ในการเก็บข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี การสังเกต สัมภาษณ์เชิงลึกแล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์
และอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าว ได้แก่ แนวคิดเรื่องฮาบิทัส (Habitus) ฟิลด์ (Field) ทุน (Capital) และ
ปฏิบัติการ (Practice) ของ ปิแอร์ บูร์ดิเยอร์ (Pierre Bourdieu) น าเสนอข้อมูลด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการสร้างงานการแสดงของคณะอัสลีมาลา ได้แก่ (1) การสร้างสรรค์
งานใหม่ให้กับวัฒนธรรมท้องถิ่น (2) การออกแบบรูปแบบการแสดงให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นตามพ้ืนที่ที่ได้รับการแสดง (3) สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ประสบการณ์จากต้นทุนต่างๆ ของศิลปิน 
เช่น ต้นทุนความรู้ทางวัฒนธรรม ต้นทุนทางการศึกษา ต้นทุนทางสัญลักษณ์ เป็นต้น โดยมีการแลกรับ
ปรับเปลี่ยนข้อมูลวัฒนธรรมดนตรีกับศิลปินจากนานาชาติและมหาวิทยาลัยอยู่เสมอ ซึ่งถือเป็นพ้ืนที่เรียนรู้และ
พ้ืนที่สร้างสรรค์งานด้านวัฒนธรรมดนตรีให้กระจายตัวมากขึ้น การสร้างสรรค์การแสดงของศิลปินกลุ่มนี้ มี
อิทธิพลต่อกลุ่มผู้สืบทอดรุ่นหลัง ไม่ว่าเป็นแนวคิดการสร้างสรรค์งานหรือรูปแบบที่ได้รับการถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่น
ล้วนมีผลต่อการด ารงอยู่ของรองเง็งในรุ่นต่อๆ ไป 
 
ค าส าคัญ: รองเง็ง, ฮาบิทัส (habitus), โลกาภิวัตน์ 
 
  

                                                           
1 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหดิล 
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Abstract 

 Assaleemala, the Ronggeng band of Songkla province, creates the performance by 
applying and extending the knowledge of traditional Ronggeng under the condition of 
changing present social context which affects the development and existence of Ronggeng 
culture. The objective of this research is to study the thinking process behind the creation of 
present performance as well as the concept transmission through inheritance and 
performance in the present social context that communication and learning from other parts 
of the world are more convenient. The ethnomusicology is applied in collecting musical 
culture data, together with in-depth interview. The data is analyzed and presented in 
descriptive analysis to explain the situation by adopting the theory of Pierre Bourdieu 
regarding Habitus, Field, Capital and Practice. 
 The result of this research shows that Assaleemala band creates the performance 
with the following process: (1) innovation to local culture, (2) performance design in 
consistence with local social and cultural condition of each area, and (3) applying artists’ 
experience from different sources such as cultural knowledge, education, and symbol. The 
process involves continuous exchange of information about musical culture with 
international artists and universities which is regarded as learning and creating area that will 
increasingly spread musical culture. This band’s creative performance has an influence to 
next generation. Both concept and form of performance that have been passed from 
generation to generation will influence the existence of the next Ronggeng culture.  
 
Key words: Ronggeng, Habitus, Globalization 
 
 
บทน า (Introduction) 

รองเง็ง คือ การแสดงที่ปรากฏในพ้ืนที่ภาคใต้ของประเทศไทย มีการเต้นร า ร้องเพลง และบรรเลง
ดนตรี เครื่องดนตรีที่ใช้ในการแสดง ได้แก่ ไวโอลิน แมนโดลิน แอคคอเดี้ ยน บานอใหญ่-เล็ก ฆ้อง บารากัส 
เป็นต้น ท่วงท านองเพลงบรรเลงกันอย่างสนุกสนาน ส่วนใหญ่ใช้แสดงในงานรื่นเริง จากเอกสารทางวิชาการ
สันนิษฐานถึงการเข้ามาของรองเง็งและการปรากฏอยู่ของรองเง็งออกเป็น 2 ภูมิภาค คือ รองเง็งในพ้ืนที่
ภาคใต้ฝั่งทะเลตะวันตก ได้แก่ กระบี่ ภูเก็ต ตรัง สตูล  และรองเง็งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งอยู่บริเวณ
พ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งทะเลตะวันออก ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส (ประภาศ ขวัญประดับ , 2546, น. 25) รองเง็ง
ทั้ง 2 พ้ืนที่นั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันทั้งในส่วนของท านองเพลง เครื่องดนตรี ท่าเต้น เครื่องแต่งกาย และ
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ความเชื่อที่ผูกติดมากับดนตรี โดยครั้งนี้มุ่งศึกษาการแสดงรองเง็ง “คณะอัสลีมาลา” ที่ได้ความนิยมและรับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากกลุ่มนักแสดงรองเง็งพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี และสร้างสรรค์ผลงานการแสดงในแบบฉบับ
ของตนเองเพ่ิมขึ้น โดยศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปรับตัวของรองเง็งภายใต้บริบทสังคมใน
ปัจจุบัน 

รองเง็งในปัตตานีเข้ามาในช่วงที่มีผู้คนนับถือศาสนาอิสลาม (รายาฮีเยา) ซึ่งยุคก่อนการเข้ามาของ
ศาสนาอิสลาม สังคมปัตตานีค่อนข้างมีความเป็นพหุลักษณ์ มีวัฒนธรรมความเชื่อเป็นแบบวัฒนธรรม
ผสมผสาน โดยวัฒนธรรมเดิมนั้นมีจารีตประเพณีความเชื่อในการนับถือภูตผีและธรรมชาติ นับถือบรรพบุรุษ 
และเมื่อรับเอาวัฒนธรรมจากภายนอก เช่น จีน อินเดีย และอาหรับ เข้ามาจึงรับศาสนาพราหมณ์ฮินดู และ
พุทธศาสนา เข้ามาด้วย (ไข่มุก อุทยาวดี , 2550, น. 120-123) มีการกล่าวอ้างถึงบันทึกของชาวอังกฤษที่
กล่าวถึงการเต้นรองเง็งในราชส านักปัตตานีสมัยรายาฮีเยา ในช่วงปี พ.ศ.2127  – 2159  (ทัศนียา คัญทะชา, 
2551 , น. 61) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับค ากล่าวของ ปีเตอร์ ฟลอริส (พ.ศ.2158) ที่กล่าวถึงการ
แสดงของชวาที่เข้ามายังปัตตานีและมะละกาว่า “จากเมืองท่าของชวา พ่อค้าชวาก็ได้น ารูปแบบการแสดง
หลายอย่างไปยังมะละกา ปัตตานี และจากนั้นก็แพร่อย่างกว้างขวางออกไปอีกยังสังคมมลายู” อีกทั้งยัง
กล่าวถึง “สุขนาฏกรรมแสดงโดยหญิงล้วนในแบบของชวา” ที่ปรากฏอยู่ในปัตตานี (Anthony Reid, 2547, 
น. 215) ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ว่าเป็นการแสดงชนิดใด 
 รองเง็งเป็นการแสดงที่มีความโดดเด่นและเป็นที่รู้จักในภาคใต้ ส าหรับรองเง็งในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ตามการสืบค้นประวัติคือน าเข้ามาโดยรายายะหริ่งหรือพระยาพิพิธเสนามาตย์ฯ เจ้าเมืองยะหริ่ง ในช่วง
ก่อนสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ.2439-2449) โดยตามประวัติได้ชวนนาย “ญัง” ชายหนุ่มที่เคยอยู่ใน
คณะละครบังสาวันที่สิงคโปร์ให้เป็นผู้เล่นไวโอลินและฝึกรองเง็งเพ่ือใช้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองในงานรื่นเริง
หรืองานพิธีต่างๆ ผู้ที่ถูกน าไปฝึกนั้นเป็นหญิงสาวข้าทาสบริวารของวังนั่นเอง (มัลลิกา คณานุรักษ์, 2525, น. 6 
อ้างใน เพ็ญนภา ไกรราษฎร์, 2555, น. 12)  ท่าเต้นและบทเพลงมีการพัฒนารูปแบบของการร าให้เน้นความ
ประณีตและสวยงาม ทั้งนี้การแสดงดังกล่าวถูกปรับเปลี่ยนอยู่ภายใต้กรอบและหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม 
โดยเฉพาะเนื้อร้อง ท่าร า การแต่งตัว และขนบธรรมเนียมในการแสดง (นภดล ทิพยรัตน์, 2554, น. 64) เมื่อมี
การปฏิรูประเบียบบริหารราชการแผ่นดิน รองเง็งได้แตกคณะออกมาและแพร่สู่ชาวบ้านโดยน าไปแสดงคั่น
รายการระหว่างพักการแสดงมะโย่ง รองเง็งในช่วงนี้เกิดขึ้นตรงกับสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งในช่วงนั้นราคา
ยางสูงขึ้น ท าให้ชาวบ้านมีการแสวงหาความบันเทิงมากขึ้น จึงเกิดการแสดงที่ได้รับความนิยมอย่าง “Joget 
Modern” ความสุภาพและรายละเอียดท่าร าของรองเง็งในรูปแบบนี้จะลดลง เน้นความสนุกสนาน มีการถูก
เนื้อต้องตัวกันบ้าง และมีการน าจังหวะอ่ืนๆ เข้ามา เช่น รุมบ้า แซมบ้า เป็นต้น ต่อมารองเง็งเริ่มเสื่อมความ
นิยมจากหลายๆ สาเหตุ เช่น ถูกมองการเป็นเต้นกินร ากิน มีความบันเทิงอ่ืนๆ มาทดแทน  ฯลฯ (สุภา วัชร
สุขุม, 2540, น. 24-25) ต่อมาในปี พ.ศ.2494 ได้มีการรื้อฟ้ืนรองเง็งขึ้นมาอีกครั้งในยุคของขุนจารุวิเศษศึกษา
กร (เจ๊ะมุ) ศึกษาธิการอ าเภอเมืองปัตตานี โดยน าเพลงดั้งเดิม 2 เพลง คือ ลากูดูวอ และเมาะอินังชวา มา
ปรับปรุงและใช้แสดง จากนั้นสมาคมสมางัต (สมาคมของชาวมุสลิมในจังหวัดปัตตานี) ได้มีปฏิสัมพันธ์และ
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ติดต่อกับทางรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย และได้น าเพลงรองเง็งเข้ามาเพ่ิมขึ้น ในปัจจุบันรองเง็งได้รับความ
สนใจจากสถาบันการศึกษา มีการถ่ายทอดรองเง็งปัตตานีในสถาบันการศึกษาต่างๆ ของภาคใต้ โดยผู้แสดง
ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ นักเรียน และนักศึกษาในสถาบันการศึกษา มีการก่อตั้งคณะและรับแสดงงานต่างๆ ทั้ง
ของภาครัฐและเอกชน เห็นได้ว่าที่ผ่านมารองเง็งมีการปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยมา ในแต่ละช่วงเวลารองเง็งมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงด้วยเหตุและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบริบททางสังคม ศาสนา ผู้สืบ
ทอด การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ  
 ปัจจุบันรองเง็งเป็นที่นิยมน้อยลง ด้วยเหตุและปัจจัยต่างๆ ล้วนส่งผลให้รองเง็งตั้งค าถามกับการอยู่
รอดของตนเอง ซึ่งรองเง็ง “คณะอัสลีมาลา” เป็นหนึ่งในคณะที่มีชื่อเสียงที่ยังคงสืบทอดท าการแสดงรองเง็ง 
และสร้างสรรค์ผลงานอยู่เรื่อยมา พร้อมทั้งมีการแสดงอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้เพ่ือ
ศึกษากระบวนการทางความคิดที่อยู่เบื้องหลังผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงออกในปัจจุบันรวมทั้งการส่งต่อชุด
ความคิดผ่านการสืบทอดและการแสดงผลงานภายใต้เงื่อนไขของบริบทสังคมในปัจจุบันที่มีการติดต่อสื่อสาร 
รับรู้ และเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากโลกภายนอกได้สะดวกข้ึน อธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าว ผ่านแนวคิดเรื่องฮาบิทัส 
(Habitus) ฟิลด์ (Field) ทุน (Capital) และปฏิบัติการ (Practice) ของ ปิแอร์ บูร์ดิเยอร์ (Pierre Bourdieu) 
 
ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 
 การศึกษางานวิจัยเล่นนี้ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลจากบทความทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ 
หนังสือ และสื่อทางอินเตอร์เน็ต รวมถึงการลงภาคสนามจังหวัดปัตตานีและสงขลา เพื่อส ารวจบริบทของพ้ืนที่
โดยรอบและสัมภาษณ์ผู้คนในส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวกับงานวิจัยเพ่ือน ามาประกอบการวิเคราะห์กับข้อมูลด้าน
อ่ืนๆ 
 1.ศึกษาเอกสารและทบทวนวรรณกรรม 
  ในบททบทวนวรรณกรรมผู้เขียนได้ศึกษาเอกสารวิชาการที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น 
หนังสือรวบรวมบทความทางวิชาการ หนังสือประวัติศาสตร์ วารสารวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ
ประชุมวิชาการ สื่ออินเตอร์เน็ต เป็นต้น เพ่ือความสะดวกในการรวบรวมข้อมูลและง่ายต่อการตรวจสอบว่า
ข้อมูลส่วนใดที่ยังขาดหายและต้องการที่จะหาข้อมูลเพ่ิมเติม รวมถึงเป็นการประหยัดเวลาและงบประมาณใน
การท าวิจัยอีกด้วย 
 2. การเก็บข้อมูลภาคสนาม 
  การส ารวจพื้นที่ ผู้วิจัยได้เลือกพ้ืนที่วิจัยที่มีความเหมาะสมกับหัวข้อวิจัย และได้กระท าการ
ประสานงานเบื้องต้นกับผู้ให้ข้อมูลหลักในพ้ืนที่ รวมถึงได้สอบถามบริบทของพ้ืนที่ วิจัยก่อนลงส ารวจพ้ืนที่ว่า
สามารถท าวิจัยดังกล่าวได้หรือไม่ และมีอุปสรรคในการท าวิจัยอย่างไรบ้าง เพ่ือจะได้น ามาวางแผนการลงเก็บ
ข้อมูลในพื้นท่ีครั้งต่อไป 
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  การเตรียมตัวก่อนลงพื้นที่วิจัย หลังจากที่ได้ส ารวจพ้ืนที่วิจัยเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยเริ่มศึกษา
พ้ืนที่ในเชิงลึก ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ บริบทปัจจุบันของพ้ืนที่ หรือบทความวิชาการ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งการตั้งประเด็นค าถามให้สอดคล้องตามที่ตั้งไว้ในจุดประสงค์    
  การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ และการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยจะ
ใช้ค าถามเป็นค าถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลได้เล่าประสบการณ์ที่อาจจะเป็นข้อมูลประกอบที่หลากหลาย 
โดยมีผู้ให้ข้อมูล ได้แก่  
   - นักดนตรีและนักแสดงจากคณะอัสลีมาลา จ านวน 6 - 10 คน 
   - ผู้สอนดนตรีและผู้สอนร า 2-3 คน 
   - ผู้สืบทอด 4-5 
   - ผู้ชมการแสดง 8-10 คน 
   - ผู้ว่าจ้าง 2-3 คน 
   - ผู้สนับสนุน 2-3 คน 
 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
  - อุปกรณ์ในการบันทึกเสียงสัมภาษณ์  เช่น สมุดบันทึก เครื่องบันทึกเสียง  
  - อุปกรณ์ในการบันทึกการแสดง เช่น วิดีโอ กล้องถ่ายรูป เครื่องบันทึกเสียง 
  - แนวค าถามท่ีต้องใช้ในการสัมภาษณ ์
 4. การตรวจสอบข้อมูล  
  ใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า เพ่ือให้แน่ใจในข้อมูลที่ได้รับมาทั้งข้อมูลในการสัมภาษณ์
และข้อมูลจากหนังสือเอกสารต่างๆ  โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียงและตรวจสอบกับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง
หนึ่งเพื่อให้แน่ใจในความถูกต้องก่อนน าไปวิเคราะห์ 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล  
  ข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดจะแบ่งออกเป็น ข้อมูลดิบที่ได้จากการสัมภาษณ์ และข้อมูลทางด้าน
เอกสารงานวิชาการต่างๆ ที่ได้รับจากการรวบรวมเอกสารงานวิจัยในบททบทวนวรรณกรรมซึ่งข้อมูลส่วนนี้
บางส่วนมีการวิเคราะห์มาแล้ว เมื่อได้ข้อมูลมาจัดเป็นหมวดหมู่เพ่ือแยกแยะให้เป็นระบบ โดยแยกข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ข้อมูลจากการลงภาคสนาม 
   1) ข้อมูลทางด้านชุดการแสดงรองเง็ง เช่น เนื้อร้อง ท านอง ท่าร า ลักษณะการแต่ง
กาย และบริบทอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการแสดง 
   2) การให้คุณค่าและการให้ความหมายของการแสดงรองเง็งของคนในพ้ืนที่ 
   3) ข้อมูลจากนักวิชาการในพื้นที่ท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
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  ข้อมูลเอกสาร 
   1) ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมงานวิจัย บทความวิชาการ หนังสือ สื่ออินเตอร์เน็ต 
ฯลฯ 
 6. การน าเสนอข้อมูล  
  การน าเสนอผลการศึกษาวิจัยจะจัดในรูปแบบของการบรรยาย และรายงานผลวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา รวมทั้งการหาค าตอบและให้ข้อเสนอแนะที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ให้ผู้ที่สนใจได้
ศึกษาต่อ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 คณะอัสลีมาลามีผู้ควบคุมการแสดงหลักด้วยกัน 2 ท่าน คือ คุณอภิชาติ คัญทะชา ผู้ควบคุมวงดนตรี 
คุณทัศนียา คัญทะชา ผู้ควบคุมนักแสดงรองเง็ง โดยทั้งสองคนจะเป็นผู้ร่วมกันคิดและออกแบบชุดการแสดง
รองเง็ง เมื่อผู้ว่าจ้างต้องการการแสดงรองเง็งชุดใหม่เพ่ือตอบสนองกับงานที่ได้รับมอบหมาย ศิลปินจึงต้อง
คิดค้นชุดการแสดงใหม่ โดยใช้เพลงรองเง็งและท่าเต้นแบบดั้งเดิมมาประยุกต์ใช้ในชุดการแสดงใหม่ รูปแบบ
การแสดงขึ้นอยู่กับประสบการณ์และแนวคิดของศิลปินที่สั่งสมมาและถ่ายทอดออกมาผ่านการแสดง โดยใน
บทความครั้งนี้จะน าเสนอบทวิเคราะห์ของคุณอภิชาติ คัญทะชา หรือคุณแม็ค ผู้ก่อตั้งวง 
 การวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคล  
 โครงสร้างของฟิลด์ที่คุณอภิชาติ คัญทะชา หรือคุณแม็คเป็นผู้กระท านั้นประกอบไปด้วยบุคคลหลาย
กลุ่ม ตั้งแต่ก่อนเริ่มเล่นดนตรีรองเง็งจนกลายเป็นนักวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในปัจจุบัน 
 คุณแม็ค เริ่มเล่นดนตรีตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเข้าร่วมกับชมรมดนตรีไทยของโรงเรียน 
ในช่วงแรกเริ่มของการเล่นดนตรีของคุณแม็คเป็นเพียงงานอดิเรกในวัยเด็ก เครื่องมือที่สนใจคือระนากเอกและ
ซอด้วง เมื่ออายุ 17 ปี คุณแม็คดูรายการโทรทัศน์ที่ก าลังถ่ายทอดการเล่นดนตรีรองเง็งของ ขาเดย์ แวเด็ง 
ศิลปินรองเง็งชื่อดังของปัตตานี เสียงดนตรีที่คุณแม็คได้ฟังนั้น คุณกล่าวว่าเคยฟังรองเง็งจากเทป แต่ไม่ทราบ
ว่าใครเป็นผู้เล่น ประกอบกับพ่ีชายของตนได้ยืมไวโอลินของเพ่ือนมาเล่น ตนจึงเอามาเล่นด้วยพ้ืนฐานของซอที่
มีอยู่ และพยายามเล่นเพลงรองเง็งที่ได้ยินจากเทป ขาเดย์ แวเด็ง กล่าวในรายการโทรทัศน์ในขณะนั้นว่า หาก
ใครสนใจศึกษาดนตรีรองเง็งให้มาหาตนที่บ้าน ตนจะสอนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เมื่อเห็นดังนั้น คุณแม็คจึง
เดินทางไปขอเรียนไวโอลินจากขาเดย์ แวเด็ง โดยเดินทางไปกลับระหว่างจังหวัดยะลาและ จังหวัดปัตตานีด้วย
รถมอเตอร์ไซต์ ต่อมาคุณแม็คเข้าศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้ จังหวัด
สงขลา ลูกของขาเดย์ แวเด็ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักดนตรีในวงของขาเดย์ แวเด็ง ได้ชักชวนให้มาจัดโครงการ
ถ่ายทอดการแสดงศิลปะพ้ืนบ้านภาคใต้ โดยโครงการได้รับงบประมาณจากศูนย์อ านวยการบริหารสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอบต.) ใช้สถานที่ของโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จัดอบรม
เกี่ยวกับดนตรีรองเง็งให้กับบุคคลทั่วไป ในการอบรมครั้งนี้ท าให้คุณแม็กได้พบปะกับศิลปินรองเง็งหลายท่าน 
รวมถึงบางท่านได้ร่วมงานกันในเวลาต่อมา การอบรมท าให้คุณแม็กเริ่มเล่นดนตรีโดยมีวงเป็นลักษณะเฉพาะ
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กิจรับงานแสดงในพ้ืนที่ใกล้เคียง เช่น วงเปอร์มูดาอัสลี ซึ่งเป็นวงที่รวมตัวศิลปินที่พบปะกับในงานอบรม 
รวมตัวเล่นรองเง็งเป็นเวลา 2 ปี รวมทั้งการไปบรรเลงประกอบการแสดงจบให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฎสงขลา คุณแม็คจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและย้ายไปท างานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี การย้ายพ้ืนที่ของ
คุณแม็คไม่ได้ท าให้คุณแม็คห่างหายไปจากรองเง็ง มีการก่อตั้งวงดนตรีที่สุราษฎร์ธานี โดยคุณแม็คได้น า
ไวโอลินไปบรรเลงร่วมกับดนตรีเพ่ือชีวิต เพลงที่ใช้เล่นนั้นมีทั้งเพลงเพ่ือชีวิตและเพลงรองเง็ง ต่อมาใน พ.ศ. 
2547 เกิดสึนามิ ท าให้หลายจังหวัดทางทะเลอันดามันได้รับความเสียหาย คุณแม็คและเพ่ือนๆ จึงรวมตัวกัน
ก่อตั้งวงและอัดเสียงเพลงรองเง็งออกมาขายเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นจุดเริ่มของการก่อตั้งวง “อัสลี
มาลา” ซึ่งตอนนั้นวงอัสลีมาลาได้จัดแสดงที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ หอประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งการตั้งชื่อ
วงนั้นเป็นการน าเอาภาษาไทยกับมลายูมาผสมกัน อัสลี แปลว่า ดั้งเดิม มาลา แปลว่า ดอกไม้ โดยวงอัสลีมาลา
ได้ให้ความหมายของค าแปลคือ ความงดงามราวดอกไม้บานของจังหวะรองเง็ง เมื่อมีการก่อตั้งวงและบันทึก
เทปอย่างเป็นทางการ วงอัสลีมาลาเริ่มรับงานและเผยแพร่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม และท างานร่วมกับ UN โดย
คุณแม็คเป็นอาสาสมัครสถาปนิกชุมชนที่ เกาะลันตา อยู่ ในโครงการของ UNDP (United national 
development program) เข้าร่วมฟ้ืนฟูสิ่งก่อสร้างพร้อมกับการเผยแพร่ทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับรองเง็ง ใน
การเผยแพร่วัฒนธรรมครั้งนี้เองคุณแม็คได้พบกับรองเง็งชาวเล จึงเกิดการแลกรับปรับเปลี่ยนกันทางด้านดนตรี
และการแสดงรองเง็ง และได้ก่อตั้งแหล่งเรียนรู้ทางรองเง็งไว้ในพ้ืนที่โดยตั้งชื่อว่า “บ้านรองเง็ง” ต่อมาปี พ.ศ.
2553 คุณแม็คได้ย้ายมาท างานเป็นผู้ช่วยนักวิจัยที่จังหวัดสงขลา อัสลีมาลากลุ่มปัจจุบันจึงประกอบไปด้วย
ศิลปินที่หลากหลายทั้ง นักศึกษา ศิลปินสงขลา และศิลปินปัตตานี ซึ่งในระยะหนึ่งคุณแม็กเคยเป็นวิทยากร
และช่วยสร้างสรรค์บทเพลงรองเง็งให้กับนักศึกษา จึงมีโอกาสร่วมงานกับมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา เช่น 
ราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นต้น ซึ่งในช่วงนี้เองที่อัสลีมาลาเริ่มมีบทบาทในการสร้างสรรค์ผลงาน
มากข้ึน เพลงที่น ามาบรรเลงคือเพลงดั้งเดิมที่ได้รับถ่ายทอดมา เมื่อน ามาประกอบชุดการแสดงมีการเรียบเรียง
เพลงใหม่ให้เหมาะสมกับชุดการแสดงโดยในบางครั้งผู้ว่าจ้างหรือหรือหน่วยงานต่างๆ ตั้งโจทย์ของการแสดง 
ท าให้วงอัสลีมาลาต้องศึกษาและตีความหมายของโจทย์การแสดงนั้นๆ เพ่ือออกแบบรูปแบบการแสดงที่
สอดคล้องกับโจทย์ดังกล่าว เช่น การแสดงระบ ากริช ต้องศึกษาวัฒนธรรมกริชในท้องถิ่นนั้นๆ แล้วจึงออกแบบ
รูปแบบการแสดงและเรียบเรียงบทเพลงให้สอดคล้องกัน 
 เมื่อพิจารณา ผู้วิจัยพบเห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเมื่อเปลี่ยนฟิลด์ของคุณแม็ค ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่มีปัจจัยหลายๆ อย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามคุณแม็คยั งมีความพยายามคงรูปของ
โครงสร้างของฟิลด์นั้นๆ เพ่ือตอบสนองกับความต้องการของตนเอง ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม บุคคลที่สาม 
และหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องล้วนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของฟิลด์นั้นๆ ปฏิบัติการของ
คุณแม็คสะท้อนให้เห็นโครงสร้างทางความคิดที่อยู่ เบื้องหลังของการแสดงออกต่างๆ ซึ่งเป็นตัวก าหนด
พฤติกรรมการถ่ายทอดทางความรู้และการสร้างผลงาน ส่งผลให้เห็นผ่านผลงานของวงอัสลีมาลา และด้วยการ
สั่งสมทุนทางวัฒนธรรมที่ได้รับการถ่ายทอดมาตั้งแต่วัยเยาว์ ถึงแม้คุณแม็คจะเรียนและจบการศึกษาด้าน



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 278 

สถาปัตยกรรม แต่ผลงานที่โดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดคือการท าวงดนตรีรองเง็ง และเป็นนักวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในเวลาต่อมา 
 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของฟิลด์ส่งผลต่อปฏิบัติการและฮาบิทัสของคุณแม็ค คือ เมื่อคุณแม็คต้อง
ย้ายกลับไปท างานในจังหวัดสงขลา คุณแม็คได้ท างานร่วมกับมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องมีการสร้างสรรค์บทเพลงใน
รูปแบบใหม่เพ่ือประกอบการแสดง โดยยังคงความเป็นรองเง็งไว้ ท าให้ผลงานของวงอัสลีมาลาเป็นการแสดงที่
สามารถสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้กับงานแสดงทั่วไป เพ่ือตอบสนองต่อหน่วยงานหรือผู้ว่าจ้างงานต่างๆ  
 
ผลการศึกษา (Result) 
 ผลการศึกษาจากกระบวนการสร้างงานการแสดงของคณะอัสลีมาลา ได้แก่  
 (1) การสร้างสรรค์งานใหม่ให้กับวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงที่มีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
จะถูกศึกษาและน ามาตีความเพ่ือออกแบบการแสดงให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆ ท าให้ผลงาน
การแสดงดังกล่าวจึงถูกน าไปใช้ในรูปแบบของการแสดงที่เป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่นนั้น 
 (2) การออกแบบรูปแบบการแสดงให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นตามพ้ืนที่ที่
ได้รับการแสดง ด้วยต้นทุนทางการศึกษา ทุนทางวัฒนธรรม และประสบการณ์ที่สั่งสมมาของผู้ออกแบบการ
แสดง ท าให้การแสดงถูกสอดแทรกด้วยเนื้อหาต่างๆ วิธีคิดที่ถูกน ามาใช้ในการออกแบบการแสดงล้วนผ่าน
กระบวนการทางความคิดที่ถูกสั่งสมมาถ่ายทอดผ่านผลงานการแสดงนั้นๆ 
 (3) สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ประสบการณ์จากต้นทุนต่างๆ ของศิลปิน เช่น ต้นทุนความรู้ทาง
วัฒนธรรม ต้นทุนทางการศึกษา ต้นทุนทางสัญลักษณ์ เป็นต้น 
 
สรุปและอภิปรายผล (Discussion and Conclusion) 
 วงอัสลีมาลาเป็นวงรองเง็งที่ก่อตั้งโดยคุณอภิชาติ คัญทะชา หรือคุณแม็ค การแสดงของวงอัสลีมาลา
จึงถูกถ่ายทอดออกมาด้วยประสบการณ์และทุนต่างๆ ที่ได้รับการสั่งสมมาของคุณแม็ค เมื่อโครงสร้างของฟิลด์
เปลี่ยน รูปแบบทางการแสดงของวงมีการเปลี่ยนตามฮาบิทัสของผู้ควบคุมวง กล่าวได้ว่าวงอัสลีมาลามีรูปแบบ
และแนวทางการแสดงผลงานที่ขึ้นอยู่กับผู้ควบคุมวง กระนั้นก็ตามเมื่อโครงสร้างของฟิลด์มีการเปลี่ยนแปลง 
มักจะส่งผลต่อปฏิบัติการและฮาบิทัสของผู้ควบคุมวง และถ่ายทอดความคิดผ่านรูปแบบของการแสดงใน
ช่วงเวลานั้นๆ 
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แนวทางการอยู่ร่วมกันของนิสิตพม่าภายใต้ส านึกของชาติพันธุ์ 
ที่หลากหลายในมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย 

Process for Coexistence of Myanmar Students under Various Ethnic Identity 
in Thai Buddhist University 

 
พระระพิน พุทธิสาโร1 พิเชฐ ทั่งโต2 ล าพอง กลมกูล3 

 
บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษาแนวทางการอยู่ร่วมกันของนิสิตพม่าภายใต้ ส านึกต่างชาติ
พันธุ์ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย โดยใช้วิธีการศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง การสัมภาษณ์ และการสังเกต
อย่างมีส่วนร่วมในสถานที่จริงคือมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย โดยใช้แนวคิดในเรื่องพหุวัฒนธรรมการเรียนรู้ข้าม
วัฒนธรรม กฎแห่งความพร้อมสู่การเรียนรู้และการปรับตัวในการอยู่ร่วมกัน ผลการศึกษาพบว่านิสิตสัญชาติ
พม่าที่มาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยามีทั้ง
พระ แม่ชี ฆราวาส สถิติในปี 2560 พบว่ามีกว่า 483 รูป/คน และนับย้อนหลังไป 10 ปี มีสถิติรวมกว่า 3,500 
รูป/คน โดยจ านวนนิสิตที่อยู่ในชาติพันธุ์ต่าง ๆ อาทิ พม่า ไทใหญ่ มอญ ยะไข่ ปะหล่อง ปะโอ ทั้งหมดมี
ประวัติศาสตร์แห่งรัฐ ส านึกชาติพันธุ์ และความขัดแย้งร่วมกันในอดีต เมื่อต้องมาเรียนในสถานที่แห่งเดียวกัน 
มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดให้อยู่อาศัยในหอภายใน ท ากิจกรรมและเรียนร่วมชั้น ท าให้เกิดการสื่อสารระหว่าง
บุคคล ระหว่างกลุ่ม เกิดการเรียนรู้ ยอมรับ ปรับตัวข้ามส านึกทางชาติพันธุ์ ส่งผลให้อยู่ร่วมกันภายใต้ความ
แตกต่างหลากหลายทางชาติพันธุ์ได้ โดยผลการศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงฆ์สามารถน าไปเป็นแนวทางในการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติของกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายในอาณาบริเวณที่เนื่องด้วยความแตกต่างทางชาติพันธุ์ได้  
 
ค าส าคัญ : เมียนมาร์, ชาติพันธุ์, มหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย 
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Abstract 

 The purpose of this research was to study the coexistence of Burmese students 
under ethnic identity in Thai Buddhist University.Documentary studies from related research, 
interview and participatory observation in real-life location at Thai Buddhist University were 
used for data collection. The concept was designed from using multiculturalism, cross-cultural 
learning and the law of read inessin to the learning and adaptation. Results indicated that 
Burmese students who studied at Mahachulalongkornrajavidyalaya University in Phranakhon 
Si Ayutthaya University included monks, nuns and layman. From statistics of the year 2017, 
there were more than 483 students and more than 3,500 students over the past 10 years. 
Students were from various ethnic groups such as Myanmar, Tai, Mon, Rakhine, Palong and 
Pa-owho having a history of ethnic identity and used to have the common conflict in the 
past.  In order to live together within the university, they were set together to live in the 
dormitory, do activity and study. Therefore, they needed to communicate between person 
and group, initiate learning, accept, and adjust to cross-ethnic learning which led them to 
live together under diversity of ethnic groups. Results from Buddhist University can 
generalize to be a guidance for peace coexistence of various ethnic groups in the area of 
ethnical differences. 
 
Keywords: Myanmar, Ethnics, Buddhist University 
 
 
บทน า 
 พม่าและไทยมีพรมแดนติดกัน จึงมีการเคลื่อนย้ายเข้ามาของแรงงานในภาคอุตสาหกรรม การผลิต 
การเกษตร และภาคต่าง ๆ จ านวนมาก มีผู้ประมาณการว่าภาคการผลิตทั้งหมดในประเทศไทยมีแรงงานจาก
ต่างชาติ ไม่น้อยกว่า 6 ล้านคน (ออนไลน์,เมื่อ 20  ธันวาคม 2560) ในส่วนของพม่ามีสถิติรวมที่ขึ้นทะเบียน
กว่า 1 ล้านคน อันประกอบด้วยชาติพันธุ์ต่าง ๆ อาทิ พม่า ไทยใหญ่ มอญ กระเหรี่ยง ไทลื้อ (กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์,2559,หน้า 2) ยังไม่นับที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน และผิดกฎหมายกระจายอยู่
ในภาคการผลิตส่วนต่าง ๆ ทั่วประเทศ การที่ไทยและพม่ามีลักษณะร่วมทางวัฒนธรรม คือประชากรนับถือ
พุทธศาสนา ทั้งการที่ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยสงฆ์ จัดการศึกษาให้พระภิกษุสามเณร ชาวพุทธทั่วไป ทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติท าให้พระภิกษุสามเณรประเทศต่างเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์รวมทั้งจากประเทศ
พม่า โดยมีนิสิตในชาติพันธุ์ต่าง ๆ เดินทางเข้ามายังประเทศไทยเพ่ือศึกษาและพัฒนาตัวเองในระบบ
มหาวิทยาลัย โดยการเรียนการสอนก็เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย คือผลิตบุคคลากรด้านต่าง ๆ 
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โดยเฉพาะในสายศาสนารวมทั้งมีเป้าประสงค์เพ่ือ “บูรณาการศาสตร์สมัยใหม่” ตามปณิธานของล้นเกล้า
รัชกาลที่ 5 ผู้สถาปนามหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ.2430 ดังนั้นนิสิตกลุ่มชาติพันธุ์พม่าเมื่อเข้ามาศึกษายัง
มหาวิทยาลัยสงฆ์  จากการสัมภาษณ์จะพบว่าแต่ละคนจะมีเป้าหมายต่อการศึกษาแตกต่างกัน แต่เมื่อมาอยู่
ร่วมกันนิสิตสัญชาติพม่ามีพ้ืนของความขัดกันในมิติทางประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์แต่เดิมมาอยู่แล้ว เหตุนี้จึง
น าไปสู่ความขัดกัน ไปจนถึงการวิทะเลาะวิวาทไปก็มีประเด็นหลักมาจากส านึกทางประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ 
และดินแดน ซึ่งในการศึกษานี้จะได้ศึกษาถึงสาเหตุความขัดกัน พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการอยูร่วมกันตาม
กรอบพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนานิสิตด้านการศึกษา และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติภายใต้กลไกของมหาวิทยาลัยและศาสนาบนฐานของความแตกต่างของชาติพันธุ์ของนิสิตสัญชาติพม่า
ภายในมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยต่อไป  

 
ระเบียบวิธีวิจัย  
 วิธีการด าเนินการวิจัย ใช้ศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็นความหลากหลายทางชาติ
พันธุ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมการสัมภาษณ์แบบเจาะจง ต่อกลุ่มเป้าหมายเป็นนิสิตในชาติพันธุ์ต่างในนาม
นิสิตสัญชาติพม่าภายในมหาวิทยาลัยสงฆ์  

แนวคิด โดยใช้แนวคิดในเรื่องพหุวัฒนธรรม (Multicultural) การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (cross-
cultural-studies)  
 พื้นที่ในการด าเนินการวิจัย นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี
นิสิตในปีการศึกษา 2560 จ านวน 560 รูป/คน จ าเพาะไปกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือนิสิตในนามสัญชาติ
พม่า โดยเป็นกลุ่มที่ถือหนังสือเดินทางในนามเมียนมาร์ จ าแนกเป็นกลุ่มที่พูดภาษาไทย เรียนในหลักสูตร
ภาษาไทย และกลุ่มที่ใช้การสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นหลัก เรียนในหลักสูตรนานาชาติ โดยมีสถานที่ศึกษาใน
สามแห่งด้วยกัน คือคณะพุทธศาสตร์ เรียนในหลักสูตรพระพุทธศาสนา คณะมนุษย์ศาสตร์เรียนในหลักสูตร
ทางด้านภาษาศาสตร์ หรือวิทยาลัยพุทธนานาชาติที่เรียนใน หลักสูตรด้านพระพุทธศาสนาระดับบัณฑิตศึกษา 
(ปริญญาโท-ปริญญาเอก)  
 
ผลการศึกษา 

จากการศึกษา “แนวทางการอยู่ร่วมกันของนิสิตพม่าภายใต้ส านึกของชาติพันธุ์ที่หลากหลายใน
มหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย”พบว่าประเทศพม่ามีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่สูงมาอีกประเทศหนึ่งโดยพบ
หลักฐานว่ามีกลุ่มชาติพันธ์กว่า 135 กลุ่มชาติพันธุ์และประชากรทั้งหมดเหล่านี้มีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 
ชาติพันธุ์ พื้นถิ่นดินแดน รวมทั้งการนับถือศาสนาปฏิบัติตามหลักศาสนาแตกต่างกันไป  
 ในส่วนนิสิตพม่าในมหาวิทยาลัยสงฆ์จากการศึกษาวิจัยโดยพบว่า นิสิตพม่าในสัญชาติพม่ามีทั้งพระ 
แม่ชี ฆราวาส สถิติในปี 2560 พบว่ามีกว่า 483 รูป/คน และนับย้อนหลังไป 10 ปี มีสถิติรวมกว่า 3,500 รูป/
คน (ตามภาพประกอบ 1) โดยในจ านวนนิสิตที่อยู่ในชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่พบในมหาวิทยาลัยสงฆ์มี พม่า ไทใหญ่ 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZ3ZCdwaTYAhWMRo8KHZ2TAjsQFgg_MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.moe.go.th%2Fmoe%2Fth%2Fnews%2Fdetail.php%3FNewsID%3D30582%26Key%3Dnews_research&usg=AOvVaw0I9ZJxK7XWIpE__q6hMHyZ
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มอญ ยะไข่ ปะหล่อง ปะโอ แต่ทั้งหมดมีประวัติศาสตร์ ส านึกชาติพันธุ์ และความขัดแย้งกันในอดีตเป็นฐาน
ส านึกแต่เดิม แต่เมื่อต้องมาอยู่ร่วมกันในฐานะนิสิต เรียนร่วมชั้น กิน อยู่ ร่วมกัน ท าให้เกิดการสื่อสารระหว่าง
บุคคล ระหว่างกลุ่ม นัยหนึ่งเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน อีกนัยหนึ่งเป็นการเรียนรู้ข้ามส านึก
ทางชาติพันธุ์อันเป็นประวัติศาสตร์ในอดีต ส่งผลเป็นการเรียนรู้และอยู่ร่วมกันภายใต้ความแตกต่างหลากหลาย
ทางชาติพันธุ์ได้ โดยนิสิตที่มาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ท่ีพบมี 6 กลุ่มชาติพันธุ์ประกอบด้วย  
 1. ชาติพันธุ์พม่า (Burmess) เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่ในประเทศ พม่าส่วนใหญ่อาศัยอยู่แถบ
แม่น้ าอิรวดี ใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจ าวันมีพันธุกรรมเอเชียตะวันออกและอินเดีย  เมื่อจ าเพาะลงไปที่นิสิต
พม่าจะมีลักษณะทางภายภาพในเรื่องการนุ่งห่มจีวรในแบบพม่า ใช้ภาษาภาษาเป็นภาษาหลัก มีกิจกรรม
รวมกลุ่มกันในนามนิสิตพม่า และอยู่เฉพาะในกลุ่มของพม่า ไม่ค่อยปฏิสัมพันธ์ข้ามกลุ่มชาติพันธุ์ จะพูดได้ใน
ภาษาพม่าและภาษาอังกฤษ  ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน เรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
(English Program) ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น อาทิ หลักสูตรภาษาศาสตร์ หรือพระพุทธศาสนาในหลักสูต ร
นานาชาติเมื่อนับจ านวนเป็นสัดส่วนของนิสิตพม่าจะมีจ านวนเกินกว่า 200 รูป/คน ภายในมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ทั้งมีการรวมกลุ่มกันท ากิจกรรมในนามชมรมนิสิตพม่าและมี
ปฏิสัมพันธ์กับแรงงานพม่าที่เข้ามาท างานในประเทศไทยผ่านพิธีกรรมทางศาสนา เช่น กฐิน หรือบุญผ้าป่า 
เป็นต้น (สัมภาษณ์นิสิต A, 24พฤศจิกายน 2560) 
 2. ชาติพันธุ์ไทใหญ่ไทใหญ่  (Tai) หรือ ฉาน คือกลุ่มชาติพันธุ์ในตระกูลภาษาไท-กะได ซึ่งเป็นกลุ่ม
ชาติพันธุ์ขนาดใหญ่อันดับสองของพม่า ส่วนมากอาศัยในรัฐฉาน ประเทศพม่า ประมาณ 3 หรือ 4 ล้านคน แต่
มีไทใหญ่หลายแสนคนที่ได้อพยพเข้าสู่ประเทศไทย เพ่ือหนีปัญหาทางการเมืองและการหางาน มีหลายกลุ่ม
เช่น ไตขืน ไตแหลง ไตคัมตี ไตลื้อ และไตมาว แต่กลุ่มใหญ่ที่สุดคือ ไตโหลง (ไต = ไท และ โหลง (หลวง) = 
ใหญ่) หรือ ไทใหญ่ ภาษาไตและภาษาไทยคล้ายกันบ้างแต่ไม่เหมือนกัน ชาวไทใหญ่ถือวันที่ 7 กุมภาพันธ์ เป็น
วันชาติ เมืองหลวงของรัฐฉานคือ ตองยี มีประชากรประมาณ 150,000 คน ส่วนเมืองส าคัญอ่ืน ๆ ได้แก่ สีป้อ 
ล่าเสี้ยว เชียงตุง และท่าข้ีเหล็ก (นันทสิงห์,2540) 

ในส่วนของกลุ่มไทใหญ่ในมหาวิทยาลัยสงฆ์สามารถจ าแนกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่มาจากรัฐฉานใน
ประเทศพม่า ถือหนังสือเดินทางจากประเทศพม่า โดยมีรู้และเข้าใจภาษาไทย เรียนใน 2 หลักสูตร มี
ประสบการณ์การเข้าออก และเรียนหนังสือในประเทศไทย เช่น ที่วิทยาลัยสงฆ์น่าน เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง 
เป็นต้น กลุ่มที่ 2 มีพ้ืนอพยพมาตั้งถิ่นฐานและได้บัตรสีชมพู และเป็นพระภิกษุบวชเรียนในประเทศไทย จะ
เรียนในหลักสูตรภาษาไทย ถือบัตรต่างด้าว ซึ่งเป็นประชากรแฝงในกลุ่มชาติพันธุ์พม่า เมื่อนับจ านวนสถิติไม่
เป็นทางการนิสิตกลุ่มนี้จะมากถึง 200 รูป/คนมีการด าเนินกิจกรรมในรูปของชมรม รวมทั้งมีปฏิสัมพันธ์กับ
กลุ่มไทใหญ่ที่ตั้งถิ่นฐานและท างานในประเทศไทยกลุ่มอ่ืน ๆ (สัมภาษณ์นิสิต B, 26พฤศจิกายน 2560) 

 3. ชาติพันธุ์มอญ (Mon) เป็นชนชาติเจ้าของอารยธรรมอันเก่าแก่ในแผ่นดินพม่า พูดภาษาในตระกูล
มอญ-เขมร จากการส ารวจประชากรมอญในปี ค.ศ. 1931 พบว่ามีจ านวนแค่ 3 แสน 5 หมื่นคน ต่อมาในปี 
ค.ศ. 1939 ได้มีการก่อตั้งสมาคมชาวมอญและมีการส ารวจประชากรมอญอีกครั้ง พบว่ามีราว 6 แสนกว่าคน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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พอต้นสมัยสังคมนิยมส ารวจได้ว่ามีชาวมอญราว 1 ล้านกว่าคน ชาวมอญที่ยังพูดภาษามอญในชีวิตประจ าวัน
ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน รัฐมอญ แต่ในเขตเมืองก็จะพบแต่ชาวมอญที่พูดภาษาพม่าเป็นส่วนมากรัฐมอญมีอาณา
เขตติดต่อกับพ้ืนที่ข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้  ทิศเหนือ ติดกับเขตหงสาวดีและรัฐกะเหรี่ยงทิศ
ตะวันออก ติดต่อกับรัฐกะเหรี่ยง ทิศใต้ ติดกับจังหวัดกาญจนบุรี (ประเทศไทย) และเขตตะนาวศรี ทิศ
ตะวันตก ติดกับอ่าวเบงกอล 

โดยมอญที่เข้ามาศึกษาจะจ าแนกเป็น 2 กลุ่ม โดยเป็นมอญที่เกิดในประเทศไทย (สุภรณ์ โอเจริญ, 
2541) และถือสิทธิ์ของความเป็นคนไทย เช่นเดียวกับไทใหญ่ที่ส่วนหนึ่งใกล้ชิดกับคนไทยพูดภาษาไทยได้มีพ้ืน
ถิ่นในบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี และมีปฏิสัมพันธ์อันดีกับมอญที่เกิดในประเทศไทย และท ากิจกรรมร่วมกันมี
ส านึกทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชาติพันธุ์เหมือนไทใหญ่ด้วยส านึกทางประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์ที่มีประวัติ
ยาวนาน มีการจัดตั้งชมรมและด าเนินกิจกรรม ทั้งมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มมอญไทย และมอญจากพม่าที่เข้ามา
เป็นแรงงานในประเทศไทยด้วย (สัมภาษณ์นิสิต C, 27พฤศจิกายน 2560) 

4. ชาติพันธุ์ยะไข่, อะระกัน หรือ ระขึน (Rakhine) เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หลักอีกกลุ่มหนึ่งในประเทศพม่า 
อาศัยในรัฐยะไข่ชาวยะไข่ถือเป็นชาวพม่าพ้ืนถิ่นในรัฐยะไข่กลุ่มหนึ่ง ภาษาพูดของชาวยะไข่นั้นถือเป็นส าเนียง
หนึ่งในภาษาพม่า และยังมีร่องรอยของภาษาพม่าโบราณ มีเสียงบางเสียงซึ่งในภาษาพม่าส าเนียงย่างกุ้งไม่มีใช้
แล้ว เช่น เสียง ร โดยภาษายะไข่นั้นยังรักษาเสียง ร ไว้ได้ครบแทบทุกต าแหน่ง หากต้องการสะกดค าที่มีอักษร 
ร จึงควรดูที่การออกเสียงของภาษายะไข่ ทั้งนี้เนื่องจากยะไข่ห่างไกลศูนย์กลางจากพม่า โดยมีเทือกเขาอาระ
กันโยมาขวางกั้นอยู่ อีกทั้งยะไข่เองก็เคยมีอิสรภาพในการปกครองตนเองเป็นอาณาจักรอยู่ร่วมหลายร้อยปี 
ภายหลังจากการมาของอังกฤษ ยะไข่ถูกมองว่าต่างจากชาวพม่าทั่วไป ดินแดนยะไข่จึงถูกก าหนดเป็นรัฐหนึ่ง
เฉกเช่นเดียวกับชนกลุ่มน้อยในพม่า 

สถานะของนิสิตอาระกันด้วยความที่มีประวัติศาสตร์ของตนเอง มีพระพุทธศาสนาในแบบของตัวเองดัง
ปรากฏในงานวิจัยของ Ashon Nyanuttara (2014) เรื่อง A Study of Buddhism in Arakan ที่สะท้อนให้
เห็นว่ามีอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของภาษา ศาสนา วิถีความเชื่อของตนเองรวมทั้งประวัติศาสตร์ของดินแดน
ตนเองนับแต่อดีต เมื่อมาอยู่ร่วมกันส านักทางประวัติศาสตร์และชาติพันธ์จึงยังคงมีรวมทั้งประวัติศาสตร์ร่วม
ระหว่างอารกันกับพม่าเคยรบแพ้ชนะ และเป็นเมืองคู่สงครามในอดีตกันมาจึงท าให้ส านึกเหล่านี้เด่นชัดและ
กลายเป็นประเด็นและท่าทีของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มด้วยกัน (สัมภาษณ์นิสิต D, 28พฤศจิกายน 2560) 

5. ชาติพันธุ์ปะโอ (Pa-O) เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีพ้ืนถิ่นอยู่ใน เขตปกครองตนเองปะโอ (Pa-O Self-
Administered Zone หรือ PAZ) ตั้งอยู่ในรัฐฉาน ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของพม่า ห่างจากพรมแดน
ไทยจังหวัดเชียงรายไปทางเหนือ ประมาณ 570 กิโลเมตร ตั้งอยู่ไม่ไกลจาก เมือง “ตองยี” เมืองเอกของรัฐ
ฉาน ซึ่งตามรัฐธรรมนูญเมียนมาปี พ.ศ.2551 ก าหนดให้ปะโอมีทั้งหมด 3 เมืองคือ “สี่แส่ง โหโปง ป๋างลอง” 
แต่ในความเป็นจริงแล้วชาติพันธุ์ปะโออยู่อาศัยกระจายไปตามพ้ืนที่ต่างๆมากมาย มีภาษาพูดเป็นของตนเอง 
(Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds., 2017) จ านวนประชากรเฉลี่ย
อย่างน้อย 600,000 คน ทั้งมีองค์กรแห่งชาติปะโอ (PNO) เป็นหัวเรือหลักมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 พร้อมด้วย
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ฝ่ายความมั่นคงของตนเอง “กองทัพชาติปะโอ” ขุมก าลังราว 400 นาย ที่เปลี่ยนชื่อเป็น “องค์การปลดปล่อย
ชาติปะโอ” (PNLO) ในภายหลังลงนามหยุดยิงกับสภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ ในปี พ.ศ.2534 (Pa-Oh 
National Organization, 2010) ภายในมหาวิทยาลัยสงฆ์มีกลุ่มชาติพันธุ์ปะโอ ศึกษาที่เป็นพระภิกษุอยู่
ทั้งหมด 12 รูป/คน เมื่อสอบถามส านึกของความเป็นชาติพันธุ์จะมีความแตกต่างกับเมียนมาร์ รวมไปถึงมี
ส านึกที่แตกต่างผ่านภาษาวิถีชีวิตและพ้ืนถิ่นที่ตั้งและมีความใกล้ชิดกับไทใหญ่มากกว่าด้วยเหตุผลในเรื่อง
ภูมิศาสตร์และความใกล้เคียงกัน พูดไทใหญ่ได้ พูดพม่าได้ มีปฏิสัมพันธ์อันดีกับทุกกลุ่ม (สัมภาษณ์นิสิต E, 29
พฤศจิกายน 2560) 

6. ชาติพันธุ์ปะหล่อง (Palaung) เป็นชนอีกชนเผ่าหนึ่งใน 135 ของพม่า และนับเป็น เผ่าที่อยู่ 
นับเป็นหนึ่งใน 56 กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศจีน มีการอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศพม่า และมีบางส่วนที่
อพยพเข้ามาประเทศไทยบริเวณชายแดน ใกล้ดอยอ่างขาง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (Ashley, S., 2006) 
ชาวปะหล่องพูดภาษาปะหล่อง ซึ่งเป็นภาษาตระกูลมอญ-เขมร เรียกตัวเองว่า "ดาระอัง" (Da - ang , Ra – 
ang , Ta - ang) ค าว่า "ปะหล่อง" ประชากรประหล่อง โดยการส ารวจของ องค์การพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ณ 
ประมาณว่ามี 1 ล้านคน ถิ่นที่อยู่กันหนาแน่น คือบริเวณเทือกเขาในรัฐฉาน แถบเมืองตองแปง น้ าซัน , สีป้อ , 
เมืองมิต และทางตอนใต้ในรัฐฉานคือ เมืองเชียงตุง นิสิตพม่า เชื้อชาติปะหล่องที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยสงฆ์มี
อยู่จ านวน 4 รูป/คน โดยทั้งหมดมีพ้ืนถิ่นอยู่ในบริเวณรัฐฉาน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยที่ไม่มีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์รัฐชาติใหญ่ จึงท าให้ปะหล่อง มีท่าที่กับกลุ่มชาติพันธุ์ในแบบถ้อยอาศัยมากกว่าพูดได้ทั้งภาษา
พม่า ปะหล่อง และไทใหญ่ เป็นต้น (สัมภาษณ์นิสิต F, 30พฤศจิกายน 2560) 
 

 
ภาพประกอบ 1 สถิตินักศึกษาต่างชาติในมหาวิทยาลัยสงฆ์ ระหว่าง พ.ศ.2551-2560  

(ท่ีมา : ส านักทะเบียนและวัดผลมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,เมื่อ 22 ตุลาคม 2560)  
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 ประเด็นความขัดกันอันเนื่องจากประวัติศาสตร์ 
 พม่าเป็นแผ่นดินแห่งชาติพันธุ์ ระบุว่ามีจ านวนทั้งหมด 135 เผ่าพันธุ์ ตัวเลขนี้เป็นข้อมูลจากผลการ
ส ารวจคร่าวๆ โดยจ าแนกพ้ืนที่ตามรัฐและภาคต่างๆ ทั้ง 14 แห่ง โดยจ านวนกลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าวช่วยท าให้
เห็นภาพการกระจายตัวของกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ในประเทศพม่า กลุ่มชนที่มีจ านวนประชากรค่อนข้างมาก
และมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์เด่นชัดมีเพียง 8 กลุ่ม คือ พม่า ยะไข่ มอญ ฉาน กะฉิ่น กะเหรี่ยง คะฉิ่น 
และคะยา แต่ละกลุ่มมีภาษาและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่ม และแม้ประเทศพม่าจะมีภาษาท้องถิ่น
จ านวนมาก แต่ภาษาพม่าถือเป็นภาษาราชการและเป็นภาษากลางของคนทุกเผ่าพันธุ์ พม่ามองว่าความ
แตกต่างหลากหลายของประชากรในประเทศเป็นเพียงความแตกต่างทางวัฒนธรรม แต่ในมิติของ
ประวัติศาสตร์ รัฐและเขตแดนจะพบว่าแนวคิดเรื่องชาตินิยม เผ่าพันธุ์นิยมเป็นประเด็นความขัดกันในรัฐของ
กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่มาแต่เดิมด้วย เมื่อสังเกตและสัมภาษณ์นิสิตที่ถือหนังสือเดินทางจากพม่าในชาติพันธุ์
ต่าง ๆ จะพบว่าแนวคิดเรื่องเผ่าพันธุ์นิยมประวัติศาสตร์ในอดีตติดตัวมาพร้อมกับนิสิตด้วย พฤติกรรมการ
กระท าของนิสิตในสัญชาติพม่าที่แตกต่างชาติพันธุ์ จึงเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันจากอดีต แสดงออกโดยการไม่
ปฏิสัมพันธ์ ต่างคนต่างอยู่ ไม่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกัน  รวมไปถึงเมื่อมีกิจกรรมใด ๆ จะเป็นลักษณะเอกเทศ
เป็นไปตามกลุ่มชาติพันธุ์  ประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์ท าให้นิสิตที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ อาทิ พม่า 
มอญ และไทใหญ่ ยะไข่ ล้วนเป็นผลิตผลของความขัดกันในเชิงชาติพันธุ์ (อัคนี มูลเมฆ, 2548) ที่เนื่องมาจาก
อดีต หลังจากที่พม่าได้เอกราชจากอังกฤษใน พ.ศ.2498 พร้อมกับการท าข้อตกลงร่วมกันในชื่อข้อตกลงปาง
โหลง (Panglong Agreement) มีเงื่อนไขว่าหลังได้เอกราชอยู่ร่วมกันครบ 10 ปีให้แยกเป็นรัฐเอกราช การ
ปฏิวัติยึดอ านาจของรัฐบาลทหารพม่า ใน พ.ศ.2508 จึงกลายเป็นส านึกในเรื่องชาติพันธุ์ ท าให้ประวัติศาสตร์
ส่วนนี้ถูกทวนซ้ า (พรพิมล ตรีโชติ, 2542, หน้า 252-253) เมื่อสัมภาษณ์จากนิสิตไทใหญ่ และมอญ ยะไข่ เป็น
ต้น ส านึกส่วนนี้จะเด่นชัดและเป็นปมต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน รวมถึงการใช้ความรุนแรงทางการทหารตลอด
ระเวลาหลายสิบปีต่อชนเผ่า ในการปกครองพม่าในช่วงหลังจากได้รับเอกราชของรัฐบาลทหารพม่า ท าให้เกิด
ส านึกทางชาติพันธุ์ที่ย้อนแย้งต่อต้านต่อกระบวนการกระท าของรัฐบาลพม่ามีอยู่ในกลุ่มนิสิตชาติพันธุ์ฉายชัด
และติดมาพร้อมกับนิสิตชาติพันธุ์ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ดว้ย  
 
แนวทางในการอยู่ร่วมกัน 
 การที่นิสิตเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์แล้ว จะพบว่าเมื่อต้องมาอยู่ร่วมกัน จึงมีปัญหาในหลาย
กรณี นิสิตกลุ่มชาติพันธุ์สัญชาติพม่ามีการกระทบกระทั่ง ทะเลาะ จนถึงขั้นรุนแรงท าร้ายร่างกายเป็นต้น จาก
สาเหตุดังกล่าวทางมหาวิทยาลัยจึงได้ศึกษารายละเอียดแนวทางในการบริหารจัดการร่วมกับนิสิตผ่านกิจกรรม 
ผ่านแนวทางในการอยู่กันบนความหลากหลายเพ่ือท าให้เกิดการเรียนรู้เป็นประสบการณ์ร่วมกันผ่านกิจกรรม
ทางศาสนา (สัมภาษณ์ผู้บริหาร A,25 ธันวาคม 2560) ผ่านกิจกรรมในแบบของการเรียน กิน อยู่ หลับ นอน 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ปรับตัว ท าความเข้าใจ โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือนิสิตผู้มาศึกษาจบการศึกษาตามกรอบ
ที่แต่ละหลักสูตรก าหนดไว้ โดยในการศึกษาวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาแนวทางที่มหาวิทยาลัยในนามกองกิจการ
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นิสิตด าเนินการร่วมกับภาคส่วนจัดการศึกษาในระดับคณะ และหลักสูตร โดยมีเป้าหมายเพ่ือการบริหาร 
จัดการให้เกิดการอยู่ร่วมกันได้  ตามกรอบคิดในเรื่องการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม สู่การ
เรียนรู้ เข้าใจ ปรับตัว และยอมรับ หรือหลากหลายชาติพันธุ์ให้เหลือเพียงพระภิกษุในพระพุทธศาสนา และ
นิสิตในมหาวิทยาลัยสงฆ์ของคณะสงฆ์ไทย ผ่านกระบวนการพหุวัฒนธรรม เรียนรู้ข้ ามวัฒนธรรม เพ่ือสร้าง
ความเป็นเอกภาพภายใต้ความแตกต่าง ซึ่งสามารถจ าแนกได้ คือ  
 1. การเรียนร่วมในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยก าหนด  หมายถึง ให้นิสิตด าเนินกิจกรรมเรียนโดย
หลักสูตรในมหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการเรียนรู้แขนงแต่ละวิชา รวมถึงด้านอาเซียนศึกษา และมีการให้นิสิตน า
องค์ความร้านด้านชาติพันธุ์ของมาน าเสนอบนฐานของพระพุทธศาสนา (ภาพประกอบ 2) ทั้งมีการจัดกิจกรรม
ในกลุ่มนิสิตพม่าด้วยกัน รวมไปถึงกิจกรรมระหว่างกลุ่มของนิสิตพม่าซึ่งส่วนใหญ่มาศึกษาหาความรู้ ในระดับ
ต่าง ๆ มีทั้งพระภิกษุ แม่ชี และฆราวาส โดยเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท เอก โดยจะเป็น 2 
หลักสูตร คือหลักสูตรภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตามแต่ความรู้ความสามารถของนิสิตเหล่านั้น กรณีคนไท
ใหญ่ มอญ ที่มีความคุ้นเคยกับภาษาไทยหรือใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน จะสามารถเรียนในหลักสูตร
ภาษาไทยได้ แต่กรณีที่เป็นนิสิตที่ไม่มีประสบการณ์ทางภาษาไทย จะเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษในคณะมนุษย์
ศาสตร์เอกภาษาอังกฤษ กับคณะพุทธศาสนาหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นต้น โดยสาระของการเรียนท าให้
นิสิตที่แตกต่างชาติพันธุ์ได้มาใช้ชีวิตร่วมกันในฐานะนิสิตในหลักสูตรนั้น ๆ ท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์สื่อสารระหว่าง
กันและกันโดยมีคณาจารย์ผู้สอนเป็นตัวกลางในการสื่อสาร ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันตลอดระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนด 2-5 ปี โดยประมาณ  
 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรก าหนด เช่น การท ากิจกรรมแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม การสาธิตวัฒนธรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย นัยหนึ่งเพ่ือเป็นเรียนรู้ในฐานะที่นิสิตเหล่าอยู่ใน
ประเทศไทย จึงควรรู้วัฒนธรรมหรือภาษาไทย นอกจากนี้ยังมีการจัดวัฒนธรรมสาธิตเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และ
ยอมรับความแตกต่างหลากหลายภายใต้กลไกของการบริหารมหาวิทยาลัย (สัมภาษณ์ผู้บริหาร A, 25 ธันวาคม 
2560) ซึ่งกรณีหลังเป็นการจัดในองค์รวมแต่ก็ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์และน าไป
เป็นฐานสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันได้ 
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ภาพประกอบ 2 รูปแบบการเรียนการสอนที่เป้าหมายเพ่ือการเรียนรู้พหุวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตร่วมกัน  (ที่มา 

: ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 20 ธันวาคม 2560)  
 

 2. การใช้ชีวิตร่วมกันในหอนักศึกษา นิสิตชาวต่างชาติจะมี 2 กลุ่ม คืออยู่วัดในกรุงเทพ หรือบริเวณ
ใกล้เคียง หรืออยู่หอพักนิสิต ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้ โดยนิสิตพม่าท่ีพูดภาษาไทยได้ จะอยู่ที่วัดในบริเวณรอบ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือวัดที่พระภิกษุผู้นั้นสามารถสื่อสารระหว่างกันได้ แต่กรณีที่พูด
ภาษาไทยไม่ได้เลย ส่วนใหญ่จะอยู่ที่หอด้วยเหตุผลว่าไม่สามารถสื่อสารภาษากับเจ้าอาวาสในวัดไทย ที่ส่วน
ใหญ่จะพูดภาษาไทยได้ด้วย (สัมภาษณ์ผู้บริหาร B, 27 ธันวาคม 2560) เมื่ออยู่หอพักจึงมีกิจกรรมเนื่องด้วย
การอยู่ร่วมกัน เช่น การท าวัตรสวดมนต์ การพัฒนาที่อยู่อาศัยท าความสะอาดสถานที่ อาทิทุกอาทิตย์จะมี 
Cleaning Day ท าความสะอาดที่พัก พัฒนาที่อยู่อาศัยร่วมกัน จึงท าให้เกิดการสื่อสารและท ากิจกรรมร่วมกัน
อันส่งผลให้เกิดปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างนิสิตที่อยู่ภายในหอของมหาวิทยาลัยด้วยกัน  
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ภาพประกอบ 3 พระนิสิต 4 รูป ใน 4 ชาติพันธุ์ พม่า ยะไข่ ปะโอ กะยา ที่เรียนในหลักสูตรและห้องเดียวกัน
แต่ศึกษาในห้องเรียนเดียวกัน ที่เห็นความแตกต่างอันเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ร่วมของแต่ละประเทศ ที่
สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างต่อการด าเนินชีวิตร่วมกัน (ภาพผู้วิจัย,15 พฤศจิกายน 2560) 
 
 3. การฉัน/รับประทานอาหารในหอฉัน/โรงอาหารมหาวิทยาลัย นิสิตที่อยู่ทั้งหมดทั้งนิสิตชาวไทย
และต่างชาติจะอยู่และใช้ชีวิตที่หอด้วยกันรวมแล้วกว่า 1 พันชีวิต เมื่ออยู่ด้วยกัน จึงท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ผ่าน
การกิน ฉัน อาทิ ฉันร่วมวงเดียวกัน การสื่อสารระหว่างกันจากวันเป็นเดือน จากเดือนเป็นท าให้เกิดการสื่อสาร 
เรียนรู้และปรับตัวในวัฒนธรรม การกิน การฉันร่วมกัน เมื่อจ าเพาะไปในส่วนของนิสิตสัญชาติพม่า กรณีพม่า 
ไทใหญ่ มอญ ยะไข่ ส่วนใหญ่จะยังสังสรรค์ในกลุ่มหมายถึงฉันร่วมวงเดียวกันมีน้อยที่จะแยกกลุ่ม แต่ก็มีบ้างที่
สื่อและฉันข้ามวงด้วยส านึกของความเป็นเพ่ือน อยู่หอเดียวกัน อยู่ใกล้กัน ปฏิสัมพันธ์เหล่านี้เป็นการสื่อสาร
ทางบวกที่ท าให้เกิดการเรียนรู้และปรับตัวภายใต้ส านึกของชาติพันธุ์ด้วย (สัมภาษณ์ผู้บริหาร C, 24 ธันวาคม 
2560) 
 

 
ภาพประกอบ 4การท ากิจกรรมร่วมกันทั้งในฐานะที่เป็นนิสิตหอในที่ต้องพักด้วยกัน เรียน อยู่ด้วยกัน ท าวัตร

สวดมนต์ ฉันอาหารร่วมกัน ท าให้นิสิตมีการเรียนรู้ความแตกต่างทางวิถีของกันและกัน (ภาพผู้เขียน : 12 
พฤศจิกายน 2560) 

 
 4. การท ากิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมในการอยู่ร่วมกัน กล่าวคือนิสิตส่วนใหญ่เป็นพระภิกษุ
สามเณร โดยในมหาวิทยาลัยสงฆ์จะเป็น 2 นิกายหลักคือมหายาน จากประเทศจีน เวียดนาม ไต้หวัน เป็นต้น
และเถรวาท จากลาว พม่า เวียดนาม กัมพูชา ไทย บังคลาเทศ ศรีลังกา เมื่อมาอยู่ร่วมกันวัฒนธรรมร่วมทาง
ศาสนาเป็นลักษณะเดียวกัน จึงมีกิจกรรมที่ปฏิบัติตามหลักวิถีทางศาสนา อาทิ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา  
กฐิน ผ้าป่า หรือวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาในวันวิสาขบูชา หรือการท าวัตรสวดมนต์ของนิสิต  ในประเด็นนี้
เป็นการรักษาวัตรปฏิบัติทางศาสนาแล้ว ยังท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมด้วย 
เมื่อเฉพาะลงไปที่นิสิตสัญชาติพม่า การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันท าให้เกิดการเรียนรู้ ยอมรับ ปรับท่าที สู่การ
สื่อสารทางบวกร่วมกัน รวมทั้งการที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ท ากิจกรรมในเชิงวัฒนธรรมสาธิตดังกรณีของ
การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ให้มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย หรือวัฒนธรรมของกันและกันท าให้เกิดการเรียนรู้



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 290 

และท าความเข้าใจในกันและกัน รวมไปถึงการที่นิสิตในนามสัญชาติพม่า ได้ร่วมกิจกรรมด้วย การเรียนรู้ สู่การ
ปรับท่าที ต่อส านึกทางประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์ซึ่งเชื่อว่าจะเบาลงและเป็นปฏิสัมพันธ์ในทางบวกมากขึ้น 
(สัมภาษณ์ผู้บริหาร D, 21 ธันวาคม 2560) 
 

 
ภาพประกอบ 5 การท ากิจกรรมร่วมกันทั้งในฐานะที่เป็นนิสิตหอในที่ต้องพักด้วยกัน อยู่ด้วยกัน ท าวัตรสวด

มนต์ ท าให้นิสิตมีการเรียนรู้ปรับตัวบนวิถีของการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมความคิด ส านึกทางประวัติศาสตร์และ
ชาติพันธุ์ (ภาพ MCU News, 30 พฤศจิกายน 2560) 

 
 ดังนั้นเมื่อประมวลผลในภาพรวมกิจกรรมในชั้นเรียน กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มในการอยู่
ร่วมกัน ที่ทางหลักสูตรด าเนินการ หรือมหาวิทยาลัยออกแบบล้วนมีเป้าหมายเพ่ือการอยู่ร่วมกันของนิสิตใน
มวลรวม ซึ่งส่งผลเป็นข้อดีส าหรับนิสิตในการเรียนรู้อยู่ร่วมกันภายใต้แนวทางและกลไกที่เหมาะสม ในการ
ด าเนินชีวิตร่วมกันระหว่างนิสิตต่างชาติกับนิสิตไทย และนิสิตต่างชาติกับต่างชาติด้วยกัน รวมไปถึงกลุ่มชาติ
พันธุ์ในนามนิสิตพม่ากับส านึกทางประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ กรณี พม่า ไทใหญ่ มอญ ยะไข่ ปะ
หล่อง ปะโอ ที่ปรากฏในมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย  

ผลจากกระบวนการแนวทางอยู่ร่วมกันในมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย  
 ผลเชิงประจักษ์เชิงเป้าหมายจากการจัดการศึกษาเป้าหมายเพ่ือความเป็นพหุวัฒนธรรม หรือการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติภายใต้ความแตกต่างหลากหลาย หากดูแนวคิดที่เป็นเป้าหมายคาดหวังจะพบว่า การศึกษา
พหุวัฒนธรรม การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมที่จัดขึ้นในสถานศึกษา มีผลเชิงประจักษ์เกิดขึ้นในหลายมิติ อาทิ (1) 
ช่วยลดความรู้สึกเหยียดหยามเรื่องเชื้อชาติ หรือชนชาติและศาสนา (2) ช่วยเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
มองทุกคนในสถานภาพที่ เท่าเทียมกัน ทั้งเรื่องสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ ในการด าเนินชีวิตในชุมชนสังคม
มหาวิทยาลัยสงฆ์ (3) เป็นกลไกร่วมในการกระตุ้น และส่งเสริมให้สมาชิกนิสิตชาวต่างชาติโดยเฉพาะในนาม
พม่า อยู่ร่วมกันได้ (4) คณาจารย์ ผู้บริหาร บุคลากรกระตุ้นเรียนรู้ที่จะแสวงหาความรู้ต่อมิติของความ
หลากหลายมากขึ้น ทั้งมีกระบวนการสอนหรือให้ความรู้อย่างมีบูรณาการและแยบยลมากขึ้น (5) ช่วยให้ทุกคน
ในสังคมเข้าใจซึ่งกันและกัน ไม่น าเรื่องความแตกต่างของวัฒนธรรม เชื้อชาติ ความเชื่อไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิด
ความขัดกัน จนไปสู่ความขัดแย้ง 
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 ผลประมวลรวมแนวคิดที่ส าคัญ ภายใต้การออกแบบและด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย คือการเรียนรู้
ภายใต้ความเหมือนคือเป็นชาวพุทธและเรียนมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ภายใต้แนวคิดมวลผองพ่ีน้องกัน 
ชาติพันธุ์หรือจะส าคัญกว่าความเป็นมนุษย์ ดังพุทธพจน์ที่ว่า “น ชจฺจา วสโล โหติน ชจฺจา โหติ พฺราหฺม
โณกมฺมุนา วสโล โหติกมฺมุนา โหติ พฺราหฺมโณ ที่แปลว่า บุคคลเป็นพราหมณ์เพราะชาติตระกูลก็หาไม่
หรือไม่เป็นพราหมณ์เพราะชาติตระกูลก็หาไม่บุคคลเป็นพราหมณ์ก็เพราะการกระท าหรือไม่เป็นพราหมณ์
ก็เพราะการกระท า” (พระไตรปิฎกพระสุตตันตปิฎกมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสก์,เล่ม13ข้อ 460หน้า 581-วา
เสฏฐสูตร) ในความหมายคือคุณค่าของความเป็นมนุษย์ส าคัญกว่าชาติพันธุ์ โดยแนวคิดนี้ครั้งพุทธกาล
พระพุทธเจ้าใช้อธิบายความแตกต่างทางวรรณะชาติพันธุ์และชั้นทางสังคม เพ่ือละคลายการยึดถือเรื่องชาติ
พันธุ์ ชนชั้นหรือพุทธพจน์ที่ว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม่น้ าใหญ่ๆ สายใดสายหนึ่งนี้ คือแม่น้ าคงคา แม่น้ ายมุ
นา แม่น้ าอจิรวดี แม่น้ าสรภู...ทั้งหมดนั้นไหลไปสู่สมุทรหลั่งไปสู่สมุทร บ่าไปสู่สมุทร...”(พระไตรปิฎกฉบับ
หลวง (ภาษาไทย) เล่ม19 ข้อ186 – 189 หน้า 46-มหานทีปาจีนนินนสูตร)  แนวคิดนี้พุทธศาสนาเสนอว่าจะ
แตกต่างกันอย่างไรแต่เมื่อประมวลรวมแล้วเหลือเพียงความเป็นมนุษย์ เหลือเพียงการมาอยู่ร่วมกันภายใต้
แนวคิดของความเป็นชาวพุทธ เป็นฐานคิดเพ่ือละคลายส านึกทางประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์อันมีผลต่อมโน
คิดในการอยู่ร่วมกันในมหาวิทยาลัยสงฆ์ ส าหรับนิสิตที่เป็นชาวพุทธและมี พ้ืนที่มาจากประเทศที่แตกต่างกัน 
วิถีชีวิตและโลกทัศน์ความเชื่อแตกต่างกันแต่ทั้ งหมดเป็นชาวพุทธ ศึกษาและเรียนรู้มโนทัศน์ทาง
พระพุทธศาสนาเหมือนกัน ผลจากการสังเกต และสัมภาษณ์ทั้งในส่วนของผู้บริหาร นิสิตชาติพันธุ์ที่มาจาก
ประเทศพม่าส่วนใหญ่จากแนวทางที่มหาวิทยาลัยจัดท าขึ้น สะท้อนให้เห็นว่า ความแตกต่างในเชิงชาติพันธุ์
ประวัติศาสตร์ และส านึกของดินแดนเกิดกลายเป็นท่าที ความสัมพันธ์และส านึกของการแสดงออก เป็นทั้ง
ความขัดกันโดยมีส านึกเป็นเครื่องขับเคลื่อนส่งต่อ แต่ในเวลาเดียวกันการด าเนินชีวิตใช้ชีวิตภายใต้แนวคิด 
“วิสาสะ-ความคุ้นเคย”และ “ความจริงแท้-มนุษย์และพระพุทธศาสนา” ผ่านการกินอยู่ ใช้ชีวิต เรียน 
กิจกรรมร่วมกันโดยมีเป้าหมายร่วมคือพระพุทธศาสนา การศึกษาท าให้ท่าทีต่อความขัดกันดังกล่าว กลายละ
คลายเป็นการเรียนรู้ เข้าใจ และอยู่ร่วมกันได้บนพ้ืนฐานความแตกต่างนั้น  เกิดการเชื่อมประสานระหว่างกัน 
เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนในกันและกัน จนกระทั่งกลายเป็นวัฒนธรรมร่วม “พหุวัฒนธรรม-เรียนรู้ข้าม
วัฒนธรรม” ในการอยูร่วมกันของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย  
 
สรุปและอภิปรายผล 

ข้อสรุปที่ค้นพบนิสิตในนามสัญชาติพม่า จะประกอบด้วยเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ที่หลากหลายแตกต่าง โดยมี
ลักษณะเฉพาะในเรื่องภาษา พ้ืนที่ตั้งของการเกิดในแต่ละรัฐ อาทิ รัฐมอญ รัฐไทใหญ่ รัฐยะไข่ ซึ่งเป็นเขต
ปกครองตนเองตามที่รัฐบาลพม่าเป็นผู้ก าหนด นิสิตส่วนใหญ่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ แต่เหตุผลใน
เรื่องความเป็นชาวพุทธ เป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ ท าให้นิสิตทั้งหมดมี
ลักษณะร่วมในการปฏิบัติใกล้เคียงกัน อาทิ การเรียนหนังสือร่วมกัน ท าวัตรสวดมนต์ในกิจทางศาสนารวมไป
ถึงการใช้ชีวิตร่วมกันภายใต้ความเป็น การอยู่ในหอนิสิตตลอดระยะเวลาการศึกษา 2 -4 ปี ตลอดการศึกษา 
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รวมไปถึงการฉัน รับประทานอาหารในโรงอาหารแหล่งเดียวกัน รวมทั้งการที่มหาวิทยาลัยส่งเสริมกิจร่วมอาทิ 
การพัฒนาที่พัก การพัฒนาเสนาสนะที่อยู่อาศัยของตนเอง  อันสอดคล้องกับงานวิจัยของ สาคร ธระที และ
พระมหาศักดิ์ชาย  โกวิโท (2553) ในเรื่อง “การศึกษาความเห็นของนิสิตชาวต่างประเทศที่มีต่อการจัด
การศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ที่ส่วนใหญ่พึงพอใจจึงท าให้มาศึกษาเป็นจ านวนมาก
ขึ้นหากนับตามสถิติท่ีปรากฏจากอดีตจนกระท่ังปัจจุบัน (ภาพประกอบ 1) 

การศึกษาพหุวัฒนธรรม(Multicultural Education) และการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ผ่านการ
ออกแบบและด าเนินการ ท าให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นรวมไปถึง การใช้ภาษาไทยเพ่ือเป็นการ
สร้างความเข้าใจในวิถีทางวัฒนธรรมไทยมากข้ึน ดังปรากฏในงานวิจัยของ เกรียงศักดิ์ พลอยแสง (2554) เรื่อง 
“การศึกษาปัญหาการใช้ภาษาไทยของนิสิตชาวต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ” ที่
สะท้อนให้เห็นว่าภาษาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสื่อสารเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมร่วมกัน รวมทั้งเมื่ออยู่ในประเทศ
ไทยควรรู้ภาษาไทยอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับตัวในเรื่องวัฒนธรรมความคิด การเป็นอยู่  ส่งผลให้เกิดการ
ปรับตัวและเรียนรู้ร่วมกัน ยอมรับความแตกต่าง เรียนรู้วัฒนธรรมทางภาษา ขนบประเพณี ความเชื่อ ศาสนา 
และวิถีชีวิตของกันและกันทั้งในนามศาสนาแต่ละนิกาย ศาสนาของแต่ละประเทศ และวิถีของแต่ละชาติพันธุ์
ในกรณีของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มาจากประเทศพม่า  บนพ้ืนฐานของการยอมรับสิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ของแต่ละ
บุคคล เป็นการปรับตัวเพ่ือการอยูร่วมกันและมีผลเป็นความสุขดังปรากฏในงานวิจัยของพระครูโสภณพุทธิ
ศาสตร์พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ (2552)  เรื่อง “การศึกษาความผาสุกของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย”ที่ได้เสนอว่าปัจจัยหนึ่งของความผาสุก คือกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยด าเนินการแล้วนิสิตได้เข้ าร่วม 
รวมไปถึงสัมพันธภาพระหว่างกันและกันของนิสิต ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยออกแบบให้กับนิสิต
เพ่ือการอยูร่วมกันโดยเฉพาะกลุ่มนิสิตชาวต่างชาติและนิสิตในสัญชาติพม่าน าไปสู่ความเท่าเทียมกันบนมิติของ
พหุวัฒนธรรม สู่การเรียนรู้  ปรับตัวและยอมรับในการที่จะอยู่ร่วมกันด้วยกันบนความหลากหลาย  
 การที่นิสิตมีแนวทางวิถีทางประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์และส านึกทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่าง มีผลเป็น
การบริหารความสัมพันธ์กับสมาชิกอ่ืนในชุมชนสังคมต่างกัน แนวคิดความเป็นอ่ืน (Otherness) แนวคิดความ
แตกต่างหลากหลาย กลายเป็นเงื่อนไข เมื่อน าแนวคิดในเรื่องการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม การเรียนรู้ในแบบพหุ
วัฒนธรรม สู่การออกแบบการเรียนรู้ในชั้นเรียน การอยู่อาศัย รวมไปถึงการด าเนินกิจกรรมในวิถีทางศาสนา 
ท าให้เกิดวิถีการสะท้อนกลับเรียนรู้ต่อความแตกต่าง เป็นการยอมรับ เรียนรู้ และเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น
ดังปรากฏตามผลการวิจัยนี้ ทั้งจะสามารถน าผลการวิจัยไปปรับปรุงประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาที่มีลักษณะร่วม
กับมหาวิทยาสงฆ์ในประเทศไทยได้  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ในการศึกษาความหลากหลายทางชาติพันธุ์ (1) ควรมีการศึกษาความหลากหลายและการปรับตัวใน
การอยู่ร่วมกันในความหลากชาติพันธุ์ในกรณีส านึกทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกรณีนิสิตเวียดนามที่มีชาติ
พันธุ์แตกต่างกันกรณีเขมรในเวียดนามกับนิสิตเวียดนามที่แตกต่างกันในเรื่องของชาติพันธุ์และการนับถือ
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พระพุทธศาสนาแตกต่างนิกายกันและกันในมหาวิทยาลัยสงฆ์ด้วย รวมทั้ง (2)  ควรมีการศึกษาวิจัยในประเด็น
วิธีการรื้อสร้างส านึกทางประวัติศาสตร์ และส านึกทางชาติพันธุ์ตามแนวสากลและแนวพุทธเพ่ือประโยชน์ต่อ
การน าไปประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพ้ืนถิ่นที่ได้  
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บทคัดย่อ 

บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสมดุลชีวิตกับงานของแรงงานไทยในระบบ และปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อสมดุลชีวิตกับงานของแรงงานไทย โดยเป็นการสังเคราะห์ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่าการสนับสนุนทางสังคม ได้แก่การที่มนุษย์มีความต้องการการสนับสนุน
ทางสังคมในการใช้ชีวิตและการท างาน ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนจากองค์กร หรือการสนับสนุนจากคนใกล้ชิด 
เมื่อได้รับการสนับสนุนทางสังคมแล้ว มนุษย์ก็จะสามารถท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพความผูกพันต่อ
องค์กร ได้แก่ ทัศนคติในด้านบวกของแรงงานที่มีต่อองค์กร การยอมรับค่านิยมขององค์กร รู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์กร มีส่วนร่วมและแสดงออกมาในลักษณะของการพูด การคิด และการแสดงออกทางพฤติกรรม โดย
แสดงออกมาในรูปของการท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายด้วยความเต็มใจในการ
ปฏิบัติงานและความคาดหวังประโยชน์ตอบแทน ได้แก่ การคาดหวังผลประโยชน์ของแรงงาน คือการที่
แรงงานได้ใช้ก าลังแรงกายในการท างาน เพ่ือแลกเปลี่ยนกับเวลาในการพักผ่อนส่วนตัวและใช้เวลากับ
ครอบครัวหลังการท างาน นอกจากนี้ยังคาดหวังผลประโยชน์ในเรื่องของสวัสดิการในการท างาน ซึ่งเป็นสิ่งที่
แรงงานความคาดหวังว่าจะได้รับจากการท างานที่นอกเหนือจากค่าจ้างหรือเงินเดือน เพ่ือส่งเสริมการมีสมดุล
ชีวิตกับงานของแรงงาน  
 
ค าส าคัญ: สมดุลชีวิตกับงาน, แรงงานไทยในระบบ 
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Abstract 

The objective of this article is to study factors that influence of work life balance in 
the labor industrial system. This study was conducted using a literature review and 
document analysis. The results indicated that social support is labor needs the support of 
both their work times and life times from organization and family. When the labor get the 
support, they will work efficiently. Then organizational commitment is a positive attitude of 
labor, and has feels one of organization. The last is benefits expectation, labor worked hard 
to expect times for relax and times for their family. In addition the labor expect the welfare 
of organization that is not salary. All of the above for support work life balance of labor. 

 
Keywords: work life balance, labor of the industrial system 

 
 

บทน า 
ชีวิตการท างานที่ดีของแรงงาน เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในการศึกษาของประเทศ

ตะวันตกอย่าง สหรัฐอเมริกา และแคนนาดา เมื่อช่วงปี ค.ศ. 1960 เป็นต้นมา โดยพบว่า แรงงานควรมีการ
แบ่งเวลาในการใช้ชีวิตส่วนตัวและการท างานอย่างเหมาะสม หรือที่เรียกว่า สมดุลชีวิตกับงาน ซึ่งจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของแรงงาน และเป็นการรักษาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร (จ าเนียร จวงตระกูล , 
2552) ในประเทศไทย สมดุลชีวิตกับงานของแรงงานเป็นเรื่องที่ควรให้ความส าคัญเช่นกัน เนื่องจากประเทศ
ไทยได้ก้าวเข้าสู่ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 3ที่มีนโยบาย
ในการส่งเสริมและพัฒนาการส่งออกทดแทนการน าเข้า ซึ่งมีผลในการคุ้มครองภาคอุตสาหกรรมที่ผลิต
ภายในประเทศ สืบเนื่องมาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520-2524) ที่มีนโยบาย
การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งขยายการผลิต ปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรม กระจายอุตสาหกรรม
ออกจากส่วนกลางสู่ภูมิภาค ส่งผลให้มีแรงงานในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ เปลี่ยนจากการท างานในภาค
การเกษตร ก้าวเข้าสู่การท างานในภาคการผลิตและการบริการมากข้ึน  

แต่เนื่องด้วยพ้ืนฐานของแรงงานที่เคยท างานในภาคการเกษตรเป็นหลักเมื่อเข้าสู่การเป็นแรงงานนอก
ภาคการเกษตรย่อมมีวิถีชีวิตการท างานที่แตกต่างออกไป โดยแรงงานต้องด าเนินชีวิตภายใต้ระเบียบและกฎ
ข้อบังคับต่าง ๆ ของสถานประกอบการ แม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายแรงงานเพ่ือใช้คุ้มครองสิทธิและสภาพ
การท างานของแรงงาน อาทิ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ร.บ. เงินทดแทน พ.ร.บ. ประกันสังคม (เกษมสันต์ วิ
ลาวรรณ, 2550) แต่ในสภาพความเป็นจริงกลับพบว่า แรงงานที่ท างานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตใช้เวลาใน
การท างานเฉลี่ยสัปดาห์ละ 47.7 ชั่วโมง ภาคการบริการและการค้าเฉลี่ยสัปดาห์ละ 46.9 ชั่วโมง ซึ่งสูงกว่า
ชั่วโมงการท างานของผู้มีงานท าทั่วไปที่ใช้เวลาในการท างานเฉลี่ยสัปดาห์ละ 44.7 ชั่วโมง และแตกต่างจากการ
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ท างานในภาคการเกษตรที่มีชั่วโมงการท างานเฉลี่ยเพียงสัปดาห์ละ 37.9 ชั่วโมง (ส านักงานสถิติแห่งชาติ , 
2558)ประกอบกับการที่ต้องท างานอยู่กับเครื่องจักร เทคโนโลยีที่ทันสมัย แรงกดดันในการท างานเพ่ือ
ตอบสนองปัจจัยการผลิตของระบบเศรษฐกิจ ท าให้แรงงานต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมการ
ท างานใหม่ ซึ่งถ้าหากไม่สามารถปรับตัวได้ดีพอ อาจท าให้เกิดความเครียด ความวิตกกังวลและโรคภัยที่เกิด
จากการท างาน ซึ่งเป็นสาเหตุของความผิดปกติทางร่างกายและจิตใจ (ส านักความปลอดภัยแรงงาน, 2553) 

จากสถานการณ์และสภาพการท างานของแรงงานข้างต้น การสร้างสมดุลระหว่างการท างานกับการ
ด าเนินชีวิตให้สามารถด าเนินไปด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมชีวิตกับการ
ท างานของแรงงาน เพราะมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับประสิทธิภาพการผลิตและการบริการ Guest D. E. 
(2002) มุมมองของการสร้างสมดุลชีวิตกับงาน ควรวางอยู่บนฐานขององค์ประกอบในการด าเนินชีวิตของ
แรงงาน ทั้งชีวิตการท างานและความผูกพันกับคนในครอบครัว เพื่อนฝูง และชุมชน ซึ่งจ าเป็นต้องจัดสรรความ
ผูกพันเหล่านี้ให้สมดุลโดยการศึกษานี้ ใช้มุมมองสมดุลชีวิตกับงาน ประกอบด้วย 3 ด้านดังนี้  ด้านงาน
แทรกแซงชีวิตส่วนตัว (Work interference with personal life) ได้แก่ งานมีอิทธิพล เกี่ยวข้องกับชีวิต
ส่วนตัว ท าให้เกิดผลเสียต่อรูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว ด้านชีวิตส่วนตัวแทรกแซงงาน (Personal life 
interference with work) ได้แก่ ชีวิตส่วนตัวมีอิทธิพล เกี่ยวข้องกับการท างาน ท าให้เกิดผลเสียต่อรูปแบบ
การท างาน และด้านงานและชีวิตส่วนตัวส่งเสริมซึ่งกันและกัน (Work/personal life enchanement) ได้แก่ 
ชีวิตส่วนตัวและการท างาน เกื้อหนุน สนับสนุนกัน ท าให้เกิดผลดีทั้งชีวิตส่วนตัวและการท างาน ตามแนวคิด
สมดุลชีวิตกับงานของ Fisher-McAuley et al., 2003) 

การศึกษานี้จึงเป็นการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมดุลชีวิตกับงานของแรงงาน เพ่ือการพัฒนาเป็น
กรอบแนวคิดการวิจัย ซึ่งจะน าไปสู่การศึกษาในเชิงประจักษ์เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรดังกล่าว 
ส าหรับงานวิจัยในอนาคตต่อไป 

 
วิธีการศึกษา 
 การศึกษานี้เป็นการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) การวิเคราะห์เอกสาร (Document 
Analysis) ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้แก่ Google Scholar และ 
ThaiLIS น าเสนอรายงานแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Analytical Description) โดยค าส าคัญ (Key Words) 
ที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล คือ work life balance, labor of the industrial system. 
 
ผลการศึกษา 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง สามารถเชื่อมโยงไปสู่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมดุล
ชีวิตกับงานของแรงงานไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 1. การสนับสนุนทางสังคม  
  การสนับสนุนทางสังคม เป็นแนวคิดที่มีพ้ืนฐานมาจากการศึกษาทางสังคมจิตวิทยา โดยเป็น
ความจริงที่เชื่อว่ามนุษย์เกิดมาไม่ได้อยู่คนเดียวในสังคม ต้องมีการติดต่อ พบปะ มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน
เสมอ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนที่หลากหลาย ท าให้เกิดเป็นเครือข่ายทางสังคม (Social network) ขึ้น โดย
เครือข่ายทางสังคมจะแสดงให้เห็นว่ามีการติดต่อสัมพันธ์กับใครบ้าง เช่น คนในครอบครัว ญาติพ่ีน้อง เพ่ือน
ร่วมงาน ชุมชน เป็นต้น การติดต่อและสื่อสารกันท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร สร้างความคุ้นเคย 
ท าให้มีโอกาสที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดย House (1981) แบ่งการสนับสนุนทางสังคมออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
1) การสนับสนุนด้านอารมณ์ (Emotional support) เป็นการให้การยอมรับนับถือ ความไว้วางใจความรักและ
ความผูกพันต่อกัน 2) การสนับสนุนด้านการประเมินเพ่ือการสนับสนุน (Appraisal support) ได้แก่ การเห็น
พ้องการรับรองการให้ข้อมูลป้อนกลับ และการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อ่ืนในสังคม ซึ่งจะท าให้ เกิดความมั่นใจ 
3) การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร (Information support) เป็นการให้ข้อมูล ค าแนะน า ข้อเท็จจริงการบอก
แนวทางเลือกหรือแนวทางปฏิบัติ เพ่ือน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 4) การสนับสนุนด้านการช่วยเหลือในการ
กระท ากิจกรรม (Instrument support)  รวมทั้งการให้สิ่งของเงินทอง เป็นการช่วยเหลือโดยจัดหาเงินทุน 
เครื่องมือและบริการที่จ าเป็นต่อภาระหน้าที่การท างานหรือการใช้ชีวิตนอกจากนี้ Gibson (1991) ได้แบ่งการ
สนับสนุนทางสังคมออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 1) ระดับกว้าง (Macro level) เป็นการพิจารณาถึงการเข้าร่วมหรือ
การมีส่วนร่วมในสังคม อาจวัดได้จากความสัมพันธ์สถาบันในสังคม การเข้าร่วมกลุ่มต่าง ๆ และการด าเนินวิถี
ชีวิตในสังคม 2) ระดับกลุ่มเครือข่าย (Mezzo level) เป็นการมองที่โครงสร้างและหน้าที่ของเครือข่ายทาง
สังคม ด้วยการวัดอย่างเฉพาะเจาะจงถึงกลุ่มบุคคลที่มีสัมพันธภาพกันอย่างสม่ าเสมอ เช่น กลุ่มเพ่ือน ชนิดของ
การสนับสนุนในระดับนี้คือ การให้ค าแนะน า การช่วยเหลือ ด้านวัตถุความเป็นมิตรและการสนับสนุนด้าน
อารมณ์ หรือจากหัวหน้างาน ชนิดของการสนับสนุนในระดับนี้คือ การรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
เรื่องการท างาน เป็นต้น 3) ระดับแคบหรือระดับลึก (Micro level) เป็นการพิจารณาความสัมพันธ์ของบุคคล
ที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากที่สุด จะมีคุณภาพของความสัมพันธ์กันมากแหล่งของการสนับสนุนในระดับนี้ 
ได้แก่ คู่สมรส บุตร สมาชิกครอบครัว 
  จากการทบทวนแนวคิดการสนับสนุนทางสังคม จะเห็นได้ว่า มนุษย์มีความต้องการการ
สนับสนุนทางสังคมในการใช้ชีวิตและการท างาน ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนจากองค์กร หรือการสนับสนุนจาก
คนใกล้ชิด เมื่อได้รับการสนับสนุนทางสังคมแล้ว มนุษย์ก็จะสามารถท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่ง
สามารถน ามาช่วยในการอธิบายความสมดุลระหว่างชีวิตกับงานของแรงงานได้ 
 
 2. ความผูกพันต่อองค์กร 
  นักวิชาการได้ให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์กรไว้อย่างหลากหลาย ดังนี้ จารุนันท์ 
อิทธิอาวัชกุล (2553) กล่าวว่า ความเต็มใจของบุคลากรในการรักษาสมาชิกภาพให้ด ารงอยู่ในองค์กรต่อไป 
รวมถึงการมีทัศนคติในเชิงบวกต่อองค์กร ยอมเสียสละส่วนตนในบางเรื่อง เพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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และปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2556) กล่าวว่า บุคลากรเกิดความเชื่อมั่นต่อองค์กร ยอมรับในจุดมุ่งหมายของ
องค์กร และเต็มใจในการท างานเพ่ือความก้าวหน้าต่อองค์กร นอกจากนี้ Etzioni (1999) ได้กล่าวว่า เมื่อ
บุคคลเข้าไปอยู่ในองค์กรย่อมเกิดความรู้สึกทั้งทางบวกและทางลบ ความรู้สึกทางบวก คือ ความผูกพันต่อ
องค์กร ความรู้สึกทางลบ คือ การแปลกแยก แยกตัวออกห่าง ความผูกพันต่อองค์กรจึงแสดงถึงความรู้สึก และ
การกระท าของบุคคลที่รับเอาบรรทัดฐานขององค์กรเข้าไว้อย่างซึมซับ 
  ความส าคัญของความผูกพันต่อองค์กร ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะท าให้งานขององค์กร
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ เพราะการที่บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร จะท าให้เกิดความยินดี
ที่จะอุทิศ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองอย่างสุดความสามารถ องค์กรจึงควรสร้าง
ทัศนะคติที่ดีเพ่ือให้บุคลากรอยู่ในองค์กรอย่างมีคุณค่า เป็นเงื่อนไขล่วงหน้าส าหรับองค์กรที่จะประสบ
ความส าเร็จและความอยู่รอดขององค์กร ความรับผิดชอบในการรักษาองค์กรให้อยู่ในสภาวะที่ดี เป็นสิ่งที่มี
ความจ าเป็นต่อการด าเนินงาน เกิดการหลายส่วนในองค์กรร่วมมือกัน การบริหารที่มีประสิทธิภาพมีความ
เกี่ยวเนื่องกับความรู้สึกรับผิดชอบและการทุ่มเทตนเพ่ือเกื้อกูลให้องค์กรอยู่ในสภาพที่สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างราบรื่นต่อไป (ปาริชาต บัวเป็ง, 2554) นอกจากนี้ Steer (1977) กล่าวถึงความส าคัญของความผูกพันใน
องค์กรไว้ว่า 1) สามารถท านายอัตราการเข้า-ออกจากงานได้  2) ความผูกพันในองค์กรถือเป็นแรงผลักดันให้
บุคลากรท างานได้ดีกว่าผู้ที่ไม่มีความผูกพันในองค์กร 3) ความผูกพันในองค์กรเป็นตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพของ
องค์กร 

โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 
1) ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ระยะเวลาที่ท างานในองค์กร ความต้องการประสบความส าเร็จ 
2) ลักษณะของงานและบทบาทในการปฏิบัติงาน งานที่ปฏิบัติมีคุณค่าและบทบาทที่ชัดเจนใน

องค์กร สอดคล้องกับความถนัดของบุคลากร 
3) โครงสร้างขององค์กรเป็นลักษณะที่มีแบบแผน บุคลากร ผู้ร่วมงาน สามารถมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจในงาน มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ถือเป็นความผูกพันในทางบวกต่อองค์กร 
4) ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เหตุการณ์ที่พบขณะท างาน คือการรู้สึกว่าตนเองเป็นบุคคล

ส าคัญ มีคุณค่าต่อองค์กร ถือเป็นอิทธิพลสนับสนุนต่อความผูกพันในองค์กร (Mowday, Steers & Porter, 
1982)  

 จากการทบทวนแนวคิดความผูกพันต่อองค์กร จะเห็นได้ว่าทัศนคติในด้านบวกของแรงงานที่
มีต่อองค์กร การยอมรับค่านิยมขององค์กร รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีส่วนร่วมและแสดงออกมาใน
ลักษณะของการพูด การคิด และการแสดงออกทางพฤติกรรม โดยแสดงออกมาในรูปของการท าตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายด้วยความเต็มใจในการปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งมี
ความส าคัญต่อการประสบความส าเร็จและความอยู่รอดขององค์กรและส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน
และการพึงพอใจในการท างานของแรงงาน เมื่อแรงงานมีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี ย่อมส่งผลต่อการมี
สมดุลชีวิตกับงานด้วย 
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 3. ความคาดหวังผลประโยชน์ตอบแทน 
  ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน หนึ่งในทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
อธิบายความสัมพันธ์ทางสังคม ทั้งในระดับขนาดเล็ก ระดับระหว่างบุคคลไปจนถึงระดับสังคมมองพฤติกรรม
ของมนุษย์ในสังคมว่าเป็นผลมาจากการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกันของบุคคล มีข้อสมมุติฐานในการ
แลกเปลี่ยนทางสังคมกล่าวคือ ในการมีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน มนุษย์จะแสวงหาผลประโยชน์จากความสัมพันธ์
นั้นเสมอ โดยค านวณผลได้ ผลเสียในการติดต่อกับผู้อ่ืนทุกครั้ง และจะเปรียบเทียบระหว่างทางเลือกต่างๆ ที่
เขามีอยู่ มนุษย์จ าเป็นต้องแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ตนคาดเอาไว้ การแลกเปลี่ยน
ค านวณผลได้ ผลเสียนี้เกิดขึ้นได้ในความสัมพันธ์ทางสังคมทุกรูปแบบ เช่น ระดับเพ่ือน ชุมชน การติดต่อทาง
ธุรกิจ การให้บริการต่างๆ เป็นต้น (กวี ชิ้นจอหอ, 2544) 
  การแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลที่เกิดขึ้นในสังคม สามารถอธิบายโดยใช้ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน 
ดังนี้ (สันทัด เสริมศรี, 2551) 

1) ในสถานการณ์ใดๆ ที่ถูกก าหนดขึ้นมา บุคคลจะแสดงพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งจะเป็นผลจากการที่
ได้รับรางวัลมากท่ีสุด ได้รับการลงโทษน้อยที่สุด โดยจะเลือกกระท าซ้ าส าหรับพฤติกรรมซึ่งผ่านการพิสูจน์แล้ว
ว่าได้รับรางวัลในอดีต และจะกระท าซ้ าส าหรับพฤติกรรมในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันกับพฤติกรรมที่เคย
ได้รับรางวัล 

2) การเสนอสิ่งเร้าที่เกิดข้ึนในอดีตเก่ียวกับรางวัลจะกลายเป็นที่ยอมรับในระบบสังคม 
3) การกระท าซ้ าของพฤติกรรมจะเกิดขึ้นเพียงเท่าที่เขาได้รับรางวัลอยู่  
4) บุคคลในสังคมจะแสดงอารมณ์ออกมา ถ้าพฤติกรรมในครั้งก่อนได้รับรางวัลหรือจะไม่ท าเมื่อ

พฤติกรรมในอดีตไม่เคยได้รับรางวัล และยิ่งท าให้บุคคลแสวงหาการแสดงพฤติกรรมอ่ืน เพ่ือหารางวัลอ่ืนๆ 
ต่อไป 

 นอกจากนี้  Blau (1964) นักสังคมวิทยาชาวออสเตรีย กล่าวว่าพ้ืนฐานส าคัญในการ
แลกเปลี่ยน แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การแลกเปลี่ยนทางสังคม (Social exchange) และการแลกเปลี่ยน
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งการแลกเปลี่ยนทั้งสองรูปแบบมีความคล้ายคลึงกันตรงที่ท าให้เกิดความคาดหวังเกี่ยวกับ
ผลตอบแทนบางอย่างในอนาคต อย่างไรก็ตามการแลกเปลี่ยนทางสังคมมีความแตกต่างจากการแลกเปลี่ยน
ทางเศรษฐกิจตรงที่การแลกเปลี่ยนทางสังคมไม่ได้เจาะจงเก่ียวกับลักษณะของผลตอบแทน ไม่ได้ค านึงถึงผลได้
ผลเสียตลอดเวลา ส่วนการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจจะอยู่บนพื้นฐานของสัญญาที่เป็นทางการ ก าหนดปริมาณ
ของการแลกเปลี่ยนอย่างแน่นอน 
  ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนที่ได้กล่าวมาสรุปได้ว่า การแลกเปลี่ยนทางสังคม เกิดจากการมี
ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์ โดยแต่ละบุคคลจะค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที่ตนเองจะได้รับในลักษณะที่มีการ
ไต่ตรองไว้ก่อนให้คุ้มค่ากับทุนหรือแรงงานที่ทุ่มเทลงไป จากการมีปฏิสัมพันธ์นั้นๆ โดยผลประโยชน์ที่ได้รับอาจ
เป็นวัตถุสิ่งของเงินทอง หรือสิ่งที่ไม่เป็นวัตถุสิ่งของก็ได้ อาทิ ความปลอดภัย การได้รับข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น 
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ซึ่งที่กล่าวมาเป็นสิ่งที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคน จึงเป็นสิ่งบังคับให้บุคคลต้องติดต่อและด ารง
ความสัมพันธ์ระหว่างกันที่จะเป็นผลประโยชน์ต่อตนเองไว้ 
  จากการทบทวนทฤษฎีการแลกเปลี่ยน จะเห็นได้ว่า การแลกเปลี่ยนของแรงงาน คือการ
คาดหวังผลประโยชน์ของแรงงาน หมายถึง การที่แรงงานได้ใช้ก าลังแรงกายในการท างาน เพ่ือแลกเปลี่ยนกับ
เวลาในการพักผ่อนส่วนตัวและใช้เวลากับครอบครัวหลังการท างาน นอกจากนี้ยังคาดหวังผลประโยชน์ในเรื่อง
ของสวัสดิการในการท างาน ซึ่งเป็นสิ่งที่แรงงานความคาดหวังว่าจะได้รับจากการท างานที่นอกเหนือจากค่าจ้าง
หรือเงินเดือน เพ่ือส่งเสริมการมีสมดุลชีวิตกับงาน 
 
บทสรุป 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากรอบแนวคิดพ้ืนฐานในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมดุลชีวิต
กับงานของแรงงานไทยในระบบ จากการศึกษาท าให้พบว่า การสนับสนุนทางสังคม ความผูกพันต่อองค์กร 
ความคาดหวังผลประโยชน์ตอบแทน เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมดุลชีวิตกับงานของแรงงาน ไทยในระบบ
ส าหรับงานวิจัยในอนาคตจะเป็นการน ากรอบแนวคิดในครั้งนี้  ไปศึกษาในเชิงประจักษ์เพ่ือทดสอบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรดังกล่าว ซึ่งความรู้ที่ได้จากการศึกษาจะเป็นการเพ่ิมองค์ความรู้เกี่ยวกับสมดุลชีวิตกับ
งานของแรงงาน และเพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้แรงงานสามารถสร้างสมดุลชีวิตกับงานของตนเอง เกิด
องค์ความรู้ที่จะเป็นพ้ืนฐานในการขยายการรับรู้และความเข้าใจของคนในสังคมที่มีต่อแรงงานอีกทั้งสื่อสารให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงความส าคัญของสมดุลชีวิตกับงานของแรงงาน เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนา เสริมสร้างสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานต่อไป 
   

เอกสารอ้างอิง 
 

กวี ชิ้นจอหอ. (2544). การดูแลสุขภาพตนเองของผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการขนาดเล็ก พื้นที่
 อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชา
 สังคมวิทยาการพัฒนา. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
เกษมสันต์ วิลาวรรณ. (2553). กฎหมายแรงงานส าหรับนักบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ 13. กรุงเทพฯ :  วิญญชน. 
ปาริชาต บัวเป็ง. (2554). ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทไดกิ้นอินดัสทรีส์
 ประเทศไทย จ ากัด. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 ราชมงคลธัญบุรี. 
สันทัด เสริมศรี. (2551). ความสัมพันธ์ทางสังคมในบริบททฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม.วาสารคณะ
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 25(2), 1-11. 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ. (2560).  ทิศทางการท างานของแรงงานไทย. ค้นเมื่อ 29 สิงหาคม 2560, 
  จาก http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/citizen/news/news_lfsdirect.jsp 



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 302 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (2560). สถิติของโรคและการเจ็บป่วยจากการ
 ท างาน. ค้นเมื่อ 4 กันยายน 2560, จาก http://www.thaihealth.or.th/Content/20229 
Blau, P. M. (1964). Exchange and power in social life. New York: Wiley. 
Cobb, S. and Sindy.(1976). Social support as a moderstor of life stress.Psychosomatic 
  Medicine, 38(1), 300-313. 
Etzioni, E. (1999). Organizational commitment: The utility of an integrative definition. 
 Journal of Applied Psychology, 15(1), 23–30.  
Fisher-McAuley, G., Stanton, J., Jolton, J., and Gavin, J. (2003).Modelling the relationship 
  between work life balance and organisationaloutcomes.the Annual Conference  of 
the Society for Industrial-OrganisationalPsychology.University of Michigan, P.O. 
Steers, R. M. (1977).Antecedents and outcomes of organizational effectiveness.  
 Administrative Science Quarterly, 22(1), 45–47. 
  

http://www.thaihealth.or.th/Content/20229


การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 303 

ครอบครัวข้ามรุ่น: ความสุขนั้นส าคัญไฉน 
SKIPPED-GENERATION FAMILIES: How the Happiness is Important? 

 
วัฒนชัย ขวาล าธาร1 ดุษฎี อายุวัฒน์2 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องนี้มุ่งศึกษาความสุขของครอบครัวข้ามรุ่นที่มีสมาชิกย้ายถิ่นไปท างานต่างประเทศและ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขของครอบครัวข้ามรุ่นที่มีสมาชิกย้ายถิ่นไปท างานต่างประเทศ ในจังหวัดชุยภูมิ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methodology) เริ่มต้นจาก
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) ศึกษาจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นครอบครัวข้าม
รุ่น ผ่านลักษณะการอยู่อาศัยร่วมกันในแบบต่างๆ กลุ่มผู้น าชุมชนประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้อาวุโสในชุมชน
และคณะกรรมการชุมชน เพ่ือให้ได้ตัวชี้วัดความสุขของครอบครัวข้ามรุ่น แล้วจึงด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research Methodology) ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครอบครัวข้ามรุ่น 345 ครอบครัว ใน
จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัย การวิจัยครั้งนี้คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงองค์ความรู้ ที่
เกี่ยวกับความสุขของครอบครัวข้ามรุ่น ประโยชน์เชิงทฤษฏีโดยการหาตัวชี้วัดความสุขของครอบครัวข้ามรุ่น 
และประโยชน์เชิงนโยบายเพ่ือเสนอข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการสร้างเสริมความสุขใน
ครอบครัวข้ามรุ่นต่อไป  
 
ค าส าคัญ: ความสุขของครอบครัวข้ามรุ่น ครอบครัวข้ามรุ่น 

 
Abstract 

This research aims to identify the happiness of the skipped-generation families with 
international migrants in the northeastern region of Thailand, and determine factors 
influencing the happiness of the skipped-generation families with international migrants. 
Research applied sequential mixed-method approach to the research methodology. 
Qualitative methodological approach was applied to explore patterns of co-resident among 
the skipped-generation families with international migrants in order to induct field-based 
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indicators regarding the happiness of the skipped-generation families with international 
migrants. Key informants included 24 of the skipped-generation families with international 
migrants. Quantitative methodological approach was applied to examine factors influencing 
the happiness of the skipped-generation families with international migrants. Interview 
schedule was used as research instrument to collect data from 345 of the skipped-
generation families with international migrants in Chaiyaphum province. Data, thus, was 
analyzed in order to test research hypothesis. Research implications were divided into three 
aspects including 1) academic implication which contributed knowledge on the happiness in 
skipped-generations families, 2) theoretical implication which contribute indicators of the 
happiness of skipped-generations families, and 3) policy implication which contributed a 
useful information to relevant agencies in order to develop a proper guideline of happiness 
promotion among the skipped-generation families.  

 
Keywords: happiness of skipped-generation families, the skipped-generation families  
 
 
บทน า 
 การย้ายถิ่นของประเทศไทยมีความเป็นพลวัตรและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ในช่วงแรกผู้ย้าย
ถิ่นภายในประเทศส่วนใหญ่ มักจะย้ายถิ่นจากเขตชนบทเข้าสู่เขตเมืองหรือพ้ืนที่ที่มีเศรษฐกิจดีกว่า ทั้งนี้เพื่อให้
ตนเองมีรายได้ที่ดีขึ้น และคาดหวังให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ส านักงานสถิติแห่งชาติ , 2556) แต่เนื่อง
ด้วยการพัฒนาประเทศท่ีรวดเร็วจนเกินไป ประกอบกับการพัฒนาประเทศที่กระจุกตัวอยู่ตามเมืองหลักต่าง ๆ 
ท าให้พ้ืนที่ที่อยู่นอกเขตการพัฒนาไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรและบริการของรัฐได้ ประชากรบางส่วนจึงเลือก
ที่จะเดินทางไปท างานต่างประเทศ และคาดหวังการมีอาชีพ มีรายได้ มีฐานะทางสังคมที่ดีกว่าปัจจุบัน (มนตรี 
พิริยะกุล, 2549) โดยในช่วงแรกประมาณปี พ.ศ. 2490 – 2510 เป็นการย้ายตามสามีชาวอเมริกันที่มาตั้งฐาน
ทัพอยู่ในประเทศไทยในช่วงสงครามอินโดจีน (ส านักอัยการสูงสุด , 2555) ซึ่งการย้ายถิ่นในยุคแรกนี้นับได้ว่า
เป็นจุดเริ่มต้นของการย้ายถิ่นไปต่างประเทศของแรงงานไทย 

ในช่วงต่อมาปี พ.ศ. 2515 – 2520 ประเทศในแถบตะวันออกกลางได้เร่งพัฒนาประเทศทางด้าน
อุตสาหกรรมและปิโตรเลียม ซึ่งจ าเป็นต้องใช้แรงงานจ านวนมาก ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าวรัฐบาลและ
กระทรวงแรงงานได้สนับสนุนการจัดสรรแรงงานไทย ให้ไปท างานในประเทศแถบตะวันออกกลาง ประกอบไป
ด้วย 3 ประเทศ คืออิสราเอล สหรัฐอาหรับอามิเรตส์ และกาตาร์ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่
ส าคัญของแรงงานไทย ในการย้ายถิ่นไปท างานในต่างประเทศ (ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ , 2554) อย่างไรก็ตาม
ในช่วงปี พ.ศ. 2525 – 2530 ด้วยปัญหาเศรษฐกิจโลกและการเมืองภายในประเทศแถบตะวันออกกลาง ท าให้
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สัญญาจ้างงานจากประเทศดังกล่าวถูกยกเลิกจ านวนมาก แรงงานส่วนใหญ่จึงถูกส่งกลับประเทศ และต่อมา
ประมาณปี พ.ศ. 2535 – 2545 สภาพเศรษฐกิจโลกฟ้ืนฟูมากข้ึน ท าให้ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเร่ง
พัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง จนเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การเปิดเสรีทางการค้า และการปรับปรุงระบบ
สวัสดิการของแรงงานต่างชาติ ท าให้ทิศทางการย้ายถิ่นไปท างานต่างประเทศเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม (สัก
กรินทร์ นิยมศิลป์, 2554)                

กระแสการย้ายถิ่นไปท างานในต่างประเทศของแรงงานไทย มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน ท าให้เศรษฐกิจภายในประเทศเจริญเติบโตยิ่งขึ้น เพราะสามารถน าเงินเข้าสู่ประเทศ
ได้สูงเฉลี่ย ถึงปีละ 83,161 ล้านบาท และมีประเทศปลายทางกว่าร้อยละ 66.81 เป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่ม
ประเทศเอเชีย เมื่อพิจารณารายประเทศแล้วพบว่าไต้หวันเป็นประเทศที่แรงงานไทยได้รับอนุญาตให้เดินทาง
ไปท างานมากที่สุดถึง 27 ,188 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 38.74 ของแรงงานไทยในต่างประเทศทั้งหมด 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2559) อย่างไรก็ตามถึงแม้การย้ายถิ่นไปท างานต่างประเทศของแรงงานไทย จะท าให้
เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น และแรงงานมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้นแต่ด้วยการเดินทางไปท างานต่างประเทศจ าเป็นต้อง
ใช้เงินทุนในการเดินทางสูง และแรงงานต้องใช้ชีวิตอยู่ในถิ่นปลายทางเป็นระยะเวลานานจากสัญญาจ้างงาน
ระยะยาว อาจส่งผลกระทบต่อครอบครัวที่อยู่ถิ่นปลายทางได้ (กระทรวงแรงงาน, 2560) 

ผลกระทบจากการเดินทางไปท างานต่างประเทศเป็นระยะเวลานาน ท าให้การติดต่อสื่อสารและการ
สร้างความสัมพันธ์กับครอบครัวในถิ่นต้นทางลดน้อยลง นอกจากนี้การไปท างานต่างประเทศในแต่ละครั้ง
จ าเป็นต้องใช้เงินทุนค่อนข้างสูง ครอบครัวของแรงงานจึงต้องแบกรับภาระหนี้สินจากการลงทุนไปท างาน
ต่างประเทศของแรงงาน ท าให้ความมั่นคงทางเศรษฐกิจในครอบครัวลดน้อยลง (ปิยพงษ์ บุญกว้าง, 2560) 
นอกจากนี้ยังท าให้เด็กและคนชราจึงถูกทิ้งให้อยู่ล าพังมากยิ่งขึ้น หรือไม่ก็ถูกปล่อยให้ดูแลกันเองในครอบครัว 
เพราะคนในวัยแรงงานซึ่งเป็นพ่อแม่ย้ายไปท างานในต่างประเทศ ซึ่งอาจจะท าให้ครอบครัวรูปแบบดังกล่าว
เกิดปัญหาในครอบครัวได้ (ชัยยุทธ ศรีเริงหล้า, 2549) ปรากฏการณ์ที่สมาชิกรุ่นปู่ย่า/ตายายอาศัยอยู่กับ
สมาชิกรุ่นหลานโดยสมาชิกรุ่นพ่อแม่ย้ายถิ่นออกไปท างานต่างประเทศเป็นระยะเวลานาน เป็นปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในสังคมไทยปัจจุบันและนักวิชาการไทยเรียกครอบครัวแบบนี้ว่า “ครอบครัวข้ามรุ่น” 
(ชาย โพธิสิตา, 2552) ดังนั้นจึงสามารถพบครอบครัวที่มีปู่ย่าตายายดูแลหลานได้ท่ัวไปในสังคมไทย โดยเฉพาะ
ในพ้ืนที่ที่มีการย้ายถิ่นไปท างานต่างประเทศเป็นจ านวนมาก 
 จังหวัดชัยภูมิเป็นหนึ่งในห้าจังหวัดมีอัตราการย้ายถิ่นออกไปท างานต่างประเทศมากที่สุดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในปี พ.ศ. 2559 กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กระทรวงแรงงานได้ส ารวจ
จ านวนแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท างานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมายจาก 5 ช่องทางคือ  
(1) กรมการจัดหางาน (2) บริษัทจัดหางาน (3) นายจ้างพาไปท างาน (4) นายจ้างส่งไปฝึกงาน และ  
(5) เดินทางไปด้วยตนเอง พบว่าในจังหวัดชัยภูมิ มีแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท างานต่างประเทศมาก
ถึง 7,209 คน (กระทรวงแรงงาน, 2555) แรงงานส่วนใหญ่ที่ประสงค์จะเดินทางไปท างานต่างประเทศเป็น
แรงงานที่มีระดับการศึกษาสูงสุดที่ระดับมัธยมศึกษาร้อยละ 72.38 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาชีพธุรกิจและบริการ 
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ถึงร้อยละ 59.73 สะท้อนให้เห็นว่าแรงงานที่ย้ายไปท างานในต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นแรงงานระดับล่าง เพราะ
ระดับการศึกษาที่น้อยและไม่มีทักษะที่มากพอ จึงไม่สามารถท างานในกลุ่มอาชีพอ่ืนได้ (ส านักงานแรงงาน
จังหวัดชัยภูมิ, 2559) เมื่อแรงงานเดินทางไปต่างประเทศจึงมีโอกาสได้งานระดับล่างที่ค่าตอบแทนน้อย อาจ
ท าให้ไม่สามารถส่งเงินกลับมายังครอบครัวต้นทางได้ ซึ่งย่อมส่งผลต่อความเป็นอยู่และความสุขของสมาชิกใน
ครอบครวัข้ามรุ่น โดยเฉพาะแรงงานที่เดินทางไปท างานต่างประเทศแบบผิดกฎหมาย 
 ในปัจจุบันมีแรงงานจ านวนไม่น้อยที่เดินทางไปท างานต่างประเทศแบบผิดกฎหมาย โดยไม่มีความรู้
หรือมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการท างาน และการจ้างงานในประเทศปลายทาง รู้เพียงข้อมูลบ้างส่วน 
จากการบอกเล่าของบุคคลอื่นหรือจากสื่อต่างๆ เท่านั้น ท าให้เสี่ยงต่อการถูกนักค้ามนุษย์ข้ามชาติหลอกลวงได้ 
(พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์, 2554) ประกอบกับการย้ายถิ่นไปท างานต่างประเทศแบบผิดกฎหมาย มีค่าใช้จ่ายที่
ค่อนข้างสูง ท าให้ครอบครัวที่อยู่ข้างหลังต้องรับภาระหนี้สินจากการลงทุนไปท างานต่างประเทศ และหาก
แรงงานไม่สามารถส่งเงินกลับมาได้จะส่งผลต่อความเป็นอยู่และความสุขของครอบครัวที่อยู่ต้นทาง (ภคริดา 
พิจารณ์ , 2559) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการย้ายถิ่นไปท างานต่างประเทศของสมาชิกวัยแรงงานในครอบครัว 
นอกจากจะท าให้ครอบครัวเปลี่ยนมาเป็นครอบครัวข้ามรุ่นแล้วยังก่อให้เกิดผลกระทบทางตรงทั้งการแบก
รับภาระหนี้สินที่เกิดจากการลงทุนไปท างาน การได้รับเงินส่งกลับที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพราะทักษะและ
ความรู้ที่แรงงานมีอยู่ในระดับต่ า ซึ่งสิ่งเหล่านี้น่าจะส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันของสมาชิกครอบครัวข้ามรุ่น อันจะ
ส่งผลต่อความสุขโดยรวมของครอบครัวข้ามรุ่นด้วย 
 จึงน ามาสู่ค าถามการวิจัยที่ว่า การอยู่ร่วมกันระหว่างสมาชิกรุ่นปู่ย่า/ตายาย และสมาชิกรุ่นหลานใน
สถานะครอบครัวข้ามรุ่นที่มีสมาชิกวัยแรงงานย้ายถิ่นไปท างานต่างประเทศ มีกระบวนการสร้างความสุข
อย่างไร และปัจจัยอะไรที่ส่งผลให้ครอบครัวข้ามรุ่นมีความสุขเพ่ิมข้ึน โดยในงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการย้ายถิ่น
ไปท างานต่างประเทศเป็นระยะเวลานาน ส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่และความสุขของครอบครัวข้าม
รุ่นทั้งในด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม ด้วยเหตุนี้จึงน ามาสู่การวิจัยเรื่องความสุขของ
ครอบครัวข้ามรุ่นที่มีสมาชิกย้ายถิ่นไปท างานต่างประเทศและงานวิจัยชิ้นนี้จะน าไปสู่การหาตัวชี้วัดความสุข
ของครอบครัวข้ามรุ่น ตามแนวทางการศึกษาความสุข 8 ประการ ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) และเพ่ือเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความสุขของครอบครัวข้ามรุ่นต่อไป 
 
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ในการวิจัยเรื่อง ความสุขของครอบครัวข้ามรุ่นที่มีสมาชิกย้ายถิ่นไปท างานต่างประเทศ ผู้วิจัยได้
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์ความรู้ต่าง ๆ ของแนวคิดเกี่ยวกับความสุข แนวคิด
เกี่ยวกับครอบครัว ทฤษฎีการย้ายถิ่น และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือที่จะท าความเข้าใจและน ามาอธิบาย
ปรากฏการณ์การย้ายถิ่นไปท างานต่างประเทศของแรงงานในภาคอีสานที่ส่งผลกระทบต่อความสุขของ
ครอบครัวข้ามรุ่น เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยและสร้างสมมติฐานการวิจัยต่อไป 
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 แนวคิดเกี่ยวกับความสุข 
 ความสุขเป็นแนวคิดที่ได้รับการกล่าวถึงมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณที่ ได้เสนอมุมมองความสุขในเชิง
ปรัชญาและจิตวิญญาณในทัศนะของชาวตะวันตก โดย Aristotle มองว่าความสุขคือสิ่งที่จะน าไปสู่ความดีงาม
สูงสุดซึ่งก็คือ ปัญญา ความรู้ และคุณธรรม ดังนั้นความหมายของความสุขในทัศนะของ Aristotle คือการ
เป็นอยู่และการกระท าที่ดีหรือความพอเพียงในตนเอง ซึ่งรวมถึงจุดมุ่งหมายของชีวิตมนุษย์ ที่สะท้อนถึงมิติ
ด้านจิตใจและจิตวิญญาณด้วย (เสาวลักษม์ กิตติประภัสร์, 2553) ในช่วงเวลาต่อมาภูฏานเป็นประเทศแรกที่ได้
น าแนวคิดการพัฒนาความสุขของสังคมไปใช้วัดความสุขมวลรวมของคนในประเทศ การวัดความสุขนั้นมีสอง
ประเภทหลัก ๆ คือแบบภาวะวิสัย (Objective) และแบบอัตวิสัย (Subjective) การวัดแบบภาวะวิสัยเป็นการ
ใช้มาตรที่สังเกตได้และผลลัพธ์ที่สังเกตได้ตรงกันไม่ว่าผู้สังเกตจะเป็นใครก็ตาม เช่น วัดความสุขแบบรูปธรรม 
ผ่านการวัดคลื่นความถี่ของสมอง อัตราการเต้นของหัวใจ ในขณะที่การวัดแบบแบบอัตวิสัย จะเป็นการวัด
ความสุขที่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกส่วนตัวของแต่ละบุคคล เช่น ความสุขส่วนบุคคล ความพึงพอใจในชีวิตของตน 
เป็นต้น ซึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่เรียกการวัดแบบนี้ว่า การประเมินตนเองในภาพรวม เป็นวิธีการประเมิน
ความสุขของคนแต่ละคนด้วยตนเอง ว่าในช่วงเวลาหนึ่งๆ ตนเองมีความพึงพอใจชีวิตในภาพรวมอย่างไร (เสาว
ลักษม์ กิตติประภัสร์, 2553)  

ขณะที่นักวิชาการบางส่วนมองว่า การวัดความสุข ควรจะให้ความส าคัญกับการวัดความสามารถใน
การด ารงชีวิต (Capabilities) ที่มองว่าความยากจนไม่ใช่อุปสรรคของความอยู่ดีมีสุข หากคนสามารถปรับตัว
ยอมรับกับความยากจนและปรับความทะเยอทะยานให้เหมาะกับสภาพความจริง จึงน ามาสู่แนวคิดความอยู่ดี
มีสุข (Well-being) ที่มุ่งเน้นการวัดความอยู่ดีมีสุขในสองประเด็นหลัก คือ สุขภาพกายและความเป็นอิสระใน
ชีวิต (Autonomy) การตอบสนองความจ าเป็นในชีวิตเพ่ือความอยู่ดีมีสุข ดังนั้นเพ่ือให้สามารถวัดความสุขที่
ครอบคลุมมิติต่าง ๆ สหภาพยุโรป (EU) จึงน าแนวคิดคุณภาพสังคม(Social Quality Concept) ที่มุ่งเน้นเรื่อง
การมีส่วนร่วมในด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รวมทั้งการพัฒนาชุมชนของตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนการอยู่ดีมี
สุขและศักยภาพของคนในชุมชนผ่านการสนับสนุนสมาชิกจากในชุมชน คนซึ่งในชุมชนต้องเข้าถึงแหล่ง
ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรต่างๆ ที่จ าเป็นได้อย่างทั่วถึง (Kusago, 2008) จะเห็นได้ว่าความสุขเป็น
แนวคิดที่มีรากฐานมาจากสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งนิยามความสุขในมุมมองที่แตกต่างกัน โดยองค์การเพ่ือความ
ร่ ว ม มื อ แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า ท า ง เศ ร ษ ฐ กิ จ ห รื อ  Organization for Economic Co-operation and 
Development (2013) ได้นิยามความสุขและความอยู่ดีมีสุขในเชิงเศรษฐกิจและสังคมว่า ความสุขหรือความ
อยู่ดีมีสุข หมายถึง ความเป็นอยู่ที่ดีโดยมีองค์ประกอบ 3 ด้านคือ ด้านการประเมินความเข้าใจในชีวิตของ
ตนเอง ด้านอารมณ์เชิงบวก และด้านอารมณ์เชิงลบ ในขณะที่ Richard Layard (2011) นักเศรษฐศาสตร์
ความสุข ได้นิยามความสุขหมายถึงการที่มนุษย์รู้สึกดี เช่น ความเบิกบานใจ รู้สึกปลดปล่อย มีชีวิตชีวา ซึ่งเมื่อ
มนุษย์มีความสุขจะส่งผลกระทบต่อร่างกายให้สุขภาพดีมีอายุยืน ในแวดวงวิชาการไทยในปัจจุบันเองก็เริ่มให้
ความสนใจกับแนวคิดเรื่องความสุขกันมากขึ้น โดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2552) 
ได้ให้การนิยามความสุข คือ ประสบการณ์ และความรู้สึก ที่บุคคลสามารถบริหารจัดการได้อย่างสม่ าเสมอ 
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ตามความปรารถนาในภาพรวมจนเกิดได้จริง และท าให้บุคคลนั้นเกิดความยินดีและอ่ิมเอมใจ ทั้งนี้ต้องไม่ท าให้
ผู้อื่นเดือดร้อน ซึ่งการนิยามความสุขของศาสตร์ต่าง ๆ น าไปสู่การสร้างตัวชี้วัดความสุขในมุมมองที่แตกต่างกัน
  

ตัวชี้วัดความสุขสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที่ศึกษาโดยการ
วิจัยเรื่องความสุขของครอบครัวข้ามรุ่นที่มีสมาชิกย้ายถิ่นไปท างานต่างประเทศ ได้น าตัวชี้วัดความสุขตาม
แนวทางของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ได้ก าหนดตัวชี้วัดความก้าวหน้าของมนุษย์ 
เรียกว่า “ความสุข 8 ประการ” (ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์, 2551) น ามาพัฒนาเป็น “องค์กรแห่งความสุข” 
(Happy Workplace) ซึ่งมีความสุข 8 ประการประกอบด้วย (1) สุขภาพดี (Happy Body) คือ การมีสุขภาพ
กายและใจที่แข็งแรง เกิดจากการรู้จักใช้ชีวิต รู้จักกิน รู้จักนอน ชีวีมีสุข (2) น้ าใจงาม (Happy Heart) คือ การ
มีน้ าใจเอื้ออาทรต่อกัน รู้จักการแบ่งปันอย่างเหมาะสม รู้จักบทบาทของแต่ละคน ตั้งแต่เจ้านาย ลูกน้อง พ่อแม่ 
และสิ่งต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิต (3) การผ่อนคลาย (Happy Relax) คือ การรู้จักผ่อนคลายต่อ สิ่งต่าง ๆ ในการ
ด าเนินชีวิต (4) การหาความรู้ (Happy Brain) คือ การศึกษาหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง และน าไปสู่การเป็น
มืออาชีพ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าและมั่นคงในการท างานและพร้อมที่จะเป็นครูเพ่ือสอนคนอ่ืน (5) คุณธรรม 
(Happy Soul) คือ การละอายและเกรงกลัวต่อการกระท าที่ไม่ดีของตนเอง ซึ่งนับเป็นคุณธรรมเบื้องต้นของ
การอยู่ร่วมกันของคนใน สังคม และในการท างานเป็นทีม (6) ใช้เงินเป็น (Happy Money) คือ ความสามารถ
ในการจัดการรายรับและรายจ่ายตนเองและครอบครัวได้ รวมถึงการรู้จักการท าบัญชีครัวเรือน (7) ครอบครัวที่
ดี (Happy Family) คือ การมีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง เพราะครอบครัวเป็นภูมิคุ้มกันและเป็นก าลังใจที่ดี 
ในการที่จะเผชิญกับอนาคตหรืออุปสรรคต่างๆ (8) สังคมดี (Happy Society) คือ การมีความรัก ความสามัคคี 
เอ้ือเฟ้ือต่อสังคมท่ีตนเองท างานและสังคมพักอาศัย  

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดความสุขพบว่าตัวชี้วัดความสุข 8 ประการของ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุมการนิยามความสุขใน
ทุก ๆ มิติ ประกอบกับตัวชี้วัดความสุข 8 ประการของ สสส. สามารถวัดความสุขให้มีความเป็นรูปธรรมใน
ระดับสูง ดังนั้นในการวิจัยเรื่องความสุขของครอบครัวข้ามรุ่นที่มีสมาชิกย้ายถิ่นไปท างานต่างประเทศ จึงน า
ตัวชี้วัดความสุขตามแนวทางของ สสส. มาใช้เป็นตัวชี้วัดความสุขของครอบครัวข้ามรุ่นที่มีสมาชิกย้ายถิ่นไป
ท างานต่างประเทศ  

แนวคิดเกี่ยวกับครอบครัว 
การนิยามครอบครัวของคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ (2542) ได้ให้ค านิยาม

ครอบครัวว่า หมายถึง กลุ่มบุคลที่มีความผูกพันกันทางอารมณ์และจิตใจ มีการด าเนินชีวิตร่วมกัน พ่ึงพาอาศัย
กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจ หรืออาจจะมีความสัมพันธ์กันในสายโลหิตหรือเชิง
กฎหมายด้วยเช่นกัน เช่นเดียวกับชาย โพธิสิตา (2554) นักวิชาการในสายสังคมศาสตร์อีกท่านหนึ่งที่ได้นิยาม
ความหมายของครอบครัวในท านองเดียวกันว่า ครอบครัว (Family) และครัวเรือน(Household) มีความหมาย
ที่แตกต่างกันแต่ก็มีความเหลื่อมล้ ากันอยู่ เพราะกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์ต่อกันที่เรียกว่าเป็น “ครอบครัว” นั้น
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ความจริงแล้วอาศัยและกินอยู่ด้วยกันภายในบ้านหลังเดียวกัน จะท าให้ครอบครัวเป็นหน่วยทางสังคมอันหนึ่งที่
เรียกว่า “ครัวเรือน” แต่ครัวเรือนไม่จ า เป็นต้องประกอบด้วยคนที่มีความสัมพันธ์กันแบบครอบครัวเสมอไป 
เพราะครัวเรือนจ านวน ไม่น้อยประกอบด้วยสมาชิกที่ไม่ได้เป็นครอบครัว แต่บางครัวเรือนก็ประกอบด้วย
ครอบครัวหลายครอบครัวอยู่และกินด้วยกันในสถานที่อยู่เดียวกัน 

ครอบครัวไทยในปัจจุบันมีรูปแบบการอยู่อาศัยมีความหลากหลายมากขึ้น โดยนักวิชาการไทยหลาย
ท่านได้กล่าวถึงประเภทของครอบครัวสมัยใหม่ไว้หลายรูปแบบเช่น ครอบครัวที่มีสมาชิกเพียงคนเดียว 
ครอบครัวที่อยู่กันหลายคนแต่ทั้งหมดไม่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติติดต่อกัน หรือแม้แต่ครอบครัวข้ามรุ่นที่มี
เฉพาะรุ่นปู่ย่า/ตายายกับรุ่นหลานในวัยเด็ก ส่วนรุ่นพ่อแม่ ย้ายถิ่นไปท างานอยู่ที่อ่ืนแทบไม่ได้ใช้เวลาอยู่ร่วมใน
ครัวเรือนเดียวกันไว้ดัง (ชาย โพธิสิตา , 2552) ในท านองเดียวกันส านักงานกรมการกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2548) ที่พบว่าโครงสร้างของครอบครัวที่
ประกอบด้วยบุคคลสองช่วงวัยคือผู้สูงอายุและเด็กจะมีมากขึ้น โดยเฉพาะในชนบทเนื่องจากคนในวัยแรงงาน
อพยพย้ายถิ่นเข้าไปหางานท าในเมืองใหญ่ จึงฝากลูกไว้กับปู่ย่าตายายให้ช่วยเลี้ยงดูเด็กแทนและผู้ย้ายถิ่นจะท า
การส่งเงินกลับมาให้ครอบครัวแทน ท าให้ครอบครัวในชนบทมีโครงสร้างเพียงบุคคลสองช่วงวัย คือวัยสูงอายุ
และเด็กมากขึ้นจึงเกิดครอบครัวข้ามรุ่นขึ้น 

ดังนั้นในการวิจัยเรื่อง ความสุขของครอบครัวข้ามรุ่นที่มีสมาชิกย้ายถิ่นไปท างานต่างประเทศ ผู้จึงได้มุ่ง
ศึกษาความสุขของครอบครัวข้ามรุ่น ประกอบด้วยสมาชิกสองรุ่นคือ สมาชิกรุ่นปู่ย่า/ตายาย และ สมาชิกรุ่นหลาน
ที่อายุต่ ากว่า 14 ปี อาศัยอยู่ร่วมกัน โดยคนทั้งสมาชิกทั้งสองรุ่นต้องมีความผูกพันกัน มีการด าเนินชีวิตร่วมกัน ใช้
ทรัพยากรร่วมกัน มีการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างกันตามบทบาททางสังคมที่ตนได้รับ 

ทฤษฏีการย้ายถิ่น 
กฎการย้ายถิ่นของ Ravenstein (Ernst Georg Ravenstein, 1834 - 1913) เป็นเรื่องที่ว่าด้วยการ

ย้ายถิ่นมักจะสัมพันธ์กันระยะทางระหว่างพ้ืนที่เสมอ โดยการย้ายที่มีขั้นตอนมักจะเป็นการย้ายในระยะทาง
สั้นๆ เพื่อเข้าสู่พ้ืนที่ที่มีเศรษฐกิจดีกว่า แต่ในขณะเดียวกันการย้ายถิ่นในระยะทางที่ยาวกว่ามักจะเกิดเม่ือผู้ย้าย
ถิ่นมองเห็นพ้ืนที่และโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดียิ่งขึ้นไปอีก โดยเลือกที่จะย้ายจากชนบทเข้าสู่เมืองใหญ่เพ่ือหา
งานท า และการย้ายถิ่นจากเมืองสู่ชนบทพบได้น้อย ยิ่งพ้ืนที่ใดมีระบบการคมนาคมขนส่งที่ดียิ่ งท าให้การย้าย
ถิ่นเข้ามีสูงมากขึ้นเท่านั้น (มนตรี พิริยะกุล, 2549) กฎการย้ายถิ่นของ Ravenstein นั้นมีฐานแนวคิดหลักคือ 
การย้ายถิ่นของบุคคลจะเกิดขึ้นได้จากการพิจารณาถึงความแตกต่างในโอกาสทางเศรษฐกิจ ยิ่งพื้นที่ใดมีโอกาส
ทางเศรษฐกิจมากการย้ายถิ่นเข้าก็จะมีมากขึ้นไปด้วย ดังนั้น Ravenstein จึงได้แยกการย้ายถิ่นออกเป็น 4 
แบบ คือ การย้ายในพื้นที่ การย้ายระยะใกล้ การย้ายระยะไกล การย้ายแบบเป็นขั้นตอนโดยสามารถแบ่งได้อีก 
2 ลักษณะคือ การย้ายถิ่นแบบชั่วคราว กับ การย้ายถิ่นแบบถาวร (ส าเริง จันทรสุวรรณ, 2551) 

การย้ายถิ่นไปต่างประเทศหรือการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ (International Migration) ถือเป็นอีก
หนึ่งรูปแบบของการย้ายถิ่น ซึ่งหมายถึง การเคลื่อนย้ายของประชากรจ านวนมากข้ามพรมแดนจากประเทศที่
ตนเป็นพลเมืองหรืออาศัยอยู่ไปยังประเทศอ่ืน เพ่ือด ารงชีวิตเป็นเวลายาวนาน เพ่ือกระท ากิจกรรมที่ไ ด้รับ
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ค่าตอบแทน (สุภางค์ จันทวานิช, 2540) อย่างไรก็ตามผู้ย้ายถิ่นจ านวนหนึ่งสามารถกลายสภาพเป็นผู้ตั้งถิ่น
ฐานได้เมื่อเขาตัดสินใจปักหลักใช้ชีวิตในประเทศที่เขาไปประกอบอาชีพและด ารงชีวิตที่นั่นเป็นส่วนใหญ่ ใน
เอกสารขององค์การระหว่างประเทศที่ท างานเกี่ยวกับการย้ายถิ่นข้ามชาติ (IOM) จะให้ความหมายของผู้ย้าย
ถิ่นข้ามชาติไว้กว้างๆ โดยยึดระยะเวลาในการอาศัยอยู่ในประเทศปลายทางเป็นหลัก ว่าต้องอยู่มากกว่า  1 ปี 
ขึ้นไป และไม่แบ่งประเภทว่าเป็นการย้ายถิ่นอย่างถูกกฎหมายหรือไม่ สอดคล้องกับซึ่งกองบริหารแรงงานไทย
ไปต่างประเทศ ได้ก าหนดรูปแบบการเดินทางไปท างานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมายทั้งหมด 5 ช่องทางคือ 
(1) กรมการจัดหางาน (2) บริษัทจัดหางาน (3) นายจ้างพาไปท างาน (4) นายจ้างส่งไปฝึกงาน และ (5) 
เดินทางไปด้วยตนเอง (กระทรวงแรงงาน, 2555) 

จึงอาจกล่าวได้ว่าการย้ายถิ่นเป็นวิถีชีวิตของคนชนบทในการแสวงหาพ้ืนที่ที่มีเศรษฐกิจดีกว่า เพ่ือน า
รายได้มาจุนเจือครอบครัว (ดุษฎี อายุวัฒน์, 2549) ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาความสุขของครอบครัว
ข้ามรุ่นที่มีสมาชิกในวัยแรงงานคนใดคนหนึ่ง ย้ายถิ่นไปท างานต่างประเทศเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปีขึ้นไป 
ตามสัญญาจ้างงานระยะยาว ซึ่งส่งผลกระทบต่อครอบครัวที่อยู่ข้างหลังทั้งการสร้างภาระหนี้สินจากเงินลงทุน
เดินทางไปต่างประเทศ ความสัมพันธ์กับครอบครัวต้นทางที่ลดลง และยังเป็นสาเหตุให้เกิดรูปแบบการอยู่
อาศัยแบบครอบครัวข้ามรุ่นเพิ่มข้ึน 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 

 
 

      หมายถึง กรอบการวิจัยเชิงคุณภาพ 
      หมายถึง กรอบการวิจัยเชิงปริมาณ 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยเรื่องความสุขของครอบครัวข้ามรุ่นที่มีสมาชิกย้ายถิ่นไปท างานต่างประเทศ มุ่งศึกษาความสุข
และปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อความสุขของครอบครัวข้ามรุ่นที่ มีสมาชิกย้ายถิ่น ไปท างานต่างประเทศ  
ในจังหวัดชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย เนื่องจากจังหวัดชัยภูมิมีส ถิติการย้ายถิ่นไป

ชุมชน 

ความสุข 

ครอบครัว 
และผูย้้ายถิ่น 

รัฐ 
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ต่างประเทศมากเป็นอันดับสองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองจากจังหวัดอุดรธานี (ส านักงานสถิติแห่งชาติ , 
2559) ซึ่ งมีความเป็นไปได้ที่ จะมีครอบครัวข้ามรุ่นอยู่ เป็นจ านวนมาก ประกอบกับจังหวัดชัยภูมิ  
มีความเป็นชนบทมากกว่าจังหวัดอุดรธานีที่เป็นเมืองหลักในการพัฒนาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้น ผู้
ย้ายถิ่นส่วนใหญ่ที่ย้ายไปท างานต่างประเทศจึงเป็นแรงงานในชนบท ที่มีความทุกข์ยากในการใช้ชีวิต แตกต่าง
จากจังหวัดอุดรธานีที่ผู้ย้ายถิ่นส่วนใหญ่เป็นคนในเขตเมืองที่มีการพัฒนาและบางส่วนมีสามีเป็นชาวต่างชาติ 
จึงเลือกท่ีจะย้ายถิ่นตามสามีกลับประเทศบ้านเกิด  

ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methodology) เริ่มต้นจากการวิจัยเชิ งคุณภาพ 
(Qualitative Research Methodology) ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในระดับครอบครัว คือ ครอบครัวข้าม
รุ่นที่มีสมาชิกย้ายถิ่นไปต่างประเทศ 4 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) ครอบครัวข้ามรุ่นที่มีปู่ย่า/ตายายเพียงคนเดียว
อาศัยอยู่กับหลานที่มีอายุต่ ากว่า 14 ปี 1 คน (2) ครอบครัวข้ามรุ่นที่มีปู่ย่า/ตายายเพียงคนเดียวอาศัยอยู่กับ
หลานที่มีอายุต่ ากว่า 14 ปี 1 คนข้ึนไป (3) ครอบครัวข้ามรุ่นที่มีปู่ย่า/ตายายอยู่เป็นคู่อาศัยอยู่กับหลานที่มีอายุ
ต่ ากว่า 14 ปี 1 คน (4) ครอบครัวข้ามรุ่นที่มีปู่ย่า/ตายายอยู่เป็นคู่อาศัยอยู่กับหลานที่มีอายุต่ ากว่า 14 ปี  1 
คนขึ้นไป โดยการใช้วิธีการสัมภาษณ์ในประเด็นที่ เกี่ยวกับ การอยู่ร่วมกัน ความสัมพันธ์กับผู้ย้ายถิ่น 
ความสัมพันธ์ในชุมชน และประเด็นความสุขในครอบครัว นอกจากการสัมภาษณ์แล้วผู้วิจัยได้การสังเกตการณ์
แบบไม่มีส่วนร่วม เพื่อให้ได้ตัวชี้วัดความสุขของครอบครัวข้ามรุ่นที่มีสมาชิกย้ายถิ่นไปท างานต่างประเทศ และ
เพ่ือให้เห็นถึงความแตกต่างของความสุขของครอบครัวข้ามรุ่นที่มีผู้ดูแลแตกต่างกัน ที่จะส่ งผลต่อการดูแลกัน
และการเข้าถึงทรัพยากรที่แตกต่างกัน และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในระดับชุมชนคือ ผู้อาวุโส ผู้น าชุมชน และ
คณะกรรมการชุมชน โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) และมีแนวทางการสัมภาษณ์ 
(Interview Guideline) เป็นเครื่องมือช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้ทราบถึงบริบทชุมชน ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ชุมชน การให้ความหมายของความสุข ในทัศนะผู้น า และการ
เปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างครอบครัวที่อาจจะเป็นเงื่อนไขส าคัญในการสร้างความสุขของครอบครัวข้ามรุ่น 

 หลังจากได้ตัวชี้วัดความสุขของครอบครัวข้ามรุ่นจากการวิจัยเชิงคุณภาพ แล้วจึงด าเนินการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research Methodology) เพ่ือหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขของครอบครัวข้ามรุ่น 
และเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยเลือกกลุ่มประชากรในการวิจัยได้แก่ ครอบครัวข้ามรุ่นในจังหวัดชัยภูมิ
จ านวน 345 ครอบครัว ที่มีสมาชิกวัยแรงงานอย่างน้อย 1 คน ย้ายถิ่นไปต่างประเทศ ตามวิธีการเดินทางไป
ต่างประเทศอย่างถูกกฎหมายทั้ง 5 วิธีของกระทรวงแรงงาน (กระทรวงแรงงาน, 2555) หรือวิธีย้ายถิ่นแบบผิด
กฎหมาย ซึ่งผู้ย้ายถิ่นต้องเดินทางไปท างานต่างประเทศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน แบบสัญญาจ้างงาน
ระยะยาว โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ และทดสอบความ
เชื่อมั่นโดยใช้สูตรการวิเคราะห์ของครอนบาช (Cronbach’s Method) หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอน
บาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) ที่จะต้องได้ค่า Alpha อยู่ระหว่าง 0.75-0.93 เพ่ือให้แบบสัมภาษณ์
ที่สร้างขึ้นมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งแบบสัมภาษณ์ในการวิจัยเชิงปริมาณประกอบด้วยปัจจัยที่น่าจะมี
อิทธิพลต่อความสุขของครอบครัวข้ามรุ่น 5 ส่วนดังนี้  
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1) ปัจจัยด้านคุณลักษณะครอบครัวข้ามรุ่น ประกอบด้วยข้อค าถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปในครอบครัว
ข้ามรุ่น อาชีพ รายได้ ภาระหนี้สิน ภาวะเจ็บป่วยในครอบครัว การอยู่ร่วมกันในครอบครัว และความสัมพันธ์
ในครอบครัวข้ามรุ่น 

2) ปัจจัยด้านผู้ย้ายถิ่น ประกอบด้วยข้อค าถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ย้ายถิ่น จ านวนผู้ย้ายถิ่น 
วิธีการย้ายถิ่น อาชีพ เงินส่งกลับ และความสัมพันธ์กับผู้ย้ายถิ่น 

3) ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม ประกอบด้วยข้อค าถามที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในชุมชน  
การสนับสนุนจากชุมชน การสนับสนุนจากรัฐ 

4) ความสุขของครอบครัวข้ามรุ่น ประกอบด้วยข้อค าถามที่เกี่ยวกับความสุขของครอบครั วข้ามรุ่น 8 
ประการ ตามแนวทางของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประกอบด้วย การมี
สุขภาพดี การมีน้ าใจงาม การผ่อนคลาย การหาความรู้ การมีคุณธรรม การใช้เงินเป็น การมีครอบครัวที่ดี การ
มีสังคมด ี

การน าเสนอผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยน าเสนอในรูปแบบการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ที่ผ่านการ
ตีความและสรุปผล รวมถึงใช้รูปภาพและตารางข้อมูลในบางส่วนประกอบการอธิบาย เพ่ือให้เห็นรายละเอียดที่
ชัดเจนมากขึ้น ในส่วนของการน าเสนอผลการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบตาราง 
คือ ตารางทางเดียว โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าสูงสุด และค่าต่ าสุด และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่น่าจะมีอิทธิพลต่อความสุขของครอบครัวข้ามรุ่น นอกจากนี้การน าเสนอ
ผลการวิจัยผู้วิจัยได้ค านึงถึงเรื่องจริยธรรมการวิจัย ตามประกาศของคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางของโครงการที่มีลักษณะไม่เข้าข่าย ต้องขอรับรองด้าน
จริยธรรมในมนุษย์ คือ ไม่มีการเปิดเผยผลการตอบของรายบุคคล ที่จะท าให้บุคคลนั้นๆ เกิดความเสียหายแก่
ร่างกาย จิตใจ ชื่อเสียง อาชีพการงาน สถานภาพทางการเงิน สิทธิประโยชน์และผลตอบแทนใดๆ ของบุคคลผู้
เป็นเจ้าของข้อมูลหรือของสถาบัน 
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ความสัมพันธ์ในครอบครัวกับสมดุลชีวิตและการท างาน 
ของคนท างานองค์กรในประเทศไทย  

The Family Relationship and Work-Life Balance 
Among Employed People in Thailand 

 
ปรียา พลอยระย้า1, ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต2 

 
บทคัดย่อ 

บทความนี้ ศึกษาระดับสมดุลชีวิตและการท างานของคนท างานองค์กรในประเทศไทยและวิเคราะห์
ปัจจัยความสัมพันธ์ในครอบครัวกับสมดุลชีวิตและการท างานของคนท างานองค์กรในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูล
จากโครงการโครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนท างานเพ่ือความยั่งยืนโดยการด าเนินงานในรูปแบบ 
“ศูนย์วิจัยความสุขคนท างานแห่งประเทศไทย”สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ. 
2559 กลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจ านวน 16,510 คน ใช้การวิเคราะห์แบบ Multiple 
Linear Regression ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับสมดุลชีวิตและการท างานของคนท างานองค์กรใน
ประเทศไทยอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.49) ส่วนผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม พบว่า อายุ 
เพศและระดับการศึกษาส่งผลต่อสมดุลชีวิตและการท างาน ในขณะที่ปัจจัยความสัมพันธ์ในครอบครัวมีผลต่อ
สมดุลชีวิตและการท างานสมดุลชีวิตในเชิงบวก ได้แก่ ความเพียงพอของเวลาอยู่กับครอบครัว และความ
เพียงพอของการท ากิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัว 
 
ค าส าคัญ: ความสัมพันธ์ในครอบครัว, สมดุลชีวิตและการท างาน, คนท างานองค์กร 
 

Abstract 

 This article aims to present the work-life balance level and examine the family 
relationship and work-life balance among employed people in Thailand. Secondary data 
from Healthy Workplace for All Project: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS, 
2016, conducted by the Institute for Population and Social Research, Mahidol University was 
used in this study. The samples are population aged 18 years old and over, totaling to 
16,510 employed people working in the private sectors. Data were analyzed by using 
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multiple linear regression analysis. The findings reveal that employed people have an 
average work-life balance score at medium level (�̅� =2.49). Factors of family relationship 
among employed people that positively affect work-life balance level the most are 
‘Spending enough time with your family’ and ‘Participating in some activities with your 
family’. In terms of socioeconomic determinants, sex, income, and age are found to have 
negative effect on work-life balance level. The findings suggest that Thai employed people 
are likely to have decreasing work-life balance level as their age increases. 
 
Keywords: Family Relationship, Work-Life Balance, Employed People 
 
 
บทน า 
 “การสร้างสมดุลชีวิต” เป็นโจทย์ใหม่ที่ท้าทายและเรียกร้องความสนใจจากคนทุกแวดวงในสังคม
ปัจจุบันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในแวดดวงการท างานและคนท างานทั่วโลก ผลพวงจากการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านประชากร เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางสังคม และการเมืองที่ซึมลึกส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันและการท างานของมนุษย์ ซึ่งเก่ียวเนื่องกับการบริหารจัดการชีวิตให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม
ในมิติต่าง ๆ ของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท างาน สังคม ครอบครัว และตนเอง (ศิรภัสสร วงศ์ทองดี , 2552)
  

ปัจจุบัน คนท างานต่างก็ประสบปัญหาในการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการท างานเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม สภาพแวดล้อมการท างานที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน ความคาดหวังที่จะก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน การไขว่คว้าหาความมั่นคง และความสุขในการด าเนินชีวิต จากผลการวิจัยจากบริษัทเฮย์กรุ๊ป 
ซึ่งเป็นบริษัทให้ค าปรึกษาด้านการบริหารจัดการองค์กรระดับโลก ในปี 2012 ระบุว่า Work life balance 
ส่งผลต่ออัตราการลาออกของพนักงานทั่วโลก มีพนักงานมากถึง 39% ที่กล่าวว่า ตนเองยังขาดสมดุลที่ดี
ระหว่างชีวิตและการท างาน เมื่อเทียบกับปี 2011 ที่มีเพียง 30% เพราะนอกจากจะไม่สามารถจัดการงานและ
เวลาให้เกิดความสมดุลได้แล้ว ยังเกิดความเครียด นอกจากนี้ มากกว่า 1 ใน 4 (27%) ของพนักงานกลุ่ม นี้ 
วางแผนที่จะออกจากองค์กรภายในสองปี (Mark Royal, 2013)  

จากข้อมูลที่ได้กล่าวมากข้างต้นนั้น เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ท าให้พนักงาน เกิดความเครียดจากภาวะ
กดดันรอบด้าน จนท าให้เกิดการลาออกจากงาน ส าหรับประเทศไทย ข้อมูลของกรมแรงงาน ปี 2552 (กรม
จัดหางาน, 2552) ได้แสดงอัตราการลาออกจากงาน จ าแนกตามเพศและอายุ พบว่า ช่วงอายุที่ลาออกจากงาน
มากที่สุดคือ ช่วงอายุระหว่าง 25-29 ปี รองลงมาคือ 30-39 ปี โดยความต้องการหางานใหม่ที่ตรงกับความ
ต้องการของตนเอง เป็นสาเหตุหลักท่ีลาออก รองลงมาคือ การต้องการกลับไปดูแลสมาชิกครอบครัว ซึ่งจะเห็น
ได้ว่า บทบาทของครอบครัวมีผลอย่างมากในการตัดสินใจที่จะลาออกหรือไม่ลาออกจากงาน เนื่องจากความ
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สมดุลในชีวิตยังมีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลตามบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไป เช่น บุคคลที่มี
สถานะโสด แต่งงานแล้ว หม้าย หย่า ฯลฯ ที่มีครอบครัว พ่อ แม่ บุตร หลานที่ต้องดูแล ก็จะมีการบริหารเวลา
ที่แตกต่างกัน 

จะเห็นได้ว่า ครอบครัว เป็นสิ่งที่คนท างานให้ความส าคัญเป็นล าดับต้น ๆ ในชีวิต แต่เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ผ่านมา ท าให้มิติของค าว่า ครอบครัว เปลี่ยนแปลงไปอย่างพลิกผัน 
ไม่ใช่เพียงแต่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของลักษณะครอบครัวที่จากเดิม อยู่อาศัยกันแบบครอบครัวขยาย 
(Extended Family) มีขนาดครอบครัวใหญ่ เริ่มเปลี่ยนแปลงไปสู่ครอบครัวเดี่ยว (Nuclear Family) ซึ่งมี
เพียง พ่อ แม่ และลูกนอกจากนี้ ยังมีครอบครัวพ่อ-แม่เลี้ยงเดี่ยว (Single Parent Family) หรือแม้กระทั่ง
ครอบครัวที่มีแต่เด็กและผู้สูงอายุ (Grandparent Family) (Michelle Blessing, 2015) การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นนี้ เกิดจากความกดดันทางสังคมที่ต้องดิ้นรนท างาน จากถิ่นที่อยู่เดิมแล้วหางานท าเลี้ยงดูสมาชิกภายใน
ครอบครัวเพ่ือความอยู่รอดไม่เพียงเท่านี้ การเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ของบุคลหลักในครอบครัวก็เป็นเรื่องที่
ต้องให้ความสนใจ แต่เดิมผู้ชายเป็นหัวหน้าครอบครัว ดูแลด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของครอบครัว ส่วน
ผู้หญิงมีหน้าที่เลี้ยงดูลูกและดูแลงานบ้านงานเรือนก้าวไปสู่การเป็นก าลังส าคัญในตลาดแรงงานมากขึ้น เกิด
ความตึงเครียด และเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่น าไปสู่การหย่าร้างได้ซึ่งกรมสุขภาพจิต ได้เปิดเผยหนึ่งในสาเหตุที่
น าไปสู่ความเปราะบางและความเสี่ยง จนเกิดการหย่าร้างในครอบครัวมากขึ้นก็คือ ได้รับแรงกดดันมาจากการ
ใช้ชีวิตภายนอกครอบครัว โดยเฉพาะความตึงเครียดจากสภาพการท างานมีมากขึ้น เมื่อกลับมาสู่ครอบครัวต่าง
มีความตึงเครียดกลับเข้ามาด้วย หากไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้งได้ ก็จะน าไปสู่การทะเลาะเบาะแว้ง และท า
ให้ชีวิตครอบครัวยุติลง (กรมสุขภาพจิต, 2558) 

จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง พบว่า สมดุลชีวิตและการท างานมีความเกี่ยวข้องกับ 4
ค าหลัก คือ งาน ชีวิต ครอบครัว และสมดุล โดยได้ให้นิยาม ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน ว่า
หมายถึง การก าหนดเวลาในการด าเนินชีวิตให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมส าหรับงาน ครอบครัว สังคม และตนเอง 
(ภาณุภาคย์ พงศ์อติชาต, 2548) ซึ่งเป็นความสามารถของแต่ละบุคคลในการบริหารและจัดสรรเวลาในการ
ท างานและและเวลาในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตส่วนตัวครอบครัว การสร้างสัมพันธภาพในสังคมและ
การท ากิจกรรมยามว่างให้มีความพอเหมาะพอดี โดยที่ไม่ทุ่มเทไปที่ด้านใดด้านหนึ่งจนเกิดความขัดแย้งในชีวิต
การท างาน (Work-life conflict) ขัดแย้งกับชีวิตครอบครัวและสังคม ซึ่งขึ้นอยู่กับความส าเร็จ คุณค่าของ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคล จนเกิดความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของคน
นั้น ๆ”จากค านิยามข้างต้น จะเห็นได้ว่า ครอบครัว เป็นหนึ่งปัจจัยหลักที่ต้องให้ความสัมพันธ์ นอกจากนี้ 
Greenhuas และคณะ (2002) ได้มีการพูดถึงความสมดุลระหว่างงานกับครอบครัวและคุณภาพชีวิต ไว้ว่า มี
องค์ประกอบอยู่ 3 ด้าน คือ ความสมดุลทางด้านเวลา (Time Balance), ความสมดุลด้านการมีส่วนร่วม 
(Involvement Balance) และด้านความพึงพอใจ (Satisfaction Balance) ซึ่งทั้ง 3 ด้านนี้จะเป็นปัจจัย
ส าคัญในการน าไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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นอกจากนี้ เอกสารและงานวิจัยในอดีตมุ่งเน้นการศึกษาประเด็นความสมดุลระหว่างชีวิตและการ
ท างานเป็นหลัก ได้แก่ ปัจจัยด้านส่วนบุคคล เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส จ านวนบุตร ฯลฯ (ณัฏฐณิ
ชา อรุณเลิศรัศมี และวิมล เหมือนคิด, 2555) ปัจจัยด้านสังคม รายได้ การสื่อสารทางสังคม (ภาวิณี แสนวัน, 
2559) ปัจจัยการท างาน อายุงาน วัฒนธรรมองค์กรจ านวนชั่วโมงการท างานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ (จุฑาภรณ์ หนู
บุตร, 2554) ส่วนประเด็นเรื่องครอบครัว ก็จะเน้นไปที่การสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพของคนวัยท างานซึ่งเป็น
การศึกษาเชิงคุณภาพจะเห็นได้ว่า การศึกษาเรื่อง สมดุลชีวิตและการท างานกับปัจจัยครอบครัวที่เข้ามา
เกี่ยวข้องยังมีไม่มากนัก 

ดังนั้น การศึกษานี้จึงมุ่งท าความเข้าใจและอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาระดับสมดุลชีวิตและการท างานของคนท างานองค์กรในประเทศไทย และศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์
ในครอบครัวกับสมดุลชีวิตและการท างานของคนท างานองค์กรในประเทศไทย ซึ่งจะสามารถตอบโจทย์ชีวิต
ครอบครัวของคนท างานในองค์กรในประเทศไทยได้ว่า มีความเกี่ยวข้องกันและสัมพันธ์กันอย่างไรกับสมดุล
ชีวิตและการท างาน การทราบถึงเหตุผลเบื้องลึกเบื้องหลังที่แท้จริงของคนกลุ่มนี้ มีประโยชน์ต่อการพัฒนา 
บุคลากรและประเทศชาติอย่างมากเพราะการมีสมดุลในชีวิต เป็นสิ่งส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งเป็น
คนท างานในองค์กรต่าง ๆ และองค์กรก็มีบทบาทส าคัญในการน าแนวคิดเรื่องการจัดสรรเวลาและการสร้าง
สมดุลชีวิตไปปรับใช้กับพนักงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างความพึงพอใจ สร้างขวัญก าลังใจในการท างาน 
ลดอัตราการลาออกของพนักงาน และท้ายที่สุดนั้นคือ จะท าให้พนักงานเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี ด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุข 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล รหัสโครงการ COE.No. 
2017/12-306 
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 ตัวแปร 
 จากข้อมูลโครงการฯ ที่เป็นข้อค าถามคุณลักษณะทั่วไป ผู้ศึกษาได้ก าหนดให้เป็นตัวแปรอิสระ 
(Independent Variable) ได้แก่ ปัจจัยทางประชากรเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุด สถานภาพสมรสและรายได้ปัจจัยด้านลักษณะงาน ได้แก่ ลักษณะงาน สภาพการจ้างงาน ระยะเวลา
ท างานปัจจุบัน ประสบการณ์เปลี่ยนงาน/ ลาออก/ ย้ายงานและปัจจัยครอบครัว ซึ่งประกอบไปด้วยข้อค าถาม
ดังนี้ ความเพียงพอของเวลาอยู่กับครอบครัว ความเพียงพอของการท ากิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัว และ
ความสุขโดยรวมกับครอบครัวใช้การวัดระดับความพึงพอใจ ความรู้สึกจะมีลักษณะแบบให้ตอบ Likert Scale 
โดยก าหนดการตอบเป็น 5 ระดับ คือ 

1 หมายถึง ท่านไม่มีความรู้สึกเช่นนั้นเลย รู้สึกไม่พอใจมาก หรือรู้สึกแย่มาก 
2 หมายถึง ท่านมีความรู้สึกเช่นนั้นเล็กน้อย รู้สึกไม่พอใจ หรือรู้สึกแย่ 
3 หมายถึง ท่านมีความรู้สึกเช่นนั้นปานกลาง รู้สึกพอใจระดับกลาง ๆ หรือรู้สึกแย่ระดับกลาง ๆ 
4 หมายถึง ท่านมีความรู้สึกเช่นนั้นบ่อย ๆ รู้สึกพอใจ หรือรู้สึกดี 
5 หมายถึง ท่านมีความรู้สึกเช่นนั้นเสมอ รู้สึกเช่นนั้นมากที่สุด รู้สึกพอใจมาก รู้สึกดีมาก 
ส่วนตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ปัจจัยด้านสมดุลชีวิตและการท างาน 
 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะตัดขวาง (Cross-sectional) ที่มีหน่วยการ
วิเคราะห์ระดับปัจเจกบุคคล แยกออกเป็นวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ตารางแจกแจงความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือใช้อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประกอบไปด้วย
ปัจจัยทางประชากรเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยลักษณะงาน และปัจจัยด้านครอบครัว  
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระและตัวแปรตาม โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression 
Analysis) และท านายความน่าจะเป็นของปัจจัยความสัมพันธ์ในครอบครัวกับสมดุลชีวิตและการท างานของ
คนท างานองค์กรในประเทศไทย 
 
ผลการศึกษา 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 16,510 คน แบ่งออกเป็นส่วนใหญ่เป็น
เพศชายจ านวน 6,620 คน เพศหญิง 9,749 คน เพศทางเลือก 141 คิดเป็นร้อยละ 40.1, 59.0 และ 0.9 
ตามล าดับ อายุโดยเฉลี่ยของคนท างานอยู่ที่ 34 ปี (S.D.= 7.7) ถือได้ว่า กลุ่มคนเจเนอเรชั่นเป็นกลุ่มแรงงานที่
มากที่สุดในบรรดา 3 กลุ่มอายุที่ ซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นแรงงานรุ่นใหม่ที่จะเข้ามามีบทบาททั้งในด้านการพัฒนา
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ฐานเศรษฐกิจ สังคม และที่ส าคัญคือ พัฒนาปัจจัยทางประชากรที่จะพัฒนาไปสู่การเพ่ิมจ านวนประชากรให้
เป็นไปตามสัดส่วนที่เหมาะสม  

ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ของกลุ่มเป้าหมาย คือ การศึกษาระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. คิดเป็น
ร้อยละ 53.6 ซึ่งถือว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาคือ ระดับการศึกษาชั้นปริญญาตรี/ 
ปวส. หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 40.4และมีสถานภาพสมรสแต่งงานและอยู่ร่วมกัน ซึ่งคิดเป็น  1 ใน 3 
รองลงมาคือ โสด ส่วนรายได้ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 0-20,000 บาท ซึ่งมากถึงร้อยละ 73.9จากตาราง1 

 
ตาราง 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากร เศรษฐกิจและสังคม 

ปัจจัยด้านประชากร เศรษฐกิจและสังคม จ านวน 
(n=16,510) 

ร้อยละ 
(100.0) 

เพศ  ชาย 6,620 40.1 
 หญิง 9,749 59.0 
 เพศทางเลือก 141 0.9 
กลุ่มอายุ  Generation Y (18-34 ปี) 9,693 58.7 
(Mean=34, SD=7.7) Generation X (35-54 ปี) 6,713 40.7 
 Baby Boomers (55 ปีขึ้นไป) 104 0.6 
ระดับการศึกษาสูงสุด ประถมศึกษา/ ต่ ากว่า 627 3.8 
 มัธยมศึกษา/ ปวช. 8,846 53.6 
 ปริญญาตรี/ ปวส.หรือเทียบเท่า 6,656 40.4 
 สูงกว่าปริญญาตรี 378 2.3 
สถานภาพสมรส โสด 5,505 33.3 
 แต่งงานและอยู่ร่วมกัน 7,715 46.7 
 แต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ร่วมกัน 506 3.1 
 อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน 1,876 11.4 
 หม้าย 159 1.0 
 หย่า/ แยกทาง/เลิกกัน 749 4.5 
รายได้ 0 - 20,000 บาท 12,207 73.9 
 20,001 – 40,000 บาท 3,297 19.9 
 40,0001 ขึ้นไป 1,006 6.1 

เมื่อพิจารณาด้านปัจจัยลักษณะงาน พบว่า ส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคการผลิต คิดเป็นร้อยละ 78.2 ซึ่ง
มากกว่า 3 ใน 4 ของลักษณะงานทั้งหมด รองลงมาคือ งานส านักงาน คิดเป็นร้อยละ 11 ตามล าดับ ด้าน
ระยะเวลาที่ท างานในองค์กรปัจจุบัน พบว่า ส่วนมากเป็นคนท างานที่มีอายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป รองลงมาคือ 
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ระหว่าง 3-5 ปี คิดเป็น 31.8, 24.7 ตามล าดับ ด้านสภาพการจ้างงาน ส่วนใหญ่ มีสภาพการจ้างงานเป็นงาน
ประจ า มากกว่า 3 ใน 4 ของสภาพการจ้างงาน จากตาราง 2 
 
ตาราง 2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยด้านลักษณะงาน 

ปัจจัยด้านลักษณะงาน จ านวน 
(n=16,510) 

ร้อยละ 
(100.0) 

ลักษณะงาน งานส านักงาน 1,823 11.0 
 งานด้านการผลิต 12,903 78.2 
 งานด้านการบริการ 1,171 7.1 
 งานด้านการบริหาร 437 2.6 
 งานด้านอื่น ๆ  176 1.1 
สภาพการจ้างงาน ประจ า 13,180 79.8 
 ไม่ประจ า 3,330 20.1 
ระยะเวลาท างานใน
องค์กรปัจจุบัน  

ไม่ถึงปี 1,258 7.6 
ระหว่าง 1-2 ปี 3,054 18.5 
ระหว่าง 3-5 ปี 4,078 24.7 
ระหว่าง 6-9 ปี 2,869 17.4 
ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 5,251 31.8 

ประสบการณ์ลาออก/ 
ย้ายงาน/ เปลี่ยนงาน 

ไม่เคยลาออก/ย้าย/เปลี่ยนงาน 6,117 37.1 
เคยลาออก/ย้าย/เปลี่ยนงาน 10,393 62.9 

 
ในส่วนของปัจจัยครอบครัว ผลการวิเคราะห์ตัวแปรต่าง ๆ พบว่า ความพึงพอใจของคนท างาน

โดยรวมแล้วมีความสุขกับครอบครัวออยู่ในระดับมาก แต่มีท ากิจกรรมกับครอบครัวและมีเวลาไม่เพียงพอ ข้อ
ค้นพบนี้ ค่อนข้างน่าสนใจ เนื่องจากคนท างานส่วนใหญ่ไม่มีเวลาในการอยู่กับครอบครัว 
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ตาราง 3 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยด้านครอบครัว 
ปัจจัยด้านครอบครัว ระดับความพีงพอใจ จ านวน 

(n=16,510) น้อยถึงน้อย
ที่สุด 

ปานกลาง มากถึงมาก
ที่สุด 

- ความเพียงพอของเวลาอยู่กับ
ครอบครัว 

42.2 35.7 22.1 100.0 

- ความเพียงพอของการท ากิจกรรม
ร่วมกับคนในครอบครัว 

35.9 37.6 26.5 100.0 

- ความสุขโดยรวมกับครอบครัว 6.0 21.2 72.8 100.0 
 

จากผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับสมดุลชีวิตและการท างานของคนท างานองค์กรใน
ประเทศไทยอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.49) โดยจ านวนชั่วโมงท างานเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 9-10 ชม. ถือว่าอยู่
ในระดับดี จ านวนชั่วโมงพักผ่อนเฉลี่ยต่อวัน อยู่ระหว่าง 1-2 ชั่วโมง การท างานตรงตามวุฒิการศึกษาอยู่ใน
ระดับปานกลาง และความยืดหยุ่นในการท างาน อยู่ในระดับน้อย จากตาราง 4 

 

ตาราง 4 ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยทางด้านสมดุลชีวิต 

ปัจจัยทางด้านสมดุลชีวิต ค่าเฉลี่ย (S.D.) 

จ านวนชั่วโมงท างานเฉลี่ยต่อวัน 2.49 (0.89) 
จ านวนชั่วโมงพักผ่อนเฉลี่ยต่อวัน 2.60 (1.01) 
ท างานตรงตามวุฒิการศึกษา 2.50 (1.18) 
ความยืดหยุ่นในการท างาน 2.00 (1.08) 

ภาพรวม 2.49 (0.53) 
  

การวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) 
จากการทบทวนวรรณกรรมจากการทบทวนความหมาย แนวคิด และทฤษฎี ของปัจจัยที่มีความ

เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในครอบครัวกับสมดุลชีวิตและการท างานของคนท างานองค์กรในประเทศไทยซึ่ง
ประกอบไปด้วยปัจจัยทางด้านประชากรเศรษฐกิจและสังคม และปัจจัยสมดุลชีวิตและการท างาน ซึ่งจะใช้สถิติ
Multiple Linear Regression Analysisสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

ปัจจัยด้านประชากร เศรษฐกิจและสังคม พบว่า อายุ เพศระดับการศึกษามีอิทธิพลต่อสมดุลชิวิต โดย
เพศชายมีสมดุลชีวิตและการท างานมากกว่าเพศหญิงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ระดับการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษา/ปวช. มีสมดุลชีวิตและการท างานที่ดีกว่าปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.001 และเมื่อคนท างานในองค์กรมีอายุเพ่ิมมากขึ้น จะมีสมดุลชีวิตและการท างานที่น้อยลง
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ไปด้วย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ส่วนสถานภาพสมรสยังมีอิทธิพลต่อสมดุลชีวิตและการท างาน
ของคนท างานอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.003 โดยสถานภาพโสดมีอิทธิพลต่อสมดุลชีวิตและ
ความสุขของคนท างานมากกว่าคนที่แต่งงานแล้ว  นอกจากนี้ ยังพบว่า คนท างานที่มีรายได้ตั้งแต่ 20,001 
บาทข้ึนไป มีสมดุลชีวิตที่ดีกว่าคนที่มีรายได้ต่ ากว่า  

ในขณะที่ปัจจัยลักษณะงาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า คนที่ไม่เคยมีประสบการณ์การเปลี่ยนงาน/ 
ลาออก/ ย้ายงาน มีสมดุลชีวิตมากกว่าคนที่เคยเปลี่ยนงาน/ ลาออก/ ย้ายงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.001 

ในขณะเดียวกัน เมื่อมาพิจารณาถึงปัจจัยด้านครอบครัว ที่เป็นปัจจัยแสดงความสัมพันธ์ในครอบครัว
ได้เป็นอย่างดีพบว่า มีอิทธิพลต่อสมดุลชีวิตและการท างานของคนท างานในประเทศไทยในเชิงบวก ได้แก่ 
ความเพียงพอของเวลาอยู่กับครอบครัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 

 
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณปัจจัยความสัมพันธ์ในครอบครัวกับสมดุลชีวิตและการท างานของ
คนท างานองค์กรในประเทศไทย 

ตัวแปร B Std. Error t sig 
 ค่าคงที่ 2.870 .029 99.335 .000 
อายุ -.006 .001 -9.538 .000 
เพศหญิง -.050 .009 -5.704 .000 
การศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. .108 .009 11.867 .000 
สถานภาพสมรส (โสด) .027 .009 2.929 .003 
รายได้ (ต่ ากว่า 20,000 บาท) -.193 .011 -17.639 .000 
ลักษณะงาน (ส านักงาน) .015 .014 1.103 .270 
ระยะเวลาท างานปัจจุบัน (ไม่เกิน 
2 ปี) 

-.005 .010 -.506 .613 

สถานภาพการจ้างงาน (ประจ า) -.019 .011 -1.738 .082 
ประสบการณ์การเปลี่ยนงาน/ 
ลาออก/ ย้ายงาน (ไม่เคยเปลี่ยน) 

-.032 .009 -3.728 .000 

ความเพียงพอของเวลาอยู่กับ
ครอบครัว  

-.063 .010 -5.987 .000 

ความเพียงพอของการท ากิจกรรม
ร่วมกับคนในครอบครัว 

-.015 .011 -1.409 .159 

ความสุขโดยรวมกับครอบครัว .009 .018 .520 .603 
N = 16,510 F = 46.330 (p-value = 0.001  )df = 12                Adjusted R2 = .033 
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สรุปและอภิปรายผล 
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในครอบครัวกับสมดุลชีวิตและการท างานของคนท างานองค์กรใน

ประเทศไทย กลุ่มเป้าหมายของการศึกษาคือ คนท างานในองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ใน
ประเทศไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากโครงการการพัฒนาสร้างเสริมความสุข
คนท างานเพ่ือความยั่งยืน โดยด าเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนท างานแห่งประเทศไทย” ภายใต้
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในรอบปีที่ 2559 เป็นจ านวนทั้งสิ้น 16,510 คน ท าให้
เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เรื่องการจัดการสมดุลชีวิตและการท างานของคนไทยนั้น มีความสัมพันธ์กันกับปัจจัย
ด้านประชากร เศรษฐกิจและสังคม และปัจจัยด้านลักษณะงาน และปัจจัยด้านครอบครัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวกับสมดุลชีวิตและการท างานของคนท างาน
องค์กรในประเทศไทยกับกลุ่มตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยประชากร เศรษฐกิจและสังคมได้แก่ อายุ เพศ
ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์ต่อสมดุลชีวิตและการท างาน โดยเพศชายมีสมดุลชีวิตและการท างานมากกว่า
เพศหญิง ระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา/ปวช. มีสมดุลชีวิตและการท างานที่ดีกว่าปริญญาตรีและสูงกว่า
ปริญญาตรี และที่น่าสนใจไปมากกว่านี้คือ เมื่อคนท างานในองค์กรมีอายุเพ่ิมมากขึ้น กลับพบว่า มีสมดุลชีวิต
และการท างานที่น้อยลงไปด้วย ตรงนี้ถือเป็นประเด็นที่น่าสนใจ เพราะสอดคล้องกับภาวิณี แสนวัน (2557) 
และจุฑาภรณ์ หนูบุตร (2554) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาปัจจัยด้านส่วนบุคคล และปัจจัยด้านสังคม ที่มีผลต่อ
ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานของพนักงานในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ปัจจัยด้านส่วนบุคคลโดย
ภาพรวมมีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานของพนักงานในเขตกรุงเทพมหานครยกเว้นเพศ 
สถานภาพสมรส ส่วนสถานภาพสมรสยังมีอิทธิพลต่อสมดุลชีวิตและการท างานของคนท างานอย่างมีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.003 โดยสถานภาพโสดมีอิทธิพลต่อสมดุลชีวิตและความสุขของคนท างานมากกว่า
คนที่แต่งงานแล้ว  นอกจากนี้ ยังพบว่า คนท างานที่มีรายได้ตั้งแต่ 20,001 บาทขึ้นไป มีสมดุลชีวิตที่ดีกว่าคนที่
มีรายได้ต่ ากว่า 

เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยลักษณะงาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีเพียงตัวแปรเดียวที่มีอิทธิพลต่อ
สมดุลชีวิตและการท างานของคนท างานอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 นั่นก็คือคนที่ไม่เคยมี
ประสบการณ์การเปลี่ยนงาน/ ลาออก/ ย้ายงาน มีสมดุลชีวิตมากกว่าคนที่เคยเปลี่ยนงาน/ ลาออก/ ย้ายงาน 
การค้นพบตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ค่อนข้างน่าสนใจเนื่องจากการทบทวนวรรณกรรมการเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ยังไม่พบเอกสารที่กล่าวถึงตัวแปรในลักษณะนี้มาก่อน จึงท าให้เกิดความน่าสนใจของ
ประเด็นใหม่ในสังคม ที่เห็นได้ชัดจากการเปลี่ยนแปลงทางบริบททางประชากร สังคม การเมือง เศรษฐกิจ 
และวัฒนธรรม ที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคนท างานในประเทศไทยไปอย่างช้า ๆ  

ในขณะเดียวกัน เมื่อมาพิจารณาถึงปัจจัยด้านครอบครัว ที่เป็นปัจจัยแสดงความสัมพันธ์ในครอบครัว
ได้เป็นอย่างดีค้นพบว่า มีอิทธิพลต่อสมดุลชีวิตและการท างานของคนท างานในประเทศไทยในเชิงบวก ได้แก่ 
ความเพียงพอของเวลาอยู่กับครอบครัว ประเด็นที่ส าคัญที่พบในการศึกษาครั้งนี้คือ สมดุลชีวิตเกี่ยวข้องกับ
เวลาโดยตรง ทั้งสมดุลของการมีเวลาส่วนตัวที่ได้ท ากิจกรรมที่ชอบ ได้ดูแลตัวเอง และรวมไปถึงการมีเวลาดูแล
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ครอบครัวอีกด้วยซึ่งสอดคล้องกับ Greenhaus และคณะ (2003) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
สมดุลการท างานกับครอบครัวและคุณภาพชีวิตของพนักงานจัดการบัญชีสาธารณะ พบว่า บุคคลที่ทุ่มเทเวลา
ให้กับครอบครัวมาก จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าคนที่ทุ่มเทเวลาให้กับการท างานมาก และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันและความพึงพอใจ 

การค้นพบประเด็นที่หลากหลายและน่าสนใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ในครอบครัวกับ
สมดุลชีวิตและการท างานของคนท างานองค์กรในประเทศไทยนั้น เป็นประโยชน์อย่างมากในการที่ช่วยให้คน
ในวัยท างาน ไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ได้ตื่นตัว และให้ความส าคัญกับการบริหาร
ชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว การเข้าสังคม-พบปะเพ่ือนฝูง และการบริหารงาน ให้เกิดความสมดุล ไม่ควรทุ่มเท
ด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไป นอกจากนี้ องค์กรต่าง ๆ ควรส่งเสริมสมดุลชีวิตของบุคลากรในองค์กร ให้มีความ
สมดุลด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นภาระงานที่เหมาะสม สวัสดิการ การเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ที่เหมาะสม หรือ
แม้กระท่ังสภาพแวดล้อมในท่ีท างาน ก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเครียดหรือความผ่อนคลายได้เช่นเดียวกัน 
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Medical and Health [1] 

การแพทย์และสุขภาพ 
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มานุษยวิทยาการแพทย์ไทยกับมายาคติในการศึกษาการแพทย์พื้นบ้าน* 
Thai medical anthropology and Myths in researches on folk medicine 

 
ชัชชล อัจนากิตติ1 

 
บทคัดย่อ 

 เมื่อแนวคิดพหุลักษณ์ทางการแพทย์เริ่มแพร่หลายในแวดวงมานุษยวิทยาการแพทย์ไทยตั้งแต่
ทศวรรษ 2530 การศึกษาการแพทย์พ้ืนบ้านซึ่งเป็นระบบการแพทย์ที่แตกต่างจากการแพทย์สมัยใหม่ก็
ได้รับความสนใจมากขึ้น แต่งานส่วนใหญ่มักจะให้ความสนใจกับรายละเอียดการรักษาโรค ความเชื่อ เวท
มนต์คาถา และพิธีกรรมที่แตกต่างกันไปตามบริบทท้องถิ่นและชาติพันธุ์  สะท้อนให้เห็นมายาคติใน
การศึกษาการแพทย์พื้นบ้านที่มุ่งขับเน้นมิติทางวัฒนธรรมของการแพทย์พ้ืนบ้านในฐานะท่ี “เป็นอื่น” (the 
other) จากการแพทย์แผนปัจจุบัน ภายใต้มายาคติดังกล่าว การศึกษามีแนวโน้มที่จะมองการแพทย์
พ้ืนบ้านอย่างไม่มีพลวัตร แยกขาดจากสังคมและความรู้สมัยใหม่ และหมกมุ่นอยู่กับรายละเอียดทาง
วัฒนธรรมและพิธีกรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจ (exotic) จนละเลยการศึกษาการพัฒนาการแพทย์พ้ืนบ้านด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งๆ ที่กระบวนการดังกล่าวด าเนินมาตั้งแต่ทศวรรษ 2520 ทั้งยังมีบทบาท
ส าคัญที่ท าให้ความรู้และการปฏิบัติทางการแพทย์พ้ืนบ้านยังคงมีที่ทางอยู่ในสังคมร่วมสมัย 
 
ค าส าคัญ: มานุษยวิทยาการแพทย์, การแพทย์พ้ืนบ้าน, พหุลักษณ์ทางการแพทย์ 
 

Abstract 

 As the concept of Medical Pluralism has been prevalent since 1987, at the dawn 
of medical anthropology in Thailand, the studies of folk medicine has received much 
attention. However, most works focus heavily on the details of healing practices, magic 
and rituals. Being too obsessed with the cultural dimensions, studies reflect the myths 
that folk medicine naturally considered as “other” from biomedicine. Under the illusion. 
Studies tend to look at folk medicine without dynamic, automatically ignore the 
development of folk medicine with science and technology, although the process has 

                                                           
* บทความนี้เป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์เรื่อง “หมอพื้นบ้านในยุคโรคไร้เช้ือเรื้อรัง: การร่วมสร้างความรู้และการปฏิบัติทาง
การแพทย์ไทย ทศวรรษ 2520-2550” โดยมี อ.ดร.สายพณิ ศุพุทธมงคล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ 
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานษุยวิทยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,  
Email: chutchon9@hotmail.com 

mailto:chutchon9@hotmail.com
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been taking place since the 1977 and playing an important role to make folk medicine 
still available in contemporary society. 
 
Keywords: medical anthropology, folk medicine, medical pluralism 
 
 
บทน า 

แม้ว่าการบันทึกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและพฤติกรรมของมนุษย์เกี่ยวกับสุขภาพจะมีมา
ยาวนานควบคู่กับการเกิดขึ้นของวิชามานุษยวิทยาตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 แต่มานุษยวิทยาการแพทย์
เพ่ิงเป็นสาขาวิชาที่ก่อตัวในแวดวงมานุษยวิทยาตะวันตกช่วงทศวรรษ 1960 หรือประมาณพุทธศตวรรษ 
2500 ภายใต้บริบทโลกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง การพัฒนาระบบสาธารณสุขเป็นภารกิจเร่งด่วนทั้งใน
ระดับประเทศและระดับโลก มิติทางสังคมและวัฒนธรรมของการดูแลสุขภาพและการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
กลายเป็นส่วนส าคัญในการศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบสาธารณสุข นั่นท าให้มานุษยวิทยาการแพทย์มีที่ทางและ
ค่อยๆ เติบโตจนกระท่ังเข้ามาในประเทศไทยในทศวรรษ 2520  

การหันมาศึกษามิติทางสังคมและวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพท าให้ระบบการแพทย์ท้องถิ่นและ
การแพทย์แผนโบราณกลับมาได้รับความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อิทธิพลของแนวคิดพหุลักษณ์ทาง
การแพทย์ซึ่งเสนอว่าในสังคมหนึ่งๆ ไม่มีระบบการแพทย์ใดที่สามารถบ าบัดรักษาหรือเป็นทางออกเพียง
หนึ่งเดียวของผู้คน การดูแลสุขภาพและการรักษาโรคย่อมประกอบด้วยระบบการแพทย์ที่แตกต่าง
หลากหลายแนวคิดนี้เปิดทางให้การศึกษาระบบการแพทย์พ้ืนบ้านได้รับความนิยมและแพร่หลายตั้งแต่
ทศวรรษ 2530  

นับเป็นเวลาเกือบ 30 ปีที่แวดวงมานุษยวิทยาการแพทย์ไทยสนใจศึกษาระบบการแพทย์พ้ืนบ้าน 
บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะทบทวนงานศึกษาที่ใช้แนวคิดและวิธีวิทยาทางมานุษยวิทยาการแพทย์ใน
การศึกษาระบบการแพทย์พ้ืนบ้าน งานวิจัยที่ศึกษาเป็นวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตจ านวน 11เรื่อง 
ครอบคลุมตั้งแต่ทศวรรษ 2530 - 2550 งานชิ้นศึกษาระบบการแพทย์พ้ืนบ้านและหมอพ้ืนบ้านในพ้ืนที่
แตกต่างกันไปท้ังในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้

ผู้เขียนแบ่งการน าเสนอออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก มานุษยวิทยาการแพทย์ไทยกับการศึกษา
การแพทย์พ้ืนบ้านว่าด้วยพัฒนาการของมานุษยวิทยาการแพทย์ โดยเฉพาะการศึกษาการแพทย์พ้ืนบ้าน
และลักษณะ (characteristics) ของการแพทย์พ้ืนบ้านที่ถูกศึกษาและน าเสนอในแวดวงมานุษยวิทยา
การแพทย์ไทย ส่วนที่สอง เส้นทางการพัฒนาการแพทย์พ้ืนบ้านว่าด้วยประวัติศาสตร์ของการพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้านซึ่งทั้งภาครัฐและเอกชนต่างเข้ามามีบทบาท โดยเฉพาะการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาให้ทันสมัยซึ่งส่งผลต่อที่ทางของการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
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แผนไทยในปัจจุบัน และส่วนสุดท้าย มายาคติในการศึกษาการแพทย์พื้นบ้านว่าด้วยมายาคติและช่องว่างที่
เกิดข้ึนจากการศึกษาการแพทย์พ้ืนบ้านที่ผ่านมา พร้อมทั้งน าเสนอแนวโน้มและทิศทางในอนาคต 
 
มานุษยวิทยาการแพทย์ไทยกับการศึกษาการแพทย์พื้นบ้าน  

มานุษยวิทยาเติบโตในแวดวงสังคมศาสตร์ไทยในช่วงปลายทศวรรษ 2490 ในระยะนั้นยังไม่มี
งานที่สนใจศึกษาการแพทย์พ้ืนบ้านโดยตรง หากแต่เป็นงานที่ศึกษาสังคมชาวนา โครงสร้างสังคม ความ
เชื่อและพิธีกรรม เช่น ความเชื่อเรื่องผีปู่ตาและผีบรรพบุรุษที่สามารถขจัดปัดเป่าความทุกข์ ความเจ็บป่วย 
หรือโรคระบาดในหมู่บ้าน ต่อมาในช่วงทศวรรษ 2510-2520 มานุษยวิทยายังคงสนใจศึกษาสังคมชาวนา 
แต่ก็เริ่มมีงานที่สนใจระบบการแพทย์และการดูแลสุขภาพเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่บุคลากรด้าน
สุขภาพต้องพบเจอกับปัญหาสาธารณสุขในชนบท ซึ่งความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่เพียงพอต่อการ
ท าความเข้าใจและแก้ไขปัญหาจนกระทั่งทศวรรษ 2530 เริ่มมีการน าเสนอแนวคิดพหุลักษณ์ทางการแพทย์ 
(medical pluralism) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการศึกษาระบบการแพทย์พ้ืนบ้าน (ชยันต์: 18-24) 

แนวคิดพหุลักษณ์ทางการแพทย์เสนอว่าในสังคมหนึ่งๆ ย่อมประกอบด้วยระบบการแพทย์ที่
แตกต่างหลากหลายด ารงอยู่ร่วมกัน แม้ว่าในโลกสมัยใหม่ การแพทย์แผนปัจจุบันดูเหมือนจะเป็นระบบ
การแพทย์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางไปทั่วโลก แต่ก็ไม่สามารถผูกขาดหรือแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ให้กับผู้คนได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แต่ละสังคมจึงมีระบบการแพทย์อยู่มากกว่าหนึ่งระบบ เพราะผู้คนใน
แต่ละสังคมต่างมีความแตกต่างหลากหลาย ค่านิยม ความคิด ความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพจึงผันแปรตาม
วัฒนธรรม ที่ส าคัญ ความเจ็บป่วยและสุขภาพเป็นเรื่องสลับซับซ้อน เป็นปรากฏการณ์ทางชีววัฒนธรรม 
(biocultural phenomenon) ล าพังความรู้และการเยียวยารักษาด้วยการแพทย์สมัยใหม่ซึ่งอาศัยความรู้
ทางวิทยาศาสตร์แต่เพียงอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอ (โกมาตร, 2549: 6) อย่างไรก็ด ี 

แนวคิดดังกล่าวก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามุ่งสนใจพฤติกรรมและการให้ความหมายทางสุขภาพใน
บริบททางวัฒนธรรมหนึ่งๆ จนมีแนวโน้มที่จะไม่ตั้งค าถามและไม่แสดงให้เห็นความขัดแย้งหรือความไม่ลง
รอยภายในวัฒนธรรมนั้นๆ และมักไม่แสดงความเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจและการเมืองภายนอก (ชยันต์
, 2551: 24) 

งานวิจัยการแพทย์พ้ืนบ้านในแวดวงมานุษยวิทยาการแพทย์ไทยล้วนแล้วแต่ใช้แนวคิดพหุลักษณ์
ทางการแพทย์เป็นฐานในการศึกษาระบบการแพทย์พ้ืนบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ โดย
ผู้เขียนได้เลือกศึกษางานวิจัยระดับมหาบัณฑิตทั้งหมด 11 เรื่อง ตั้งแต่ทศวรรษ 2530 มาถึงปัจจุบัน ดัง
ตาราง 
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ที ่ พ.ศ. เรื่อง พื้นที่ศึกษา ผู้แต่ง มหาวิทยาลัย/คณะ 

1 2532 มิติทางสังคมวัฒนธรรมของ
การใช้สมุนไพรในชุมชน: ศึกษา

เฉพาะ กรณีหมู่บ้านหนึ่งใน
จังหวัดยโสธร 

จ.ยโสธร เพ็ญจันทร์ 
ประดับมุข  

มหาวิทยาลัยมหิดล: 
สาขาสังคมศาสตร์
การแพทย์และ
สาธารณสุข คณะ
สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ 

2 2538 หมอเหยา: ผู้รักษาพ้ืนบ้านใน
ชุมชนชาวผู้ไทย 

ชุมชนชาวผู้
ไทย อ.เรณู 
นคร จ.นคร 

พนม 

มาลี  
สิทธิเกรียง

ไกร  

มหาวิทยาลัยมหิดล: 
สาขาสังคมศาสตร์
การแพทย์และ
สาธารณสุข คณะ
สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์  

3 2538 การปรับตัวของการนวด
พ้ืนบ้านใน สังคมชนบท: 

กรณีศึกษาชุมชนแห่ง หนึ่งใน
ภาคเหนือตอนล่าง 

ต าบลเนิน
สว่าง อ.โพธิ์
ประทับช้าง 

จ.พิจิตร 

รุจินาถ  
อรรถสิษฐ 

มหาวิทยาลัยมหิดล: 
สาขาสังคมศาสตร์
การแพทย์และ
สาธารณสุข คณะ
สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์  

4 2538 การด ารงอยู่ของการแพทย์
พ้ืนบ้าน: กรณ ีศึกษาหมู่บ้าน
นาสีดา ต าบลข้าวปุ้น อ าเภอ

กุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี  

หมู่บ้านนาสี
ดา ต.ข้าวปุ้น 
อ.กุดข้าวปุ้น 

จ.อุบล 
ราชธานี 

รุ้งรังษ ี 
วิบูลชัย  

มหาวิทยาลัยมหิดล: 
สาขาวัฒนธรรมศึกษา 
คณะศิลปศาสตร์  

5 2540 การศึกษาองค์ความรู้ทาง
การแพทย์พื้น บ้านล้านนา: 
กรณีศึกษาหมอปิ่นแก้ว ตัน

นวล  

อ.แม่แตง จ.
เชียง 
ใหม่ 

ธวัชชัย 
เทียนงาม  

มหาวิทยาลัยมหิดล: 
สาขาวัฒนธรรมศึกษา 
คณะศิลปศาสตร์  
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6 2540 การแพทย์พื้นบ้านของไทยลื้อ: 
กรณ ีศึกษา บ้านท่าฟ้าเหนือ 
ต าบลสระ อ าเภอ เชียงม่วน 

จังหวัดพะเยา 

บ้านท่าฟ้า
เหนือ ต าบล
สระ อ าเภอ 
เชียงม่วน จ.

พะเยา 

ภรตี  
ถูกจิตร  

มหาวิทยาลัยมหิดล: 
สาขาวัฒนธรรมศึกษา 
คณะศิลปศาสตร์  

7 2544 กระบวนการรักษาโรคเอดส์
ด้วยการแพทย์พ้นบ้าน: 

กรณีศึกษาวัดแห่งหนึ่ง ในภาค
กลาง  

วัดแห่งหนึ่ง
ในภาคกลาง 

นันทนา 
พวงทอง  

มหาวิทยาลัยมหิดล: 
สาขาวัฒนธรรมศึกษา 
คณะศิลปศาสตร์  

8 2550 การแพทย์พื้นบ้านและการดูแล
รักษา โรคของชาวเผ่าลัวะบ้าน
ใหม่สัญเจริญ: กรณีศึกษาบ้าน

ใหม่สัญเจริญ ต าบลป่าถึง 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  

บ้านใหม่สัน
เจริญ ต.ป่า
ถึง อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย 

ณัธกานกุล 
ขัตติยะ  

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย: คณะ
รัฐศาสตร์ ภาควิชา
สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา  

9 2555 ภูมิปัญญาของหมอพ้ืนบ้านใน
ด้านการใช้สมุนไพรในการ

รักษาโรคของอ าเภอบางกล่า 
จังหวัดสงขลา  

อ.บางกล่ า 
จ.สงขลา 

ธรณัส ทอง
ชูช่วย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา: คณะศิลป
ศาสตร์ สาขา
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  

10 2556 ภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้าน 
ของ กลุ่มชาติพันธ์บรู             

บ้านท่าล้ง ต าบลห้วยไผ่ อ าเภอ
โขงเจียม จังหวัด อุบลราชธานี 

บ้านท่าล้ง ต.
ห้วยไผ่ อ.

โขงเจียม จ.
อุบลราชธานี 

บุษราคัม  
ศรีทาเวช  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี: คณะ
ศิลปศาสตร์ สาขา
สังคมศาสตร์เพ่ือการ
พัฒนา  

11 2558 การแพทย์พื้นบ้านกับการ
เยียวยา รักษาความเจ็บป่วย

ทางจิตใจ ในสังคมไทย
ภาคเหนือ 

อ.จอมทอง 
และ 

อ.สันก า 
แพง จ.

เชียงใหม่ 

ณัฐยา  
สมะเวียง 

มหาวิทยาลัยเชียงให
ม่: คณะศิลปศาสตร์ 
สาขาการพัฒนาสังคม  
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ผู้เขียนแบ่งลักษณะ (characteristics) ของการแพทย์พื้นบ้านที่ถูกศึกษาและน าเสนอผ่านงานทั้ง 
11 เรื่อง เป็น 3 ด้าน ได้แก่ หมอพ้ืนบ้าน คนไข้และอาการเจ็บป่วย และวิธีการรักษา เริ่มที่ลักษณะของ
หมอพ้ืนบ้านที่ถูกศึกษาและน าเสนอในงานชิ้นต่างๆ จะมีลักษณะร่วมกัน คือ เป็นผู้สูงอายุหรือผู้อาวุโสที่
เกิดและเติบโตในหมู่บ้าน คุ้นเคยวิถีชีวิตและเป็นเครือญาติของคนในหมู่บ้าน วิชาความรู้ในการรักษาโรคก็
มักเป็นการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษในสายตระกูล หรือไม่ก็ร่ าเรียนจากการติดตามเป็นศิษย์หมอพ้ืนบ้าน
ในหมู่บ้านจนเกิดความช านาญ นอกจากการรักษาโรคภัยไข้เจ็บทางกายแล้วยังสามารถรักษาโรคที่เกิดจาก
สิ่งลี้ลับหรืออ านาจเหนือธรรมชาติ อยู่อย่างสมถะ เป็นผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารี มีคุณธรรม และช่วยเหลือ
ผู้ป่วยโดยไม่ค านึงถึงผลตอบแทน และการเป็นหมอพ้ืนบ้านมักจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบวิชาชีพที่เป็นทางการ  
  ตัวอย่างการน าเสนอลักษณะของหมอพ้ืนบ้านเช่น 

“หมอพ้ืนบ้านที่ยังมีบทบาทเด่นชัดในการรักษาปัญหาสุขภาพของชาวบ้าน ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากคุณสมบัติหมอพ้ืนบ้านที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านศรัทธา เช่น เป็นผู้มีพรหมวิหาร 4 
ส่วนใหญ่ผ่านการบวชเรียน มีข้อปฏิบัติเฉพาะ ซึ่งท าให้มีความแตกต่างจากชาวบ้าน
ทั่วไป แต่ในขณะเดียวกันก็มีสภาพชีวิตทางเศรษฐกิจ อาชีพ การศึกษาไม่แตกต่างจาก
ชาวบ้าน...” (รุ้งรังษี, 2538: 95) 

  ส่วนลักษณะของคนไข้ในงานเหล่านี้มักจะเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านชนบทหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่มี
การศึกษาน้อย มีฐานะยากจน และเชื่อในอ านาจลี้ลับเหนือธรรมชาติ โดยที่คนไข้ส่วนใหญ่จะมาหาด้วย
อาการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ เช่น ปวดท้อง ปวดหัว ไข ้นอกจากอาการเจ็บป่วยเหล่านี้แล้ว ก็จะเป็น
ความเจ็บป่วยที่คนไข้เชื่อว่ามาจากสาเหตุเหนือธรรมชาติ เช่น อาการผีเข้า ถูกไสยศาสตร์ นอกจากนี ้
ยังมีคนไข้อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่เป็นโรคเรื้อรังรุนแรง เช่น เอดส์ มะเร็ง ซึ่งเคยไปรักษาท่ีโรงพยาบาลมา
ก่อนแต่ได้ผลไม่เป็นที่น่าพอใจนัก จึงเลือกมารักษาด้วยการแพทย์พ้ืนบ้านซึ่งได้ผลอย่างน่าอัศจรรย์ 

  ตัวอย่างของการน าเสนอลักษณะคนไข้และความเจ็บป่วย เช่น  
“นางเอ้ือยแสง ค าสร้อย อายุ 56 ปี ได้เล่าว่าป้าป่วยเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ 
ลูกๆ ได้ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลมา 6 วัน และเวลาที่ป้าเอ้ือยแสงปัสสาวะออกมาเป็น
เลือดก้อนด าๆ ซึ่งให้ทางโรงพยาบาลช่วยรักษาก็ไม่หายแถมป้าต้องจ่ายค่ายากับค่ารักษา
ตั้งห้าหกพัน ป้าก็เลยขอหมอกลับมารักษาท่ีบ้านดีกว่า... การรักษาของสล่ายาได้ใช้ยา
สมุนไพรน ามาต้มมีหลายอย่าง... ซึ่งนางเอ้ือยแสงใช้เวลารักษาประมาณ 4-5 วัน พร้อม
ท าบุญส่งเคราะห์ของตัวเอง หลังจากนั้นอาการของโรคก็ค่อยๆทุเลา” (ณัฐกานกุล, 
2550:108-109) 

ขณะที่ลักษณะของวิธีการบ าบัดรักษาโรคของหมอพ้ืนบ้านมีตั้งแต่การใช้ยาสมุนไพร การนวด 
การใช้เวทมนต์คาถาและพิธีกรรม อย่างไรก็ดี แม้ว่าการใช้ยาสมุนไพรและการนวดจะอาศัยความรู้ท้องถิ่น
ซึ่งบางส่วนก็ใช้หลักการและทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทยที่ยึดความสมดุลของธาตุดิน  น้ า ลม ไฟ เส้น
ประธานสิบ รวมทั้งหลักการปรุงยาสมุนไพรที่วางอยู่บนรสของพืชสมุนไพรแต่ละชนิด แต่งานส่วนใหญ่ให้
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น้ าหนักกับรายละเอียดของความเชื่อและขั้นตอนของพิธีกรรมที่เหนือธรรมชาติ ซึ่งในงานบางชิ้นเรียกว่า
เป็นการรักษาเชิงวัฒนธรรม (รุ้งรังษี, 2538: 229; ณัฐยา, 2558: 72) 

ตัวอย่างของการน าเสนอวิธีการรักษาโรค เช่น 
“ก่อนน าตัวยาใส่หม้อยาหมอจะต้องใช้ใบกล้วยน้ า ตัดกะให้ได้ ขนาดพอดีกับก้นหม้อ ตั้ง
หงายขึ้น ลงอักขระด้วยดินสอว่า นะ มะ พะ ทะ วางรองตัวยาที่ก้นหม้อยา...ต่อจากนั้นให้
ภาวนาคาถาว่า โอมกูจะปิดประตูท้ัง 9 ลมในไม่ให้ออกลมนอกไม่ให้เข้า โอมปิดมหาปิด 
ปิดด้วย นะ โม พุทธ ธา ยะ และหลังจากนั้น ให้จัดดอกไม้และจุดธูปเทียนหน้าพระบูชา 
และรูปปั้นหรือรูปหล่อของครูหมอชีวก โกมารภัจจ์ ที่ตั้งไว้ในที่บูชา จุดเทียนขาวอีก 1 
เล่ม ปักไว้ที่ปากหม้อยา ประนมมือ...” (ธรณัส, 2555: 62)  

โดยสรุป การแพทย์พ้ืนบ้านที่ถูกศึกษาและน าเสนอไม่ว่าจะเป็นลักษณะของหมอพ้ืนบ้าน คนไข้
และอาการเจ็บป่วย ตลอดจนวิธีการรักษาที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ทศวรรษ 2530 มักเป็นการศึกษาระบบการแพทย์
พ้ืนบ้านในหมู่บ้านซึ่งแสดงให้เห็นรายละเอียดระดับจุลภาคเสียมากกว่าจะเห็นความสัม พันธ์กับโลก
ภายนอก ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เข้ามาสัมพันธ์กับการพัฒนา
การแพทย์พ้ืนบ้าน ทั้งที่จริงๆ แล้ว กระบวนการฟ้ืนฟูและพัฒนาการแพทย์แผนโบราณระดับชาติซึ่งมี
การแพทย์พ้ืนบ้านเป็นส่วนหนึ่งนั้นได้ด าเนินมาตั้งแต่ทศวรรษ 2520 ซ่ึงผู้เขียนจะได้อธิบายในส่วนต่อไป 
   
เส้นทางการพัฒนาการแพทย์พ้ืนบ้าน 
 หลักฐานลายลักษณ์อักษรเก่าแก่ที่สุดที่แสดงให้เห็นว่าการแพทย์แผนโบราณด ารงอยู่อย่างเป็น
ทางการสามารถสืบกลับไปถึงปี พ.ศ.1998 ท าเนียบศักดินาในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ระบุว่ามีหมอ
หลวงอยู่ในกรมต่างๆ (ประทีป, 2554: 39-43) สมัยนั้นหมอมี 2 กลุ่ม คือ หมอหลวงที่ศึกษาวิชาจากพราหมณ์
และครูที่มีความรู้ท าหน้าที่บ าบัดรักษาโรคในราชส านัก และหมอเชลยศักดิ์ที่ศึกษาต าราด้วยตนเองหรือสืบ
ทอดความรู้มาจากบรรพบุรุษบ าบัดรักษาโรคให้กับชาวบ้าน (สุรเกียรติ, 2530: 30-31) ซึ่งหากจะเรียกว่าหมอ
ชาวบ้านหรือหมอพ้ืนบ้านก็คงไม่ผิดนัก 
 ในปี พ.ศ. 2378 หมอบรัดเลย์เข้ามาในสยามเขามีบทบาทส าคัญในการใช้ความรู้เกี่ยวกับยาฝรั่ง  การ
ผ่าตัด และการปลูกฝีป้องกันทรพิษซึ่งเป็นที่ยอมรับมากขึ้นตั้งแต่รัชกาลที่ 3 จนกระทั่งเข้าสู่สมัยของรัชกาลที่ 
5 โรงพยาบาลศิริราชสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2431 ขณะนั้นผู้ป่วยสามารถเลือกได้ว่าจะใช้การแพทย์แผนโบราณ
หรือการแพทย์สมัยใหม่(ยงศักดิ์, 2550: 72-74) แม้ว่ามีโรงพยาบาล แต่ยังประสบปัญหาขาดแคลนแพทย์ จึงมี
การตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งแรก คือ “โรงเรียนแพทยากร” ในปี พ.ศ.2443 สอนทั้งวิชาแพทย์สมัยใหม่และวิชา
แพทย์แผนไทย (สรรใจ, 2531: 27) 
 เมื่อการแพทย์สมัยใหม่ได้รับความนิยมมากขึ้น การรักษาโดยแพทย์แผนโบราณในโรงพยาบาลศิริราช
ถูกยกเลิกในปี พ.ศ.2447 (โกมาตร, 2550: 207) และต่อมาในปี พ.ศ.2458 ก็ได้ยกเลิกการสอนวิชาแพทย์แผน
โบราณ (สรรใจ , 2531: 27) ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตรา “พระราชบัญญัติ
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การแพทย์ พ.ศ.2466” เพ่ือควบคุมการประกอบโรคศิลปะและกฎเสนาบดีซึ่งออกตามมาในปี พ.ศ.2472 แบ่ง
ผู้ประกอบโรคศิลปะออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทแผนปัจจุบันที่อาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และ
ประเภทแผนโบราณ ซึ่งหมายถึงผู้ประกอบโรคศิลปะที่ไม่ได้อาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
 ระยะนี้หมอไทยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.หมอแผนโบราณที่เรียนภาคทฤษฎีจากสมาคมต่างๆ 
หมอ กลุ่มนี้มักเป็นผู้ที่สอบได้ใบประกอบโรคศิลปะ 2.หมอพ้ืนบ้าน ซึ่งเป็นหมอในชนบทที่สืบทอดความรู้จาก
บรรพบุรุษหรือจากหมอในท้องถิ่นโดยการฝึกปฏิบัติ เรียนจากความรู้ที่บันทึกไว้ในใบข่อยหรือใบลานซึ่งบันทึก
ประสบการณ์การรักษาเฉพาะโรคและยา ไม่มีทฤษฎีทางการแพทย์อย่างเป็นระบบมากนัก เช่น หมอยาต้ม-ยา
ฝน หมอกระดูก หมอต าแย หมอนวด หรือหมอที่รักษาโรคเฉพาะ อาทิ รักษางูกัด รักษาโรคพิษสุนัขบ้า (โก
มาตร, 2550: 119-121) หมอกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ไม่มีใบประกอบโรคศิลปะ (รุจินาถ, 2530: 68) 
 แพทย์แผนโบราณกลายเป็นความรู้นอกสถาบันการแพทย์แห่งชาติจนกระทั่งในทศวรรษ 2520 
องค์การอนามัยโลกประกาศเป้าหมาย “สุขภาพดีถ้วนหน้า ภายใน พ.ศ.2543” (Health for all by the year 
2000) โดยการพัฒนางานสาธารณาสุขมูลฐาน (Primary Health Care; PHC) ในปี พ.ศ.2521จุดเด่นของ
สาธารณสุขมูลฐานอยู่ที่การใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้การแพทย์ท้องถิ่นและคนในชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วม (Cueto, 2004) 
 ในปี  พ .ศ . 2523 ภาคเอกชนร่วมกันก่อตั้ ง “มูลนิธิ ฟ้ืนฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิม” และตั้ ง 
“อายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ์)” ในปี พ.ศ.2525 เพ่ือเป็นโรงเรียนสร้างแพทย์แผนโบราณที่มีความรู้
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตร 3 ปี (สุรเกียรติ, 2530: 49) และเปิด “บวรนิเวศโบราณเวช
กรรม” ขึ้นในปี พ.ศ.2527 เพ่ือรักษาผู้ป่วยและเป็นสถานที่ฝึกงานส าหรับนักศึกษา (โรงเรียนอายุรเวทธ ารง, 
2559: 3-4) และในช่วงเดียวกันก็เกิดโครงการเช่น โครงการสมุนไพรกับการสาธารณสุขมูลฐานโดยความ
ช่วยเหลือขององค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟ ส่วนโครงการฟ้ืนฟูการนวดไทยเพ่ือคลายความปวดเมื่อยและลด
การใช้ยาแก้ปวดเริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2528  (ยงศักดิ,์ 2550: 92-93)  
 หลังจากแพทย์อายุรเวททยอยจบการศึกษาท าให้เกิดการแก้พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรค
ศิลปะ ในปี พ.ศ. 2530 เพ่ือเพ่ิมนิยาม “การประกอบโรคศิลปะแผนโบราณแบบประยุกต์” หมายถึง การ
ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณซึ่งศึกษาโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์ประกอบ ท าให้เกิดการแบ่งผู้ประกอบโรค
ศิลปะแผนโบราณตามกฎหมาย 2 กลุ่ม คือแพทย์แผนโบราณทั่วไปและแพทย์แผนโบราณประยุกต์ ซึ่งแพทย์
กลุ่มหลังต่อเข้าไปท างานในโรงพยาบาลรัฐที่สนใจและจัดสรรงบประมาณของโรงพยาบาลจ้างเอง  เช่น 
โรงพยาบาลวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว (เพ็ญนภา, 2540: 23)  ต่อมาในปี พ .ศ.2536 จึงเกิด “สถาบัน
การแพทย์แผนไทย” เป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผลักดันให้เกิดคลินิกการแพทย์แผน
ไทยในโรงพยาบาลชุมชนเพ่ือให้งบประมาณในการจ้างแพทย์อายุรเวทเข้ามาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลอย่าง
เป็นทางการ (เพ่ิงอ้าง: 24)  
 ขณะที่หมอพ้ืนบ้านยังไม่มีสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมายจนกว่าจะสามารถสอบใบประกอบโรคศิลปะ
ได้ ซึ่งก็มีอุปสรรคอยู่ที่การสอบยึดความรู้จากต าราแพทย์แผนไทยของส่วนกลางเป็นหลัก  และหมอพ้ืนบ้าน
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มักจะไม่ได้จบการศึกษาขั้นสูง ทักษะในการอ่านเขียนจึงไม่คล่องแคล่วนัก ต่อมาสมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่ง
ประเทศไทยเรียกร้องให้แก้ไขร่างพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ เปลี่ยนค าว่า “แผนโบราณ” 
เป็น “แผนไทย” (ยงศักดิ์, 2550: 95) น ามาสู่การตราพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ซึ่ง
เป็นจุดเริ่มต้นของการแบ่งแพทย์แผนไทยตามกฎหมายเป็น 3 กลุ่มได้แก่ 1. แพทย์แผนไทย 2.แพทย์แผนไทย
ประยุกต ์3.หมอพ้ืนบ้าน 
 อย่างไรก็ดี ส าหรับหมอพ้ืนบ้านจะได้รับใบประกอบโรคศิลปะถูกต้องตามกฎหมายก็ต่อเมื่อผ่านการ
รับรองและประเมินจากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยการส ารวจและขึ้นทะเบียน
หมอพ้ืนบ้านอย่างเป็นทางการเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ปัจจุบันมีหมอพ้ืนบ้านที่ขึ้นทะเบียนไว้ แต่ยังไม่ได้รับรอง
ทั้งสิ้น 57,665 คน (พฤษภาคม 2559) และมีหมอพ้ืนบ้านที่ผ่านการรับรองแล้วประมาณ 2,500 คน (กรม
พัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2559: 107-108) 
 ในช่วงเวลาเดียวกัน รัฐบาลก็ได้ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผน
ไทย พ.ศ.2542 ซึ่งก าหนดให้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีอ านาจมีหน้าที่รวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ ต ารับและต ารายาทั่วประเทศเพ่ือจัดท าทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปัจจุบัน
กรมฯขึ้นทะเบียนยาไว้แล้วประมาณ 14,000 ต ารับ (กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 
2559:2) 
 จากการส ารวจและขึ้นทะเบียนหมอพ้ืนบ้านท าให้กรมฯ พบว่า “ภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้านส่วน
หนึ่งสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการสาธารณสุขได้ โดยเฉพาะในกลุ่มโรคหรืออาการที่การแพทย์แผนปัจจุบัน
ยังไม่สามารถรักษาให้ได้ผลดี อาทิ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง อัมพฤกษ์ อัมพาต แผลเปื่อยจากพิษงู 
ตลอดจนการดูแลสุขภาพสูงอายุ เป็นต้น ซึ่งยังคงเป็นปัญหาสุขภาพที่ส าคัญในระบบการแพทย์กระแสหลักของ
ประเทศไทย” (กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2559: 98-99) (ตัวเอนเน้นโดยผู้เขียน) 
 จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเกิดโครงการศึกษาความรู้ในการรักษาโรคไร้เชื้อเรื้อรัง เช่น ในปี พ.ศ.2552 
มีโครงการศึกษาภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้านกับการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน และมีการน าภูมิปัญญาไปใช้
ในโรงพยาบาล หรือการพัฒนายาสมุนไพรจากยาต ารับ เช่น โครงการวิจัยต ารับยารักษามะเร็งของหมอ
พ้ืนบ้านใน 4 ภูมิภาค พบว่ามีต ารับยารักษามะเร็ง 51 ต ารับ จากหมอ 28 คน แต่ต ารับยารักษามะเร็งเต้านม
ของหมอสมยศ สุริยะฉาย จังหวัดชุมพร ได้รับคัดเลือกให้เป็นยาที่มีความโดดเด่นในการรักษามากที่สุดจึงน ามา
ทดลองในห้องปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาต่อไป (กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก , 2559: 
154-159) 
 ทิศทางในอนาคตของการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้านจึงมุ่งไปที่การรักษาโรคเรื้อรังจาก
ความรู้เดิมที่ถูกพัฒนาให้ทันสมัยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์
ภาคปฏิบัติจากการเข้าไปศึกษาหมอพ้ืนบ้านในภูมิภาคต่างๆ ของนักวิทยาศาสตร์ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2556 
กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิด “โรงพยาบาลการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน” ในย่านยศเส กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลดังกล่าวมีความเชี่ยวชาญ
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เฉพาะในการรักษาโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง (ผู้จัดการออนไลน์, 3 เม.ย. 57) 
นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังมีโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยที่รักษาโรคเรื้อรังทั้งหมด 21 แห่งทั่วประเทศ (กรม
พัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 8 ต.ค. 58) 
  
มายาคติในการศึกษาการแพทย์พื้นบ้าน 

 กระบวนการฟ้ืนฟูและพัฒนาการแพทย์แผนไทยซึ่งด าเนินมาตั้งแต่ทศวรรษ 2520 จนถึง ปัจจุบัน
นับเป็นเวลาเกือบ 40 ปี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือส าคัญที่ท าให้การแพทย์พ้ืนบ้านยังคงมีที่
ทางเป็นส่วนหนึ่งของการแพทย์แผนไทยที่กลับมามีชีวิตอีกครั้งในสังคมร่วมสมัย  ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนายา
สมุนไพรจากสูตรต ารับของหมอพ้ืนบ้านจนเป็นยาสมุนไพรในรูปโฉมใหม่ๆ การเข้าไปบันทึกความรู้ในท้องถิ่น 
เปิดโอกาสให้หมอพ้ืนบ้านท างานกับนักวิจัย หรือเปิดพ้ืนที่ให้กับหมอพื้นบ้านในการรักษาคนไข้ในโรงพยาบาล
รัฐ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่มีนัยยะส าคัญอย่างยิ่งต่อการแพทย์
พ้ืนบ้านในไทย  

ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นคู่ขนานไปกับการศึกษาการแพทย์พ้ืนบ้านของแวดวงมานุษยวิทยา
การแพทย์ไทย หากแต่ไม่มีงานศึกษาใดที่ให้ความสนใจศึกษาอย่างจริงจัง แม้จะมีงานบางชิ้นที่กล่าวถึงการ
ปรับตัวของการแพทย์พ้ืนบ้าน แต่ก็แสดงให้เห็นเพียงผิวเผิน เช่น การกินยาสมุนไพรควบคู่ไปกับยาพาราเซตา
มอล การฉีดยา หรือให้น้ าเกลือ (ณัฐกานกุล, 2550: 81) หรือการสอดแทรกค าศัพท์และค าอธิบายที่เป็น
วิทยาศาสตร์ (ณัฐยา, 2558:107-108)  

สาเหตุที่แวดวงมานุษยวิทยาการแพทย์ไทยไม่สนใจศึกษาในประเด็นดังกล่าว ผู้เขียนเห็นว่าเป็นเพราะ
มายาคติซึ่งนักมานุษยวิทยามักจะหมกมุ่นอยู่กับการศึกษาโลกทางวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นภาษา สัญลักษณ์ 
พิธีกรรม ซึ่งสะท้อนการศึกษาที่แบ่งคู่ตรงข้ามระหว่างวัฒนธรรมกับธรรมชาติ และในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกัน นั่น
คือ การแพทย์พ้ืนบ้านกับการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยผู้เขียนสรุปออกมาเป็นตารางเปรียบเทียบ ดังนี้ 

 

การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนปัจจุบัน 

รักษาโรคง่ายๆ หรือโรคเรื้อรัง รักษาโรคติดเชื้อ 

เป็นระบบที่ไม่เป็นทางการ มีระบบที่เป็นทางการ 

ไม่ตัดมิติทางสังคมวัฒนธรรม รักษาองค์รวม เน้นการรักษาเฉพาะด้าน 

สอดคล้องกับวัฒนธรรมชาวบ้าน ไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมชาวบ้าน 

ค่ารักษาแล้วแต่จะให้ หรือเป็นการท าบุญ ค่ารักษาแน่นอนชัดเจน และราคาสูง 

เกี่ยวข้องกับความเชื่อเหนือธรรมชาติ ยึดวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ในเชิงประจักษ์ 
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มายาคติดังกล่าวสอดคล้องกับสิ่ งที่พอล  ฟาร์เมอร์  (1999:101-102) วิพากษ์วิจารณ์ว่านัก
มานุษยวิทยาเอาแต่ศึกษา “วัฒนธรรม” และ “ชุมชน” ด้วยความคิดที่ว่าตนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมนั้นๆ ภายใต้ความสัมพันธ์ที่เท่าเทียม ฟาร์เมอร์เห็นว่านั่นเป็นภาพลวงตา เพราะจริงๆ แล้ว เราต่าง
ก็อยู่ในโลกที่เหลื่อมล้ า แต่นักมานุษยวิทยากลับเห็นแต่ด้านที่ดีงามของวัฒนธรรม เช่น เมื่อศึกษากลุ่มชน
พ้ืนเมืองในเปรู นักมานุษยวิทยาชื่นชมวิถีชีวิตของชนที่สูงซึ่งสืบทอดวัฒนธรรมมาจากบรรพบุรุษชาวอินคา ให้
ความสนใจอย่างมากกับระบบนิเวศ พิธีกรรม และความห่างไกล (remoteness) แทนที่จะสนใจการเชื่อมโยง
กับโลกภายนอก ทั้งๆ ที่ชีวิตของคนพ้ืนเมืองเหล่านี้ต้องอยู่กับความยากจนซึ่งเป็นผลมาจากความรุนแรงเชิง
โครงสร้าง 

ในกรณีนี้ก็ไม่ต่างกัน ผู้เขียนเห็นว่าการหมกมุ่นอยู่กับวัฒนธรรมของนักมานุษยวิทยาการแพทย์ไทย
ท าให้ละเลยที่จะสนใจความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่เกิดขึ้นกับระบบการแพทย์พ้ืนบ้าน  การศึกษา
การแพทย์พ้ืนบ้านที่ผ่านมาเป็นการศึกษาที่เห็นเฉพาะรายละเอียดทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปในแต่ละ
ท้องถิ่น แต่ยังไม่มีการเชื่อมโยงกับความเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างที่เกิดขึ้นกับระบบการแพทย์ไทย เรา
ไม่เคยเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนปัจจุบันที่เกิดขึ้น
จากการพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะนักมานุษยวิทยามัวแต่สนใจและขับเน้นเฉพาะ
คุณลักษณะของการเป็นระบบการแพทย์เชิงวัฒนธรรม 
 
สรุป 

ทศวรรษ 2530 แนวคิดพหุลักษณ์ทางการแพทย์เริ่มได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในแวดวง
มานุษยวิทยาการแพทย์ไทย เป็นส่วนให้เกิดการศึกษาระบบการแพทย์พ้ืนบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งผู้เขียนได้
เลือกงานวิจัยในระดับมหาบัณฑิตจ านวน 11 เรื่องพบว่าการแพทย์พื้นบ้านถูกศึกษาแลน าเสนอในฐานะที่เป็น
การแพทย์เชิงวัฒนธรรม สนใจความเชื่อและพิธีกรรมเป็นหลัก ขณะเดียวกันก็มักน าเสนอระบบการแพทย์
พ้ืนบ้านที่ตัดขาดจากโลกภายนอก ห่างไกลจากสังคมและความรู้สมัยใหม่ และมองการแพทย์พื้นบ้านอย่างไม่
มีพลวัตร  

แม้ว่ากระบวนการพัฒนาการแพทย์พ้ืนบ้านและเทคโนโลยีเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ทศวรรษ 2520 และมีผล
ต่อความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงการของการแพทย์พ้ืนบ้านในสังคมไทยร่วมสมัยอย่างมีนัยส าคัญ  แต่ภายใต้
มายาคติของนักมานุษยวิทยาที่มักจะสนใจโลกทางวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นภาษา สัญลักษณ์ หรือพิธีกรรม จึง
ท าให้นักมานุษยวิทยาละเลยที่จะศึกษาความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่เกิดขึ้นกับการแพทย์พ้ืนบ้าน  
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การสูญเสียอวัยวะจากการท างานของแรงงาน:  
ความทุกข์ระดับบุคคล หรือความทุกข์ทางสังคม?* 

Losing Organs of Thai Workers: Personal Suffering or Social Suffering?  
 

วิทยา  ไชยดี1 ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์2 
 

บทคัดย่อ 

 การประสบเหตุจากการท างานเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรม แม้ใน
ระยะหลังจะมีแนวโน้มลดลงแต่จ านวนของผู้ประสบเหตุที่ต้องสูญเสียอวัยวะ ทุพลภาพ และเสียชีวิตยังคงสูง
อยู่ เหตุใดความทุกข์ของแรงงานที่ประสบเหตุจึงถูกผลิตซ้ าอย่างต่อเนื่อง ปรากฏการณ์นี้ถูกท าให้เป็นเรื่องปกติ 
(Normalization) ด้วยค าว่า ‘อุบัติเหตุ’ ที่เป็นเพียงเรื่องระดับบุคคลหรือไม่ ที่ค าอธิบายถูกจ ากัดอยู่เพียง
ความประมาทเลินเล่อหรือเรื่องเหนือธรรมชาติ (เคราะห์ ดวงตก ชะตากรรม กรรมเก่าฯ) ‘อ านาจ’ (power) 
หรือ ‘แรงผลัก’ (force) ของสังคม วัฒนธรรม การเมือง หรือเศรษฐกิจ มีส่วนร่วมในผลิตความทุกข์ให้แก่
แรงงานหรือไม่ อย่างไร การขยายประสบการณ์ส่วนบุคคลสู่ระดับประสบการณ์ของสังคม อาจช่วยให้เห็น
แนวทางในการป้องกันหรือลดการบาดเจ็บหรือสูญเสียอวัยวะจากการท างานได้อย่างรอบด้านมากข้ึน บทความ
นี้มุ่งเติมเต็มมุมมองในมิติทางสังคมและวัฒนธรรมให้กับประเด็นด้านอาชีวอนามัย โดยเริ่มจากการน าเสนอ
ภาพรวมและแนวโน้มของอุบัติการณ์การบาดเจ็บจากการท างาน ผลกระทบและความทุกข์ของแรงงานผู้
สูญเสียอวัยวะจากการท างานในแง่มุมต่างๆ ปัจจัยเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความทุกข์ รวมทั้งสังเคราะห์ช่องว่างของ
ความรู้ในการอธิบายปรากฏการณ์ความทุกข์ของแรงงานผู้ประสบเหตุผ่านแนวคิด “ความทุกข์ทางสังคม”  
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Abstract 

 Workplace accidents are a phenomenon which co-occurs with industrial 
developments. Lately, even though accidents are decreasing, a number of victims with 
losing organs, disabilities, and death is still high. Regarding to this, it leads to the questions 
that: 1) why this type of the workers’ suffering is remaining continuously,  
2) whether it is viewed as normalization as an accident from a personal aspect, 3) whether 
the explanations are associated with carelessness, a belief in the supernatural (unfortunate, 
destiny, or one’s past deeds), power, and the forces of society, culture, tradition and politics 
are created this type of suffering and how they are associated with. Therefore, to expand 
the personal experience of this phenomenon to the social context can be useful to prevent 
from the phenomenon. This current research aims to fulfill the further discussion on social 
and cultural dimensions relating to occupational safety and health. The research presents 
the overviews and trends of workplace accidents, their impacts, the workers’ suffering in 
losing organs, and the causal factors found in the phenomenon in details and various 
aspects. The research also synthesize knowledge gaps for elucidating the phenomenon by 
using the notion of “social suffering”. 
 
Keywords: workers, losing organs from work, social suffering, power 
 
 
บทน า 
 ความทุกข์ทางสังคม (Social suffering) มักเป็นปัญหาที่สังคมมองข้ามเนื่องจากเป็นความรุนแรงที่
แอบแฝงอยู่ในวิถีชีวิตประจ าวันของผู้คนจนดูเป็นเรื่องปกติ เป็นความรุนแรงแบบละมุนละม่อมเพราะเป็นวิถี
ชีวิตในวัฒนธรรมหรือเป็นความรู้ที่เราคุ้นชินท าให้เรามองความรุนแรงไม่ออก (สุชาดา ทวีสิทธิ์, 2555, น. 226) 
ซึ่งถูกผลิตขึ้นโดยโครงสร้างทางสังคม เช่น สถาบันเศรษฐกิจการเมือง สถาบันปกครอง สถาบันการแพทย์ หรือ
แม้กระทั่งองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ผ่านรูปแบบของปฏิบัติการทางวาทกรรม เช่น ความรู้ ความจริง และ
อ านาจ (มาลี สิทธิเกรียงไกร, 2551) ประเด็นปัญหาเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะเป็นจุดเล็กๆ ที่สังคมมักมองข้าม แต่เป็น
สิ่งที่อยู่ในสังคมมาโดยตลอดจนกลายเป็นพยาธิสภาพทางสังคม (social pathology) (Kleinman, Das, and 
Lock 1997, p.x) ความทุกข์ทางสังคมปรากฏในหลากหลายรูปแบบ และรูปแบบหนึ่งที่เป็นผลพวงจากการ
พัฒนาอุตสาหกรรมซึ่งไม่ได้รับความสนใจมากนัก คือ ทุกข์ของแรงงานภาคอุตสาหกรรม 
 ปรากฏการณ์การสูญเสียอวัยวะจากการท างานไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใหม่ แต่ปรากฏการณ์นี้มีมา
ตั้งแต่การเริ่มพัฒนาระบบอุตสาหกรรมในประเทศ และก่อตัวเพ่ิมมากขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
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ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2551 - 2559) พบว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมของไทยมี
แนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้นเป็นล าดับ มีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมมากถึง 11,425 โรงงาน และมีจ านวน
พนักงานเพ่ิมขึ้นเพ่ือการตอบสนองก าลังการผลิตมากถึง 227,600 คน ทั้งนี้เป็นไปเพ่ีอรองรับการเกิดขึ้นของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community [AEC]) และการแข่งขันทางเศรษฐกิจใน
ตลาดโลก (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2560) ท าให้เกิดการแข่งขันในภาคการผลิตอย่างเข้มข้น แม้ในระยะหลัง
อัตราการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการท างานมีจ านวนลดลง แต่อัตราการสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ 
และการบาดเจ็บที่รุนแรงจนถึงข้ันเสียชีวิตไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก จากรายงานสถิติการบาดเจ็บจากการท างาน
ในช่วง 5 ปีล่าสุด (พ.ศ.2555 – 2559) พบว่า ในแต่ละปีมีผู้บาดเจ็บจากการท างานนับแสนคน ในจ านวนนี้มีผู้
ที่เสียชีวิตและต้องทนทุกข์ทรมานในระยะยาวจากการการสูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพหลายพันคนต่อปี และ
กลุ่มผู้ควบคุมและผู้ปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรในโรงงานเป็นกลุ่มที่ประสบอุบัติเหตุสูงสุด (ส านักงานกองทุนเงิน
ทดแทน, 2559)  การบาดเจ็บจากการท างานน ามาซึ่งความสูญเสียทั้งในระดับบุคคลและระดับประเทศใน
หลากหลายมิติ ทั้งในรูปแบบที่ประเมินได้และประเมินไม่ได้ โดยเฉพาะผู้ที่สูญเสียอวัยวะและกลายเป็นผู้พิการ 
นอกจากผลกระทบด้านสุขภาพแล้ว ยังกระทบต่อบทบาทในครอบครัว สังคม (ธภัคนันท์ อินทราวุธ และคณะ, 
2554) การท างาน ฐานะทางเศรษฐกิจ (ศริศักดิ์ สุนทรไชย , 2547) และด้านจิตใจ (เบญจวรรณ วงศ์ปราชญ์ , 
2557; อมรพันธ์ และคณะ, 2558) ซึ่งการสูญเสียบุคลิกภาพแบบเฉียบพลัน มีผลต่อภาวะจิตใจมากกว่าผู้พิการ
มาแต่ก าเนิด (ทิพย์สุดา ส าเนียงเสนาะ , 2556) นอกจากนี้ ผู้ประสบเหตุยังถูกสังคมตีตราด้วยค านิยาม
เอกลักษณ์ใหม่ว่าเป็น ‘คนพิการ’ ซึ่งส่งผลต่อการด ารงชีวิตและตัวตนในสังคม (ทิพาภรณ์ เยสุวรรณ์ และคณะ, 
2555) การบาดเจ็บจากการท างานยังสร้างความสูญเสียในด้านก าลังคนในการผลิต งบประมาณในการ
รักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การชดเชย และกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม (อมรพันธ์ อัจจิมาพร และ
คณะ, 2558) ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแรงงานผู้ประสบเหตุแม้จะมีการดูแลและชดเชยตามกฎหมาย แต่ก็เป็น
เพียงการช่วยบรรเทาความรุนแรงของปัญหาได้ในระดับหนึ่งและภายในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น อีกทั้งยังพบ
กรณีการยื่นอุธรณ์ร้องทุกข์ต่อปัญหาความไม่เป็นธรรมซึ่งเกิดจากระบบการชดเชยที่ไม่ครอบคลุมและเพียงพอ
ต่อความสูญเสียในด้านอ่ืนๆ เช่น จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งผู้ประสบเหตุต้องเผชิญกับชะตาชีวิตหลัง
สูญเสียอวัยวะไปตลอดช่วงชีวิตที่เหลืออยู่ (สุสัณหา ยิ้มแย้ม, 2551) 
 ประเด็นการบาดเจ็บจากการท างานมักถูกอธิบายด้วยมุมมองด้านอาชีวอนามัย ซึ่งมีฐานมาจากการ
สร้างแนวคิดทฤษฎี และทดสอบอย่างเป็นระบบและวัตถุวิสัยด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นอธิบาย
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุว่าเป็นผลมาจากพฤติกรรมการปฏิบัติงานของแรงงานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe 
action) และสภาวะแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe condition) เช่น เครื่องจักรช ารุด ขาดการดูแลรักษา 
การจัดเครื่องจักรอย่างไม่เป็นระบบ หรือขาดการป้องกันอันตรายที่เกิดจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ (ศศิเพ็ญ 
ลายไม้ และคณะ, 2557, น. 47) การอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้จึงมักถูกจ ากัดอยู่ที่ระดับบุคคล และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน แต่ยังไม่ครอบคลุมไปถึงมิติทางสังคมวัฒนธรรม อาทิ เงื่อนไขในระดับโครงสร้าง
ทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ หรืออ านาจของสถาบันที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องในปรากฏการณ์นี้  
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ดังนั้นบทความนี้จึงตั้งประเด็นว่าการสูญเสียอวัยวะจากการท างานของแรงงานส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก 
‘อ านาจ’ (power) หรือ ‘แรงผลัก’ (force) ของสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ หรืออ านาจของสถาบัน
ที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในปฏิบัติการดังกล่าว และได้สร้างความทุกข์ (suffering) ให้แก่แรงงานผู้ประสบอันตราย
ตั้งแต่ช่วงก่อนเกิดเหตุไปจนถึงขั้นกลายเป็นผู้พิการอย่างถาวร ซึ่งการขยายมุมมองด้านสังคมและวัฒนธรรมที่มี
ส่วนร่วมในปฏิบัติการนี้  ก็ เพ่ือชี้ ให้ เห็นถึงความเชื่อมโยงของปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นภายใต้ขอบข่าย
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล อ านาจ และโครงสร้างสังคม ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการเกิดปรากฏการณ์เหล่านี้ 
ดังจะอธิบายในหัวข้อต่อไปนี้  
จากแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ปรากฏการณ์การบาดเจ็บจากการท างาน 
 นับตั้งแต่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนของเอกชนในภาคอุตสาหกรรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งชาติฉบับที่ 1 ท าให้กลุ่มนายทุนข้ามชาติเข้ามาตั้งรกรากและวางฐานการผลิตงานภาคอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทยอย่างแพร่หลาย ส่งผลต่อการขยายเขตอุตสาหกรรมออกไปตามชานเมืองจนเกิดเป็นย่าน
อุตสาหกรรมต่างๆ เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ , 2547, น.88) 
สถานการณ์ดังกล่าวท าให้ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ จากการผลิตภาค
เกษตรกรรมมาสู่ภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะหลังจากที่ประเทศไทยได้ผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจในปี 
พ.ศ. 2540  กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมมีการฟ้ืนตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นใหม่
จ านวนมาก ในขณะเดียวกันจ านวนแรงงานก็มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นในทุกปีตามก าลังการผลิตที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะ
เห็นได้จากในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2555 - 2559) มีจ านวนลูกจ้างในข่ายกองทุนเงินทดแทนเพ่ิม
จ านวนมากขึ้นถึง 874,586 ราย (ส านักงานกองทุนเงินทดแทน, 2559) ซึ่งแรงงานเหล่านี้นับว่ามีบทบาทและ
เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศในด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (วิทยา ด่านธ ารงกูล, 2556)  
 ถึงแม้ว่างานภาคอุตสาหกรรมจะมีก าลังแรงงานอยู่เป็นจ านวนมากแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะตอบสนอง
ต่อความต้องการด้านการผลิตของผู้ประกอบการ เนื่องจากงานประเภทอุตสาหกรรมเป็นงานขนาดใหญ่เน้น
การผลิตในปริมาณมาก จึงเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการต้องพ่ึงอีกหนึ่งก าลังที่ส าคัญ นั่นคือ เครื่องจักรกลโรงงาน 
ซึ่งน ามาเพ่ิมผลผลิตของงานให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ซึ่งแรงงานจ านวนมากต้องท างานร่วมกับ
เครื่องจักรกลโรงงานเหล่านี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากท างานโดยปราศจากความรู้ ความเข้าใจ ความรอบคอบ
และความระมัดระวังในขณะการปฏิบัติงานก็อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บจากการท างานได้ตลอดเวลา 
 
สถานการณ์และแนวโน้มของการบาดเจ็บจากการท างานในประเทศไทย 
 จากรายงานสถิติการบาดเจ็บจากการท างานโดยเฉลี่ย 5 ปี ในช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2559 พบว่า 
ต าแหน่งงานที่ประสบอันตรายสูงสุด คือ ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักร ผู้ ปฏิบัติงานด้านการ
ประกอบ ซึ่งมีอัตราการประสบอันตรายเฉลี่ยร้อยละ 31.24 ต่อปี ส่วนสาเหตุที่ท าให้ลูกจ้างประสบอันตราย
สูงสุด คือ วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง เฉลี่ยร้อยละ 23.16 ต่อปี และอวัยวะที่ลูกจ้างได้รับอันตราย
เนื่องจากการท างานสูงสุด คือ นิ้วมือ/นิ้วหัวแม่มือ ซึ่งมีลูกจ้างประสบอันตรายร้อยละ 28.19 ต่อปี รองลงมา 
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คือ ตา ร้อยละ 16.03 ต่อปี และบาดเจ็บหลายส่วนและบาดเจ็บตามร่างกาย ร้อยละ 7.73 ต่อปี ตามล าดับ ซึ่ง
จากตัวเลขการประสบอันตรายของลูกจ้างในข่ายการคุ้มครองของส านักงานประกันสังคมจ าแนกตามความ
รุนแรงและสาเหตุที่ประสบอันตราย พบว่า มีจ านวนลูกจ้างท่ีประสบอันตรายสูงถึงนับแสนรายในแต่ละปี  
 
 ตารางที่ 1 สถิติการบาดเจ็บจากการท างาน จ าแนกตามความรุนแรงและสาเหตุที่ประสบอันตราย ปี 
พ.ศ. 2555 – 2559   
 (ท่ีมา : ส านักงานกองทุนเงินทดแทน) 

แม้ตัวเลขของผู้บาดเจ็บจากการท างานในแต่ละปีมีจ านวนมาก แต่ก็ยังมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง (ตารางที่ 1)  ทั้งนี้เนื่องจากการมีบุคลากรและภาคีด้านความปลอดภัยเพิ่มมากข้ึน และมีการจัดระบบ
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศเป็นไปในทิศทางที่ ดีขึ้น (ส านักความ

ปลอดภัยแรงงาน, 2555, น.8)  อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในแต่ละรายกรณีของความรุนแรงจะเห็นได้ว่าใน
กรณีการตาย ทุพพลภาพ และสูญเสียอวัยวะบางส่วน ลดลงไม่มากนักและยังมีจ านวนเพ่ิมขึ้นในบางปี หาก
เปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือมีรายได้สูง (high income) ในแถบอาเซียนอย่างประเทศ
สิงคโปร์ พบว่า ช่วงห่างของอัตราการบาดเจ็บจากการท างาน (workplace injury rate per 100,000 
employed persons)3 ของประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์มีแนวโน้มแคบลงเรื่อยๆ แต่ก็ยังมีสัดส่วนที่
ต่างกันค่อนข้างมาก ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะได้น าเอายุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการ
ท างานของสิงคโปร์ (WSH 2018) มาใช้เป็นแนวทางในการลดอัตราการบาดเจ็บจากการท างาน (ส านักความ
ปลอดภัยแรงงาน, 2555, น.4) แต่ในปี ค.ศ. 2016 ประเทศไทยก็ยังมีอัตราการบาดเจ็บจากการท างานสูงกว่า
สิงคโปร์เกือบ 3 เท่า (แผนภาพที่ 1)   

 

                                                           
3 Workplace Injury Rate= (No. of Fatal and Non-Fatal Workplace Injuries/ No. of Employed Persons) 
x100,000 (ท่ีมา:Workplace Safety and Health Institute, Singapore, 2016) 
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 แผนภาพที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบอัตราการประสบอันตรายจากการท างาน (รวมทุกกรณีความ
รุนแรง) ต่อจ านวนลูกจ้าง 100,000 ราย ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์ 

ที่มา: แผนภาพนี้ปรับปรุงมาจาก Workplace Safety and Health Institute, Singapore, 2016, 
p.5 และรายงานสถานการณ์การด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยของประเทศไทย, 2558, น.7 

นอกจากนี้ จากผลการศึกษาเปรียบเทียบขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO-International 
Labour Organization) ในปี ค.ศ. 2001 (ILO, 2005) พบว่า อัตราเสียชีวิตจากการท างาน (occupational 
fatal injury rate) ของประเทศไทยสูงกว่าหลายๆ ประเทศในภูมิภาคอาเซียน อาทิ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ
ฟิลิปปินส์ ที่อยู่ในช่วงของการพัฒนาอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับไทย (ตารางท่ี 2) 
 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบอัตราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการท างานของบางประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
ปี ค.ศ. 2001  
Country (Country Code) Total Employment Fatal Accidents Fatality Rate 

Singapore (SGP) 2,046,700 178 8.69 
Malaysia (MYS) 9,535,000 1,207 12.65 
Indonesia (IDN) 90,807,000 16,931 18.64 
Philippines (PHL) 3,008,5000 5,594 18.59 
Thailand (THA) 33,484,000 6,953 20.76 
ที่มา: ILO, Introductory Report: Decent Work - Safe Work, Geneva: International Labour Office, 
2005, pp. 33-39. 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นภายหลังจากการบาดเจ็บจากการท างาน ไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบเฉพาะการ
สูญเสียทางกายแก่ตัวผู้ประสบเหตุเท่านั้น แต่น ามาซึ่งการสูญเสียให้แก่สถานประกอบการ ทั้งในรูปค่าใช้จ่าย
ส าหรับลูกจ้างที่ประสบอันตราย  เวลาในการผลิตที่ต้องหยุดชะงัก ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ขวัญก าลังใจของลูกจ้าง 
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ตลอดจนผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม  และครอบครัว ของลูกจ้างที่ประสบอันตราย โดยเฉพาะหากบุคคล
นั้นอยู่ในวัยท างาน และเป็นหัวหน้าครอบครัว  ผลกระทบดังกล่าวย่อมทวีความรุนแรงมากขึ้นตามมา (ภานุ -
พันธ์ ทรงเจริญ และคณะ, 2548, น.1) 
ผลกระทบเชิงสังคมของแรงงานผู้สูญเสียอวัยวะจากการท างาน 
 ความสูญเสียเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนสามารถพบเจอได้ตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ไม่มีใครสามารถ
หลีกเลี่ยงได้ หลายคนสามารถเผชิญกับการสูญเสียสิ่งส าคัญหรือรุนแรงไปได้อย่างปกติ ในขณะที่บางคนไม่
สามารถเผชิญต่อการสูญเสียได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ หลายประการ เช่น ความรู้สึกหรือความผูกพันต่อสิ่งที่
สูญเสีย ประสบการณ์การสูญเสีย บุคลิกภาพและความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม (ทิพย์สุดา 
ส าเนียงเสนาะ, 2556) งานศึกษาของ กันตพร ยอดใชย และคณะ (2550) พยายามชี้ให้เห็นว่าผลกระทบจาก
การบาดเจ็บจากการท างานจนถึงขั้นการสูญเสียอวัยวะทางร่างกาย ท าให้บทบาทหน้าที่ทางครอบครัวเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ จากคนที่เคยเป็นหัวหน้าครอบครัว หาเงินเลี้ยงครอบครัวมาโดยตลอด กลับต้องมา
อยู่บ้านเฉยๆ หรือจากคนที่เคยท างานได้แต่ต้องกลายมาเป็นคนที่ท างานไม่ได้เหมือนเดิม สภาพเช่นนี้ท าให้
ผู้ป่วยไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้การด าเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลต่อบทบาทในครอบครัวและสังคม ด้วยความพิการที่หลงเหลืออยู่ท าให้ผู้ป่วยไม่
สามารถกระท าบทบาทบิดาหรือมารดา บทบาทการเป็นสามี หรือภรรยาได้ครบสมบูรณ์ดังเดิม กระทั่งไม่
สามารถกระท าบทบาทในฐานะหัวหน้าครอบครัวที่ต้องท ามาหากินเลี้ยงครอบครัว ไม่สามารถท างานหรือ
ประกอบอาชีพได้ เกิดผลกระทบที่มีความเกี่ยวเนื่องตามกันมา เช่น ปัญหาทางเศรษฐกิจ  ท าให้ขาดรายได้ 
หรือมีรายได้ลดลง (ธภัคนันท์ อินทราวุธ และคณะ, 2554) ซึ่งบางรายก็มีภาระหนี้สินก่อนการประสบอันตราย 
จึงท าให้ตนเองและครอบครัวมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมแย่ลงกว่าเดิม ส่งผลให้สูญเสียโอกาสในการ
ท างานที่จะหารายได้ให้มากขึ้น หรือการได้รับความก้าวหน้าในการท างาน (ศริศักดิ์ สุนทรไชย, 2547)  
 นอกจากนี้แล้วพวกเขายังถูกสังคมตีตราจากบุคคลปกติซึ่งด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมโดยปกติ เมื่อต้อง
พิการ เอกลักษณ์ทางกาย ทางจิต และทางสังคมก็จะสูญเสียไปในบริบททางสังคม สังคมจะนิยามเอกลักษณ์ให้
ใหม่โดยตีตราว่าเป็นคนพิการซึ่งเป็นทัศนะเชิงลบ ส่งผลให้บุคคลนั้นเกิดปฏิกิริยาตอบสนองเอกลักษณ์ทาง
สังคมใหม่และรับผลเชิงลบนั้น น ามาซึ่งความสูญเสียทางด้านภาวะอารมณ์และจิตใจซึ่งนับว่าเป็นปัญหาที่
ส าคัญและพบมากที่สุดในกลุ่มผู้ประสบเหตุเหล่านี้ กล่าวคือ ท าให้เกิดการเสียขวัญและก าลังใจในการท างาน 
ตลอดจนการด ารงชีวิต และการท ากิจวัตรประจ าวัน เช่น ขาดความม่ันใจในการท างาน ยิ่งในกรณีที่พิการหรือ
ทุพพลภาพ จะสูญเสียบุคลิกภาพที่มีอยู่เดิม เป็นการสูญเสียแบบเฉียบพลัน ซึ่งมีผลต่อภาวะจิตใจมากกว่าผู้
พิการมาแต่ก าเนิด เพราะเดิมเขาสามารถท างานได้ จึงส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลในความพิการว่าเป็นปมด้อย
เกิดความรู้สึกกดดัน แยกตัวจากสภาพแวดล้อม ท้อแท้ในชีวิต มักเกิดภาวะทางอารมณ์และจิตใจที่ไม่ปกติ 
(ทิพาภรณ์ เยสุวรรณ์ และคณะ, 2555, น. 43-44) และเกิดเป็นปัญหาด้านสุขภาพตามมา ซึ่งงานวิจัยของอมร-
พันธ์และคณะ (2558) ชี้ให้เห็นว่า ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการท างานที่อยู่ในขั้นพิการแขนขาขาด มีระดั บ
ความเครียดที่เกิดขึ้นมากกว่าคนปกติทั่วไป อันเป็นผลต่อเนื่องที่เกิดจากการบาดเจ็บจากการท างาน เนื่องจาก
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ผู้ประสบอุบัติเหตุจะมีการปรับตัวของระบบประสาทการตอบสนองต่อสิ่งที่มากระตุ้นได้เร็วขึ้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เบญจวรรณ วงศ์ปราชญ์ (2557)  ชี้ให้เห็นว่า ผู้ป่ วยที่สูญเสียอวัยวะมักมีอาการที่เรียกว่าปวด
หลอน ซึ่งไม่ใช่โรคแต่เป็นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นได้ภายหลังถูกตัดแขนหรือขา โดยมีอาการหลงผิดว่าแขนขายัง
อยู่ (Phantom syndrome) หากปรากฏอยู่เป็นเวลานานนอกจากจะส่งผลกระทบต่อการรักษาแล้วยังส่งผล
ต่อสภาพจิตใจ เกิดความเครียด วิตกกังวล และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตตามมา 
“ความทุกข”์ ของแรงงานผู้สูญเสียอวัยวะกับประเด็นทางสังคมวัฒนธรรมที่ถูกมองข้าม 
 ปรากฏการณ์การสูญเสียอวัยวะจากการท างาน ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นของการบาดเจ็บจากการท างาน
แนวความคิดทางด้านอาชีวอนามัยส่วนใหญ่มักกล่าวอ้างถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุว่ามีปัจจัยมาจาก
พฤติกรรมเสี่ยงของแรงงาน (Unsafe action)  และสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe condition) เป็น
การมุ่งเน้นการให้น้ าหนักในเรื่องคน (host) และสิ่งแวดล้อม (environment) เป็นหลัก ดังนั้นสาเหตุของการ
ประสบอันตรายจึงมักผูกโยงเข้ากับวาทกรรม “พฤติกรรมเสี่ยง” ซึ่งหมายถึง การกระท าที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
จากการท างาน โดยเกิดจากการขาดการสังเกตและความตระหนักต่ออันตราย ขาดความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน อีกทั้งขาดความรู้ที่เกี่ยวกับอันตรายในการท างาน (กรวิกา หาระสาร และจิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ, 
2558, น.86) จะเห็นได้ว่า วาทกรรมนี้เป็นการตีกรอบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่ถูกจ ากัดไว้เพียงตัวบุคคล 
ได้แก่ สภาพร่างกายที่อาจเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เช่น ความเมื่อยล้า ประมาท เลินเล่อ ฯลฯ รวมถึง
สภาพจิตใจที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ขาดความรู้ ขาดจิตส านึก เป็นต้น ดังนั้นการแก้ไขปัญหาจึงมัก
จบลงด้วยให้ใบเตือนความประพฤติและส่งไปอบรมด้านความปลอดภัยเพ่ิมเติม เพ่ือควบคุมพฤติกรรมเสี่ยง
ของพนักงานและเชื่อว่าเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ าอีก ซึ่งวิธีคิดเหล่านี้ยังมีลักษณะการลดส่วน 
กล่าวคือ ยังไม่ได้ค านึงฐานะของคน (host) ในลักษณะที่เป็นมนุษย์ในสังคมจริงๆ เพราะคน (host) ที่แนวคิดนี้
หมายความถึงยังไม่ได้มีสถานภาพทางสังคมและบริบททางสังคมเป็นของตนเอง เพียงถูกลดส่วนเป็นแค่ปัจจัย
กลุ่มหนึ่งในสมการหรืออัตราเสี่ยง (risk ratio) เท่านั้น ไม่มีจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกและวัฒนธรรมของคนๆ 
นั้นเลย (สุพจน์ เด่นดวง, 2541, น. 15)  
 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่ามุมมองทางด้านอาชีวอนามัย ซึ่งมีรากฐานมาจากการสร้างแนวคิด
ทฤษฎีและทดสอบอย่างเป็นระบบและวัตถุวิสัยด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นประโยชน์ในการป้องกันปัญหา
ที่เกิดจากการท างานได้อย่างมาก อย่างไรก็ตามมุมมองทางด้านสังคมวัฒนธรรมก็ได้ชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่นักวิชาชีพ
ทั้งหลายกล่าวมานั้นได้ตัดเอาความรู้สึกนึกคิดหรือการให้ความหมายทางวัฒนธรรมของแรงงานที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมความปลอดภัยออกไป จึงท าให้วัฒนธรรมของวิชาชีพเหล่านั้นแปลกแยกไปจากความรู้สึก ชีวิต และ
จิตวิญญาณของแรงงาน (สุพจน์ เด่นดวง, 2541) ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาในเชิงโครงสร้างทางสังคม
และวัฒนธรรมขององค์กรที่น าไปสู่การเกิดปรากฏการณ์การบาดเจ็บจากการท างาน เช่น ภาวะที่องค์กรไม่ยอม
ซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (personal protective equipment) ให้แก่พนักงาน ท าให้แรงงาน
ต้องท างานในสถานการณ์ที่เสี่ยงโดยปราศจากการป้องกันอันตราย ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจึงเป็นความ
ผิดพลาดในเชิงโครงสร้าง (สุพจน์ เด่นดวง , 2541, น. 10) ที่เกิดจากการไม่ดูแลเอาใจใส่จากนายจ้าง อันเกิด
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จากลักษณะสังคมภายในองค์กรการท างานที่มักมีลักษณะเป็นแบบล าดับชั้น (hierarchical) วัฒนธรรมต่างๆ 
จึงมักถูกสร้างข้ึนมาจากผู้มีอ านาจ และเป็นวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับผู้มีอ านาจหลัก แม้ว่าวัฒนธรรมนั้นอาจไม่
มีเหตุผล เช่น การต่อต้านหรือไม่ยอมรับความคิดเห็นของกลุ่มแรงงาน (สุพจน์ เด่นดวง, 2541, น. 43) จึงท า
ให้เกิดช่องว่างทางวัฒนธรรม (cultural gap) ระหว่างตัวผู้ปฏิบัติงาน และกลุ่มวิชาชีพ (ผู้บริหาร หัวหน้างาน 
วิศวกร) ในวารสาร Safety Science ของต่างประเทศได้ตีพิมพ์งานวิจัย การศึกษาประสบการณ์ของพนักงาน 
(workers’ experiences) เกี่ยวกับมุมมองและการตีความต่อความเสี่ยงในการท างาน (risk) และกฎระเบียบ
ข้อบังคับด้านความปลอดภัย (safety rule) ขององค์กร ซึ่งในแต่ละองค์กรต่างก็มีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง 
ประกอบไปด้วยวัฒนธรรมย่อยของหลายหน่วยงานซ้อนทับกัน ดังนั้น มุมมองและการตีความเกี่ยวกับความ
เสี่ยงในการท างานของคนในแต่ละหน่วยงานย่อมมีความแตกกันออกไป Eric, Paul, และ Sondre (2017) ได้
ชี้ให้เห็นว่า วัฒนธรรมความปลอดภัยของฝ่ายบริหารและฝ่ายวิศวกรรม (management & engineering 
culture) แตกต่างไปจากวัฒนธรรมของฝ่ายควบคุมกระบวนการผลิต (operations culture) กล่าวคือ ฝ่าย
บริหารและฝ่ายวิศวกรรมจะมีมุมมองต่อกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยแบบบนลงล่าง (top down) 
เนื่องจากฝ่ายบริหารเป็นผู้ออกกฎระเบียบข้อบังคับเหล่านั้น ซึ่งพวกเขาไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมหรือ
สถานการณ์ที่ เสี่ยงอันตรายแต่อย่างใด เช่นเดียวกับฝ่ายวิศวกรรมซึ่งมีหน้ าที่เป็นผู้ออกแบบและสร้าง 
(designing and building) กระบวนการผลิตภายในโรงงานพวกเขาจึงคิดว่ารู้จักกฎระเบียบข้อบังคับด้าน
ความปลอดภัยเป็นอย่างดี  ซึ่งตรงกันข้ามกับฝ่ายควบคุมกระบวนการผลิตที่มองกฎระเบียบเหล่านั้นด้วย
มุมมองเชิงลบ (negative) เพราะพวกเขาเป็นผู้เผชิญหน้ากับความเสี่ยงและอันตรายจากการท างานตลอดเวลา 
ในบางครั้งกฎระเบียบข้อบังคับเหล่านั้นก็กลายมาเป็นอุปสรรคต่อการท างานของพวกเขา จึงเป็นเหตุให้พวก
เขาต้องละเมิดกฎระเบียบเหล่านั้นไปและส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุจากการท างานตามมา 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ Hasse, Birgitta, Ulrika, et al. (2015) ที่ได้ศึกษา
ประสบการณ์ในการท างานของพนักงานในโรงงานต าแหน่งผู้ควบคุมกระบวนการผลิต (operator) ซึ่งต้องอยู่
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย เช่น การท างานกับเครื่องจักรตลอดเวลา งานวิจัยนี้ได้
ชี้ให้ เห็นว่าปัจจัยภายนอก (external factors) เช่น เทคโนโลยี โครงสร้างองค์กร รวมทั้งสถานการณ์ 
(situations) เป็นสิ่ งส าคัญต่อการก าหนดความรับผิดชอบ (responsibility) และการยอมปฏิบัติตาม 
(actions) กฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยของพนักงาน ในช่วงเวลาของการท างานพนักงานจะต้อง
แบกรับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความคาดหวังจากหัวหน้างานของพวกเขาต่อยอดรวมของการผลิต 
(productivity) ในแต่ละวัน หากเกิดข้อผิดพลาดในงานเกิดขึ้นพวกเขาจะพยายามแก้ไขปัญหาสถานการณ์อัน
เลวร้ายเหล่านั้นด้วยตนเองอย่างรีบเร่ง เพ่ือพยายามที่จะรักษาความสมดุลของกระบวนการผลิ ตให้ได้รับ
ผลกระทบน้อยที่สุด บางครั้งจึงจ าเป็นต้องเลือกละเมิดต่อกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยเหล่านั้น 
เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้นให้ทันท่วงที จึงเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุ
ในการท างานนั่นเอง  
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 บนเส้นทางวิถีชีวิตของการเป็นแรงงานจนกลายมาเป็นผู้สูญเสียอวัยวะจากการท างานไปตลอดชีวิต 
สิ่งที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาตั้งแต่วิถีก่อนที่จะประสบเหตุ ไปจนถึงช่วงชีวิตหลังประสบเหตุ คือ ความทุกข์ 
(suffering) ที่เกิดขึ้นทั้งจากการเผชิญกับปัญหาและภาระต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม เช่น วัฒนธรรม
การท างานภายในองค์กร ตลอดจนการถูกตีตราทางสังคม ซึ่งนับว่าเป็นความทุกข์ท่ีแฝงอยู่ในทุกมิติของวิถีชีวิต
ของแรงงานเหล่านี้ ลักษณะของความทุกข์ที่เกิดขึ้นมีทั้งความทุกข์ทางกาย   ความทุกข์ทางจิตใจ และความ
ทุกข์ทางสังคม ซึ่งความทุกข์ของแรงงานผู้สูญเสียอวัยวะจากการท างานไม่ได้เกิดขึ้นในเฉพาะช่วงหลังจากการ
ประสบเหตุเท่านั้น แต่เริ่มตั้งแต่วิถีชีวิตในการท างานก่อนการประสบเหตุ เนื่องจากแรงงานเหล่านี้ต้องเร่งการ
ท างานให้ได้ผลิตภาพ (productivity) ภายใต้กระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องบนระบบสายพานการผลิต 
แรงงานต้องถูกบังคับท างานอย่างซ้ าซาก เข้มข้น ต่อเนื่องอย่างยาวนาน รวมทั้งมีท่าทางการท างานเฉพาะ
ตามแต่ละส่วนที่ตนเองท างานอยู่ นอกจากนี้ เพ่ือให้การควบคุมการท างานของแรงงานเป็นไปอย่างเบ็ดเสร็จ
มากยิ่งขึ้น จึงมีการน าเอาหลักการการจัดการองค์กรการผลิตที่มีการปลูกฝังน โยบายการท างาน การจัดจ้าง 
การจัดหาคนเข้าท างาน การจัดระบบสวัสดิการ การจัดการผลิตตามแบบวิทยาศาสตร์ การประเมินผลการ
ท างาน ไปช่วยบีบบังคับสนับสนุนท าให้คนงานระดับล่างไร้อ านาจ ต้องตกอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของ
กระบวนการผลิตมากขึ้น กระบวนการแรงงานเช่นนี้ จึงก่อให้เกิดความเมื่อยล้าและปวดเมื่อยกับคนงานระดับ
ล่าง (ความทุกข์ทางกาย) ซึ่งมีลักษณะที่ส าคัญ ได้แก่ ความปวดเมื่อยที่เกิดจากร่างกายบางส่วนไม่มีการ
เคลื่อนไหวยาวนาน เกือบตลอดทั้งวันกับความปวดเมื่อยของร่างกายที่เกิดจากการเคลื่อนไหวร่างกาย ท างาน
อย่างซ้ าซาก เคร่งเครียดต่อเนื่องยาวนาน (ความทุกข์ทางจิตใจ) ซึ่งความปวดเมื่อยที่ว่านี้คนงานไม่สามารถเข้า
ไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงสร้างของกระบวนการแรงงานที่เป็นต้นเหตุส าคัญของความปวดเมื่อยได้ (ความทุกข์
ทางสังคม) เมื่อสะสมเรื้อรังก็จะน าไปสู่ความเสื่อมถอยของก าลังแรงงาน (กิตติ ไชยลาภ , 2546, น.56) ท าให้
เกิดข้อผิดพลาดในการท างานได้ง่ายและก่อให้เกิดการบาดเจ็บจากการท างานในที่สุด (นริศ เจริญพร, 2543) 
 
บทสรุป 
 ปรากฏการณ์การสูญเสียอวัยวะจากการท างานของแรงงานก่อให้เกิด “ความทุกข์” ทั้งรูปแบบของ
ความทุกข์ระดับบุคคล (personal suffering) กล่าวคือ การถูกสังคมมองและการมองตนเองว่าสาเหตุของการ
ประสบอันตรายจากการท างานเป็นผลเนื่องมาจากพฤติกรรมและการกระท าของตนเอง ซึ่งถูกท าให้เป็นเรื่อง
ปกติ (normalization) โดยการใช้กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับทางสังคม มาเป็นเครื่องมือในการผลิตซ้ า 
และตอกย้ าความทุกข์ระดับบุคคลให้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จนกลายไปเป็นความทุกข์ทางสังคมซึ่งไม่ต่าง
ไปจากความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์ (symbolic violence) ที่เป็นความรุนแรงแบบละมุนละม่อมเพราะเป็นวิถี
ชีวิตในวัฒนธรรมหรือเป็นความรู้ที่เราคุ้นชินท าให้เรามองความรุนแรงไม่ออก ผู้คนในสังคมต่างมีส่วนร่วมใน
การสร้าง ผลิตซ้ าและก่อให้เกิดความทุกข์ในรูปแบบนี้ต่อคนอื่น ทั้งแบบรู้ตัวและไม่รู้ตัว ซึ่งเป็นประเด็นท้าทาย
ด้านมนุษยธรรมต่อคุณธรรมของสังคมภายใต้วัฒนธรรมทางการเมืองของสังคมนั้นๆ ท าให้เกิดค าถามต่อ
กระบวนการทางวัฒนธรรมและการเมืองที่ท าให้ผู้คนมองความทุกข์ของคนอ่ืนเป็นเรื่อง ‘ธรรมดา’ (normal) 
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หรือเป็นเงื่อนไขที่ ‘จ าเป็น’ (necessary) ของชีวิต ท าให้ปัญหาความทุกข์หลายปัญหาไม่ถูกตั้งค าถามและ
ยังคงร่วมกันผลิตซ้ าความทุกข์ดังกล่าวโดยไม่รู้ตัว และในปัจจุบันยิ่งมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้ง
ยังเป็นประเด็นต่อการกระตุ้นหรือตอกย้ าให้อาการเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจเพ่ิมมากยิ่งขึ้น เป็นภาวะ
ความเจ็บป่วยที่เชื่อมโยงไปถึงจุดของความเสื่อมโทรมในสังคมที่หลายคนอาจมองข้ามโดยคิดว่าเป็นเรื่องปกติ
ทั่วไป ความทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่อาการเจ็บป่วยทางด้านร่างกาย และจิตใจเท่านั้น หากแต่เป็นความ
เจ็บป่วยทางสังคมที่มีพ้ืนฐานมาจากโครงสร้างทางสังคมที่ไม่เอ้ือให้คนอยู่ร่วมกันสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมี
ความสุข บ่อยครั้งที่ความทุกข์ทางสังคมเป็นตัวกระตุ้นหรือตอกย้ าให้อาการเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจ
เพ่ิมขึ้น กระทั่งท าร้ายตัวผู้ป่วยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคม และถ้าหากสังคมยังเพิกเฉยต่อภาวะทุกข์ทาง
สังคมท่ีเป็นอยู่ก็อาจส่งผลให้คนที่ “ไม่ป่วย” ต้องกลายเป็น “คนป่วย” ในไม่ช้า  
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ประสบการณ์ความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคปวดเข่าเรื้อรัง กับการแสวงหาการรักษาการแพทย์
ทางเลือกสาขาผ่าตัดเทียม 

Illness experience and Health Care Seeking to the Alternative medicine of 
Artificial Operations of Chronic Knee Pain patients. 

 

ปาจรีย์ สังคหะ1 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข-เชอร์เรอร์2 
 

บทคัดย่อ 

การแพทย์ทางเลือกเป็นปรากฏการณ์ด้านสุขภาพที่ก าลังเป็นที่แพร่หลายและมีหลายรูปแบบซึ่ง
สะท้อนความต้องการด้านสุขภาพที่หลากหลาย ทั้งนี้เนื่องจากข้อจ ากัดของระบบการแพทย์กระแสหลัก 
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอัตวิสัยและประสบการณ์ความเจ็ บป่วยของ
ผู้ป่วยโรคปวดเข่าเรื้อรังที่แสวงหาการรักษาด้วยการแพทย์ทางเลือกสาขาผ่าตัดเทียม ในด้านประสบการณ์
ความเจ็บป่วยและแนวคิดต่อการแพทย์แผนตะวันตกและการแพทย์ทางเลือก โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ป่วยโรคปวดเข่าเรื้อรังจ านวน 15 รายโดยการเลือกแบบเจาะจง พ้ืนที่ในการศึกษา 
เป็นคลินิกการแพทย์แผนไทยแห่งหนึ่งที่มีการรักษาด้วยการแพทย์ทางเลือกสาขาผ่าตัดเทียมกรุงเทพมหานคร 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

การศึกษาพบว่า ผู้ป่วยโรคปวดเข่าเรื้อรังส่วนใหญ่ซึ่งเป็นชายจ านวน 4 คน  และหญิงจ านวน 11 คน 
อยู่ในวัยอายุ 39 – 72 ปี  มีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคปวดเข่าเรื้อรังมานานมากกว่า 1 ปี  และส่วนใหญ่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจปานกลางขึ้นไป 1) ผู้ป่วยโรคปวดเข่าเรื้อรังมีแนวคิดว่าสาเหตุการปวดเข่ามาจากเรื่องเส้นเอ็น 
คือ เส้นเอ็นขัด เส้นเอ็นเสื่อม เอ็นเข่าไม่ดี ท าให้มีอาการปวดร่วมกับอาการเคลื่อนไหวเข่าล าบาก เส้นเอ็นใน
มุมมองชาวบ้าน คือสามารถรักษาได้โดยไม่ต้องผ่าตัด เมื่อรักษาวิธีทางหลักแล้วไม่ดีขึ้นหรือแพทย์แนะน าให้
ผ่าตัด จึงแสวงหาการรักษาในวิธีอ่ืนๆ คือไปหาหมอนวด หมอตอกเส้น หมอจีน เพ่ือแสวงหาวิธีการรักษาที่
ตอบสนองต่ออาการเจ็บป่วยของตน 2) ผู้ป่วยโรคปวดเข่าเรื้อรังส่วนใหญ่มีแนวคิดว่าโรคปวดเข่าไม่จ าเป็นต้อง
ผ่าตัดเปิดผิวหนัง เพราะการผ่าตัดเป็นการแก้ไขเฉพาะเรื่องกระดูก มีความเสี่ยงสูง มีผลข้างเคียงที่อาจเดิน
ไม่ได้ รวมทั้งการค านึงถึงผลกระทบหลังการรักษา ซึ่งไม่ได้มองเพียงการรักษาโรคเท่านั้นแต่เชื่อมโยงไปที่การ
รักษาจะส่งผลต่อวิถีชีวิตคือการต้องนอนเป็นระยะเวลานาน การมีแผลและมีค่าใช้จ่ายสูงมากแม้ว่าตนเองจะมี
ศักยภาพในการจ่ายก็ตาม ในขณะที่การแพทย์ทางเลือกผ่าตัดเทียมไม่ต้องผ่าตัดแบบเปิดผิวหนัง แต่เป็นการ
รักษาเส้นเอ็นซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเดิมของตนเอง 3) ผู้ป่วยโรคปวดเข่าเรื้อรังส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ความ
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เจ็บป่วยที่เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว เช่น งอเข่า นั่งยองๆล าบาก มีความรู้สึกทรมาน หงุดหงิด ร าคาญจึง
มีการแสวงหาการรักษาที่ตอบสนองต่ออาการเจ็บป่วยที่สอดคล้องต่อแนวคิด ความเชื่อของตนเอง ที่เป็ น
วิธีการที่ไม่ต้องผ่าตัด อย่างเช่นการแพทย์ทางเลือกสาขาผ่าตัดเทียมที่มีวิธีการรักษาที่ไม่ต้องผ่าตัดแบบเปิด
แผล และไม่มีการเรียกก าหนดค่าใช้จ่ายการรักษา แต่เป็นการจ่ายเองโดยสมัครใจ จึงตัดสินใจเลือกรักษา
การแพทย์ทางเลือกสาขาผ่าตัดเทียม 
 

ค าศัพท์ส าคัญ: โรคปวดเข่าเรื้อรัง การแสวงหาการรักษา การแพทย์ทางเลือก การผ่าตัดเทียม 
 

Abstract 

Alternative medicine as a health phenomenon is becoming widespreadand also 
there are several patterns, which reflect health needsdiversely due to the limitations of the 
mainstream medical system. This study is a qualitative research that objective to study the 
subjectivity and illness experiences of patients with chronic knee pain who are seeking for 
health care with alternative medicine of artificial operations. In the experience of illness and 
the concept of Western medicine and alternative medicine,the data collected by in-depth 
interviews with patients who suffering from chronic knee pain in 15 cases by purposive 
sampling. The area of study is the Thai Traditional medicine clinic where the one of 
treatment clinic with alternative medicine of artificial operations. The data were analyzed by 
content analysis. 

The study found that patients suffering from chronic knee pain, who are 4 males and 
11 females that in the age of 39-72 years old. They have been a chronic knee pain for more 
than 1-years. , the majority of them have the economic status in the middle level or above. 
1) The conceptual of chronic knee pain patients; the causes of knee pain are tendons 
problem such as contrary tendons, tendons degeneration, and poor ligaments knee and also 
can be painful and move difficultly. Tendon, in view of the villagers is able to heal without 
an operation. When the primary treatment method is not better or the medical doctor 
recommended make an operation then they will seek treatment in other ways such as the 
Thai massager, the folk medicine of hammer tendons, and Traditional Chinese medicine in 
order to seek treatment in response to their illness.  2) Most of the conceptual of chronic 
knee pain patients are knee pain no need to require open skin to operate because operation 
is only to restore the bones, which have a high risk that may have side effects that make 
them could not walk. Including consideration of the main effects of treatment, which will 
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affect to their lifestyles as to sleep for a long period of time, having the surgical wound, and 
although the costs of treatment is so high, they can afford to pay medical bills. While the 
treatment principle of artificial operations which no need to incision of skin but as the 
treatment of tendons, which corresponds to the original concept of them.3) Most of chronic 
knee pain patients have illness experiences as difficultly to move knee, bent the knee and 
squatting down that made them to be painful, frustrated, and annoyed. They tried to seek 
the treatments that response of their conception and illness which no need to make real 
operation such as the alternative medicine of artificial operation treatments without make 
an in cision. For the cost of treatment, patients can pay the money as they want to pay by 
voluntary due to the artificial operations doctor does not request medical treatment fees 
form his patients. Therefore, chronic knee pain patients decided to maintain the alternative 
medicine of artificial operations. 

 

Keywords: Chronic Knee Pain, Health Care Seeking, Alternative medicine, Artificial Operations 
 

บทน า (Introduction) 
โรคปวดเข่าเรื้อรัง(Chronic Knee Pain) เป็นปัญหาสุขภาพที่ส าคัญเนื่องจากอุบัติการณ์ของโรค

เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง องค์การอนามัยโลก (WHO, 2003) มีผู้ป่วยเพ่ิมขึ้นจาก 400 ล้านคนใน พ.ศ. 2551 เป็น 
570 ล้านคนใน พ.ศ. 2563 เป็นสาเหตุอันดับ 4 ของโรคนับตามจ านวนปีที่มีชีวิตอยู่กับความพิการ (YLDs) 
และจากสถิติผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อในคนไทย พ.ศ. 2553 พบว่ามีผู้ป่วยโรคนี้มากกว่า 6 ล้ านคนโดยข้อที่
เสื่อมมากที่สุด คือ ข้อเข่า (Pereiraet al., 2011) โรคปวดเข่าเรื้อรัง (Chronic Knee Pain) มักเกิดในกลุ่ม
ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ (Adult and elderly group) และยังมีสาเหตุอ่ืนที่เป็นเรื่องของเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ
ร่วมด้วย เช่น อาการปวดใต้ข้อพับเข่าจากเส้นเอ็นอักเสบ อาการปวดข้างเข่าด้านนอก อาการเอ็นไขว้หน้าเข่า
ฉีกขาด เป็นต้น ซึ่งอาจเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตการท างาน หรืออุบัติเหตุด้วย จนกระทั่งมีอาการหนาตัวของพังผืด
เกิดขึ้นที่รอยโรคของเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ และท าให้มีอาการปวดเรื้อรังและมีอาการร่วมของการขัดขวางการ
เคลื่อนไหวในที่สุด (ประทีป ไวค านวณ, 2559)  

ผู้ป่วยโรคปวดเข่าเรื้อรังจะมีความทุกข์ทรมานจากอาการปวดแบบเรื้อรัง ท าให้รู้สึกทุกข์ทรมานการ
เคลื่อนไหวร่างกายที่ยากล าบาก และภาวะเครียดหรือหงุดหงิดจนไม่สามารถด ารงชีวิตได้ปกติ ส่งผลต่อการ
ด ารงชีวิตซึ่งท าให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี ส่งผลต่อปัญหาทั้งทางมิติด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคม และ
เศรษฐกิจ โดยผู้ป่วยโรคปวดเข่าเรื้อรังยังต้องเผชิญความเครียดและความทุกข์ยากเป็นระยะเวลานาน(Bair, 
2008) ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะต้องการการดูแลแบบองค์รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ อารมณ์ สังคมและ
เศรษฐกิจ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีการปรับตัว และพร้อมที่จะเผชิญกับความเจ็บป่วยและความรุนแรงของอาการ
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ป่วยที่ก าลังคุกคามได้ด้วยตนเอง จึงมีการแสวงหาวิธีการดูแลรักษาเพ่ือให้ตนเองมีคุณภาพชีวิตทีดีขึ้น (วาสนา 
กรุดไทย และคณะ, 2555) 

ในปัจจุบันจะมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการแพทย์กระแสหลัก หรือชีวการแพทย์ แพทย์
มักจะวินิจฉัยและรักษาไปตามอาการ ซึ่งมักเป็นลักษณะของการรักษาเพ่ือบรรเทาอาการเท่านั้น (พิษนุ 
อภิสมาจารโยธิน, 2557) ดั่งเช่นวิธีการรักษาโรคปวดเข่าเรื้อรังของการแพทย์ตะวันตก เช่น ทานยา การฉีดยา 
ท้ายที่สุดคือการผ่าตัด เป็นการที่แพทย์ท าการวินิจฉัยอาการจากความเจ็บปวดเน้นการแก้ไขปัญหาทางกาย 
ท าให้เกิดความแบ่งแยกระหว่างร่างกายและจิต อีกทั้งการใช้ยาลดปวดทางชีวการแพทย์ (Bendelo,1995) ไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่มีวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพ ที่แตกต่างไปจากวัฒนธรรมทางการแพทย์แผนปัจจุบัน (เพ็ญจันทร์ เซอร์เรอร์, 2553) ในฐานะที่ระบบ
การแพทย์เป็นส่วนหนึ่งของระบบวัฒนธรรมโดยมองวัฒนธรรมเป็นระบบสัญลักษณ์ที่มนุษย์ ถักทอขึ้นเป็นข่าย
ใยของความหมาย (Geertz, 1973)  อีกนัยหนึ่งการเจ็บป่วยส าหรับปัจเจกบุคคลมีความหมาย (Kleinman, 
1988)  ในขณะที่การแพทย์กระแสหลักเน้นแต่วิธีการจัดการกับโรค “รักษาโรค แต่ไม่ได้รักษาคน “ (โกมาตร 
จึงเสถียรทรัพย์, 2542) 

ปัจจุบันกระแสการตื่นตัว และรูปแบบของการแพทย์ทางเลือกมีขึ้นอย่างหลากหลาย เนื่องจากม มี
ความสอดคล้องและใกล้ชิดกับวัฒนธรรมของสุขภาพที่ผู้ป่วยมีอยู่ ซึ่งเป็นการเพ่ิมทางเลือกในการแสวงหาการ
ดูแลสุขภาพของผู้ป่วยจากการศึกษาประสบการณ์ของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูกพบว่าผู้ป่วยเลือกการ
รักษาโดยการรับประทานยาและการท ากายภาพบ าบัดมากกว่าการผ่าตัด เพราะมีแนวคิดเรื่องการผ่าตัดว่า น่า
กลัว ไม่คุ้นเคย มีความเสี่ยง ผู้ป่วยที่เคยผ่าตัดมาแล้วพบว่าจะมีผลข้างเคียงจากการผ่าตัด (นฤมล เพ็ชรรื่น , 
2556) จึงท าให้ผู้ป่วยโรคกระดูกและกล้ามเนื้อมีพฤติกรรมการแสวงหาการรักษากับแพทย์ทางเลือก 
(Mohammad Siahpush, 1999) สะท้อนให้เห็นว่าพหุลักษณ์ทางการแพทย์ (Medical Pluralism) ยังคง
ด ารงอยู่ในทุกสังคม สืบเนื่องมาจากความหลากหลายของวัฒนธรรมสุขภาพ (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2549) 
และสังคมๆหนึ่งย่อมจะมีระบบการแพทย์ด ารงอยู่มากกกว่าหนึ่งระบบเสมอไม่ว่าสังคมนั้นจะเป็นสังคมใหม่ที่มี
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างมาก (Klienman, 1980) ไม่มีระบบการแพทย์ระบบใดระบบเดียวที่จะ
สามารถตอบสนองความต้องการต่อปัญหาที่จะเกิดขึ้นและสามารถเยียวยาความสมบูรณ์ทุกมิติ พหุลักษณ์ทาง
การแพทย์จึงเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาที่เกิดขึ้นในทุกสังคมโลก (Helman, C. G., 2001) พบว่าปัจจุบันมี
การแพทย์ทางเลือกที่หลากหลายน ามารักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โฮมิโอพาธีย์ , การจัดกระดูก, การฝังเข็ม 
(เทวัญ ธานีรัตน์, 2551) และศาสตร์การแพทย์ทางเลือกแขนงใหม่ “การผ่าตัดเทียม”(Artificial Operations)  

การแพทย์ทางเลือกผ่าตัดเทียม (Artificial Operations) (โปรดดูรายละเอียดในค านิยามศัพท์ )
ปัจจุบันมีการรักษาประจ า ณ คลินิกการแพทย์แผนไทยแห่งหนึ่ง และเคยเปิดบริการคลินิกที่ส านักการแพทย์
ทางเลือกภายใต้การสนับสนุนโดย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข จากข้อมูลปฐมภูมิพบว่า จ านวนสถิติผู้ป่วยที่มาขอรับการรักษาคลินิกการแพทย์แผนไทยแห่งนี้ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – 2560 มีจ านวนผู้ป่วยมารับการรักษาจ านวน 38 ,475 คน คิดเป็นจ านวนครั้งในการ
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รักษาจ านวน 69,680 ครั้ง (ปาจรีย์ สังคหะและประทีป ไวค านวณ , 2559) อีกทั้งมีการศึกษาเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยที่แตกต่างของระดับความเจ็บปวดระหว่างก่อนและหลังการรักษา จากกรณีศึกษาการออกหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่การผ่าตัดเทียมรักษาทหารบก ณ กองทัพภาคที่ 2 จ. นครราชสีมากลุ่มตัวอย่างจ านวน 59 คน ที่ป่วย
เป็นโรคกลุ่มอาการโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยมีระดับความเจ็บปวดก่อนการรักษา
เท่ากับ 5.76 และหลังการรักษาเท่ากับ 3.00 มีค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบที่แตกต่างเท่ากับ 2.763 มีค่าสถิติแบบ T-
Test เท่ากับ 12.22 มีค่า p-value < 0.001 มีนัยส าคัญทางสถิติจะเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวนี้ เป็นเพียงการศึกษา
ประสิทธิผลที่เป็นวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเป็นการวัดผลเพียงตัวเลข ที่เห็นเพียงในมิติวิทยาศาสตร์ในด้าน
การวัดค่าความปวดไม่ได้เจาะจงในกลุ่มอาการโรคปวดเข่าเรื้อรัง และไม่ได้เห็นถึงบริบทของการแพทย์
ทางเลือกท่ีใช้หลักการการรักษาองค์รวมของเหตุปัจจัยที่ท าให้ผู้ป่วยมาแสวงหาการแพทย์ทางเลือกผ่าตัดเทียม 
ในมิติของประสบการณ์ความเจ็บป่วยที่มีอาการปวดเข่าเรื้อรัง และปัจจัยความเชื่อมโยงของการรับรู้คุณภาพ
บริการรักษาพยาบาลที่ท าให้ผู้ป่วยสามารถก าหนดในการตัดสินคุณภาพของบริการสุขภาพในมุมมองของ
ตนเอง (Sofaer และ Firminger, 2005) 

ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาวิจัยที่มุ่งเน้นศึกษาทางสังคมศาสตร์
สุขภาพและอัตวิสัยของผู้ป่วย เพ่ือให้สะท้อนให้เห็นเรื่องประสบการณ์ความเจ็บป่วยต่อโรคปวดเข่าเรื้อรัง และ
การแสวงหาบริการสุขภาพ ตลอดจนอาจมีการน าไปใช้เป็นการแพทย์ทางเลือกในการเยียวยารักษาโรคปวดเข่า
เรื้อรังในการบูรณาการณ์การรักษาร่วมกับการแพทย์กระแสหลักต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาประสบการณ์ความเจ็บป่วยและการแสวงหาบริการสุขภาพของผู้ป่วยโรคปวดเข่าเรื้อรัง 
2. เพ่ือศึกษาการรับรู้ต่อคุณภาพการรักษาวิธีอ่ืนๆและการแพทย์ทางเลือกสาขาผ่าตัดเทียมของผู้ป่วย

โรคปวดเข่าเรื้อรัง 
3. เพ่ือศึกษาประสบการณ์ความเจ็บป่วยและการรับรู้คุณภาพการรักษาต่างๆที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ

แสวงหาการรักษาการแพทย์ทางเลือกสาขาผ่าตัดเทียมของผู้ป่วยโรคปวดเข่าเรื้อรัง 
 

นิยามศัพท์ 
การผ่าตัดเทียม (Artificial Operation) คือ ศาสตร์การแพทย์ทางเลือกที่คิดค้นโดยคนไทย ใช้

ทฤษฏีแนวคิดที่ประยุกต์มาจากหลักกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ในหลักการตรวจวินิจฉัยเพ่ืออธิบาย
ต าแหน่งของรอยโรค โดยที่ไม่จ าเป็นต้องผ่าตัดเปิดผิวหนังและตรวจในห้องปฏิบัติการ ในการรักษากลุ่มอาการ
เส้นเอ็น กระดูก เส้นประสาท โดยใช้เครื่องมือประดิษฐ์ชนิดหัวไม่มีคม กดตัดลงไปที่ผิวหนังโดยไม่สร้าง
บาดแผลภายนอก เพ่ือแก้ไขอาการผิดปกติของโรคที่โดยปกติจะต้องมีการผ่าตัดจริงๆ  ในหลักการของ
การแพทย์แผนปัจจุบัน (ประทีป ไวค านวณ และ ปาจรีย์ สังคหะ, 2559) 
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ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อเข้าใจค าอธิบายประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วย

โรคปวดเข่าเรื้อรัง เพ่ือศึกษาเหตุปัจจัยที่ท าให้ผู้ป่วยโรคปวดเข่าเรื้อรังมีการแสวงหาการรักษาด้วยแพทย์
ทางเลือกผ่าตัดเทียม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือให้เข้าใจความรู้สึกนึกคิด ในเรื่อง
ประสบการณ์ความเจ็บป่วย และการแสวงหาบริการสุขภาพ เรื่องแนวคิดการผ่าตัด และการรับรู้ต่อคุณภาพ
บริการ และท้ายที่สุดเพ่ือให้เห็นประสบการณ์ความเจ็บป่วยและการรับรู้คุณภาพบริการการรักษาที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการแสวงหาบริการการแพทย์ทางเลือกผ่าตัดเทียมของผู้ป่วยโรคปวดเข่าเรื้อรังทั้งนี้โครงการวิจัยนี้
ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการวิจัยจริยธรรมในคนด้านสังคมศาสตร์แล้ว 

พื้นที่ในการศึกษา ณ คลินิกการแพทย์แผนไทยแห่งหนึ่งในกทม. เป็นสถานที่ได้รับการอนุมัติจากกรม
กาแพทย์ทางเลือกให้มีการน าศาสตร์ผ่าตัดเทียมใช้ในการรักษาผสมผสานกับการแพทย์แผนไทย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างโดยคัดเลือกผู้ป่วยที่มารับบริการที่มีลักษณะตรงตามที่ก าหนดแบบ
เจาะจง (purposive sampling) ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคปวดเข่าเรื้อรังที่มาขอรับการรักษาด้วยการการแพทย์
ทางเลือกผ่าตัดเทียมและอาจมีประสบการณ์การรักษาด้วยวิธีอ่ืนๆมาก่อนหน้า จ านวน 15 ราย เป็นชาย
จ านวน 4 คน  และหญิงจ านวน 11 คน  อยู่ในวัยอายุ 39 – 72 ปี  และมีอาการปวดมานานมากกว่า 1 ปี  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้วยค าถาม ส่วนที่ 1 ข้อมูลทางประชากร คือ ชื่อ อายุ เพศ น้ าหนัก / ส่วนสูง 
อาชีพ การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ ระยะเวลาที่เป็นโรคปวดเข่า ข้อมูลบริบทครอบครัว ข้อมูลประวัติชีวิต 
และข้อมูลลักษณะการท างาน ส่วนที่ 2 เป็นแนวค าถามที่อยู่ในขอบเขตของวัตถุประสงค์การวิจัยทั้งสามข้อ 
โดยใช้ค าถามปลายเปิดทุกค าถาม ร่วมกับการสังเกตการณ์ พฤติกรรม อาการ อารมณ์  

การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เป็นการสังเกตที่ผู้วิจัยไม่เข้าไปมีส่วนร่วม 
สังเกตเริ่มตั้งแต่ผู้ให้ข้อมูลเริ่มขั้นตอนแรกในการมาติดต่อเพ่ือท าการรักษา ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งผู้
ศึกษาจะแบ่งค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เป็น 2-3 ครั้งครั้งละ 30-40 นาทีเพ่ือให้ได้ข้อมูลสมบูรณ์ และเป็น
การตรวจสอบข้อมูลที่ได้ด้วย  

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา เพื่ออธิบายและตีความ การใช้อัตวิสัยเพ่ือให้เกิดการ
วิเคราะห์ที่แม่นตรงและอ่านข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และการบันทึกเสียง 
ถอดเทปและบันทึกเก็บเป็นเอกสาร รวบรวมข้อมูลเก็บไว้ให้เป็นหมวดหมู่ น าข้อมูลที่ ได้ทั้งหมด มาวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ คัดเลือกข้อความที่ส าคัญท่ีตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย  

 
ผลการศึกษา (Result) 

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่า เป็นเพศหญิง 11 คนเป็นเพศชาย 4 คน ส่วนใหญ่อยู่ในวัย
ผู้สูงอายุ13 คนและวัยผู้ใหญ่ 2 คน ส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าครอบครัว มีอาการปวดเข่าเรื้อรังมากกว่า 1 ปีขึ้นไป 
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และมีฐานะทางเศรษฐกิจระดับปานกลางขึ้นไป มีอาชีพ เจ้าของกิจการ รับราชการบ านาญ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

 
ประสบการณ์ความเจ็บป่วยและการแสวงหาบริการสุขภาพของผู้ป่วยโรคปวดเข่าเรื้อรัง 

ผู้ป่วยโรคปวดเข่าเรื้อรังส่วนใหญ่มีแนวคิดว่า สาเหตุอาการปวดเข่าเรื้อรังมาจากเรื่องเส้นเอ็น  เช่น  
เส้นเอ็นขัด เส้นเอ็นยึด เส้นเอ็นอักเสบ เส้นตึงเส้นเข่าตึง เข่าทรุด เส้นแข็ง เส้นเสื่อม นอกจากนั้น สาเหตุปวด
เข่า ยังมาจากเคยประสบอุบัติเหตุในอดีต เช่นหกล้ม เล่นกีฬา ประเภทที่มีการใช้เข่าอย่างเช่นกีฬาตี แบตตี
กอล์ฟ จนท าให้เส้นเอ็นบาดเจ็บ แล้วท้ายที่สุดท าให้มีอาการปวดเข่าเรื้อรัง และมีสาเหตุที่เป็นประเด็น
รองลงมาคือ น้ าหนักตัว ที่ท าให้เส้นเอ็นข้อเข่าเขาแบกรับน้ าหนักมากเกินไป 

“เป็นแบบว่าเส้นอะไรต่างๆค่อยๆเสื่อมเส้นเลื่อม เส้นแข็ง อะไรพวกนี้” (นันท์ อายุ 70 ปี อาชีพ 
เจ้าของบริษัททัวร์ต่างประเทศ) 

“เข่าผมเหรอ มันไม่ใช่โรคหรอกผมว่าคิดว่าเส้นเอ็นของผมยึดคือข้างนี้อะเวลางอเนี่ยมันตึงข้างบนตรง
นี้ ส่วนน่องก็เป็นอาการสลับกันเพราะเส้นเอ็นยึดไปน่องเนี่ยๆตึงๆมาถึงตรงนี้ตึงตรงหน้าขาด้านนี้มันเป็นที่เส้น
เอ็นมันยึดมันจะตึงมากๆเลย” (ตรีอายุ 72 ปี อาชีพ เจ้าของกิจการข้าวสาร) 

“แต่ว่าผมคิดว่าสาเหตุที่ท าให้ผมปวดเข่ามันน่าจะมาจากแบดมินตันมาจากท่ีตอนนั้นเนี่ยลงแข่งพอดี
เนี่ยช่วงที่วันแข่งผมไปสายวันนั้นเนี่ยผมเลยไม่ได้มีเวลาวอร์มพอไปถึงเราไม่ได้ยืดไม่ได้อะไรเลยเริ่มแข่งเลยแล้ว
เล่นหักโหมเลยอ่ะเพราะถ้าเล่นแบตแล้วเนี่ยมันต้องกระโดดบ่อยๆตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยผมเลิกตีแบตเลยเพราะว่า
เข่าเสียไปเลยหยุดเล่นเลย” (ชัย อายุ 63 ปี อาชีพ เจ้าของกิจการแอร์) 

ผลกระทบของอาการปวดเข่าเรื้อรังส่วนใหญ่มีอาการงอเข่าไม่ได้ นั่งขัดสมาธิไม่ได้ นั่งยองๆไม่ได้ มีผล
ต่อการเคลื่อนไหวที่จ ากัด ท าให้ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่นเวลาเดินนานๆ เวลาขึ้นบันได บางราย
ต้องใช้ไม้เท้า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ มีความรู้สึก ทรมาน หงุดหงิด ร าคาญ จนท าให้มีผลต่อการแสวงหาบริการ
สุขภาพ เพื่อเยียวยาตนเองให้หายจากอาการเจ็บป่วย  

“ปัญหาของฉัน ฉันคิดว่ามันมาจากหกล้ม ก่อนที่จะหกล้มขายังไม่ตึงเลยคือฉันเนี่ย ก่อนหน้านั้นฉันน่ะ
ปฏิบัติธรรมนะปกติก็นั่งขัดสมาธิ เอาขาซ้อนขึ้นมาท าได้ด้วยแต่หลังจากหกล้มนั้นก็ท าไม่ได้เลย” (นันท์ อายุ 
70 ปี อาชีพ เจ้าของบริษัททัวร์ต่างประเทศ) 

“มันก็เป็นข้อจ ากัด ท าให้เรารู้สึกว่าเรา ร าคาญมันหงุดหงิดด้วย เพราะอย่างที่บอกไปก็คือตัวเองเป็น
คนที่ท าอะไรคล่องตัว พอเคลื่อนไหวได้ไม่ดีเท่าเดิม ก็รู้สึกว่า ร าคาญ หงุดหงิดมันจะไม่ได้ดั่งใจแล้วก็เป็นคน
ชอบเที่ยว แล้วก็จะเที่ยวไม่ได้ อันนี้ก็เศร้ามาก”(กานต์ อาย4ุ9 ปี อาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
การรับรู้ต่อคุณภาพการรักษาวิธีอื่นๆและการแพทย์ทางเลือกสาขาผ่าตัดเทียมของผู้ป่วยโรคปวดเข่าเรื้อรัง 

จากการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างบางส่วนพบว่าผู้ป่วย โรคปวดเข่าเรื้อรังส่วนใหญ่
เมื่อพบว่าตนเองมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคปวดเข่าเรื้อรัง ผู้ป่วยจะมีการเยียวตาตนเองก่อน เช่นการกายบริหาร 
และซื้อยามารับประทานเองเมื่อรุนแรงเช่น  มีอาการปวด และงอเข่าไม่ ได้ จะมีการไปหาแพทย์แผนปัจจุบัน 
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หรือกรณีผู้ป่วยผู้สูงอายุอาจไปใช้บริการการแพทย์แผนปัจจุบันเพราะเบิกจ่ายได้  แพทย์แผนปัจจุบันจะ
ให้บริการด้วยวิธีการ เช่น การเอ็กซเรย์ การฉีดสี การกินยาแก้ปวด กายภาพบ าบัด โดยมองสาเหตุอาการปวด
ว่ามาจากเรื่องของกระดูก หรือแค่การอักเสบของเส้นเอ็น 

“อ๋อ หมายถึงตั้งแต่เริ่มเป็น มันก็ท านู่นท านี่ท าอะไรไปเรื่อยๆให้หายปวดเข่าคือพยายามท าให้มัน
ยืดหยุ่นอะไรด้วยตนเองก่อน เหยียดเข่าท่ีบันไดลุกนั่ง เพราะคิดว่าเส้นมันตึง สงสัยท าไมไม่หายสักทีแล้วผมก็
ไปหาหมอเพราะลองท าแล้วมันไม่หาย” (วัตต์ อายุ 59 ปี อาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ)  

“ส่วนตัวก็เลือกทางเลือกอยู่แล้วฉะนั้นก็ไม่ค่อยจะไปทางหลักเท่าไหร่ถามว่าเคยไปไหม ช่วงแรกๆ ก็
เหมือนกับว่าเราต้องไป find outทางด้านนู้นก่อนว่าเกิดขึ้นอะไรกับเราก็ไปเอกซเรย์อะไรแบบเนี้ยค่ะก็คือว่าไป
ครั้งเดียวทีนี้มันก็จะได้ รับยาอะไรที่เราไม่ค่อยอยากจะได้ก็เป็นพวกทางเคมีพวกนี้ดังนั้นก็เลยไม่ไปอีกแล้วก็เริ่ม
มาหาทางอ่ืนน่ะค่ะ” (กานต์ อายุ49 ปี อาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ)  

จากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยโรคปวดเข่าเรื้อรังส่วนใหญ่ มีแนวคิดและมีความเชื่อ เรื่องการผ่าตัดโดย
การแพทย์แผนปัจจุบันว่า คือ มีความเสี่ยง มีผลข้างเคียง ทั้งนี้แนวคิดความเชื่อ มาจากความคิดเห็นส่วนตัวที่
ตนเองมีแนวคิดที่ว่าไม่อยากผ่าตัด ไม่อยากให้มีบาดแผล และส่วนหนึ่งมาจากการเห็นบุคคลที่ใกล้ชิดที่เคย
ได้รับการผ่าตัดเข่ามาแล้วพบว่า หลังจากการผ่าตัด มีอาการดีขึ้นในปีแรก ส่วนปีที่สองที่สามเริ่มมีอาการแย่ลง 
และอีกส่วนหนึ่ง มีความคิดว่าการผ่าตัดมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก แม้ว่าจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ผู้ป่วยจะมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจระดับปานกลาง ที่มีความสามารถในการจ่าย แต่ท้ายที่สุด ผู้ป่วยจะไม่เลือกวิธีการผ่าตัด เพราะมี
ความกลัว ความเสี่ยง ผลข้างเคียงและความไม่เชื่อถือในวิธีการผ่าตัด จากการเห็นบุคคลที่ใกล้ชิดที่ผ่านการ
ผ่าตัดแล้วไม่ดีขึ้น แต่ส่วนดีนั้นเป็นเรื่องของอาการเฉียบพลันเช่น การทานยาลดปวด ฤทธิ์ของยาจะช่วยให้
บรรเทาทันที 

“โอ้ย ผมไม่เอาเลยถ้าเรื่องผ่าถ้าผ่านมือมีดหมอผมไม่เอา เพ่ือนๆไปรักษาเข่าเทียม ตั้ง 2-3 แสนสอง
ข้างอะนะ ถ้ามันได้ผลนะผมก็มีปัญญารักษาแต่ผมไม่เอา ผมสังเกตอยู่ 2- 3 ราย ดีปีแรก ปีสองปีสามหนักกว่า
เก่า ไม่มีประโยชน์ ทุกวันนี้เพ่ือนคนนี้ก็แย่ ไปผ่า 2 ข้างแล้ว แต่ฐานะเขาดีมากเลยนะผมกลัวเรื่องการผ่าตัด เอ 
ผมมาคิดของผมเอง ของธรรมชาติย่อมดีกว่าของเทียมอะดิผ่าเข่าแล้วใส่ของเทียม ผมไม่ได้นิยมหรอก” (ตรี 
อายุ 72 ปี อาชีพ เจ้าของกิจการ) 

“ก็พอดีไปเอกซเรย์ที่โรงบาลเอกชนหมอบอกว่าเสื่อมตรงข้างๆแต่ก็ไม่ได้เสื่อมหมดถ้าจะท าเนี่ย ท า
แบบนี้ก็ได้นะ แบบใหม่เนี่ย 1 ล้านหมอบอกว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นลด 30%จ่ายแค่ 70% ถ้าจะท านะ รีบมาท า
ถ้าเสื่อมมากกว่านี้ ก็ท าวิธีนี้ไม่ได้ เราก็คิดในใจว่า โอ้โหตั้ง 7 แสนของเรายังไม่เสื่อมมากก็คิดไปคิดมา ก็อย่า
เพ่ิงดีกว่า เพราะราคามันสูงมากแต่ที่จริงนะ ฉันก็มีตังค์ท่ีจะจ่ายอยู่ แต่ฉันก็คิดว่าไม่เห็นจะต้องใช้วิธีแบบนี้ใช้
เงนิสูงขนาดนี้เราก็ไม่ผ่านะ” (นันท์ อายุ 70 ปี อาชีพ เจ้าของบริษัททัวร์ต่างประเทศ) 

ก่อนมารักษาที่การแพทย์ทางเลือกแบบผ่าตัดเทียมผู้ป่วยมีการแสวงหาการรักษามาหลายวิธี 
ผลการรักษาในวิธีอ่ืนๆ พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ เลือกรักษาวิธีการนวด แบบการแพทย์แผนไทย แล้วมีอาการดี
ขึ้นช่วงแรกๆ หลังจากนั้น อาการปวดเข่าจะกลับมาปวดและตึงอีก และวิธีการดึงเส้นตอกเส้น แบบแพทย์
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พ้ืนบ้าน ผลของการรักษาส่วนใหญ่ ดีขึ้นบ้าง ทุเลา แต่ไม่หายขาด และวิธีการฝังเข็มแบบการแพทย์แผนจีน 
ผลการรักษาส่วนใหญ่พบว่า ท าให้มีอาการลดปวด แต่ไม่ช่วยในเรื่องของอาการตึงหรืออาการงอเข่าได้ 

“หลังจากท่ีรักษากับหมอที่ชี้ชวนให้ไปผ่าตัดเราก็เริ่มศึกษาการแพทย์ทางเลือก เริ่มอ่านไลน์ เริ่มดูเน็ต 
เริ่มดูยูทูปอะไรทั้งนี้ อุ้ยมันมีหลากหลายนี่ เค้าบอกปวดหลังนวดทีเดียวหาย อ้าว ไปดิ นัดให้ที พี่ไปสามครั้ง ไม่
ดีขึ้น เลิกไปแล้วไม่หายไม่ถูกกัน” (พล อายุ 67 ปี อาชีพ ข้าราชการบ านาญทหารอากาศ) 

“หมอดึงเส้นออกมาปุ๊บ คืองอได้เยอะขึ้น ตอนนี้คนนี้เสียแล้วเพราะหลังจากที่พ่อเขาตายผมก็ไปรักษา
กับลูกของเขารักษาไม่เหมือนพ่อเค้ามันไม่หาย” (ชัย อายุ 63 ปี อาชีพ เจ้าของกิจการแอร์) 

“แล้วก็เคยไปหาหมอจีนด้วยนะคะ ช่วยเบาปวดนะคะแต่เข่าไม่หายตึงค่ะก็เลยไม่ไปรู้สึกว่าอันนี้รู้สึก
จะไปแค่ครั้งเดียวมั้งคะ” (กานต์ อายุ49 ปี อาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ)    
ประสบการณ์ความเจ็บป่วยและการรับรู้คุณภาพการรักษาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาการรักษา
การแพทย์ทางเลือกสาขาผ่าตัดเทียมของผู้ป่วยโรคปวดเข่าเรื้อรัง 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยโรคปวดเข่าเรื้อรังส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ความเจ็บป่วยที่ทุกข์ทรมาน จน
ท าให้มีอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว และมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน อีกทั้งเมื่อตนเองได้รับรู้
คุณภาพบริการในวิธีการักษาวิธีแรกที่ตนไปพบและได้ค าตอบค าวินิจฉัยว่า ต้องผ่าตัดแบบเปิดผิวหนัง ตนเอง
จึงไปแสวงหาวิธีการทางเลือกอ่ืนที่ไม่ต้องมีการผ่าตัด และในวิธีทางเลือกอ่ืนๆนั้น พบว่าผู้ ป่วยโรคปวดเข่า
เรื้อรังส่วนใหญ่ไม่ประสบผลส าเร็จในการรักษา จึงมีการแสวงหาวิธีทางเลือกอ่ืนที่ดีกว่า จากการบอกต่อจาก
บุคคลใกล้ชิดจนท้ายที่สุดมาพบวิธีทางเลือกการรักษา “การผ่าตัดเทียม” จากการรับรู้ข้อมูลจากประสบการณ์
ตรงของผู้แนะน าที่มีอาการที่ดีขึ้น ตนเองจึงความหวังจากผลการรักษาที่ดีขึ้นในวิธีการผ่าตัดเทียม ผู้ป่วยโรค
ปวดเข่าเรื้อรังส่วนใหญ่ เมื่อได้รับรู้ข้อมูลทางเลือกการรักษาในวิธีการผ่าตัดเทียมแล้ว จะมีการหาข้อมูล
เพ่ิมเติมเพ่ือมาสนับสนุนการตัดสินใจเลือก โดยมีบุคคลใกล้ชิดช่วยในการสืบค้นหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือมา
ประกอบการตัดสินใจเลือก แต่ท้ายที่สุดแล้วตนเองจะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกในการรักษาเองจึงเป็นปัจจัยต่างๆท า
ให้มีผลต่อบริบทพฤติกรรมการแสวงหาบริการการแพทย์ทางเลือกสาขาผ่าตัดเทียม  

“ผมมาที่นี่ก็เพราะว่ามีคนที่ท างานเดียวกันเคยมารักษาที่นี่ก็เลยแนะน าผมให้มารักษาเขาไปเล่าให้ฟัง
ว่า เขามารักษาที่นี่แล้วเขาหาย เขามาแนะน ากับภรรยาของผมนะครับ เพราะว่าภรรยาเป็นนิ้วล็อค ปวดเอว 
ที่นี้ผมก็เลยมาทดลอง” (วัตต์ อายุ 59 ปี อาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ)  

“ได้ข้อมูลครบถ้วนว่าเป็นหมอที่น่าเชื่อถือก็เลยตัดสินใจมาที่นี่ ทีแรกไม่รู้เลยว่าผ่าตัดเทียมคืออะไร
รักษาแบบไหน แต่ก็ดูในคลิป ก็รู้ว่าผ่าตัดเทียมไม่ใช้มีดกรีด แม่ก็รู้สึกโอเคแล้วค่ะ สบายใจเพราะว่ามันไม่ใช่
การผ่าตัดจริงๆ ก็เลยมาลองรักษาดู” (รัตน์ อายุ 64 ปี อาชีพ รับราชการบ านาญพยาบาล) 

เมื่อผู้ป่วยโรคปวดเข่าเรื้อรังส่วนใหญ่มีประสบการณ์รักษาด้วยวิธีการแพทย์ทางเลือกผ่าตัดเทียมแล้ว 
พบว่าระหว่างการรักษารู้สึกถึงความเจ็บ ระหว่างการผ่าตัดเทียม มีทั้งในระดับที่อดทนได้ และเจ็บมาก แต่จาก
หลังจากการรักษาในครั้งแรกจะท าให้ผู้ป่วยโรคปวดเข่าเรื้อรังส่วนใหญ่ที่มีอาการส าคัญในเรื่องของการขัดขวาง
การเคลื่อนไหวเช่น ก่อนการรักษางอเข่าไม่ได้ นั่งยองๆไม่ได้ นั่งขัดสมาธิไม่ได้ หลังการรักษาจะท าให้ผู้ป่วยมี
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การเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น เดินขึ้นบันไดแล้วมีอาการปวดน้อยลง และที่ส าคัญผู้ป่วยโรคปวดเข่าเรื้อรังจะมี
พฤติกรรมต่อเนื่องคือการบอกต่อแก่ บุคคลใกล้ชิดให้มารักษาในวิธีการผ่าตัดเทียมเพราะเหตุผลที่ว่า อยากให้
ผู้ป่วยที่มีความทุกข์ทรมานแบบตนเองมีอาการที่ดีขึ้น ผู้ป่วยโรคปวดเข่าเรื้อรังส่วนใหญ่ จะกล่าวถึงการแพทย์
ทางเลือกสาขาการผ่าตัดเทียมในเรื่องของวิธีการที่แตกต่างจากการผ่าตัดปกติคือ ไม่มีการเปิดผิวหนัง ไม่ท าให้
เกิดบาดแผล แต่ก็มีผลข้างเคียงหลังการรักษาคือ จะมีรอยผ่าตัดเทียมที่เป็นลักษณะช้ าบริเวณผิวหนัง และ
ระบมจากแผลผ่าตัด แต่อาการช้ าจากผิวหนัง และอาการระบม จะหายไปเอง ในระยะเวลา 1-2 สัปดาห์  

“การรักษาผ่าตัดเทียม ผมก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไง เห็นใช้เป็นอุปกรณ์ที่มันเหมือนอยู่ในห้องผ่าตัด 
คล้ายๆแต่ว่าพอตัดไปแล้วเนี่ย รักษาไปแล้วในมันไม่มีแผลไม่มีเลือด แต่ว่าก็เจ็บเหมือนกัน แต่อดทนได้” (ชัย 
อายุ 63 ปี อาชีพ เจ้าของกิจการแอร์) 

“พอรักษาครั้งแรก ผมคิดว่าผมดีนะผมสังเกตดู ผมดีขึ้นเรื่อยๆนะ เพราะลุกจากรถมันไม่ค่อยตึง” 
(วัตต์ อายุ 59 ปี อาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ)  

ผู้ป่วยส่วนใหญ่เมื่อมาที่สถานบริการของการแพทย์ทางเลือกสาขาผ่าตัดเทียม จะกล่าวถึงวิธีการ 
รูปแบบ ที่แตกต่างจากคลินิกทั่วไป คือการไม่มีการก าหนดค่ารักษาพยาบาล ซึ่งผู้ป่วยสามารถจ่ายค่ารักษา
ผ่าตัดเทียมตามก าลังทรัพย์ของผู้ป่วยแต่ละคน และพบว่าผู้ป่วยโรคปวดเข่าเรื้อรังส่วนใหญ่จากกลุ่มตัวอย่าง
นั้นมีฐานะปานกลาง ที่มีความสามารถในการจ่ายแต่ยังตัดสินใจเลือกวิธีการผ่าตัดเทียมที่ไม่ได้เป็นวิธีการหลัก 
และเมื่อกล่าวถึงในการมาสถานบริการผ่าตัดเทียม ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะกล่าวถึงสภาพแวดล้อมเช่น ผู้ให้การ
รักษา พนักงานผู้ช่วย มีความเป็นกันเองเป็นมิตร แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะพูดถึง ระยะเวลาในการรอคิวรักษาที่
นาน ผู้ป่วยส่วนหนึ่งกล่าวว่า สามารถอดทนในการรอรักษาได้ เพราะเมื่อไปที่สถานบริการอ่ืนๆ ก็ ต้องรอคิว
รักษานานเช่นกัน และจากการศึกษาประสบการณ์ความเจ็บป่วยและการรับรู้คุณภาพบริการแพทย์ทางเลือก
สาขาผ่าตัดเทียม ที่กล่าวมาท าในข้างต้นท าให้เห็นบริบทที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาการแพทย์ทางเลือก
ผ่าตัดเทียมของผู้ป่วยโรคปวดเข่าเรื้อรัง 

“คือผมผมคิดว่านะครับวิธีการของมันก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรเยอะคือแล้วแต่คนจะท าบุญนะครับมัน
ก็ผมคิดว่าผมก็ว่ามันไม่ได้หนักอะไรส าหรับผมคือผมเคยเห็นนะคนที่ผ่าตัดเข่าข้างนึงเนี่ยเสียเงินทีเป็นแสน
แสน” (วัตต์ อายุ 59 ปี อาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ)  

“แม่เริ่มมีก าลังใจมากขึ้นตอนที่แม่มาหาหมอครั้งที่สอง แม่ไปเจอคนไข้คนนึงตอนช่วงที่นั่งรอคิวเขาก็
บอกว่าเขาก็เจ็บเข่าเหมือนกันเขามาหาหมอวันนี้ครั้งที่สอง แล้วตอนนี้หายแล้วนะมาหาคุณหมอทั้งหมด 4 ครั้ง
แล้วก็ดีขึ้นเห็นไหมดีกว่าไปผ่าตัดแต่วันนี้ปวดหลังก็เลยจะให้หมอมารักษาหลังให้แม่ก็เลยว่าโอ..เข้ามาหาหมอ
แค่ 3- 4ครั้งเองแล้วก็หายงั้นก็ดีกว่าไปผ่าตัดน่ะสิดีกว่าไปท ารักษาแบบอ่ืนแม่เลยรู้สึกว่ามีก าลังใจว่าเดี๋ยวแม่ก็
คงหาย” (รัตน์ อายุ 64 ปี อาชีพ รับราชการบ านาญพยาบาล) 
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สรุปและอภิปรายผล (Discussion and Conclusion) 
ชุดค าอธิบายความเจ็บป่วย (Explanatory model) กับการแสวงหาบริการสุขภาพ 

ผู้ป่วยโรคปวดเข่าเรื้อรังส่วนใหญ่ มีชุดค าอธิบายการเจ็บป่วยที่แตกต่างกับชุดค าอธิบายกับแพทย์ โดย
ผู้ป่วยมีแนวคิดว่าสาเหตุอาการปวดเข่าเรื้อรังมาจากเรื่องเส้นเอ็น เช่น เส้นเอ็นขัด เส้นตึง เส้นเสื่อม ในขณะที่
ชุดค าอธิบายการเจ็บป่วยของแพทย์ว่าสาเหตุมาจากเรื่องของกระดูกที่มีการเสื่อม ใช้วิธีการผ่าตัดจึงจะท าให้
ผู้ป่วยดีขึ้น อีกนัยหนึ่ง ผู้ป่วยส่วนใหญ่ เชื่อว่าสาเหตุที่ท าให้เส้นเอ็นของเข่ามีปัญหานั้นเกิดมาจากสาเหตุที่เคย
ประสบอุบัติเหตุในอดีต เส้นเอ็นบาดเจ็บ ในขณะที่ชุดค าอธิบายสาเหตุการเจ็บป่วย โรคปวดเข่าเรื้อรังของ
แพทย์นั้นมาจาก ความเสื่อมของวัย ซึ่งแตกต่างจากชุดค าอธิบายความเจ็บป่วยของผู้ป่วยและแพทย์ 
(Klienman, 1992)  แนวคิดทางมานุษยวิทยาการแพทย์อธิบายว่า สุขภาพและความเจ็บป่วยสอดคล้องตาม
สังคมวัฒนธรรมของบุคคล ซึ่งแพทย์และผู้ป่วยมีบริบทที่แตกต่างกัน ซึ่งแพทย์ได้รับอิทธิพลจากการแพทย์
ตะวันตกอธิบายร่างกายแบบวิทยาศาสตร์ แต่ผู้ป่วยมองร่างกายที่ต่างออกไป ด้วยแนวคิดค าอธิบายว่าการปวด
มาจากเรื่องเส้นเอ็น ผู้ป่วยเหล่านี้มีการแสวงหาการรักษา โดยที่ไปตรวจค้นหาความผิดปกติของข้อเข่าว่ามีการ 
แตกหัก หรือเอ็นฉีกขาดหรือไม่ เพ่ือค้นหาความจริงทางวิทยาศาสตร์ แต่เมื่อได้รับผลการวินิจฉัย ที่ไม่ตรงกับ
ชุดความเชื่อเดิมที่เชื่อว่าอาการเจ็บป่วยโรคปวดเข่าเรื้อรังมาจากเรื่องของเส้นเอ็น และต้องผ่าตัด ซึ่งมองว่า
การผ่าตัดเป็นการแก้ไขปัญหาที่กระดูก ไม่ใช่เรื่องเส้นเอ็น เลยท าให้มีการแสวงการรักษาวิธีอ่ืนที่ตอบสนอง
ความเชื่อเดิม คือการนวด การดึงเส้นการฝังเข็มแต่วิธีดังกล่าวนี้ไม่ได้ตอบสนองเรื่องการลดอาการตึง หรือช่วย
ในการงอของเส้นเอ็นบริเวณข้อเข่าได้ชัดเจน อาจสรุปได้ว่า ผู้ป่วยโรคปวดเข่าเรื้อรัง ต่างก็แสวงหาวิธีการรักษา
ที่ดีที่สุดที่ตอบสนองความเชื่อเดิมของตนเองและสามารถท าให้คุณภาพชีวิตของตนเองที่ดีขึ้น ในเรื่องของการ
เคลื่อนไหวและด าเนินชีวิตประจ าวันได้ สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องประสบการณ์การเจ็บป่วยที่มีการสังเกต
อาการเจ็บป่วยที่แสดงออกมา จนน าไปสู่การแสวงหาการรักษาที่ดีที่สุดให้กับตนเอง โดยที่ผ่ านมุมมองของตัว
ผู้ป่วยเองเกี่ยวกับการให้ความหมายต่อความเจ็บป่วย น าไปสู่การแสวงหาการรักษาและตนเองมีความเชื่อต่อ
การรักษานั้นไม่ อีกทั้งมีการคาดหวังต่อผลการรักษา(Morse & Johnson, 1991)  หากผลการรักษานั้นไม่
ตอบสนองตนจึงมีการแสวงการรักษาอ่ืนๆ ต่อไป 
 

การแพทย์พหุลักษณ์กับการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
การศึกษานี้พบว่า การปวดเข่าเป็นปัญหาความเจ็บป่วยเรื้อรังที่ผู้ป่วยมีความทุกข์ทรมาน และอยู่กับ

มาปัญหามายาวนาน  ผู้ป่วยมีการแสวงหาบริการสุขภาพที่หลากหลายก่อนมารักษาที่การแพทย์ทางเลือก
สาขาการแพทย์แบบผ่าตัดเทียม ทั้งการรักษาตนเองโดยการซื้อยา การรักษาแบบแพทย์แผนไทย การนวด การ
ตอกเส้น เหยียบเส้น และการแพทย์ตะวันตก โดยการฉีดยา เอ็กซเรย์พบว่า ผู้ป่วยมองว่าวิธีการรักษาต่างมีจุด
ดีจุดด้อยต่างกันไป เช่น การรักษาของการนวด เป็นการซื้อเวลาในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นที่ ท าให้ผู้ป่วยดีขึ้น
ในช่วงสั้นๆ เช่นเดียวกับ การฝังเข็มโดยการแพทย์แผนจีน  การกินยาแก้ปวด ก็เป็นการรักษาอาการ มี
ผลกระทบจากยาด้วย  เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยจะต้องได้รับการผ่าตัด ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีแนวคิดที่ขัดแย้งโดย
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มองว่า โรคปวดเข่าเรื้อรัง ไม่ต้องผ่าตัดแบบเปิดผิวหนัง อีกทั้งการผ่าตัดเป็นเรื่องที่แก้ไขเฉพาะเรื่องกระดูก มี
ความเสี่ยงสูง อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายสูง แม้ว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีฐานะทางเศรษฐกิจระดับปานกลางข้ึนไปก็ตามต่าง
ก็ไม่เลือกในวิธีการรักษาแบบผ่าตัด เพราะเห็นตัวอย่างจากคนใกล้ชิดที่เคยได้รับการผ่าตัดแล้วมีอาการไม่ดีขึ้น 
อาจดีขึ้นในช่วงแรกและต่อมาก็จะมีอาการแย่ลง ได้ การแพทย์ทางเลือก ซึ่งใช้วิธีการรักษาแบบใหม่ๆ อาจมี
ประโยชน์และเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดพาหุลักษณ์ทางการแพทย์ ที่กล่าวว่าการแพทย์
เป็นระบบของสัญลักษณ์และการให้ความหมายที่มีความเชื่อมโยงกัน ผู้ป่วยและผู้เยียวยาเป็นองค์ประกอบ
หลักในระบบสุขภาพโดยระบบและการดูแลสุขภาพประกอบด้วยกัน 3 ส่วนได้แก่การดูแลสุขภาพภาค
ประชาชน การดูแลสุขภาพภาควิชาชีพ การดูแลสุขภาพแบบวิถีชาวบ้าน (Klienman, 1980) เพราะความจริง
แล้วไม่มีระบบการแพทย์ระบบใดระบบเดียวที่จะมีความสมบูรณ์แบบในหลักการหนึ่งเดียวจนสามารถ
ตอบสนองต่อปัญหาต่างๆของความเจ็บป่วยได้อย่างรอบด้านในทุก อนึ่งผู้ป่วยจะมีนิยามสุขภาพที่แตกต่างกัน
ตามค่านิยมความคิดความเชื่อ ระดับแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติตน เพ่ือแสวงหาการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (โก
มาตรจึงเสถียรทรัพย์, 2549) จนกระทั่งผู้ป่วยโรคปวดเข่าเรื้อรัง ได้พบกับวิธีการแพทย์ทางเลือกสาขาผ่าตัด
เทียม ที่มีการรับรู้ในวิธีการส่วนใหญ่โดยการบอกต่อจากผู้ป่วยก่อนหน้าที่เคยผ่านการรักษาแล้วมีอาการดีขึ้น 
สะท้อนให้เห็นว่ารับรู้คุณภาพบริการที่มาจากประสบการณ์ตรงมีความน่าเชื่อถือจนมีผลต่อการตอบสนองการ
รับรู้คุณภาพบริการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย (Sofaer และ Firminger, 2005)  
การแพทย์ทางเลือก เทคนิควิธีการรักษาแบบผสมผสาน 

การแพทย์ทางเลือก จะเป็นสิ่งที่ด ารงคงอยู่ ยิ่งมีความหลากหลายมากข้ึนในสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ แนว
ทางการดูสุขภาพหนึ่งๆ ยังสามารถเรียนรู้และพัฒนาจากระบบการแพทย์อ่ืนๆหรือจากการประยุกษ์ศาสตร์
ต่างๆมาใช้การผสมผสานในแต่ละศาสตร์การรักษาที่แตกต่างกัน ศาสตร์สุขภาพจะต้องมีพลวัตที่ไม่ตายตัว (โก
มาตร  จึงเสถียรทรัพย์, 2542) ท่ามกลางความซับซ้อนของปัญหาสุขภาพ และโดยเฉพาะโรคเรื้อรัง เช่น โรค
ปวดเข่าเรื้อรัง ที่จะเห็นได้ว่ามีผู้ป่วยกลุ่มนี้มีการแสวงหาการรักษาในศาสตร์ที่สามารถเยียวยารักษาตนโดยที่ไม่
ต้องผ่าตัดเฉกเช่น ศาสตร์การแพทย์ทางเลือกผ่าตัดเทียม ที่จะมีเทคนิคในการรักษาโดยจะใช้เวลาในแต่ละ
ต าแหน่ง 20–45 วินาที และภายหลังการรักษาผู้ป่วยสามารถกลับไปด าเนินชีวิตอย่างปกติ สามารถเคลื่อนไหว
ร่างกายได้ ไม่ต้องพักฟ้ืน มีความเสี่ยงน้อยเนื่องจากไม่มีการเปิดผิวหนัง ไม่เสี่ยงการติดเชื้อไม่มีแผลผ่าตัด ไม่มี
พังผืดที่ฝีเย็บที่ผิวหนังใช้หลักทฤษฎียาชาธรรมชาติ บรรเทาเจ็บได้ในระดับหนึ่งส าหรับค่ารักษาพยาบาลนั้ น 
ทางผู้ให้การรักษาไม่มีการเรียกร้องค่ารักษา ไม่มีการก าหนดค่ารักษาพยาบาล โดยให้จ่ายตามความสมัครใจ 
เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยทุกชนชั้นเข้าถึงบริการการรักษา โดยเฉพาะผู้ป่วยยากไร้ ทางคลินิกจะมีโครงการ
อุปถัมภ์เช่นกัน ส่วนเครื่องมือผ่าตัดเทียมไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ไม่ต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ แต่อาศัย
ศาสตร์และศิลป์ความเชี่ยวชาญของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะผ่าตัดเทียมที่ผ่านการรับรองจากส านักการแพทย์
ทางเลือกอีกท้ังผู้ให้การรักษา ในเรื่องการปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยที่มีความเป็นกันเองและเป็นมิตร ให้ค าอธิบายใน
เรื่องอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยได้อย่างชัดเจน ท าให้มีความเข้าใจในชุดค าอธิบายความเจ็บป่วยเดียวกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดการรับรู้คุณภาพบริการการรักษาพยาบาล (Sofaer,  Firminger, 2005) ทั้งนี้มีผลต่อการ
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รับรู้คุณภาพบริการรักษาพยาบาลและการตัดสินใจเลือกในการรักษาที่ท าให้ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสวงหา
การรักษาการแพทย์ทางเลือกสาขาผ่าตัดเทียมของผู้ป่วยโรคปวดเข่าเรื้อรัง 
 
ข้อเสนอแนะ (Recommendation) 

1.ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายหากภาครัฐมีการก าหนดนโยบายเพ่ือการพัฒนาระบบบริการในด้าน
การแพทย์ทางเลือก เช่นการแพทย์ทางเลือกผ่าตัดเทียม ให้มีมาตรฐานระดับสากลบนพ้ืนฐานการเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิตด้านความรู้ ก็จะเป็นการสร้างเอกลักษณ์ของการบริการให้โดดเด่น จะท าให้มีน้ าหนักต่อการส่งเสริม
ระบบบริการสุขภาพในเชิงนโยบายอย่างเต็มรูปแบบมากขึ้น 

2.ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติหากมีการศึกษาวิจัยชิ้นอ่ืนที่ใช้แนวคิดทางมิติทางวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ศึกษาในประเด็นอีกแง่มุมที่ไห้เห็นเชิงประจักษ์มากข้ึนก็จะท าให้ศาสตร์การแพทย์ทางเลือกผ่าตัด
เทียมมีความน่าเชื่อถือในเชิงวิชาการและวงการแพทย์ต่อไปทั้งนี้ เป็นการส่งเสริมและการบรูณาการณ์
การแพทย์ผสมผสานกับการแพทย์กระแสหลัก  
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คุก ขังคน (ไม่) ขังโรค 
Living and Dying Behind Bars: Infectious Diseases in Thai Women's Prisons 

 

รวิวรรณ รักถ่ินก าเนิด1 
 

บทความชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา การเกิดและรักษา “โรค” ในเรือนจ า เน้นศึกษาเฉพาะกลุ่ม
โรคติดเชื้อ หิด วัณโรค และเอดส์ เนื่องจากเป็นโรคระบาดอันดับต้นๆในเรือนจ า  ผ่านแนวคิด ระบาดวิทยา
วัฒนธรรม (cultural epidemiology) พ้ืนที่ศึกษาคือ ทัณฑสถานหญิงกลาง เรือนจ าที่มีผู้ต้องขังหญิง
หนาแน่นที่สุดในประเทศไทย โรคติดเชื้อ ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของ โรคสามัญประจ าถิ่น เนื่องจากเป็นโรคที่พบ
ได้ทั่วไปในแทบทุกเรือนจ า อีกท้ัง นักโทษ 5 ใน 10 คน มีโอกาสติดเชื้อปรสิตในขวบเดือนแรกของการจองจ า 
จากความแอดอัดและข้อจ ากัดในการรักษา อีกท้ังการกิน อยู่ หลับ นอน ในเรือนจ ายังสร้างรูปแบบของการ
รักษาและการนิยามโรคข้ึนเองในกลุ่มนักโทษและผู้คุม 

จากการเก็บข้อมูลเบื้องต้นพบว่าการเกิดโรคนั้นสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและตัวตนของนักโทษท่ีป่วย 
มีการจัดชนชั้นให้กับโรคกลุ่มต่างๆ เช่น หิด ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของโรคชั้นต่ า ไม่มีการแยกรักษาเพราะถูกมอง
ว่าเป็นโรคที่ไม่อันตราย เมื่อเทียบกับวัณโรค นักโทษท่ีติดเชื้อจะได้รับการแยกโรคทันที่แสดงอาการ มีการ
ควบคุมโรคไม่ให้แพร่ไปยังคนอ่ืนๆ  การเกิดโรคยังส่งผลต่อการค าอธิบายความเจ็บป่วยของนักโทษ ทั้งโกรธ
แค้น ยอมรับสภาพ หรือผ่านค าอธิบายทางศาสนา  
 

ค าส าคัญ: โรคติดเชื้อ, นักโทษ, หิด, วัณโรค, เรือนจ า, มานุษยวิทยาการแพทย์, ระบาดวิทยาวัฒนธรรม 
 

Abstract  

The aim of this research paper is to study the incidence and treatment of “disease” 
in prisons. The focus of the research is on infectious diseases—specifically scabies, 
tuberculosis, and HIV—since these are the infectious diseases highest on the list of epidemic 
diseases within prisons in Thailand. The primary approach of this research will be that of 
cultural epidemiology. The site of study is the Central Women’s Correctional Institution, the 
prison with the densest population of women inmates in Thailand. Infectious diseases are 
listed as common and endemic to prison populations; in fact, 5 out of 10 people are 
infected with parasites in their first half year of imprisonment, due to highly crowded 
conditions, and the limitations of treatment. Furthermore, the daily activities of eating, living, 
                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานษุยวิทยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,  
Email: raviwan902@gmail.com 
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sleeping, and bathing in such condition have given rise to forms of treatment and definitions 
of disease created by the prisoners and the guards themselves, in a context ware excess to 
professional treatment its very limited  

The initial stages of data collection show that the incidence of these infectious 
diseases in this women’s prison is associated with both the environment and the 
interpretive and emotional respond of the prisoner and the others. For example, diseases 
are divided into hierarchical classes. Diseases such as scabies are classified in the group of 
diseases considered to be of a lower order. Prisoners are not segregated for treatment 
because it is seen as a disease that is not dangerous. When compared with tuberculosis, [we 
see that] prisoners infected with the disease are isolated immediately upon first showing 
symptoms. As a result, the disease does not spread to other inmates. The incidence of 
diseases in prison also affects the way that prisoners explain and respond to these illnesses 
or conditions, from ideas about anger/revenge, to simple acceptance, to religious 
explanations. 

 

Keywords:  Infectious Diseases, prisons, scabies, tuberculosis, HIV, jail, medical anthropology, 
cultural epidemiology 

 
 
1. บทน า 

สิงหาคม 2560 ข่าวการระบาดของโรคหิด ในเรือนจ าชายเกาะสมุย มีนักโทษราว 100 คนจาก
ทั้งหมด 800 คน ติดเชื้อหิด อัตราการระบาดคิดเป็นร้อยละ 12.5 ในทางระบาดวิทยา หากโรคใดระบาดเกิน
ร้อยละ 5 ถือว่าเป็นการระบาดที่ยากจะควบคุม สาเหตุการระบาดเกิดจากสัมผัสตัวกันอย่างแบบชิดให้กลุ่ม
ผู้ต้องขัง ไม่มีการแยกตัวผู้ป่วยออกในทันที (ข่าวสด, 2560; เดลินิวส์, 2560) ย้อนกลับไปเพียงหนึ่งปีก่อนหน้า 
ที่เรือนจ าจังหวัดภูเก็ต ในจ านวนผู้ต้องขังชายหญิง 1,752 คน มีนักโทษติดโรคหิด 351 คน เป็นชายถึง 330 
คน ปัจจัยหลักเกิดจากความหนาแน่ในห้องขัง การอาบน้ าร่วมกันกับผู้ต้องขังที่ติดโรค เสื้อผ้าที่อับชื้นยังเป็น
แหล่งเพาะเชื้อให้ลุกลาม ผู้ต้องขังบางคนเคยมีประวัติการเป็นหิดมากกว่า 1 ครั้ง(ส านักระบาดวิทยา, 2559) 

นอกไปจากหิด ยังพบโรคติดต่ออีกหลายประเภทที่ระบาดภายในเรือนจ า ข้อมูลจากส านักระบาด
วิทยากรมควบคุมโรค ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2527-2558 พบการระบาดของโรคทั้งสิ้น 20 ครั้ง เป็นที่ระบาดหลักได้แก่ 
โรคอุจาระร่วง ไข้หวัดใหญ่ หัด และตาแดง หมุนเวียนกันในรอบปี ซึ่งครั้งที่รุนแรงที่สุดคือ การระบาดของ
อหิวาตกโรคในเรือนจ าบางขวางและเรือนจ าจังหวัดนนทบุรี ในปี พ.ศ. 2528 มีนักโทษป่วยทั้งสิ้น 667 คน ต้น
ตอการระบาดเกิดจากน้ าที่ให้นักโทษใช้กินดื่ม ที่ต่อท่อจากแม่น้ าเจ้าพระยาโดยตรงปราศจากการฆ่าเชื้อ 
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(ส านักระบาดวิทยา, 2528) ส่วนโรคที่ระบาดบ่อยที่สุดคือ ไข้หวัดใหญ่ ระบาด 5 ครั้ง โรคตาแดง ระบาด 4 
ครั้ง สาเหตุหลักเกิดจากน้ าที่ใช้ช าระล้างร่างกายไม่สะอาด นักโทษสัมผัสตัวกันใกล้ชิดในเรือนอนและไม่มีการ
แยกผู้ป่วยออกในช่วงต้นของการระบาด โดยการระบาดในแต่ละครั้งเกิดในเดือนกันยายน-พฤศจิกายน ซึ่งเป็น
ช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างฤดูฝนเข้าฤดูหนาวขณะที่ข้อมูลจากกองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ระบุว่า 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2556 มีนักโทษเข้ารับการรักษาที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ด้วยโรคติดเชื้อและ
ปรสิต 11,876 คน สูงเป็นอันดับ 3 รองจากเอดส์และวัณโรค (กองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ , 
2556) 

ระบาดวิทยา (epidemiology) คืองานศึกษากลุ่มแรกๆ ที่เข้าไปพัวพันกับโรคติดเชื้อและความตายใน
เรือนจ า ในรูปของรายงานการเฝ้าระวังโรค รายงานชิ้นแรกถูกตีพิมพ์ในปี 2527 อธิบายถึงสาเหตุการระบาด
ของโรคอุจาระร่วงในเรือนจ าบางขวาง (กองระบาดวิทยา, 2527) ส่วนรายงานที่สร้างผลสะเทือนให้ต่อ
ภาพลักษณ์ของนักโทษถูกคือ รายการงานการพบเชื้อเอชไอวี (HIV) ในเลือดของนักโทษที่บริจาคให้กับ
สภากาชาดไทย (กองระบาดวิทยา, 2535) และได้กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของการควบคุมพฤติกรรมทางเพศ
และลักลอบใช้สารเสพติดในเรือนจ า ด้านวิธีวิทยาที่ใช้ในการศึกษาเกือบทั้งหมดใช้การศึกษาหลักคือ ศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของสถานที่เกิดโรคซึ่งคือเรือนจ า ตั้งอยู่บริเวณใด จ านวนประชากร สภาพแวดล้อมของสถานที่ 
ความสะอาดของอาหาร น้ า เครื่องนุ่งห่ม และตรวจผลจากห้องปฏิบัติการเพ่ือยืนยันเชื้อที่พบ ขณะที่วิธีการ
ทางระบาดวิทยาที่ใช้คือ ระบาดวิทยาเชิงพรรณนา ได้แก่ ทบทวนข้อมูลผู้ป่วยจากบันทึกการรักษาของ
สถานพยาบาลในเรือนจ าเพื่อสร้างนิยามไปใช้ในการค้นหาผู้ป่วย (ส านักระบาดวิทยา, 2552) 

อย่างไรก็ตามความน่าสนใจอยู่ที่รายงานการสอบสวนโรคระบุความคลาดเคลื่อนของข้อมูลว่าเกิดจาก
พฤติกรรมของผู้ต้องขังบางคนที่จงใจหลีกเลี่ยงการถูกระบุตัว เพราะไม่ต้องการถูกกักบริเวณและงดเยี่ยมญาติ 
ขณะที่ผู้ต้องขังบางคนกลับจงใจให้ตนเองติดโรคเพ่ือให้ได้รับสิทธิพิเศษบางอย่าง ตัวอย่างเช่น รายงานการ
สอบสวนทางระบาดวิทยาของผู้ต้องขังชายเรือนจ ากลางนครสวรรค์ปี 2552 นิยามผู้ป่วยโรตาแดงว่า ต้องมี
อาการตาแดงร่วมกับ ปวดตา มีชี้ตา เลือดออกที่เยื้อบุตา ปวดเมื่อยตามตัว ผู้ต้องขังจ านวนหนึ่งจึงพยายามที่
จะท าให้ตนเองป่วย เพ่ือหลีกเลี่ยงการท างานโดยน ามือไปป้ายขี้ตาผู้ต้องขัง ที่ป่วยมาป้ายตาตนเองสร้างค าถาม
ให้กับนักระบาดวิทยาที่เข้าไปสอบสวนโรคต่อการกระท าดังกล่าว (ส านักระบาดวิทยา, 2552) 

บทความนี้จุดประสงค์เพ่ือท าความเข้าใจความซับซ้อนของการระบาดของโรคในเรือนจ า ที่พ้นไปจาก
ค าอธิบายและแนวการศึกษาทางระบาดวิทยากระแสหลัก ซึ่งมุ่งศึกษาอุบัติการณ์และความชุกของโรค หา
สาเหตุและยับยั้งการระบาดไม่ให้ลุกลาม งานชิ้นนี้มุ่งส ารวจปัจจัยเบื้องหลังการเกิดขึ้นของโรคระบาดประเภท
โรคติดเชื้อในสามกลุ่มหลักคือ หิด วัณโรค และเอชไอวี ซึ่งเป็นโรคท่ีระบาดอัดดับต้นๆ ในเรือนจ า การระบาด
ของโรคนั้นเกี่ยวพันกับมิติทางสังคมของผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยอย่างไร เหตุใดผู้ต้องขังจึงต้องการหรือไม่ต้องการให้
ตนเองป่วย  
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โรค สามัญประจ าคุก 
โรคติดเชื้อ (infectious) ปรากฏขึ้นในเรือนจ าครั้งแรกรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411- พ.ศ. 2443) ในบัน

บันทึกรายงานนักโทษคุกที่ป่วยและตายของกองมหันตโทษในปี 2431 มีนักโทษเสียชีวิตจากการป่วย 17 คน 
ส่วนใหญ่เสียชีวิตจากโรคฝีในท้อง ปัจจุบันคือ วันโรค และริดสีดวงประเภทต่างๆ อีกท้ังยังปรากฏประเภทของ
โรคติดเชื้อชนิดต่างๆ เช่น ท้องร่วงธาตุวิปริตร, โรคคุดทะราด (yaws) จัดอยู่ในโรคติดเชื้อปรสิต เป็นโรคติดต่อ
เรื้อรัง ลักษณะของโรค คือ เป็นตุ่มแผลตามผิวหนังทั่วร่างกาย, โรคฝีคัณฑสูตร หมายถึง ฝีบริเวณทวารหนัก 
(anorectal abscess) และรูทะลุของทวารหนัก จัดเป็นโรคติดต่อทางผิวหนัง เกิดจากการติดเชื้อบริเวณรท
วารจนเป็นแผลทะลุ การเกิดขึ้นของโรคติดเชื้อประเภทต่างๆ เรือนจ านั้นในด้านหนึ่งนั้นสะท้อนถึง
สภาพแวดล้อมที่ผู้ต้องขังอาศัยอยู่ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรโดยดูจากลักษณะการเกิดข้ึนของโรค  

ในงานเขียนทางประวัติศาสตร์ของ เอียน บราวน์ (Ian Brown 2010) ให้ภาพเรือนจ าในประเทศพม่า
ราวปี ค.ศ.1867- ค.ศ. 1940 หรือราว พ.ศ. 2410- พ.ศ. 2483 ยุคที่พม่ายังเป็นอาณานิคมอังกฤษ บราวน์พุ่ง
เป้าไปที่ความตายและโรคระบาดในหมู่นักโทษ เขาพบว่า สาเหตุการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากความเจ็บป่วย
ด้วยโรคต่างๆ ซึ่งโรคที่คร่าชีวิตเป็นอันดับต้นๆ คือ บิด ท้อง ท้องร่วง และวัณโรค รองลงมาคือ ไข้ทรพิษ กาฬ
โรค มาเลเรีย และปอดบวม สาเหตุการเกิดโรค(Brown 2010: 7-8) เกี่ยวพันกับ 3 ปัจจัยหลัก คือ ความแออัด
ของนักโทษในเรือนจ าท าให้ยากต่อการแยกโรค สภาพแวดล้อมที่เลวร้าย เช่น น้ า อาหาร ไม่สะอาด ไม่
เพียงพอต่อความต้องการ ไปจนถึงถูกส่งไปใช้แรงงานเช่น สร้างเข่ือน (Brown 2010: 3-5) 

จะเห็นได้ว่าประเภทของโรคที่ปรากฏในเรือนจ าอาณานิคมของพม่านั้นส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มของโรค
ติดเชื้อที่เกี่ยวพันกับสุขอนามัยพ้ืนฐานและการกินอยู่เป็นส่วนใหญ่ และเมื่อพิจารณาช่วงของงานศึกษานั้นอยู่
ในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกันกับเรือนจ าสยาม คือ ราวทศวรรษที่ 2410 เป็นต้นมา   

การศึกษาโรคติดเชื้อในเรือนจ านั้นเป็นที่แพร่หลายในวงการระบาดวิทยา ปัจจัยหลักประการหนึ่งก็
เพ่ือยับยั้งการระบาดของโรคไม่ให้กระจายออกไปยังนอกเรือนจ า หรือลุกลามกลายเป็นโรคติดเชื้อดื้อยาที่ยาก
จะหาทางรักษา  
 
ระบาดวิทยาในเรือนจ า 

ระบาดวิทยา จัดอยู่ในกลุ่มวิชาของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือสาธารณสุขศาสตร์ มีเป้าหมาย
เพ่ือค้นหาสาเหตุของการเกิดโรค ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเป็นเครื่องมือหลักในการศึกษา อาศัยข้อมูล
พ้ืนฐานหลักคือ อุบัติกรณ์ (incidence) ของการเกิดโรค และ ความชุก (prevalence) ของโรคเป็นตัว
วิเคราะห์ อุบัติการณ์ คือ จ านวนผู้ป่วยใหม่ในกลุ่มประชากรเสี่ยง ณ ช่วงเวลาหนึ่งที่เก็บข้อมูล นักระบาด
วิทยาจะใช้อุบัติการณ์วิเคราะห์ความรุนแรงของการเกิดโรค การแพร่ระบาด โดยการเปรียบเทียบข้อมูลในแต่
ละช่วงเวลา ส่วนความชุกของการเกิดโรค นั้นหมายถึงจ านวนผู้ป่วยทั้งหมดทั้งที่เคยป่วยและเพ่ิงป่วยใหม่ ณ 
ช่วงเวลาที่ศึกษา เพ่ือให้เห็นภาพรวมของการเกิดโรคว่ารุนแรงมากน้อยเพียงใด เพ่ือสร้างแนวทางการป้องกัน
โรคไม่ให้ลุกลามหรือระงับการระบาดให้เร็วที่สุด  
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ระบาดวิทยาถูกใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาการเกิดขึ้นของโรคในเรือนจ าอยู่หลายครั้งดังที่ปรากฏ 
นักระบาดวิทยาจะถูกส่งเข้าไปยังเรือนจ าเพ่ือสืบหาสาเกตุและยับยั้งการระบาดของโรคให้เร็วที่สุด  
 
ระบาดวิทยาวัฒนธรรม 

ระบาดวิทยาถูกตั้งค าถามถึงข้อจ ากัดของข้อมูลอยู่หลายครั้ง อุบัติการณ์และความชุกของโรคจะถูก
เก็บก็ต่อเมื่อผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาที่สถานบริการ หรือมีอาการแสดงของโรคอย่าเด่นชัดขณะท าการ
สอบสวนโรค ท าให้การได้มาของข้อมูลนั้นอยู่บนทัศนคติและการตัดสินใจของผู้ป่วยที่มีต่อโรคนั้นๆ ความป่วย
ไข้จะมีความหมายและถูกรับรู้ว่าเป็นปัญหาสุขภาพที่ต้องได้รับการรักษาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับแรงกระตุ้นทาง
ความเชื่อเกี่ยวกับโรค ที่ต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรมและประสบการณ์ที่แต่ละคนมี (Foster and Anderson 
1978; Kleinman 1980) ซึ่งตรงจุดนี้เองที่ท าให้ วัฒนธรรม เข้ามามีบทบาทต่อการสืบหาต้นตอความเจ็บป่วย
ร่วมกับระบาดวิทยา ตัวอย่างที่มักถูกกล่าวถึงในงานศึกษาระบาดวิทยาร่วมกับการตีความวัฒนธรรม ที่
ภายหลังถูกเรียกว่า ระบาดวิทยาวัฒนธรรม คือ กรณี Ataques de Nervios (a nervous attack) อาการทาง
ประสาทที่เกิดขึ้นกับหญิงชาวเปโตริโกในสหรัฐฯ อิมเมจิน โรซา ( Imagine Rosa) ถูกน าตัวส่งห้องฉุกเฉินใน
สภาพชักเกร็ง แลตัวสั่นอย่างรุนแรง อาการคล้ายโรคลมชัก เธอล้มลงขณะร้องไห้อย่างหนักในพิธีศพของลูก
ชายคนโตที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ อย่างไรก็ตามแพทย์วินิจฉัยว่าร่างกายของเธอปกติดี ไม่มีร่องรอย
ของโรคลมชัก อาการของเธออาจมีสาเหตุมาจากความโศกเศร้าในจิตใจ จึงส่งต่อไปยังแผนกจิตเวชรักษาต่อ 
สร้างความงุนงงบวกไม่พอใจให้กับเธอและครอบครัว อย่างไรก็ตามอาการของโรซาก็ยังไม่กฎชื่อเรียกในทาง
การแพทย์ในขณะนั้น จึงมีข้อเสนอให้เรียกอาการดังกล่าวว่า Puerto Rican syndrome  หรือ โรคของชาว
เปอร์โตริโก (Trostle2005: 17) 

ในทางกลับกัน หากโรซาเป็นลมล้มตัวสั่นเทาในบ้านเกิดของเธอ แทนที่จะถูกส่งไปยังโรงพยาบาล โร
ซาจะถูกน าตัวมายัง espiritista (spirit medium) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางจิตวิญาณ เพ่ือช าระล้างจิตใจให้หาย
จากอาการโศกเศร้า และเป็นที่รู้กันดีในชุมชนว่าอาการที่เกิดขึ้นกับโรซานั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เมื่อต้องเผชิญ
กับความเศร้าโศกอย่างรุนแรง โดยเฉพาะกับโรซ่าที่ทุกคนต่างรู้ดีว่าเธอรักลูกของเธอมาเกเพียงใด คนในชุมชน
เรียกอาการดังกล่าวว่า ataques de nervios (a nervous attack) (Trostle2005: 17) 

สิ่งที่เกิดขึ้นกับโรซาได้สร้างคุณูปการอันใหญ่หลวงให้งานศึกษาทางการแพทย์ ราวทศวรรษที่ 1970 
ประมาณ 10 ปีหลังการป่วยของโรซา มีงานศึกษาทางมานุษยวิทยาจ านวนหนึ่งตีพิมพ์ผลการศึกษากลุ่มอาการ 
ataques de nervios ว่า ไม่ใช่แค่เพียง อิมเมจิน โรซา เท่านั้นที่ถูกส่งตัวมายังโรงพยาบาลในสภาพดังกล่าว 
ฐานข้อมูลจากห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลรัฐไมอามีระบุว่า ประชากรกลุ่มที่มีอาการในลักษะดังกล่าว หรือมี
ความชุกของโรคมากที่สุกคือ ชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกกัน รองลงมาคือ ชาวละตินอเมริกัน และพบมาก
ที่สุดในกลุ่มหญิงชาวละติน (Trostle2005: 18) 

ต่อมาในทศวรรษที่ 1990 มีงานศึกษาในท านองเดียวกันนี้ โดยการท างานร่วมกันข้ามสาขาระหว่างนัก
มานุษยวิทยา นักระบาดวิทยา และจิตแพทย์ เพ่ือศึกษาผลกระทบทางจิตใจหลังภัยพิบัติพบว่า อาการ 
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ataques de nervios ยังเกิดขึ้นกับหญิงชายในประเทศเปอร์โตริโกและเม็กซิโกเมื่อต้องเผชิญกับสภาวะการ
สูญเสียอย่างใหญ่หลวง ประชากรร้อยละ 16 ระบุว่าตนเองมีอาการ aques de nervios ซึ่งไม่ตรงกับโรคทาง
จิตเวชประเภทใดในต ารา ซึ่งกลุ่มที่มีความชุกของโรคมากที่สุดคือ สตรีวัยกลางคนที่จบการศึกษาชั้นประถม 
ซึ่งเป็นช่วงอายุและระดับการศึกษาเดียวกับ อิมเมจิน โรซา (Trostle2005: 19) 

กรณีของโรคในเรือนจ า โรคติดเชื้อในกลุ่ม หิด วัณโรค และเอชไอวีโดยเฉพาะหิด ที่ถูกนิยามจาก
ผู้ต้องขังให้เป็นโรคประจ าถิ่นเนื่องจากความชุกของโรคนั้นเด่นชัดชนิดที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่
กลับไม่ปรากฏในรายงานการศึกษาทางระบาดวิทยาเนื่องจากไม่ถูกระบุว่าเป็นโรคอันตราย รักษาให้หายขาด
ได้ แต่เหตุใดยังคงพบการระบาดอย่างต่อเนื่อง งานศึกษาของผู้เขียนจึงน าแนวคิดระบาดวิทยาวัฒนธรรมเข้า
มาใช้ท าความเข้าใจถึงเงื่อนไขของการเกิดโรคดังกล่าว  
 

มานุษยวิทยาการแพทย์ ในงานระบาดวิทยา  
กลางทศวรรษที่ 90 นักระบาดวิทยาเริ่มหยิบยืมเครื่องมือจากสาขาวิชาอ่ืนที่นอกไปจากสถิติและ

ข้อมูลทางการแพทย์เข้ามาสืบหาสาเหตุของโรค การเกิดโรคที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรม การตีความโรคผ่านความ
เชื่อ และมุ่งความสนใจไปที่ประชากรกลุ่มชายขอบมากขึ้น พัฒนาจนแตกแขนงออกเป็นสาขาวิชาย่อยต่างๆ 
เช่น social epidemiology, behavioral epidemiology, historical materialist epidemiology รวมถึง 
cultural epidemiology ที่ได้กล่าวไปบ้างแล้ว ขณะที่นักระบาดวิทยาเองก็เริ่มตั้งค าถามกับสาขาวิชาที่ตน
ศึกษา ตัวอย่างเช่น ข้อเสนอของ โรเบริร์ต ฮาน (Robert A. Hahn1995) ที่เสนอว่า ความชุกของโรคในกลุ่ม
ประชากรที่กระจุกตัวเพียงกลุ่มในกลุ่มหนึ่งนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติ สีผิว แต่อย่างใด เมื่อเทียบกับปัจจัย
อ่ืนๆอย่าง สภาพแวดล้อม อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได้ (Trostle & Sommerfeld1996: 255) 

การท าความเข้าใจสาเหตุการเกิดโรคจากมิติทางวัฒนธรรมได้ท าให้มานุษยวิทยาการแพทย์ เข้าไปเป็น
หนึ่งในสาขาวิชาย่อยของระบาดวิทยาบางส านัก งานชาติพันธุ์วรรณา (ethnography) ถูกน ามาใช้เป็น
เครื่องมือหลักในการสืบสวนโรคในสนาม เสริมไปกับข้อมูลเชิงปริมาณอย่างอุบัติการณ์และความชุกของโรคใน
แต่ละพ้ืนที่ ตัวอย่างเช่น การศึกษาระบบบสารธสุขกับโรคมาลาเรียละอุจาระร่วงที่รวันดา(Glik, Parker , 
Muligande , Hategi, 1986) ทดสอบระบบควบคุมการเกิโรคอุจาระร่วงที่ปาปัวนิวกินี (Frankel, 1984) สืบ
หาต้นตออัตราการตายของทารกแรกคลอดที่นิคารากัวและอียิปต์ (Bentley, Dickin, Mebrahtu, Kayode, 
Oni G, Verzosa, et al., 1991) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสาธารณสุขมูลฐานของชาวชุมชนในตรุกรี 
(Wirsing, 1992.) ฯลฯ  

นอกไปจากระบาดวิทยาวัฒนธรรม มานุษยวิทยาการแพทย์เองก็ได้ใช้ข้อมูลทางระบาดวิทยาเข้ามา
ศึกษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น งานของแนนซี่  เชเปอร์ฮิวจ์ (Nancy Scheper-Hughes, 1992) 
เรื่อง ความตายอันเงียบงัน: ความรุนแรงในชีวิตประจ าวันของชาวบราซิล (Death without weeping: the 
violence of everyday life in Brazil) ชเปอร์ฮิวจ์ตั้งค าถามต่ออัตราการตายของทารกแรกคลอดในบราซิล 
โดยอาศัยข้อมูลทางระบาดวิทยาเป็นฐานว่า เหตุใดพ้ืนที่ดังกล่าวจึงมีอัตราการตายของมารดาและทารกแรก
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คลอดจึงสูงจนผิดสังเกต อีกทั้งอัตราการป่วยและตายของประชากร โดยทั่วไปอยู่ในระดับสูงกว่าทีควรจะเป็น 
เธอพบว่าความเจ็บป่วยในชุมชนเป็นผลลัพธ์จากความไม่เป็นธรรมและการ เอารัดเอาเปรียบในสังคมบราซิ ล
เองที่ท าให้คนจ านวนมากต้องอยู่ในสภาวะที่อดอยาก ปราศจากอาหารประทังชีวิต และมีความเครียดสูง 

เชเปอร์ฮิวจ์ชี้ให้เห็นว่าสถาบันทางการแพทย์มีบทบาทส าคัญในการค้ ายันให้การเอารัดเอาเปรียบ ใน
สังคมยังท างานอยู่ได้ การแพทย์ได้เข้าไปสร้างทัศนคติต่อความอดอยากทุกข์ยากของคนบราซิลให้กลายเป็น
ปัญหา ทางสุขภาพ ตัวอย่างเช่น เมื่อคนในชุมชนแออัดเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตซึ่งเกิดขึ้นจากความเครียดและ
สภาวะบีบคั้น ทางสังคมอย่างรุนแรงพ่วงด้วยความอดอยากยากแค้นที่ชาวสลัมเผชิญอยู่ สิ่งที่สถาบันทาง
การแพทย์หยิบยื่นให้กลับ กลายเป็นยากล่อมประสาทบรรเทาอาการทางจิตลงไปในกระเพาะที่ว่างเปล่าแทนที่
จะเป็นอาหารให้ท้องอ่ิม ส าหรับเธอแล้วสถาบันทางการแพทย์ได้ตีตราความหิวโหยและอดอยากให้เหลือเพียง
โรคทางจิตที่เกิดข้ึนจากตัวผู้ป่วยเอง  
ส่วนความเชื่อเรื่องการดูแลเด็กเธอพบว่า ทารกแรกเกิดกลับไม่ได้ถูกดูแลอย่างใกล้ชิด ตรงกันข้ามเด็กจะถูกทิ้ง
ให้หิวโซข้ามคืนเพ่ือทดสอบว่าพระเจ้าต้องการให้เด็กรอดชีวิตจนเติบใหญ่หรือไม่ หากไม่แล้วทารกเหล่านั้นจะ
ตายและกลายไปเป็นนางฟ้าในอ้อมกอดของพระเจ้า และในขณะที่เด็กก าลังหมดลม เพ่ือให้พ้นจากความ
เจ็บปวดชุมชนจึงมีวิธีจัดการให้เด็กตายอย่างไม่ทรมานด้วยการจับตรึงกางเขนกลางแดดเพ่ือให้ขาดน้ าและจาก
ไปโดยเร็ว  

กรณีของโรคในเรือนจ า งานกลุ่มมานุษยวิทยาการแพทย์ที่ใช้ข้อมูลทางระบาดวิทยาเป็นฐานในการสืบ
หาสาเหตุการระบาดของโรคนั้นปรากฏอยู่ในงานของ  พอล ฟาร์มเมอร์ (2005) เรื่อง A Plague on All Our 
Houses? Resurgent Tuberculosis inside Russia's Prisons” ศึกษาความเจ็บป่วยของนักโทษในเรือนจ า
รัสเซียที่ติดเชื้อวัณโรค ฟาร์มเมอร์ตั้งค าถามส าคัญในงานของเขาว่า เหตุใดนักโทษในเรือนจ าจึงมีอัตราการ
เจ็บป่วยด้วยวันโรคสูงกว่าที่ควรจะเป็น อีกทั้งมีอัตราการดื้อยาวัณโรค (MERTB) สูงกว่าผู้ป่วยวัณโรคปกตินอก
เรือนจ า เขาพบว่า นักโทษส่วนใหญ่มักติดเชื้อใน 3 เดือนแรกที่ต้องโทษ นักโทษที่ได้รับการยืนยันอาการป่วย 
จะถูกส่งไปยังแดนกักโรคเพ่ือควบคุมการระบาด และเริ่มการรักษาด้วยยาอันดับแรก (First line) 

ฟาร์มเมอร์พบว่าผู้ป่วยหลายคนไม่ตอบสนองการรักษาเพราะเชื้อเริ่มดื้อยา มากไปกว่านั้นการป่วย
ของหลายคนเป็นการป่วยครั้งที่สอง ผู้ป่วยรายหนึ่งระบุว่า เขาติดเชื้อวัณโรครอบสองราว 3 ปี นับจากการป่วย
ครั้งแรก เมื่อแพทย์เห็นว่าเขามีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นจะถูกออกแดนกักโรคทันทีเพ่ือเปิดที่ให้กับผู้ป่วยรายใหม่ 
ฟาร์มเมอร์พบว่า การส่งผู้ป่วยกลับไปยังสภาพแวดล้อมเดิมๆนั้นมีโอกาสสูงมากที่จะท าให้โรคกลับมาอุบัติซ้ า 
โดยเฉพาะในเรือนจ ารัสเซียที่สร้างในลักษะของค่ายใช้แรงงาน ตั้งอยู่ในเขตอากาศติดลบ อาหารและน้ าไม่
เพียงพอ รวมถึงการรักษาที่ไม่ต่อเนื่อง อีกทั้งการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อวัณโรคดื้อยานั้นมีความเสี่ยงสูงมาก 
เนื่องจากยาที่ใช้กลุ่มยาอันดับสอง นั้นมีราคาแพงและมีปริมาณไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ถูก
จัดสรรให้ อีกท้ังยังมีผลค้างเขียงสูง  (Farmer 2005: 115-133)  

กลับมาที่งานศึกษาเรื่องกระบาดของโรคในเรือนจ าในไทย หากไม่นับงานวิจัยทางระบาดวิทยา งาน
ศึกษาที่ยายามท าความเข้าใจเงื่อนไขการเกิดโรคในมิติทางสังคมนั้นยังมีอยู่อย่างจ ากัด จากการส ารวจของ
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ผู้เขียนพบว่า มีงานศึกษาเพียงชิ้นเดียวที่ศึกษาโรคติดเชื้อในเรือนจ าผ่านแนวคิดทางสังคมศาสตร์ งานของ 
สุทธินันท์ ชวาลชิติพร เรื่อง อ านาจการวินิจฉัยวัณโรคในเรือนจ า: ความหมายและการจัดการของผู้ต้องขัง 
สุธินันท์ เข้าไปคลุกคลีกับนักโทษที่ป่วยเป็นวัณโรคในฐานะแพทย์ประจ าสถานพยาบาลของเรือนจ าแห่งหนึ่งใน
ภาคตะวันออก เขาพบว่าทันทีที่นักโทษได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อคือจุดเริ่มต้นของความเจ็บป่วยทางใจ ไป
พร้อมกัน ในสายตาของผู้ต้องขังด้วยกัน วัณโรคถูกผูกโยงเข้ากับโรคเอดส์ และโรคคนจน นักโทษต้องทนกับ
สายตาหวาดระแวงของเพ่ือนร่วมแดนและผู้คุมเพราะเกรงว่าจะแพร่เชื้อไปยังบุคคลอ่ืน บางคนอธิบายสาเหตุ
ความเจ็บป่วยของตนเข้ากับเรื่องของเวรกรรมและคิดถึงความตายของคนเองอยู่บ่อยครั้ง  

งานของสุธินันท์แสดงให้เห็นถึงมิติทางสังคมของผู้ต้องขังที่มีผลต่อการรักษาโรคอย่างไรบ้าง ซึ่งหาก
น ามาใช้ศึกษาเพ่ิมเติมกับการศึกษาโรคติดเชื่ออ่ืนๆที่นอกไปจากวัณโรค ประกอบกับข้อมูลทางระบาดวิทยาจึง
มีส่วนช่วยในการท าความเข้าใจสาเหตุของการระบาดของที่เก่ียวพันกับตัวผู้ป่วยมากไปกว่างานศึกษาในอดีต  
 

2. ระเบียบวิธีวิจัย 
สนามและประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

ปลายปี 2559 ผู้เขียนรู้จักกับกลุ่ม แฟรี่เทล แฟรี่เทลนิยามตัวเองว่าเป็นผู้ประกอบการทางสังคม 
ก่อตั้งและด าเนินงานโดยอดีตผู้ต้องขังหญิง และด้วยไมตรีอันดี ผู้ก่อตั้งกลุ่มแนะน าให้ผู้เขียนรู้จักกับสมาชิก
กลุ่มคนอ่ืนๆ ที่เป็นอดีตผู้ต้องขังจากจากฑัณสถานหญิงกลาง แทบทุกคนกลับออกมาด้วยร่างกายที่ต่างไปจาก
เดิม บางคนป่วยด้วยโรคหลังคด หรือ กล้ามเนื้อฝ่อจากภาวะกระดูกสันหลังโก่ง บางคนติดเชื้อตาแดงในสาม
เดือนแรกที่ถูกจองจ า สองในสามคนเคยติดเชื้อปริสิตเป็นหิดรวมถึงเชื้อราบริเวณอวัยวะเพศ  
ในด้านความน่าสนใจของสนาม ทัณฑสถานหญิงกลาง จัดอยู่ในเรือนจ าความมั่นคงสูงที่มีจ านวนผู้ต้องขังหญิง
มากที่สุดในประเทศไทย 4,760 คน สังกัดกลุ่มเรือนจ าลาดยาว ซึ่งผู้ต้องขังจากกลุ่มเรือนจ าลาดยาวเมื่อ
เจ็บป่วยเกินความสามรถในการรักษาของสถานพยาบาลประจ าเรือนจ าจะถูกส่งไปรักษาต่อที่ ทัณฑสถาน
โรงพยาบาลราชทัฑณ์ ที่ตั้งอยู่ในเขตก าแพงเดียวกัน เรือนจ ากลุ่มนี้จึงมีความเฉพาะตัวในแง่ของการ
รักษาพยาบาลผู้ต้องขังป่วย  
วิธีเก็บรวมรวมข้อมูล 
การเก็บรวมรวมข้อมูลประกอบด้วย 2 ส่วนหลักด้วยกัน  

1) การวิจัยเอกสาร โดยศึกษาผ่านเอกสารบันทึกการรักษาโรคในเรือนจ าตั้งแต่ ทศวรรษที่ 2410 
เป็นต้นมา ประกอบกับบันทึกการระบาดและรายงานการสอบสวนโรคในเรือนจ าของส านักระบาดวิทยาที่เริ่ม
บันทึกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา เพ่ือดูประเภทและพัฒนาการของโรคติดเชื้อในเรือนจ า  

2) การศึกษาภาคสนามประกอบด้วย  
ส่วนแรก คือ สัมภาษณ์อดีตผู้ต้องขังหญิงจากทัณฑสถานหญิงกลาง ถึงการกิน อยู่ หลับนอน 

ความเจ็บป่วยและการรักษาพยาบาลในโลกหลังก าแพง โดยใช้เครือข่ายสมาชิกกลุ่มแฟรี่เทล เป็นผู้ให้ข้อมูล
หลัก และแนะน าผู้เขียนไปยังผู้อดีตผู้ต้องขังคนอ่ืนๆ  
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ส่วนที่สอง คือ เข้าไปเก็บข้อมูลภายในทัณฑสถานหญิงกลาง สัมภาษณ์ผู้คุม ผู้ต้องขังที่ป่วย
ด้วยโรคติดเชื้อ ตลอดจนร่วมสังเกตการกินอยู่และรักษาพยาบาลภายในเรือนจ า   
 
3. ผลการศึกษา 

เต๋า วัย 38 ปี อดีตผู้ต้องขังหญิงในคดีลักทรัพย์และพรากผู้เยาว์ เต๋าจบการศึกษาชั้นประถม 6 เธอ
ต้องโทษจ าคุกเป็นเวลา 2 ปี 8 เดือน ก่อนหน้านั้นเธอมีอาชีพรับจ้างทั่วไป ในเดือนแรกท่ีต้องโทษ เธอป่วยเป็น
ไข้หวัด 8 เดือนหลังจากนั้นเต๋าเริ่มมีอาการคันในร่วมผ้าโดยเฉพาะขาหนีบและซอกแขน และคันมากที่สุด
บริเวณขาหนีบและช่วงเหนืออวัยวะเพศ ผิวหนังส่วนที่คันเริ่มปรากฏเป็นตุ่มใสจาก 1 เป็น 2 และลุกลามจน
เป็นกลุ่มก้อนเม็ดเล็กๆ เธอได้รับการรักษาจากสถานพยาบาลภายในเรือนจ าโดยแพทย์จากทัณฑสถาน
โรงพยาบาลราชทัฑณ์ที่จะหมุนเวียนกันมาให้บริการภายในแดนพยาบาล แพทย์จ่ายยาให้เต๋าเป็นยาทาแก้คัน 
เธอไม่รู้ว่ายาชนิดดังกล่าวคือยาประเภทใด เต๋าทายาเช้าเย็นหลังอาบน้ าได้ราว 5 วัน อาการคันของเธอไม่
ลดลงเช่นเดียวกับจ านวนตุ่มใสในร่มผ้า เธอตัดสินใจหยุดยาที่ได้รับจากแพทย์และซื้อยา “ซีม่าโลชั่น” จากร้าน
สงเคราะห์ในร้านช ามารักษาตัวเอง อาการของค่อยๆดีขึ้นทีละวันสองวัน และหยุดคันในวันที่ 7 พร้อมกับ
จ านวนตุ่มใสที่ลดลง (เต๋า, สัมภาษณ์ 3 สิงหาคม 2560 ) 

เต๋าเล่าว่าอาการดังกล่าวสามารถกลับมาเป็นซ้ าอีกครั้งได้ใน  1-2 เดือน แพทย์แนะน าให้เธอรักษา
ความสะอาดไม่ใช้สิ่งของปะปนร่วมกันกับผู้ต้องขังคนอื่น เสื้อผ้าต้องซักและตากให้แห้งสนิททุกครั้งเพ่ือป้องกัน
การเกิดเชื้อรา เต๋ากลับมาเป็นซ้ าอีกใน 2 เดือนให้หลัง หนนี้เธอเลือกรักษาด้วยตัวเองโดยซื้อยาชนิดเดิมจาก
ร้านสงเคราะห์มาทา เต๋าเรียกอาการที่เธอเป็นอยู่ว่า หิดตะมอย ซึ่งตะมอยเป็นค าเรียกชื่อโรคผิวหนัง เช่น หิด 
ที่ข้ึนในร่มผ้า ขาหนีบและอวัยวะเพศ (เต๋า, สัมภาษณ์ 3 สิงหาคม 2560) 

หิดแทบจะเป็นโรคประจ าถิ่นในทันฑสถานหญิงกลาง พ้ืนที่การนอนต่อคนราว 1.8 ตารางเมตร ท าให้
เต๋าสันนิฐานอาการป่วยของตนวาน่าจะเกิดจากความหนาแน่นของผู้ต้องขัง โดยเฉพาะบริเวณลานตากผ้า เธอ
ไม่รู้ว่าจ านวนผ้าที่ตากอยู่มีมากเท่าไร เธออธิบายว่า ผ้าต้องตากในที่ร่มและตากซ้อนกันเพราะราวตากผ้าไม่พอ 
บางครั้งต้องสวมใส่ทั้งที่ผ้ายังไม่แห้ง ดังนั้นค าแนะน าของแพทย์จึงแทบจะเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ ผู้ต้องขัง
แทบทุกคนที่ไม่ได้มีอภิสิทธิ์ใดๆ อยู่ในสภาพเช่นเดียวกับเธอ (เต๋า, สัมภาษณ์ 3 สิงหาคม 2560) 

อร วัย 43 ปี อดีตผู้ต้องขังคดีอาวุธสงคราม อรถูกฝากขังที่ทัณฑสถานหญิงกลาง 2 ปี 7 เดือน ก่อน
หน้านั้นเธอเป็นแม้ค้าขายอาหารตามสั่งตลอดระยะเวลาที่ถูกขังเธอป่วยด้วยอาการอาหารเป็นพิษและโรค
ผิวหนังเช่นเดียวกับเต๋า เธอเคยสงสัยว่าตนเองติดเชื้อวันโรค เนื่องจากสามเดือนแรก น้ าหนักเธอลดลงเรื่อยๆ 
จาก 58 เหลือ 44 กิโลกรัม หรือ 14 กิโลกรัม อรเล่าว่า หากใครผอมจนผิดสังเกตและเริ่มมีไข้ หากแจ้ง
เจ้าหน้าที่จะถูกสงสัยว่าเป็นวัณโรคและพาไปตรวจหาเชื้อ หากพบว่าอยู่ในระยะแพร่เชื้อจะถูกแยกไปอยู่เฉพาะ
ทันทีเพ่ือป้องกันไม่ให้ระบาดไปยังคนอ่ืนๆ อรว่าเธอโชคดีที่ไม่ได้ป่วยเป็นวัณโรคแต่อย่างใด อรป่วยเป็นโรค
ผิวหนังรุนแรงในเดือนที 6 ผื่นขุ่นแดงขึ้นตามตัว เริ่มจากหลัง ไหล่ ลามขึ้นใบหน้าจนถึงดวงตาเธอใช้ความ
พยายามถึง 3 ครั้งกว่าจะได้พบแพทย์ 2 ครั้งแรก ผู้ในครั้งแรกผู้คุมคิดว่าเธอแกล้งป่วย ครั้งที่ 2 อาการของเธอ
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ถูกตีความว่ายังไม่หนักพอที่จะไปรักษายังแดนพยาบาล จนเข้าครั้งที่สาม เมื่อถึงวันเยี่ยมญาติอรท าเรื่อง
ร้องเรียน จึงถูกส่งไปรักษายังแดนพยาบาล พยาบาลประจ าแดนให้ยาทาผิวหนังฆ่าเชื้อรา ยาเม็ดรับประทาน 
อย่างไรก็ตามอรเล่าว่า อาการของเธอดีขึ้นในอยู่ช่วงแรกที่ยังมียากินและทา หลังจากยาหมดเธอกลับมาเป็นซ้ า
เดิม (อร, สัมภาษณ์ 30 ตุลาคม 2560 ) 

อรสันนิฐานว่า อาการป่วยของเธอนั้นน่าจะมาจากการอาบน้ าไม่สะอาด เธอมีเวลา 5 นาทีในการ
อาบน้ าและซักผ้าไปพร้อมๆกัน อรใช้วิธีน าสบู่ขิง ซึ่งเป็นสบู่กรดฟอกตัวราคาถูก น ามาละลายน้ าใส่ขวดเพ่ือให้
ใช้ได้นานๆ 1 ก้อนเล็ก เมื่อละลายน้ าแล้วสามารถใช้ได้นานถึง 1 เดือน อรไม่แนะน าวิธีดังกล่าวให้เพ่ือน
ผู้ต้องขังที่มีเงินในบุ๊คใช้ เธอว่า นอกจากจะสกปรกแล้วสบู่ขิงยังเสี่ยงต่อการแพ้เพราะเป็นสบู่กรด ต้องใช้
เวลานานและปริมาณน้ าครั้งละมากๆ จึงจะสามารถช าระคราบสบู่ออกหมด ซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้ในเมื่อยู่นั้น 
ทั้งอรและเต๋าเล่าว่า นอกไปจากหิดและโรคผิวหนังอย่าง เชื้อรา กลากเกลื้อน ที่แทบจะพบได้ผู้ต้องขังชนิด คน
เว้นคน หากใครที่เป็นใต้ร่มผ้าก็อาจมองไม่ออก แต่จะเห็นชัดเมื่อต้องอาบน้ ารวมกัน โรคติดเชื้ออีกสองชนิดที่
เป็นกันมากคือ วัณโรค และเอดส์ ซึ่งผู้ต้องขังที่ติดเชื้อเอชไอวีมักจะเป็นวัณโรคแทรกซ้อนตามมาเนื่องจาก
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง บางคนเป็นโรคหิดอย่างรุนแรงร่วมด้วย (อร, สัมภาษณ์ 30 ตุลาคม 2560 ) 
 
ชนชั้นของโรค 

อรเล่าคนที่เป็นวัณโรคที่ถูกตรวจพบว่าอยู่ในระยะแพร่เชื้อจะถูกแยกไปอยู่ที่แดนพยาบาล เพ่ือไม่ให้
ติดต่อไปยังผู้ต้องขังคนอื่นๆ กระนั้นก็ตามใช่ว่าผู้ต้องขังท่ีป่วยทุกคนจะได้รับการรักษาหากอาการแสดงของโรค
ไม่ชัดเจน จนสังเกตเห็นได้ โรคบางโรคอย่าง หิด เชื้อรา หรือโรคผิวหนังต่างๆ จึงมักถูกมองว่าเป็นเพียงโรค
พ้ืนฐานที่ไม่อันตรายและรักษาได้เพียงทายา จึงมักมีการแบ่งกลุ่มโรคกันเองในกลุ่มผู้ต้องขัง ซึ่งโรคติดเชื้อทาง
ผิวหนังถูกจัดให้อยู่ใน โรคชั้นต่ า เพราะเป็นโรคที่ไม่ได้รับการใส่ใจจากผู้คุม และหากเป็นจนลุกลามออกนอกร่ม
ผ้าก็มักจะถูกมองว่าเป็นพวกไม่รักความสะอาดไปโดยปริยาย เช่นเดียวกับวัณโรค ที่เมื่อป่วยแล้วจะถูกมองว่า
เป็นพานะแพร่เชื้อกับเพ่ือน แต่ในทางกลับกันจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษในฐานะของผู้ป่วย (เปิ้ล , สัมภาษณ์ 
25 สิงหาคม 2560: อร, สัมภาษณ์ 30 ตุลาคม 2560) สิทธิพิเศษที่มาพร้อมกับความเจ็บป่วยนั้นท าให้ผู้ต้องขัง
บางคนพยายามใช้ความเจ็บป่วยเป็นเงื่อนไขในการเข้าถึงสิทธิต่างๆ ซึ่งอรเองก็เคยท า อรเล่าว่าครั้งหนึ่งเธอเคย
แกล้งชักตาเหลือก และท าทีเป็นนิ้วเกร็งกระตุกเพ่ือให้ถูกพาไปยังแดนพยาบาล อรเล่าว่าตอนนั้นเธอมีอาการ
เชื้อราก าเริบขึ้นใหม่แต่ผู้คุมเห็นว่าอาการของเธอยังไม่รุนแรงถึงขั้นที่จะไปพบพยาบาล เธอจึงต้องแกล้งป่วย
เพ่ือให้ได้พบพยาบาลและรับยามารับประทาน อรเล่าว่าบางครั้งเจ้าหน้าจับได้ว่าเธอแกล้งป่วยเกินจริง แต่ไม่
สามารถลงโทษทางวินัยกับเธอได้เพราะมีอาการป่วยจริงเพียงแต่ไม่ได้หนักเท่าที่อาการแสดง (เปิ้ล , สัมภาษณ์ 
25 สิงหาคม 2560: อร, สัมภาษณ์ 30 ตุลาคม 2560) ในทางกลับกันเจ้าหน้าที่จาทัณฑสถานโรงพยาบาล
ราชทัณฑ์อธิบายให้ผู้เขียนฟังว่า แต่ละวันมีนักโทษจ านวนมากแกล้งป่วยเพ่ือให้ได้ออกมารักษานอกก าแพง 
เพราะโรงพยาบาลแออัดกว่าในแดนขังน้อยมาก อีกทั้งอาหารในแต่ละมื้อได้รับการค านวณคุณค่าทาง
โภชนาการจากนักโภชนาการประจ าโรงพยาบาลมาแล้วอย่างดี ขณะที่กฎระเบียบก็เคร่งครัดน้อยว่ามาก 
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เพราะผู้ต้องขังอยู่ในฐานะของผู้ป่วย ดังนั้นการท างาน การตรวจระเบียบแถว ที่กฎต่างๆ ที่เคยใช้ได้ในแต่ละ
แดนจึงถูกผ่อนผันลงที่นี่สิทธิพิเศษที่ผูกมากับการเป็นโรคนั้นปรากฏตั้งแต่ทศวรรษที่ 2470 ผู้ต้องขังป่วยด้วย
โรคเรื้อรังต่างๆ โดยเฉพาะวัณโรค รวมถึงผู้ต้องขังที่ทุพลภาพ ผู้ต้องขังชรา มักเป็นกลุ่มแรกๆ  ที่ได้รับ
พระราชทานอภัยโทษในงานฉลองต่างๆ  
 
4. อภปิรายผล 

การสอบสวนโรคตามวิธีการทางระบาดวิทยาแต่เพียงอย่างเดียวนั้นไม่อาจท าความเข้าใจความซับซ้อน
ของการเกิดโรคในเรือจ าได้ นักระบาดวิทยายังคงจ ากัดพฤติกรรมที่ท าให้เกิดโรคเอาไว้เพียงอุปสรรคในการ
สอบสวนโรคเพ่ือหาความแม่นย าของอัตราการะบาดโดยไม่สามารถท าความเข้าใจได้ว่าเหตุใดผู้ต้องขังจึงตั้งใจ
ที่จะป่วยหรือหลบเลี่ยงการถูกระบุตัวว่าเป็นผู้ป่วย ในทางกลับกันหากอธิบายตามกรอบของระบาดวิทยา
วัฒนธรรม จะพบว่า โรคระบาดบางโรคที่กลายเป็นโรคสามัญประจ าถิ่นเช่น หิด จึงเป็นซ้ าเดิมและไม่ได้รับ
ความสนใจอย่างจริงจัง เนื่องจากในมุมมองของผู้ต้องขัง หิดคือโรคทั่วไปที่ไม่ได้รับความสนใจจากเรือนจ าและ
ไม่ได้รับสิทธิพิเศษใดๆตามมาหาถูกระบุว่าป่วยเป็นโรคดังกล่าว ทั้งที่ๆ โรคติดเชื้อทางผิวหนังนั้นเป็นโรคที่
สะท้อนสุขอนามัยขึ้นพ้ืนฐานที่ปฏิบัติต่อนักโทษ ขณะที่โรคติดเชื้ออ่ืนๆ อย่าง วัณโรค ที่ถูกให้ ความส าคัญทั้ง
จากแพทย์และเรือนจ า จึงกลายเป็นโรคชั้นสูงในมุมของผู้ต้องขังเนื่องจากพ่วงมากับสิทธิพิเศษต่างๆในฐานะ
ของ ผู้ต้องขังป่วย ในบริบทนี้จึงอาจกล่าวได้ว่า โรคในเรือนจ านั้นกินความมากกว่านิยามโรคทางการแพทย์  
 

5. ข้อเสนอแนะ 
งานวิจัยชิ้นนี้อยู่ในระว่างหารเก็บข้อมูลภาคสนาม ผู้เขียนยังต้องเก็บข้อมูลด้วยการเข้าไปสังเกต การ

กิน นอนของผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิงกลาง และสัมภาษณ์ผู้ต้องขังท่ีป่วยด้วยโรคติดเชื้อเพ่ิมเติม เป็นต้นว่า 
การนิยามโรคของผู้ต้องขังและบุคลากรในเรือนจ านั้นส่งผลต่อการรักษาโรคและการระบาดของโรคหรือไม่
อย่างไร   
 

บรรณานุกรม 
 

เอกสารยังไม่ตีพิมพ์ 
หจช.ร.5น.6.2/217 เรื่องพระอภัยพลภักดิ์ท ารายงานเกี่ยวกับนักโทษป่วยและตายด้วยโรคต่างๆและ ถอด

นักโทษพ้นโทษจากเวรจ าคกุ (6 เมษายน–25 กมุภาพันธ์ 111). 
หจช.ร.5น.6.2/223 เรื่องพนักงานกองมหนัตโทษขอประทานทารายงานโรงหมอที่ได้รักษานักโทษประจ ารักษา

ถอนให้มารับประทาน หายและไม่หายประจ าเดือนสิงหาคม ร.ศ. 111 (17 เมษายน – 7 ตลุาคม
111). 

หจช.ร.7 ม.10/ 37พระราชก าหนดพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2475 (18 เม.ย. 2475 ) 



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 379 

 
ภาษาไทย 
กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค. (2528). อหิวาตกโรคในเรือนจ าบางขวาง. ใน รายงานการเฝ้าระวังโรค

ประจ าสัปดาห์ฉบับที่ 6 ปีที่ 8. นนทบุรี: กระทรวงสาธารณสุข 
_________ (2535). ผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์/ ผู้ติเชื้อไวรัสเอดส์ ในผู้ต้องขังชายเรือยจ ากลางแห่งหนึ่ง พ.ศ. 

2534. ใน รายงานการเฝ้าระวังโรคประจ าสัปดาห์ฉบับที่ 23  . นนทบุรี: กระทรวงสาธารณสุข 
ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค. (2552). การระบาดของโรคตาแดงท่ีเกิดจากเชื้อ Coxsackievirus A24 

ในผู้ต้องขัง ชายเรือนจ ากลางจังหวัดนครสวรรค์  พ.ศ. 2552. ใน รายงานการเฝ้าระวังโรคประจ า
สัปดาห์ฉบับที่ 41 ปีที่ 11. นนทบุรี: กระทรวงสาธารณสุข 

 
ภาษาอังกฤษ 
Bentley ME, Dickin KL, Mebrahtu S, Kayode B, Oni GA, Verzosa CC, et al. 1991. Development   

of a nutritionally ade- quate and culturally appropriate weaning food in Kwara state, 
Nigeria:  

an interdisci- plinary approach. Soc. Sci. Med. 33: 1103–11  
Brown I. 2010. "Death and disease in the prisons of colonial Burma". The Journal of 
Burma Studies. 14: 1-20. 

Farmer, Paul. 2005. “A plague on all our houses? : resurgent tuberculosis inside Russia's 
prisons”. Pathologies of power: health, human rights, and the new war on the poor 
: with a new preface by the author. Berkeley: University of California Press.115-133 

Foster, George M. and Anderson, Barbara G. (1978). Medical Anthropology. New York: John 
Wiley & Songs.  

Frankel ,SJ. (1984) . Oral rehydration therapy: combining anthropological and epidemiological 
approaches in the evaluation of a Papua New Guinea program. J. Trop. Med. Hyg. 

87:137–42   
Glik DC, Parker K, Muligande G, Hategi- kamana B. (1986–87). Integrating qualitative and 

quantitative survey techniques. Int. Q. Community Health Educ. 7:181–200  
Koch, Erin. 2006. "Beyond suspicion: evidence, (un)certainty, and tuberculosis in Georgian 

prisons". American Ethnologist. 33: 50-62. 
Kleinman, Arthur. (1980). Patients and healers in the context of culture.Berkeley; 

LosAngeles; London: University of California Press.  



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 380 

Trostle, James A. & Sommerfeld, J. (1996). “Medical anthropology and epidemiology”. 
Annual review of anthropology: Volume 25, 1996. Palo Alto, Calif: Annual Reviews 
Inc. 

______________. (2005). Epidemiology and Culture. New York: Cambridge University Press.  
Scheper-Hughes, N. (1992). Death without weeping : the violence of everyday life in Brazil / 

Nancy Scheper-Hughes. Berkeley : University of California Press, c1992.  
Wirsing, R. (1992). Gesundheits und Krank- heitsverhalten und seine kulturelle Einbet- tung in 

einer Kleinstadt im Südosten der Türkei. Köln: Böhlau  
 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
เดลินิวส.์ (28 สิงหาคม 2560). นักโทษชายทรมานคันยิก หิดระบาดเรือนจ าเกาะสมุย. สืบค้นเมื่อ (7 

พฤศจิกายน 2560) 2559, จาก https://www.dailynews.co.th/regional/594846 
ข่าวสด. (28 สิงหาคม 2560). เกิดโรคระบาดหนัก เรือนจ าเกาะสมุย นักโทษติดเชื้อเป็นร้อยคน แพทย์โอดไม่มี

ยารักษา. สืบค้นเมื่อ (7 พฤศจิกายน 2560) 2559, จาก https://www.khaosod.co.th/around-
thailand/news_486039 

ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค. ( ธันวาคม 2559). รายงานการเฝ้าระวังโรคประจ าสัปดาห์ ปีที่ 47 ฉบับ
ดรรชนี: ธันวาคม 2559. สืบค้นเมื่อ (7 พฤศจิกายน 2560) 2559, จาก
http://www.wesr.moph.go.th/wesr_new/file/y59/F59524_1557.pdf 

 
สัมภาษณ์ 
เต๋า, สัมภาษณ์ 3 สิงหาคม 2560  
เปิ้ล, สัมภาษณ์ 25 สิงหาคม 2560 
อร, สัมภาษณ์ 30 ตุลาคม 2560  

 



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 381 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel A7 

Religion [1] 

ศาสนากับการเคลื่อนไหว 
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การสร้างเครือข่ายของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี ตามหลักกัลยาณมิตรธรรม 

The Participatory Network of Pakkred Municipal School in Nonthaburi 
Province According to Kalyanamittadhamma 

 
พระครูกิตติวรานุวัตร (ประยูร สมฺมวโร)1 

 
บทคัดย่อ 

 บทความครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อการสร้างเครือข่ายของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีตามหลักกัลยาณมิตรธรรม ๒) เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น
ต่อการสร้างเครือข่ายของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีตามหลักกัลยาณมิตรธรรม 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๓) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางต่อการสร้างเครือข่ายของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีตามหลักกัลยาณมิตรธรรม ซึ่งกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๑๐ คน โดยวิธีสุ่ม
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติวิเคราะห์ คือ 
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใช้สถิติวิเคราะห์หาค่าที (t-test) การวิเคราะห์
หาความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 
 ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นต่อการสร้างเครือข่ายของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรีตามหลักกัลยาณมิตรธรรม พบว่า โดยภาพรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมาก ผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการสร้างเครือข่ายของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีตาม
หลักกัลยาณมิตรธรรม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ผู้ปกครองที่มีเพศต่างกัน มีความเห็นต่อการสร้าง
เครือข่ายของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีตามหลักกัลยาณมิตรธรรม โดยรวมแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ส่วนผู้ปกครองที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
มีความคิดเห็นต่อการสร้างเครือข่ายของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีตามหลัก
กัลยาณมิตรธรรม โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะต่อการสร้างเครือข่ายของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีตามหลัก
กัลยาณมิตรธรรม พบว่า ด้านความน่ารัก โรงเรียนควรเป็นที่สบายใจและสนิทสนม ชวนให้อยากเข้าไปปรึกษา 
ไต่ถาม ด้านความน่าเคารพ โรงเรียนควรประพฤติสมควรแก่ฐานะ ให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พ่ึงใจ และ
ปลอดภัย ด้านความน่าเจริญใจ หรือน่ายกย่อง โรงเรียนควรให้ความรู้และภูมิปัญญาแท้จริง ทั้งที่ผู้ฝึกอบรม
และปรับปรุงตนอยู่เสมอ ควรเอาอย่าง ท าให้ระลึกและเอ่ยอ้างด้วยซาบซึ้งภูมิใจ ด้านความรู้จักพูดให้ได้ผล 
รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดอะไรอย่างไร คอยให้ค าแนะน าว่ากล่าว ตักเตือน เป็นที่ปรึกษาที่ดี ด้าน
                                                           
1 นักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ความอดทนต่อถ้อยค า พร้อมที่จะรับฟังค าปรึกษาซักถามค าเสนอแนะวิพากษ์ วิจารณ์ อดทน ฟังได้ไม่เบื่อ ไม่
ฉุนเฉียว ด้านการแถลงเรื่องล้ าลึกได้ สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยาก ซับซ้อน ให้เข้าใจ และให้เรียนรู้เรื่องราวที่
ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป และด้านการไม่ชักน าในฐาน ไม่แนะน าในเรื่องเหลวไหล หรือชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย 

 

ค าส าคัญ: การสร้างเครือข่าย, โรงเรียน, เทศบาล, กัลยาณมิตรธรรม 
 

Abstract 

the article objectives of this research were: 1) to study opinion on the network 
creation according to Kalyanamittadhamma of schools under Pak Kret Municipality, 
Nonthaburi province, 2) to compare the opinion on the network creation according to 
Kalyanamittadhamma of schools under Park Kret Municipality, Nonthaburi province based on 
personal factors, and 3) to study suggestions and offer a guideline on network building of 
schools according to Kalyanamittadhamma of schools under Pak Kret Municipality, 
Nonthaburi province. The data were collected by questionnaires from 310 samples obtained 
by purposive sampling and then analyzed frequency, percentage, average, standard 
deviation (S.D.), t-test and One Way ANOVA. 

 
The findings were as follows: 

The opinion on the network creation according to Kalyanamittadhamma of schools 
under Pak Kret Municipality, Nonthaburi province was at the high level in total and aspects. 

The students’ parents and guardians with different genders had different levels of 
opinion towards the network creation according to Kalyanamittadhamma of schools under 
Pak Kret Municipality with the significant statistic figure at 0.05, those having different ages, 
educational backgrounds, occupations and monthly income had no different levels of 
opinion towards the network creation of the schools. 

Suggestions on network building of schools according to Kalyanamittadhamma of 
schools under Pak Kret Municipality, Nonthaburi province; In Lovable: the schools should be 
suitable and comfortable places for consulting and inquiry, In Respectable: the schools 
should be safe, warm and trustful places, In Adorable: the schools should provide 
knowledge and wisdom to students, In Being a counselor: the  schools should  provide 
understanding, suggestions and supervisions to students, In Being a patient listener: the 
administrators and teachers should be tolerant to questions, criticizing, opinions and 



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 384 

problems of students the their parents,  In Able to deliver deep discourses: administrators 
and teacher should simplify complicate issues or topics to students for their in-depth 
learning, and in Never exhorting groundlessly; the schools should not give groundless 
information to students and public. 

 

Keywords: networking, schools, municipalities, moral 
 
 
บทน า 
 โลกในยุคปัจจุบันเป็นสังคมโลกาภิวัตน์ เป็นสังคมยุคของการสื่อสาร หลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนได้ให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์มาก ไม่วาจะเป็นงานทางด้านธุรกิจ งาน
ทางด้านกานศึกษา งานราชการ งานด้านการศาสนา และงานสังคมสงเคราะห์เพราะการประชาสัมพันธ์เป็น
งานเชิงสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน อันจะส่งผลให้งานขององค์กรบรรลุเป้าหมาย
อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้แล้วการประชาสัมพันธ์ยังเป็นงานพัฒนา ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน 
สร้างสรรค์การด าเนินการร่วมกันระหว่างสถาบันกับกลุ่มประชาชนอย่างมีสัมพันธภาพราบรื่น บนรากฐาน
ความรู้ความเข้าใจอันดตี่อกันระหว่างองค์กรสถาบัน หน่วยงานกับประชาชนที่เกี่ยวข้อง2 
 การปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดีที่
มีความสามารถและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข การด าเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีพลังและมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องยึดเงื่อนไขและหลักการส าคัญของการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ คือ ๑) ให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจ (School-Based Decision 
Making) เป็นแนวคิดที่มุ่งให้โรงเรียนเป็นอิสระในการตัดสินใจด้วยตนเอง โดยยึดประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ๒) การให้ความร่วมมือ (Collaboration)ก าหนดให้บุคคลหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็น หรือร่วม
ก ากับ ดูแลเป็นต้น ๓) ใช้การกระจายอ านาจ (Decentralization) ในการบริหารจัดการ ได้แก่ การบริหาร
จัดการ การศึกษา ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารนิติบุคคล และการบริหารทั่วไป โดยให้คณะกรรมการ
ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาเป็นผู้ รับผิดชอบ และ ๔) ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ 
(Accountability) มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และภารกิจของผู้รับผิดชอบหลักความรับผิดชอบนี้ถือ

                                                           
2 วิจิตร อาวะกุล, การประชาสัมพันธ์ หลักและวิธีการปฏิบัติ, (กรงุเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช ๒๕๕๑), หน้า ๙-๑๐. 
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ว่าใครได้รับมอบหมายหน้าที่ใดต้องรับผิดชอบงานนั้นให้เกิดผลดีที่สุด และต้องสามารถตรวจสอบความส าเร็จ
ได้เพ่ือเป็นหลักประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดขึ้น3  

อนึ่ง การด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปัจจุบัน พบว่า คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษาส่วนใหญ่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน4 โดยเฉพาะโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก โดยที่โรงเรียน
เหล่านี้ตั้งอยู่กระจัดกระจายอยู่ในชนบท การเกิดและด ารงอยู่ต้องอาศัยการสนับสนุนจากชุมชนนั้น ๆ เป็น
หลักทั้งยังรองรับนักเรียนที่ผู้ปกครองไม่มีปัจจัยที่จะส่งให้ไปเรียนในโรงเรียนที่มีความพร้อมที่อยู่ไกลบ้านและ
เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ได้ และจากการลดลงของจ านวนนักเรียนจึงมีแนวโน้มที่จะถูกยุบรวมเพ่ือไปเรียน
ร่วมกับโรงเรียนขนาดใหญ่ เพราะคุณภาพผู้เรียนไม่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาก าหนด การลดจ านวน
โรงเรียนให้น้อยลงน่าจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษาได้ ต่อมาในปี
การศึกษา ๒๕๕๐ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก ให้สามารถด ารงอยู่ตามความจ าเป็นอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้แต่
ละเขตพ้ืนที่ การศึกษาทุกเขตทั่วประเทศ สรุปผลนวัตกรรมการบริหาร จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งเป็น
วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)เพ่ือน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบที่เป็นแบบอย่าง เพ่ือให้
สามารถขยายผลให้กว้างขวางขึ้น5 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนตามคุณลักษณะที่ พึ งประสงค์ของหลักสูตรส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงเสนอแนะให้มียุทธศาสตร์และเงื่อนไขในการด าเนินการ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ศูนย์โรงเรียน (School Center)เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป
และเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กของประเทศไทย6 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ที่อยู่บนพ้ืนฐานของความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการท างานร่วมกัน 
การแบ่งงานกันท า การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน บทบาทของความร่วมมือจะขยายออกไปจาก
การให้ความร่วมมือทางด้านการศึกษา ไปสู้ความร่วมมือในการสร้างความเข้มแข็งในด้านอ่ืน ๆ อีกด้วย 
โดยเฉพาะสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสมควรจัดกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงาน/องค์กรที่สมัครใจ ที่จะท ากิจกรรม
ร่วมกัน ในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือภายใต้หลักการกระจายอ านาจและความเป็นนิติบุคคล โดยมี

                                                           
3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, แนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติ, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๐), หน้า ๒๓. 
4 กระทรวงศึกษาธิการ, คุณภาพและประสิทธภิาพของโรงเรียนขนาดเล็ก, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้า
และพัสดุภณัฑ์ (ร.ส.พ.), ๒๕๕๐, หน้า ๓๑. 
5 ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรสุภาลาดพรา้ว, ๒๕๕๐), หน้า๒๖ 
6 กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและ
พัสดุภณัฑ์ (ร.ส.พ.), ๒๕๔๖), หนา้ ๔๓ 
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ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น าทางการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
คล่องตัว สมบูรณ์ เรียบร้อยมีคุณและประสิทธิภาพเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา7 และควรค านึงถึงส่วน
องค์ประกอบหลักของเครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่การมีสมาชิก ผู้น าเครือข่าย การมีส่วนร่วมของสมาชิก การ
เรียนรู้ร่วมกัน การลงทุน การสื่อสารการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และความสนใจร่วมกัน รวมทั้งสมาชิกต้อง
พ่ึงพาซึ่งกันและกัน มีความเสมอภาค สมัครใจ การแลกเปลี่ยน การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานโดยมี
จุดหมายร่วมกัน เนื่องจากโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมีจ านวนค่อนข้างมาก มีบทบาทหน้าที่จะต้องปฏิรูป
การศึกษาให้มีประสิทธิผลตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ รวมทั้งการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษาทั้ง ๔ 
ด้าน คือด้านการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคล และการบริหารทั่วไปดังกล่าว ประกอบกับยัง
ไม่มีความสมบูรณ์ในด้านคุณภาพการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเร่งด่วนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการได้มาซึ่ง
คุณภาพการจัดการศึกษา  

 ทั้งนี้  การสร้างเครือข่ายของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น จะต้องมีความเป็นกัลยาณมิตรตาม
คุณสมบัติ ๗ ประการ เพ่ือให้การท าหน้าที่กัลยาณมิตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดก าลังใจในการสั่ง
สมบุญบารมีให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไปตามล าดับ กัลยาณมิตรถึงจะมีก าลังน้อยแต่ด ารงอยู่ในมิตรธรรม ก็นับได้ว่าเป็นทั้ง
ญาติ เป็นทั้งพวกพ้อง และเป็นที่เพ่ือนของเรา คุณสมบัติทั้ง ๗ ประการนี้หากมีอยู่ในบุคคลใด ย่อมท าให้ผู้นั้น
เป็นผู้ทรงคุณประโยชน์อันใหญ่แก่คนทั่วไป ดังนั้น กัลยาณมิตรธรรม ๗ จึงเป็นองค์คุณของกัลยาณมิตร 
คุณสมบัติของมิตรดีหรือมิตรแท้ คือท่านที่คบหาหรือเข้าหาแล้วจะเป็นเหตุให้เกิดความดีงามและความเจริญ 
ในที่นี้มุ่งเอามิตรประเภทครูหรือพ่ีเลี้ยงเป็นส าคัญประกอบด้วย ๑) ปิโย ความน่ารัก ในฐานเป็นที่สบายใจและ
สนิทสนม ชวนให้อยากเข้าไปปรึกษา ไต่ถาม ๒) ครุ ความน่าเคารพ ในฐานประพฤติสมควรแก่ฐานะ ให้เกิด
ความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พ่ึงใจและปลอดภัย ๓) ภาวนีโย ความน่าเจริญใจ หรือน่ายกย่อง ในฐานทรงคุณคือ
ความรู้และภูมิปัญญาแท้จริง ทั้งเป็นผู้ฝึกอบรมและปรับปรุงตนอยู่เสมอ ควรเอาอย่าง ท าให้ระลึกและเอ่ยอ้าง
ด้วยซาบซึ้งภูมิใจ ๔) วตฺตา จ ความรู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดอะไรอย่างไร คอย
ให้ค าแนะน าว่ากล่าวตักเตือน เป็นที่ปรึกษาที่ดี ๕) วจนกฺขโม ความอดทนต่อถ้อยค า คือ พร้อมที่จะรับฟัง
ค าปรึกษาซักถามค าเสนอแนะ วิพากษ์ วิจารณ์ อดทน ฟังได้ไม่เบื่อ ไม่ฉุนเฉียว ๖) คมฺภีรญฺจ กถ  กตฺตา การ
แถลงเรื่องล้ าลึกได้ สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อน ให้เข้าใจ และให้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป และ 
๗) โน จฏฺฐาเน นิโยชเย การไม่ชักน าในอฐาน คือ ไม่แนะน าในเรื่องเหลวไหลหรือชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย8 

                                                           
7 อุทัย ดุลยเกษม, พัฒนากรอบความคิดและเคร่ืองชี้วัดเพ่ือการวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการศึกษากบัชุมชน, 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๐), หน้า๓๖ 
8 พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตุโต), พจนานกุรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๘, (กรุงเทพมหานคร: 
บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๒๐๔ 



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 387 

 อาจกล่าวได้ว่า ความเป็นกัลยาณมิตรมีส่วนเกี่ยวข้องกับสังคมอย่างชัดเจน บุคคลหรือว่าเป็น
กัลยาณมิตรนั้นย่อมแสดงออกให้ปรากฏต่อสังคมเพ่ือสร้างความเชื่อมั่น หรือให้ความมั่นใจแก่คนผู้พบเห็น เช่น 
ความเป็นที่รัก น่าเคารพ มีความรู้จริง รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ เป็นที่ปรึกษาที่ดี มีลักษณะค าพูดที่น่าเชื่อถือและน า
คนผู้อยู่ร่วมด้วยให้อยู่ในฐานะอันควร คือการด าเนินชีวิตที่ดีงาม 
 ดังนั้น การบริหารศึกษาจ าเป็นจะต้องมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักในการบริหารตามคู่มือการบริหาร
สถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งมีแนวคิดการสร้างเครือข่ายของสถานศึกษา ทั้งนี้ ผู้บริหารของโรงเรียนจ าเป็น
จะต้องหลักกัลยาณมิตรธรรมควบคู่กับการสร้างเครือข่าย เพ่ือให้งานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหาร
องค์การให้บริการงานอ่ืน ๆ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาวิจัย เรื่องการสร้างเครือข่ายของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีตามหลัก
กัลยาณมิตรธรรมโดยผลวิจัยที่ได้รับสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการก าหนดและพัฒนา ระดับการประยุกต์ใช้
กัลยาณมิตรธรรม ๗ ในสร้างเครือข่ายของโรงเรียนอย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถน าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์โดยใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงหรือพัฒนาการสร้างเครือข่ายของโรงเรียนที่จะสามารถ
บูรณาการกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะหลักกัลยาณมิตรธรรม ๗ ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

เพ่ือการศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการสร้างเครือข่ายของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรีตามหลักกัลยาณมิตรธรรมเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการสร้างเรือข่ายของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีตามหลักกัลยาณมิตรธรรม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลเพ่ือศึกษาข้อ
เสานอแนะแนวทางการพัฒนาการสร้างเครือข่ายของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีตาม
หลักกัลยาณมิตรธรรม 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การสร้างเครือข่ายของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีตามหลัก
กัลยาณมิตรธรรมมีการก าหนดขอบเขตไว้ดังนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการสร้างเครือข่ายของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย ๗ ด้าน ได้แก่9๑. การรับรู้มุมมองด้วยกัน๒. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน๓. 
การมีผลประโยชน์และมีความสนใจร่วมกัน๔. การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง๕. การ
เสริมสร้างซึ่งกันและกัน๖. การพ่ึงพิงอิงร่วมกัน๗. การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน และการสร้างเครือข่ายของ
โรงเรียนตามหลักกัลยาณมิตรธรรม ทั้ง ๗ ด้าน ได้แก่ ๑. ด้านปิโย (น่ารัก) ๒. ด้านครุ (น่าเคารพ) ๓. ด้าน
ภาวนีโย (น่าเจริญใจ) ๔. ด้านวตฺตา จ (รู้จักพูดให้ได้ผล) ๕. ด้านวจนกฺขโม (อดทนต่อค าพูด) ๖. ด้านคมฺภีรญจ 
กถ  กตฺตา (แถลงเรื่องล้ าลึกได้) และด้านใน จฏฺฐาเน นิโยชเย (ไม่ชักน าใน อฐาน) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้ง

                                                           
9 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, การจัดการเครือข่าย: กลยุทธส์ าคัญสู่ความส าเร็จของการปฏิรูปการศึกษา, หน้า ๖๑. 
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นี้ คือ ผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ านวน ๑,๕๕๓ คน (ข้อมูล 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘) ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อ
เดือน ตัวแปรตาม คือ การสร้างเครือข่ายของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีตามหลัก
กัลยาณมิตรธรรม ทั้ง ๗ ด้าน ได้แก่ ด้านปิโย (น่ารัก) ด้านครุ (น่าเคารพ) ด้านภาวนีโย (น่าเจริญใจ) ด้านวตฺตา 
จ (รู้จักพูดให้ได้ผล) ด้านวจนกฺขโม (อดทนต่อค าพูด) ด้านคมฺภีรญฺจ กถ  กตฺตา (แถลงเรื่องล้ าลึกได้) และ ด้าน
โน จฏฺฐาเน นิโยชเย (ไม่ชักน าในอฐาน) ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้พ้ืนที่ภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ านวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา), โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์
วิทยา), โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพเป็นพ้ืนที่ในการวิจัย 
 
ผลการศึกษา 

ท าให้ทราบความคิดเห็นที่มีต่อการสร้างเครือข่ายโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ตามหลักกัลยาณมิตรธรรม ท าให้ทราบความแตกต่างของความคิดเห็นที่มีต่อการสร้างเครือข่ายโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีตามหลักกัลยาณมิตรธรรม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลท าให้ทราบ
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการสร้างเครือข่ายโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีตาม
หลักกัลยาณมิตรธรรม  
  



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 389 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 1: การบูรณาการการสร้างเครือข่ายของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีตาม
หลักกัลยาณมิตรธรรม 
 

จากแผนภาพที่ การบูรณาการการสร้างเครือข่ายของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรีตามหลักกัลยาณมิตรธรรมโดยแบ่งเป็น 
 ๑. การสร้างเครือข่ายของโรงเรียน ประกอบด้วย 

กระบวนการสร้างเครือข่ายโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรีตามหลักกัลยาณมิตรธรรม แตกต่างกัน 

 

การสร้างเครือข่ายของโรงเรียน 

๑. การรับรู้มุมมองด้วยกัน 

๒. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 

๓. การมีผลประโยชน์และมีความสนใจ

ร่วมกัน 

๔. การมีส่วนร่วมของสมาชิดเครือข่าย

อย่างกว้างขวาง 

๕. การเสริมสร้างซึ่งกันและกัน 

๖. การพ่ึงพิงอิงร่วมกัน 

๗. การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน 

หลักกัลยาณมิตรธรรม 

๑. ด้านปิโย (น่ารัก) 

๒. ด้านครุ (น่าเคารพ) 

๓. ด้านภาวนีโย (น่าเจริญใจ) 

๔. ด้านวตฺตา จ (รู้จักพูดให้ได้ผล) 

๕. ด้านวจนกฺขโม (อดทนต่อค าพูด) 

๖. ด้านคมฺภีรญฺจ กถ  กตฺตา (การแถลงเรื่องล้ าลึกได้ ) 

๗. ด้านโน จฏฐฺาเน นิโยชเย (การไม่ชักน าในอฐาน) 

การบูรณาการการสร้างเครือข่ายของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครปาก

เกร็ด จังหวัดนนทบุรีตามหลักกัลยาณมิตรธรรม 
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  ๑.๑ การรับรู้มุมมองด้วยกัน (Common Perception) ที่ถือว่าเป็นหัวใจของเครือข่าย 
สมาชิกที่เข้ามาอยู่ในเครือข่ายต้องมีความรู้สึกนึกคิดและรับรู้ร่วมกันถึงเหตุผลการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย เช่น มี
ความเข้าใจในปัญหาและจิตส านึกการแก้ปัญหาร่วมกัน มีประสบการณ์ในปัญหาร่วมกัน และมีความต้องการ
ความช่วยเหลือในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น 
  ๑.๒ การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Common vision) เป็นการมองเห็นภาพของจุดหมายใน
อนาคตร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มที่รับรู้เข้าใจทิศทางเดียวกัน และการมีเป้าหมายที่จะไปด้วยกันจนท าให้
กระบวนการเคลื่อนไหวมีพลังและเกิดเอกภาพ 
  ๑.๓ การมีผลประโยชน์และมีความสนใจร่วมกัน (Mutual Interest/Benefit) เช่น เกียรติยศ 
ชื่อเสียง การยอมรับโอกาสในความก้าวหน้า ความสุข ความพึงพอใจ ฯลฯ 
  ๑.๔ การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง (all stakeholders participation)
เป็นเงื่อนไขท่ีท าให้เกิดการรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือกระท าอย่างแข็งขัน 
  ๑.๕ การเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (Complementary Relationship) โดยใช้จุดแข็งของฝ่าย
หนึ่งไปช่วยแก้ไขอีกฝ่ายหนึ่ง 
  ๑.๖ การพ่ึงพิงอิงร่วมกัน (Interdependence) ระหว่างสมาชิกของเครือข่าย เพ่ือเป็นการ
เสริมสร้างซึ่งกันและกัน และยังส่งผลให้สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันโดยอัตโนมัติ 
  ๑.๗ การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน (Interaction) สมาชิกในเครือข่ายต้องท ากิจกรรม
ร่วมกันเพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกด้วยกันที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเครือข่ายด้วย 
 ๒. กัลยาณมิตรธรรม ๗ หมายถึง หลักธรรมที่เป็นองค์คุณสมบัติของกัลยาณมิตรธรรม คุณสมบัติของ
มิตรดีหรือมิตรแท้ คือท่านที่คบหรือเข้าหาแล้วจะเป็นเหตุให้เกิดความดีงามและความเจริญ ในที่นี้มุ่งเอามิตร
ประเภทครูหรือพ่ีเลี้ยงเป็นส าคัญ ประกอบด้วย ๗ ประการ ได้แก่ 
  ๒.๑ ปิโย ความน่ารัก ในฐานเป็นที่สบายใจและสนิทสนม ชวนให้อยากเข้าไปปรึกษาไต่ถาม 
  ๒.๒. ครุ ความน่าเคารพ ในฐานประพฤติสมควรแก่ฐานะ ให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจเป็นที่พ่ึง
ใจ และปลอดภัย 
  ๒.๓ ภาวนีโย ความน่าเจริญใจ หรือน่ายกย่อง ในฐานทรงคุณคือความรู้และภูมิปัญญาแท้จริง 
ทั้งเป็นผู้ฝึกอบรมและปรับปรุงตนอยู่เสมอ ควรเอาอย่าง ท าให้ระลึกและเอ่ยอ้างด้วยซาบซึ้งภูมิใจ 
  ๒.๔  วตฺตา จ ความรู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรพูดอะไรอย่างไร คอย
ให้ค าแนะน าว่ากล่าวตักเตือน เป็นที่ปรึกษาท่ีดี 
  ๒.๕ วจนกฺขโม ความอดทนต่อถ้อยค า คิดพร้อมที่จะรับฟังค าปรึกษาซักถามค าเสนอแนะ 
วิพากษ์ วิจารณ์ อดทน ฟังได้ไม่เบื่อ ไม่ฉุนเฉียว 
  ๒.๖ คมฺภีรญฺจ กถ  กตฺตา การแถลงเรื่องล้ าลึกได้ สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจ 
และให้การเรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซ้ึงยิ่งขึ้นไป  
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  ๒.๗ โน จฏฺฐาเน นิโยชเย การไม่ชักน าในอฐาน คือ ไม่แนะน าในเรื่องเหลวไหล หรือชักจูงไป
ในทางเสื่อมเสีย 
 เมื่อมีการประยุกต์การสร้างเครือข่ายของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีจาม
หลักกัลยาณมิตรธรรม จะได้เป็นการบูรณาการการสร้างเครือข่ายของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรีจามหลักกัลยาณมิตรธรรม เป็นท้ายที่สุด ดังนั้น หลักในการบริหารงานที่มีความส าคัญที่มี
บทบาทที่สุดในองค์กร คุณภาพการท างาน และความเจริญก้าวหน้าขององค์การ ย่อมขึ้นอยู่กับสมรรถภาพใน
การบริหารงานของผู้บริหารในองค์การเป็นส าคัญ ซึ่งถ้าหากสามารถบริหารงานกัลยาณมิตรธรรมทั้ง ๗ ด้าน ก็
จะท าให้การปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ขององค์การเป็นไปด้วยความราบรื่น และมีประสบความส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นคนน่ารักเป็นที่เคารพของคนทั่วไป มีความรู้และมีประสบการณ์ มีภูมิปัญญาอย่างแท้จริง 
รู้จักพูดชี้แจงให้ผู้อ่ืนเข้าใจง่าย มีความอดทนต่อการว่ากล่าวจากผู้อื่น มีความสามารถแถลงเรื่องราวได้อย่างล้ า
ลึกและไม่ชักน าไปในทางที่ไม่ถูกต้อง 
 
๕. ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยเรื่อง การสร้างเครือข่ายของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีตามหลัก
กัลยาณมิตรธรรม ผลการศึกษา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑) บุคลากรในโรงเรียน ควรเป็นบุคคลที่ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการแต่งการสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม มี
บุคลิกภาพที่ดี กล่าวทักทายอย่างสนิทสนมเป็นกันเอง และท าให้รู้สึกสบายใจอยากสนทนาหรือไต่ถามด้วย
 ๒) บุคลากรในโรงเรียน ควรเป็นที่พ่ึงทางการศึกษาได้ เป็นบุคคลที่มีความประพฤติดี ไม่มีเรื่องเสื่อม
เสีย เป็นบุคคลน่าเคารพ น่าศรัทธา น่าเลื่อมใส และเม่ืออยู่ใกล้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ ปลอดภัย 
 ๓) บุคลากรในโรงเรียน ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ดีในด้านการศึกษาทันต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นบุคคลที่
รู้จักปรับตนเองให้เข้ากับสถานการณ์ได้ดี เป็นผู้ที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์
ด้านการศึกษาโดยตรง และเม่ือจากไปรู้สึกระลึกถึงด้วยความประทับใจ 
 ๔) บุคลากรในโรงเรียน ควรเป็นบุคคลที่รู้จักพูดได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ เป็นผู้ที่สามารถชี้แจง
ให้เข้าใจถึงเหตุผลได้ดี มีการให้ค าแนะน ากล่าวตักเตือนเรื่องที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง เป็นที่ปรึกษาที่ดี และเป็น
บุคคลที่สถานศึกษาให้ความไว้วางใจ 
 ๕) บุคลากรในโรงเรียน ควรเป็นบุคคลเปิดโอกาสให้สถานศึกษาได้ชี้แจงข้อเท็จจริงหลังการประเมิน มี
ความอดทนต่อการฟังค าอธิบายของบุคคลอ่ืน และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ไม่แสดง
อารมณ์ฉุนเฉียว หงุดหงิด ในระหว่างการประเมินหรือถูกวิพากษ์วิจารณ์ 
 ๖) บุคลกรในโรงเรียน ควรมีการแนะน าตัว ชี้แจงวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ประเมินได้อย่างละเอียด
ชัดเจน อธิบายข้อค้นพบจากร่องรอยแต่ละตัวบ่งชี้ในทุกมาตรฐานชัดเจน มีการศึกษาร่องรอยข้อมูลตามสภาพ
ความเป็นจริงจากการสัมภาษณ์ สังเกต และศึกษาเอกสารได้อย่างครอบคลุมให้ค าแนะน าถึงจุดเด่น จุดที่ควร
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พัฒนา ข้อเสนอแนะได้ตรงประเด็นเป็นรูปธรรมน าไปปฏิบัติได้ และควรมีการเขียนรายงานให้ตรงสภาพจริง
และชัดเจนเข้าใจง่าย 
 ๗) บุคลากรในโรงเรียน ควรเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ในการประเมิน ไม่แนะน าหรือชักจูงไปในทางที่เสื่อ
เสีย เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อการประเมิน และเป็นผู้ที่มีความเท่ียงตรง เป็นกลาง โปร่งใสในการประเมิน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 หากมีการวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายของโรงเรียนในครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนะการด าเนินการ
วิจัยในลักษณะต่อไปนี้ 
 ๑. ควรมีการศึกษาการพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน 
โดยควรมีการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบหลักอย่างละเอียด เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับว่าองค์ประกอบนั้น ๆ จะ
ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนจริง ๆ แล้วน าข้อมูลได้มาเทียบเคียงหรือปรับปรุ งรูปแบบให้มี
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
 ๒. ควรมีวิจัยต่อยอดเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบ่งชี้เพ่ือความเป็นเลิศในการสร้างเครือข่ายของโรงเรียน 
และใช้เป็นเกณฑ์หรือมาตรฐานการประเมินคุณภาพการสร้างเครือข่ายในโรงเรียนต่อไป 
 ๓. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเป็นกรณีศึกษาถึงปัจจัยบางประการที่ถูกเสนอแนะว่าเป็นปัจจัยที่
ส าคัญที่จะส่งผลต่อคุณภาพการสร้างเครือข่ายของโรงเรียน เช่น ศักยภาพของหน่วยงาน/องค์กรที่เป็น
เครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน เป็นต้น 
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จาริกแสวงบุญ : การปฏิบัติการทางศาสนาเพ่ือสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และพื้นที่ทางการเมืองของ
ชาวทิเบตในเมืองธรรมศาลา รัฐหิมาจัลประเทศ ประเทศอินเดีย* 

Pilgrimage: Religious Practice for Tibetan in Constructing Religio-Political 
Spaces of Dharamshala, Himachal Pradesh India. 

 
พระสุธี ชล1 

 
บทคัดย่อ 

บทความนี้เป็นการน าเสนอเกี่ยวกับจาริกแสวงบุญ: การปฏิบัติการทางศาสนาเพ่ือสร้างพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์
และพ้ืนที่ทางการเมืองของผู้จาริกแสวงบุญชาวทิเบตในเมืองธรรมศาลา รัฐหิมาจัลประเทศ ประเทศอินเดียเพ่ือ
ท าความเข้าใจความหมายการจาริกแสวงบุญของชาวทิเบต ผ่านปฏิบัติการทางศาสนาในรูปแบบพิธีกรรมหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ว่ามีส่วนช่วยให้เกิดพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์และพ้ืนที่ทางการเมืองอย่างไร โดยวิธีใช้ศึกษาเก็บข้อมูลจาก
การสังเกตการณ์แบมีส่วนร่วมในวิถีชีวิตประจ าวันของผู้จาริกแสวงบุญชาวทิเบตและสัมภาษณ์เชิงลึกจากพ้ืนที่
ภาคสนามระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 29 กันยายน 2017 

บทความนี้เสนอว่า การจาริกแสวงบุญของชาวทิเบตไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การขัดเกลาจิตใจ
ตัวเองหรือเพ่ือไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามประเพณีที่เคยปฏิบัติมาเท่านั้น หากแต่ยังให้ความชอบธรรมทาง
การเมืองของรัฐบาลพลัดถิ่นทิเบตในการเรียกร้องอิสรภาพให้ทิเบตอีกด้วย 
 
ค าส าคัญ : จาริกแสวงบุญ, พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์, พ้ืนที่ทางการเมือง, ผู้อพยพ 

 
 

1. ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
นับตั้งแต่องค์ทะไลลามะที่ 14 อดีตผู้น าสูงสุดของชาวทิเบตลี้ภัยทางการเมืองไปพ านักที่เมืองธรรม

ศาลารัฐหิมาจัลประเทศประเทศอินเดียเมื่อวันที่ 30 เมษายนค.ศ. 1960 รัฐบาลอินเดียในขณะนั้นได้จัดให้เมือง
ธรรมศาลาเป็นเขตพ้ืนที่พิเศษส าหรับรัฐบาลพลัดถิ่นทิเบต (Central Tibetan Administration: CTA) ตามค า
อนุมัติของนายกรัฐมนตรีชวาหะร์ลาลเนห์รู (Jawaharlal Nehru) เพ่ือเป็นศูนย์กลางส าหรับผู้อพยพชาวทิเบต
ทั่วโลกจ านวน 128,014 คนที่กระจายอยู่ตามที่ต่างๆ ทั้งในประเทศอินเดียเนปาลภูฎานสหรัฐอเมริกายุโรป 
เป็นต้น (Planning Commission of CTA, 2010) 

                                                           
* บทความนี้ปรับข้อมลูส่วนหน่ึงมาจากโครงรา่งวิทยานิพนธ์เรื่อง “จาริกแสวงบุญ : การปฏิบตัิการทางศาสนาเพื่อสร้างพื้นที่
ศักดิ์สิทธ์ิและพื้นท่ีทางการเมืองของชาวทิเบตในเมืองธรรมศาลารัฐหิมาจัลประเทศประเทศอินเดีย” 
1 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิตสาขาเอเชียศึกษามหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ 



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 395 

ทั้งนี้เมืองธรรมศาลาเป็นชุมชนเมืองขนาดเล็กชาวทิเบตส่วนใหญ่ประมาณ 7,000 คนอาศัยอยู่บริเวณ
ตามแนวปลายเทือกเขาหิมาลัยด้านบนของเมืองธรรมศาลา (Upper Dharamshala) หรือที่คนท้องถิ่นเรียกว่า
แมคลอดกันจ์ (Mceleod Ganj) แต่ด้วยความที่ดินแดนแห่งนี้ถูกท าให้เป็นชุมชนอพยพชาวทิเบตและรับเอา
วัฒนธรรมแบบทิเบตอย่างเข็มข้น หลายคนจึงรู้จักสถานที่นี้ว่าเป็นลาซาน้อย (Little Lhasa) ซึ่งเป็นดั่งเมือง
จ าลองของลาซาอันเป็นเมืองหลวงของทิเบตด้วยความส าคัญเหล่านี้การคมนาคมการท่องเที่ยวและธุรกิจ
โรงแรมเป็นต้นได้เติบโตขึ้นในเมืองธรรมศาลานี้ตามล าดับทั้งนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสถานที่แห่งนี้มีชื่อเสียงมากขึ้น
เมื่อกลายเป็นที่พ านักขององค์ทะไลลามะที่ 14 ดังเกริ่นไป 

ปัจจุบันเมืองธรรมศาลาได้กลายเป็นศูนย์กลางทั้งศาสนา วัฒนธรรม และการเมืองของรัฐบาลพลัดถิ่น
ทิเบตผู้อพยพชาวทิเบตที่กระจ่ายอยู่ทั่วโลก ทุกคนต่างก็ยึดถือเมืองธรรมศาลาเป็นศูนย์รวมจิตใจและ
เคลื่อนไหวทางการเมืองเพ่ือเรียกร้องอิสรภาพทิเบตจากจีน 

แต่ทว่า คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยทราบกันคือชาวทิเบตมีหลายกลุ่มหลายแห่งโดยตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่อย่าง
กระจัดกระจายทั่วทั้งอินเดีย เนปาล และภูฎาน เรื่องราวเกี่ยวกับชาวทิเบตที่ทราบจากสื่อจริงๆ เป็นเรื่องราว
ของชาวทิเบตอพยพนอกทิเบตและของชาวทิเบตในเมืองลาซา แต่ยังมีชาวทิเบตในภาคตะวันออก (แคว้นคาม
และอัมโด) และชาวทิเบตในเขตวัฒนธรรมทางเหนือของอินเดียอีกจ านวนมาก เช่น ลาดักห์ (Ladakh) สิขิม 
(Sikkim) เป็นต้น คนเหล่านั่นล้วนแต่มีเชื้อสายทิเบตทั้งสิ้นโดยมีองค์ทะไลลามะเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณสูงสุด
ของพวกเขา (กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์, 2546, น. 33) 

ในทางประวัติศาสตร์ ดินแดนทิเบตมีความเป็นมายาวนานมีพรหมแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ทั้ง จีน อินเดีย ภูฎาน และเนปาล มีอัตลักษณ์ทางภาษา และวัฒนธรรมเฉพาะของตน แต่ด้วยภูมิประเทศที่มี
ลักษณะตัดขาดจากโลกภายนอกมีเทือกเขาหิมาลัยขวางก้ันเป็นส่วนใหญ่ ท าให้ทิเบตในอดีตค่อนข้างโดดเดี่ยว 
และไม่ค่อยมีคนภายนอกเข้าไปถึงมากนัก และเพราะความขาดแคลนคมนาคมที่ดีนี่เอง ดินแดนทิเบตส่วนใหญ่
จึงรอดพ้นจากการรุกรานขนาดใหญ่ของจักรวรรดินิยมตะวันตกในช่วงศตวรรษที่ 18, 19 จนกระทั่งกลาง
ศตวรรษท่ี 20ประวัติศาสตร์โดดเดี่ยวของทิเบตสิ้นสุดลงเมื่อกองทัพปลดแอกประชาชนจีนได้เคลื่อนทหารเข้าสู่
ทิเบต ด้วยข้ออ้างว่า เพ่ือปลดแอกชาวทิเบตให้เป็นอิสระและปลดพ้นจากความเชื่อเหลวไหลแบบผิด ๆ ทาง
ศาสนาที่ครอบง าชาวทิเบตอยู่แต่ข้ออ้างของผู้ยึดครองกลับกลายเป็นการกดขี่ และในขณะเดียวกันรวมถึงการ
ท าลายอาคารโบราณสถานส าคัญ ๆ ทางพุทธศาสนาหลายพันแห่ง ทั้งมีการสังหารพระสงฆ์ สามเณรี และผู้คน
มากถึง 87,0002 รูป/คน และในห้วงเวลาที่เกิดความวุ่นวายอยู่นั้น องค์ทะไลลามะที่ 14 ในฐานะผู้น าสูงสุด
ของทิเบต มีความพยายามเจรจากับรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนอยู่หลายปีและในขณะเดียวกันก็ขอความ
ช่วยเหลือจากนานาประเทศเพ่ือยับยั้งการรุกรานกองทัพปลดแอกประชาชนจีน แต่ไม่เป็นผลส าเร็จและจบลง
ด้วยพระองค์จ าเป็นต้องลี้ภัยทางการเมืองไปจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นทิเบตที่เมืองธรรมศาลา ประเทศอินเดียพร้อม
ชาวทิเบตจ านวน 83,365 คน ที่อพยพติดตามท่านไป เมื่อ ค.ศ.1959 (ทะไลลามะ, ม.ป.ป.) 
                                                           
2 ในช่วง ค.ศ. 1959-1960 คนทิเบตถูกฆ่าตายจ านวน 87,000 คน ตัวเลขนี้องค์ทะไลลามะที่ 14 อ้างว่าได้รับเอกสารลับของ
กองทัพประชาชนปลดแอกจีนท่ีพวกต่อสู้เพื่ออิสรภาพของทิเบตยึดมาได้ (ทะไลลามะ, ม.ป.ป., น.170) 
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ดังได้เกริ่นมา จะเห็นว่าการเกิดภาวะวิกฤตทางสังคมเป็นเหตุให้ชาวทิเบตส่วนหนึ่งจ าย่อมต้องละทิ้ง
แผ่นดินบ้านเกิดอย่างต่อเนื่องเพ่ือหลีกหนีการกดขี่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มี
นโยบายเข้มงวดเรื่องการแสดงออกทางศาสนาและการเมือง แม้การหลีกหนีจะมีความเสี่ยงอันตรายแค่ไหน
หากถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐรู้ว่าพวกเขาก าลังลักลอบหนีเดินข้ามพรหมแดนไปประเทศอินเดีย เนปาล หรือภูฎาน 
เพราะถ้าถูกจับตัวได้จะถูกลงโทษหรือต้องเข้าอบรมเพ่ือปรับทัศนคติจากเจ้าหน้าที่ของจีน (ภิกษุแคนโป, ทาชิ. 
สัมภาษณ์. 23 สิงหาคม 2017) 

แต่อย่างไรก็ตามเมื่อการปฏิวัติทางวัฒนธรรมจีนสิ้นสุดลงใน ค.ศ.1976เสรีภาพทางวัฒนธรรมถูก
ปลดปล่อยออกมาสู่พื้นที่สาธารณะของสังคมอีกครั้งหนึ่ง การนับถือศาสนาที่เคยถูกควบคุมอย่างเข็มงวดก็ค่อย 
ๆ ผ่อนคลายลง ปฏิบัติการทางศาสนาที่เคยถูกตีตราว่าเป็นความชั่วร้ายทางสังคมหรือเป็นความเชื่อที่ขัดต่อ
อุดมการณ์คอมมิวนิสต์ กลับกลายศาสนาเป็นศูนย์กลางในวิถีชีวิตของผู้คน ชาวทิเบตสามารถปฏิบัติศาสนกิจ
ได้ค่อนข้างอิสรเสรี โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษ 2000 เป็นต้นมา รัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนภายใต้การน าของ
เจียง เจ๋อหมิน (jiang Zemin) ที่ให้ความส าคัญวัฒนธรรมก้าวหน้า (advanced culture) ควบคู่กับสังคมนิยม
ที่มีลักษณะเฉพาะแบบจีน ในช่วงดังกล่าวรัฐบาลได้รื้อฟ้ืนประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมขึ้นมาใหม่ ฟ้ืนฟูวัดวา
อารามหลายแห่งร่วมทั้งบูรณะก าแพงเมืองจีนที่เคยถูกเผาท าลายในยุคปฏิวัติวัฒนธรรมจีนด้วย (Wu, 2014) 

ประเด็นที่น่าตั้งข้อสังเกตคือ จากการลงภาคสนามเก็บข้อมูลเบื้องต้น ณ เมืองธรรมศาลา รัฐหิมาจัล
ประเทศ ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 24เมษายน- 26 กันยายน ค.ศ. 2017พบว่า การอพยพของชาวทิเบตยัง
มีมาเรื่อย ๆ หากเชื่อตามสมมติฐานเบื้องต้นว่าการอพยพสู่เมืองธรรมศาลาเป็นเพราะต้องการหนีภัยการเมือง
หรือการกดขี่รุกรานด้านประเพณีวัฒนธรรม ไฉนช่วงเวลาปัจจุบันซึ่งสภาวะความตึงเครียดทางการเมืองและ
การกดขี่ด้านศาสนาลดลงไปแล้ว ก็ยังมีชาวทิเบตอพยพ/เดินทางจาริกแสวงบุญสู่เมืองธรรมศาลาอยู่ตลอดเวลา 
ตัวอย่างของครอบครัวลบซัง (Lobsang) ซึ่งเดินทางจาริกมาจากเขตอัมโด (เขตปกครองตนเองภาคตะวันออก
ของทิเบต) เป็นเกษตรกรที่สถานะทางครอบครัวปานกลาง สังเกตจากเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การ
เดินทาง ครอบครัวของลบซังมีสมาชิก 4 คน เล่าว่าปัจจุบันชาวทิเบตไม่ได้ถูกกดข่ีหรือสั่งห้ามประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาอีกแล้ว(ครอบครัวลบซัง, สัมภาษณ์. 23 พฤษภาคม 2017) 

ส่วนกรณีของเปมา (Pema) อายุ 33 ปี และทาชิ (Tashi) อายุ 30 ปี เป็นอีกตัวหนึ่งที่ยืนยันค าให้
สัมภาษณ์ของครอบครัวลบซัง เพราะทั้งสอง 2 คน มีแผนจะเดินทางกลับทิเบตบ้านเกิดที่พวกเขาจากมาตั้งแต่
เด็ก ๆ ทั้งเปมาและทาชิ อพยพหนีภัยออกจากทิเบตพร้อมกับญาติ ๆ ปัจจุบันก าลังเรียนภาษาจีนที่เมืองธรรม
ศาลา เพ่ือเตรียมตัวกลับไปหางานท าที่ทิเบต เพราะทั้ง 2 คน เชื่อว่าเหตุการณ์เลวร้ายแบบที่คนรุ่นพ่อแม่เจอ
ในอดีตคงไม่มีแล้ว หรืออาจยังมีข้อจ ากัดเสรีภาพทางการเมืองอยู่บ้าง ก็ไม่ใช่ประเด็นส าคัญ แต่ที่ส าคัญตอนนี้ 
คือพวกเขาต้องการหางานท าที่บ้านเกิด และได้อยู่กับครอบครัว (เปมา, ทาชิ. สัมภาษณ์. 30สิงหาคม 2017)
ตัวอย่างของครอบครัวลบซัง เปมา และทาชิ จึงสะท้อนชัดว่า เป้าหมายในการเดินทางสู่ธรรมศาลามิใช่แค่
เพราะหลีกหนีความตึงเครียดทางการเมืองและการกดขี่จากจีน หากแต่ยังมีเหตุผลอื่น ๆ ซึ่งต้องศึกษาต่อไป 
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แต่อย่างไรก็ตาม จากการสังเกตการณ์และพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 
ณเมืองธรรมศาลาพบว่า ชาวทิเบตเมื่อเดินทางมาถึงเมืองธรรมศาลามักจะได้รับช่วยเหลือจากองค์กรต่าง ๆเช่น
รัฐบาลพลัดถิ่นทิเบตองค์กรสภายุวชนทิเบต สมาคมสตรีทิเบตองค์กรทางศาสนาและชุมชนทิเบตในเมืองธรรม
ศาลา เป็นต้น โดยความช่วยเหลือเหล่านั้นขึ้นอยู่กับชาวทิเบตที่เข้าไป เช่น หากเป็นเยาวชนก็จัดหาที่เรียนฟรี
ให้พร้อมกับผู้อุปการะดูแล หรือเยาวชนคนไหนต้องการบวชเรียนในพุทธศาสนาทางวัดก็รับผิดชอบส่วนนั้นไป
ส่วนวัยผู้ใหญ่ไม่ว่าจะอยู่ในระยะสั้น-ยาวถ้าหามีความจ าเป็นก็สามารถไปลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือจาก
รัฐบาลพลัดถิ่นทิเบตในระยะเริ่มต้นได้ หรือในกรณีจ าเป็นต้องการที่พักอาศัยชั่วคราวก็สามารถเข้าไปอยู่กับ
ชุมชนทิเบตได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆส่วนยารักษาโรคเสีย 10 รูปี สามารถรักษาได้ตลอดชีวิตแม้กระทั่ง เสื้อผ้าก็
สามารถรับความช่วยเหลือได้ตลอดจากองค์กรข้างต้นได้เช่นกัน (ดาวา, ดอลมา, กาวาง. สัมภาษณ์. วันที่ 23 
มิถุนายน 2017) 

จากข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือทั้งหมดข้างต้นนี้แสดงให้ว่ารัฐบาลพลัดถิ่นทิเบตสภายุวชนทิเบต
สมาคมสตรีทิเบตองค์กรทางศาสนาและชุมชนทิเบตในเมืองธรรมศาลา น่าจะมีบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
ให้ความช่วยดูแลชาวทิเบตทุกคนที่อพยพออกมาจากจีน หรือกระทั่งชาวทิเบตที่เกิดในประเทศอินเดีย เนปาล 
และภูฎานก็ได้รับความช่วยเหลือเช่นกันหากต้องการ ดังตัวอย่าง ธูจี (Thujji) อายุ 23 ปี และ กาซัง 
(Ngasang) อายุ 25 ปี เพ่ือนร่วมชั้นเรียนภาษาอังกฤษของผู้วิจัย ทั้งสองคนได้รับยกเว้นค่าห้องพักเดือนละ
ประมาณ 3,000 รูปี จากเจ้าของห้องพักชาวทิเบต เนื่องจากท้ังสองคนเพ่ิงเข้าไปเมืองธรรมศาลายังไม่มีงานท า 
(ธูจี, กาซัง. สัมภาษณ์. วันที่ 13 เมษายน 2017) 

ดังนั้น จึงน่าตั้งค าถามว่า บทบาทของรัฐบาลพลัดถิ่นทิเบตและองค์กรที่เกี่ยวข้องข้างต้นนี้อาจจะมี
ส่วนส าคัญต่อการขับเคลื่อนหรือส่งเสริมให้ชาวทิเบตไปจาริกแสวงบุญเมืองธรรมศาลาก็เป็นได้ซึ่งบทบาทของ
องค์กรเหล่านี้เกิดขึ้นในท่ามกลางบริบทการเคลื่อนไหวการเมืองเพ่ือเรียกร้องอิสรภาพทิเบตซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า
การเข้าไปของชาวทิเบตในเมืองธรรมศาลาไม่ว่าจะช่วงระยะเวลาสั้น-ยาว จะเพ่ิมความกดดันให้กับรัฐบาลจีน
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในแง่ที่ว่าหากรัฐบาลจีนให้อิสรภาพกับชาวทิเบตอย่างแท้จริงดังที่รัฐบาลจีนกล่าวอ้างต่อ
ประชาคมโลกตลอดเวลาเหตุใดชาวทิเบตต้องอพยพหนีออกมาส่วนชาวทิเบตที่เกิดและโตในประเทศอินเดีย 
เนปาล และภูฎานก็มีส่วนเพ่ิมความกดดันให้กับรัฐบาลจีนเช่นเดียวกัน เนื่องจากพวกเขาเป็นบุตรหลานของ
ชาวทิเบตที่อพยพออกจากทิเบตรุ่นแรก ๆ พร้อมกับองค์ทะไลลามะที่ 14 เมื่อ 59 ปีก่อนปัจจุบันบุตรหลาน
ชาวทิเบตพลัดถิ่นเหล่านี้มีบทบาทอย่างสูงต่อสถานะรัฐบาลพลัดถิ่นทิเบต และการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพ่ือ
เรียกร้องอิสรภาพทิเบตโดยเฉพาะกลุ่มที่โตและได้รับการศึกษาสมัยใหม่ในอินเดียและตะวันตก พวกเขามักมี
กิจกรรมทางการเมืองด้วยการเดินขบวนเผาธงปีนสถานทูตและประท้วงรัฐบาลจีนให้เห็นอยู่เสมอ ๆซึ่งกลุ่มคน
เหล่านี้รวมตัวกันเดินขบวนประท้วงและต่อต้านรัฐบาลจีนในทุกสถานการณ์และทุกรูปแบบเท่าที่จะท าได้ 

ส่วนการปฏิบัติการทางศาสนาของผู้จาริกแสวงบุญชาวทิเบตเป็นประเด็นส าคัญอีกประการหนึ่ง ซึ่ง
สามารถพบเห็นได้บนท้องถนนในเมืองธรรมศาลา กลุ่มคนเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นชาวทิเบตพลัดถิ่นจากพ้ืนที่อ่ืน 
ๆ ในประเทศอินเดีย เนปาล ภูฎาน รวมทั้งจากสหรัฐอเมริกา ยุโรป และในเขตปกครองตนเองพิเศษทิเบตด้วย
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ทั้งนี้ แม้ว่ากลุ่มนักจาริกแสวงบุญดังกล่าวมาจากพ้ืนต่างกัน หากแต่ภาพที่ปรากฏต่อสายตานั้นล้วนบ่งบอกถึง
ตัวตนของชาวทิเบตแทบทั้งสิ้น เช่นภาพพระลามะเดินขวักไขว่เบียดเสียดกับนักท่องเที่ยว ภาพชาวทิเบตกราบ
แบบอัษฎางคประดิษฐ์ และภาพชาวทิเบตที่ก้าวเดินนับลูกประค าพร้อมปากขมุบขมิบท่องมนต์ “โอม มณี ปัท
มี หุม” นั้น มีให้เห็นบนท้องถนนทั่วไปในเมืองธรรมศาลา  

ในด้านการปฏิบัติการทางศาสนาอาจกล่าวได้ว่าพุทธศาสนาของทิเบตสูญเสียบทบาทในเชิงสถาบันไป
แล้วตั้งแต่จีนเข้าไปยึดครองดินแดนทิเบต เพราะวัดวาอารามหรือพระสงฆ์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของสังคมทิเบต
ดั้งเดิมนั้นถูกจีนเผาท าลายเกือบหมดในยุคปฏิวัติวัฒนธรรม (ค.ศ. 1966-1976) แต่อย่างไรก็ตาม พุทธศาสนา
ในเชิงศาสนบุคคลยังคงมีอิทธิพลอยู่มากส าหรับชาวทิเบต ดังที่ได้กล่าวมา 

จากกรณีข้างต้นเป็นตัวอย่างยืนยันถึงความมีอยู่ของพุทธศาสนาเชิงศาสนบุคคลได้เป็นอย่างดี เพราะ
ปฏิบัติการทางศาสนายังคงมีชีวิตชีวาอยู่ในวิถีชีวิตชาวทิเบตไม่เสื่อมคลาย หรือจะเรียกว่าทุกอณูของพ้ืนที่ธรรม
ศาลาคือพุทธศาสนาก็คงไม่ผิด ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับข้อเสนอของเทอเลอร์ (Taylor. 2007) ที่เสนอว่า 
ประเทศในอาเซียน ศาสนาไม่เคยสูญเสียบทบาทของการเป็นศูนย์กลางของชุมชน แม้ในประเทศที่ผ่านมรสุม
ของการปฏิวัติ เช่น เวียนนาม กัมพูชา ลาว ศาสนาถูกเบียดเบียนด้วยการกวาดล้างอย่างรุนแรงพิธีกรรมและ
ความเชื่อทางศาสนาเป็นสิ่งต้องห้าม แต่ช่วงเวลาเพียงทศวรรษเดียวความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนาก็หวน
คืนมาเป็นส่วนส าคัญของชีวิตประจ าวันเช่นเดิม และเนื่องจากการที่ชาวทิเบตมีอัตลักษณ์พิเศษนี่เอง จึงเป็นที่
ดึงดูดใจต่อชาวต่างชาติต่างวัฒนธรรมให้อยากไปเยี่ยมชมชมชุนทิเบตที่เมืองธรรมศาลาอย่างไม่ขาดสาย
ตลอดเวลา บางคนก็ไปในรูปแบบนักท่องเที่ยว บางคนก็ไปในรูปแบบผู้จาริกแสวงบุญ 

ส่วนในด้านเศรษฐกิจของเมืองธรรมศาลา ปฏิเสธไม่ได้ว่า ทั้งนักท่องเที่ยวหรือนักจาริกแสวงบุญมีส่วน
ส าคัญอย่างยิ่งที่ท าให้เมืองธรรมศาลามีความเจริญเติบโตตามล าดับ ธุรกิจร้านค้า โรงแรม และการคมนาคม
เกิดขึ้นมามากมายเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อผู้ไปเยือนจากการบอกเล่าของลบซัง ลามะ (LobsangLama) 
อายุ 82 ปี เจ้าส านักวัดทาชี โชลิง (TashiChoeling Monastery) เป็นผู้อพยพชาวทิเบตรุ่นแรก ๆ ที่เข้าไปตั้ง
ถิ่นฐานในเมืองธรรมศาลาเล่าว่า “แต่ก่อนนี้ มันสงบเงียบมากไม่มีนักท่องเที่ยว จนกระทั่งคุณอาจรู้สึกว่าพุทธ
ศาสนาอยู่ที่นี่ (เมืองธรรมศาลา) จนเมื่อปีไม่กี่ที่แล้วนี้เอง มันเปลี่ยนแปลงไปมาก แล้วก็ยังเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ 
ตามท้องถนนมีแต่เสียงโหวกเหวกวุ่นว่าย รถยนต์แล่นเต็มทางไปหมด สองข้างทางมีเต็มไปด้วยร้านค้าขายของ
ที่ลึก บรรยากาศจึงเปลี่ยนไป”  (ลบซัง ลามะ.สัมภาษณ์.วันที่12สิงหาคม2017)นอกจากนี้ แม้กระทั่งองค์ทะ
ไลลามะที่ 14 เองก็เคยทรงยอมรับว่าเมื่อทราบข่าวว่ารัฐบาลอินเดียมีแผนการโยกย้ายท่านไปอยู่ที่เมืองธรรม
ศาลาเป็นการถาวรแบบกะทันหันท าให้ท่านตื่นตกใจเพราะในอดีตถือว่าเมืองธรรมศาลาตั้งอยู่ห่างไกลความ
เจริญปราศจากการคมนาคมที่ดี การไปมาค่อนข้างยากล าบาก เป็นเมืองที่ภูมิประเทศทุรกันดารห่างไกลความ
เจริญ (ทะไลลามะ, 1994. น 183)  

ทั้งนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสถานที่แห่งนี้มีชื่อเสียงมากข้ึนเมื่อกลายเป็นที่พ านักขององค์ทะไลลามะที่ 14 ดัง
เกริ่นไปแล้วแทบจะทุกหลังคาเรือนเมืองธรรมศาลาจะมีธุรกิจร้านค้าเปิดให้บริการกับนักท่องเที่ยว บรรยากาศ
ของกิจการร้านค้าที่เรียงรายสองข้างทางนั้นแถบจะทั้งหมดล้วนเป็นไปเพ่ือสนองความปรารถนาที่ผูกโยงอยู่กับ



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 399 

ความเชื่อทางศาสนา สินค้าในแต่ละร้านก็ล้วนเป็นสินค้าแห่งความศักดิ์สิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูป หรือรูป
เคารพของเทพต่าง ๆ วัตถุมงคลหลายชนิด เครื่องประกอบพิธีกรรมหลากหลายประเภท เช่น หอยสังข์แส้
จามรี แม้ร้านหนังสือก็ขายหนังสือทางศาสนา กระทั่งซีดีและเทปเพลง ก็ล้วนเป็นเพลง และดนตรีทางศาสนา
ทั้งสิ้น  

จากภาพปรากฏข้างต้น ในแง่หนึ่งเมืองธรรมศาลามีสถานะไม่ต่างอะไรจากซูเปอร์มาเก็ตทางศาสนา
หรือจะเรียกว่า เป็นเมืองท่องเที่ยวทางศาสนาที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นจุดขายก็คงไม่ผิดนัก ที่นี่มีสินค้าทางความ
เชื่อหลากชนิด หลายประเภท ให้นักจาริกแสวงบุญหรือท่องเที่ยวได้จับจ่ายใช้ซื้อตามความต้องการซึ่งภาพ
ปรากฏเหล่านั้นบางครั้งท าให้ผู้วิจัยรู้สึกเสมือนว่าได้อยู่ในพิธีกรรมทางศาสนาที่ไหนสักแห่งหนึ่ง เพราะรับรู้ได้
ถึงความศักดิ์สิทธิ์ที่กระจายอยู่รอบตัว ๆ ทั้ง ๆ หัวใจของผู้วิจัยได้ห่างเหินความศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ไปนานแล้ว
หากแต่ในขณะเดียวกันก็อดตั้งค าถามไม่ได้ว่าความศักดิ์สิทธิ์แบบวิถีพุทธทิเบตหรือพุทธวัชรยานเหล่านี้ปรากฏ
ขึ้นได้อย่างไรในเมืองธรรมศาลา เพราะที่นี่ คือ “แผ่นดินอ่ืน” ที่มีศาสนาพราหมณ์-ฮินดูเป็นศาสนาหลักของ
ผู้คนท้องถิ่น ส่วนชาวทิเบตนั้นพวกเขามีสถานะเพียงผู้พักอาศัยในฐานะผู้ลี้ภัยทางการเมือง เท่านั้น แต่เหตุ
ปัจจัยอะไรจึงท าให้เมืองธรรมศาลากลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบตได้อย่างน่าอัศจรรย์ 

ส่วนกิจกรรมส าคัญอย่างหนึ่งที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากผู้จาริกแสวงบุญ คือช่วงเวลาที่องค์  ทะ
ไลลามะที่ 14 ทรงแสดงธรรมที่เมืองธรรมศาลา ปกติแล้วจะมีกิจกรรมประเภทนี้ประมาณ 15 ครั้งต่อปี ซึ่ง
นับว่าเป็นช่วงเวลาที่น้อยมากส าหรับการใช้ชีวิตในเมืองธรรมศาลาของท่าน กิจกรรมการเทศน์ (teaching) จัด
ขึ้นที่วัดเท็กเช็นโชลิง (Thekchenchoeling Monastery) หรือที่คนทั่วไปเรียกว่าวัดทะไลลามะ จากการ
สังเกตการณ์ภาคสนาม ผู้วิจัยพบว่า มีผู้จาริกแสวงบุญเดินทางมาจากหลายพ้ืนที่ของอินเดียและประเทศอ่ืนๆ 
จนพ้ืนที่ของวัดไม่เพียงพอจะรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งหมด ผู้คนจ านวนไม่น้อยนั่งฟังเทศน์ภายนอกอาคาร 
ร้านค้าและโรงเรียนในเมืองธรรมศาลาปิดท าการเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้คนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ที่กล่าวมา
พอจะให้เห็นภาพพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองธรรมศาลาในช่วงเวลาพิเศษท่ีองค์ทะไลลามะที่ 14 แสดงธรรม  

อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยสังเกตว่า รูปแบบการแสดงธรรมขององค์ทะไลลามะที่ 14 ด าเนินไปอย่างเรียบ
ง่ายและพูดอิงคัมภีร์เป็นหลัก ท่านแทบมิได้ใช้การวิเคราะห์หรือพาดพิงการเมืองแต่อย่างใด กล่าวคือ หาก
ประสงค์จะฟังเทศน์ในลักษณะเช่นนี้ก็สามารถเข้าถึงได้หลายช่องทาง และที่ส าคัญ หากประสงค์จะพบองค์ทะ
ไลลามะที่ 14 ก็สามารถพบเจอได้ที่ชุมชนของตน เพราะท่านมักออกเยี่ยมชุมชนชาวทิเบตในทุกที่  แต่ไฉนคน
เหล่านั้นจึงให้ความส าคัญกับการจาริกแสวงบุญสู่เมืองธรรมศาลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาดังกล่าว 
นอกเหนือจากกิจกรรมฟังเทศน์ที่เห็นกันได้ชัดแล้ว ผู้จาริกแสวงบุญจ านวนมากได้ใช้ย่าม หมวก กระเป๋าเป้ที่มี
สัญลักษณ์ข้อความFree Tibet หรือ Save Tibet ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย ดาวา (Dawa) เพ่ือนร่วมชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษชาวทิเบตของผู้วิจัยคนหนึ่งซึ่งพ านักในธรรมศาลามาแล้ว 5 ปีและยังไม่ได้วางแผนกลับทิเบต ก็
มักเลือกใส่ชุดประจ าชาติทิเบตในวันที่มีกิจกรรมเหล่านั้น จะเห็นได้ว่า ช่วงเวลาดังกล่าว จึงมิใช่แค่การจาริก
แสวงบุญหรือฟังธรรมเพ่ือเป้าหมายในทางศาสนา หากแต่เป็นโอกาสในการแสดงออกทางการเมืองด้วย จึงน่า
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ศึกษาว่า พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาและพ้ืนที่ทางการเมืองในธรรมศาลาอาจมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างมี
นัยส าคัญ  

อนึ่ง หากมองว่าการจาริกแสวงบุญ คือการปฏิบัติศาสนกิจในช่วงหนึ่งของชีวิต เช่น 15 วัน 1 เดือน 
หรือ 1 ปี ซึ่งสุดท้ายต้องกลับภูมิล าเนา แต่ผู้วิจัยกลับพบว่า นักจาริกแสวงบุญชาวทิเบตส่วนใหญ่ใช้ชีวิตใน
เมืองธรรมศาลามากกว่าปกติ และขณะเดียวกันใช้เวลาปฏิบัติศาสนกิจน้อยกว่ากิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น กิจกรรม
พบปะกลุ่มทางการเมือง กิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษ กิจกรรมเดินขบวนเรียกร้องอิสรภาพทิเบตฉะนั้น 
นอกจากเป้าหมายที่หลากหลายในการผลักดันชาวทิเบตสู่เมืองธรรมศาลาแล้ว ปฏิบัติการทางศาสนาของคน
เหล่านั้นเมื่อเข้าสู่เมืองธรรมศาลาแล้วด าเนินไปอย่างไร มีส่วนช่วยสร้างความศักดิ์สิทธิ์ของพ้ืนที่ทางศาสนา
และพ้ืนที่ทางการเมืองอย่างไร ก็เป็นประเด็นท่ีน่าสนใจวิเคราะห์ในค าถามวิจัยต่อไป 
 
2. ค าถามของวิจัย 

2.1 ตัวแสดงหลัก (Actor) อันได้แก่ รัฐบาลพลัดถิ่นทิเบต องค์กรสภายุวชนทิเบต สมาคมสตรีทิเบต 
องค์กรทางศาสนา และชุมชนทิเบตในเมืองธรรมศาลามีบทบาทส าคัญอย่างไรต่อการขับเคลื่อนหรือส่งเสริมให้
ชาวทิเบตไปจาริกแสวงบุญเมืองธรรมศาลารัฐหิมาจัลประเทศประเทศอินเดีย 

2.2 การปฏิบัติการทางศาสนาของผู้จาริกแสวงบุญชาวทิเบตมีบทบาทส าคัญอย่างไรต่อการสร้าง
พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์และพ้ืนที่ทางการเมืองของชาวทิเบตในเมืองธรรมศาลารัฐหิมาจัลประเทศประเทศอินเดีย 
 
3.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 3.1 ศึกษาตัวแสดงหลัก (Actor) อันได้แก่รัฐบาลพลัดถิ่นทิเบต องค์กรสภายุวชนทิเบต สมาคมสตรี
ทิเบต องค์กรทางศาสนา และชุมชนทิเบตในเมืองธรรมศาลาที่มีบทบาทต่อการขับเคลื่อนหรือส่งเสริมให้ชาว
ทิเบตไปจาริกแสวงบุญเมืองธรรมศาลารัฐหิมาจัลประเทศประเทศอินเดีย 
 3.2ศึกษาการปฏิบัติการทางศาสนาเพ่ือสร้างพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์และพ้ืนที่ทางการเมืองของผู้จาริกแสวงบุญ
ชาวทิเบต ในเมืองธรรมศาลา รัฐหิมาจัลประเทศ ประเทศอินเดีย 
 
4. ระเบียบวิธีวิจัยและขอบเขตในการวิจัย  

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) อันดับแรกเป็น
ขั้นตอนที่ผู้วิจัยลงภาคสนาม ณ เมืองธรรมศาลา รัฐหิมาจัลประเทศ ประเทศอินเดีย เพ่ือศึกษาปรากฏการณ์ใน
พ้ืนที่จริง โดยการลงภาคสนามระยะแรก ระหว่างวันที่ 24 เดือนเมษายน –29 กันยายน 2017 ผู้วิจัยได้เช่า
ห้องพักของวัดทาชิ โชลิง (TashiChoeling Monastery) ซึ่งเป็นห้องพักของวัดทิเบตที่เปิดให้บุคคลทั่วไป
สามารถเช่าเป็นรายเดือน ราคาไม่แพงมากนักหากเทียบกับห้องเช่าทั่วไป ๆ ทั้งนี้ เหตุผลที่ผู้วิจัยเลือกที่พักใน
วัด เพราะต้องการสร้างความคุ้นเคยกับประเพณีวัฒนธรรมทิเบตที่เกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาโดยพยายามท า
ความเข้าใจประเพณีวัฒนธรรมอย่างเดียวกันกับคนทิเบตในฐานะ “คนใน”ในขณะเดียวกันเพ่ือสร้าง
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ปฏิสัมพันธ์กับผู้จาริกแสวงบุญชาวทิเบตที่พักอาศัยในวัดเดียวกันและในระยะแรกของการลงภาคสนามนี้ 
ผู้วิจัยได้สมัครเรียนภาษาทิเบตและภาษาอังกฤษพร้อมกัน ซึ่งนอกจากช่วยเพ่ิมทักษะด้านภาษาในการเข้าถึง
ข้อมูลวิจัยแล้ว ยังช่วยสร้างความเชื่อมสัมพันธ์กับชาวทิเบตมากขึ้น  

ส าหรับการเก็บข้อมูลวิจัยในระยะเวลา 5 เดือนแรกนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม 
และไม่มีส่วนร่วม พร้อมใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) กับผู้จาริกแสวงบุญชาวทิเบต ที่
เดินทางไปจากพ้ืนที่ต่าง ๆ ของประเทศอินเดีย เนปาล ภูฎาน สหรัฐอเมริกา ยุโรปและเขตปกครองตนเอง
พิเศษทิเบตโดยการสังเกตการณ์จะครอบคลุมตั้งแต่การใช้ชีวิตทั่วไป กิจวัตรประจ าวัน การพบปะกลุ่มการเมือง 
การรวมเดินขบวนการเคลื่อนไหวต่าง ๆ  โดยเฉพาะกิจกรรมจัดขึ้นที่วัดเท็กเช็นโชลิง (Thekchenchoeling) 
ซึ่งเป็นวัดประจ าต าแหน่งองค์ทะไลลามะที่ 14 รวมทั้งสอบถามถึงภูมิล าเนาเดิม วัตถุประสงค์และแรงจูงใจ 
(Motivation) ในการเดินทางไปจาริกแสวงบุญที่เมืองธรรมศาลา เพ่ือน าข้อมูลภาคสนามในเบื้องต้นมาก าหนด
เป็นแนวทางส าหรับการก าหนดกรอบเค้าโครงวิจัยก่อนจะลงพื้นที่ภาคสนามครั้งต่อไป 

ส่วนการลงภาคสนามครั้งที่ 2 ผู้วิจัยจะใช้ระยะเวลาอีก 5 เดือน คือตั้งแต่เดือนมกราคม–พฤษภาคม 
2018 เพ่ือเก็บข้อมูลเพิ่มเติม โดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ เนื่องจากช่วงนี้ในเมืองธรรมศาลา
มีกิจกรรมส าคัญอยู่ 2 กิจกรรม คือเทศกาลฉลองปีใหม่ชาวทิเบต (Losar) และกิจกรรมร าลึกวันอพยพ 10 
มีนาคม เป็นวันที่องค์ทะไลลามะที่ 14 และชาวทิเบตอพยพออกจากทิเบตไปลี้ภัยการเมืองในประเทศอินเดีย 
ทั้ง 2 กิจกรรมดังกล่าวจะมีชาวทิเบตไปร่วมกิจกรรมมากเป็นพิเศษกว่ากิจกรรม อ่ืน ๆ  โดยระยะที่ 2 นี้ จะ
สังเกตการณ์อย่างละเอียดและสัมภาษณ์เจาะลึกมากขึ้นเพ่ือให้เห็นวิถีชีวิตในมิติทางศาสนาและการเมืองของ
นักจาริกแสวงบุญชาวทิเบตในเมืองธรรมศาลา 
 
5.แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

นการวิจัยเรื่อง “การจาริกแสวงบุญ : การปฏิบัติการทางศาสนาเพ่ือสร้างพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์และพ้ืนที่
ทางการเมืองของผู้จาริกแสวงบุญชาวทิเบตในเมืองธรรมศาลา รัฐหิมาจัลประเทศ ประเทศอินเดีย” ผู้วิจัย
อาศัยข้อมูลปรากฏการณ์จริงในพ้ืนที่ภาคสนามที่ผู้วิจัยได้ลงไปสังเกตการณ์เบื้องต้นเป็นระยะเวลา 5 เดือน 
โดยน าข้อมูลดังกล่าวมาเป็นแนวทางทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้างกรอบความคิดพ้ืนฐานใน
การด าเนินการวิจัย โดยผู้วิจัยจะใช้แนวคิดเรื่อง “การจาริกแสวงบุญ” เพ่ือน าไปสร้างมุมมองท าความเข้าใจใน
การวิเคราะห์ข้อมูล และสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในอดีตแนวคิดเรื่องการจาริกแสวงบุญ(pilgrimage) มักจะถูกมองว่าเป็นกิจกรรมทางศาสนาโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองทางอารมณ์และจิตวิญญาณ (spiritual or emotional journey)ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ความเชื่อที่นิยมปฏิบัติในหลายศาสนา เช่น การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจจ์ของชาวมุสลิมและการเดินทางเพ่ือ
สักการะสังเวชนียสถานสี่ต าบลของชาวพุทธเป็นต้น ต่อมาแนวคิดนี้ได้ถูกขยายออกเพ่ือตอบรับกับโลกสมัยใหม่
มากขึ้น โดยนิยามจะสามารถสื่อถึงการจาริกแสวงบุญสู่สถานที่ส าคัญในทางโลกหรือแหล่งวัฒนธรรมได้อีกด้วย 
เช่น ดิสนีย์แลนด์ (Disneyland) หลุมฝังศพของวีรบุรุษ และอนุสาวรีย์เป็นต้น นิยามหลังนี้ถูกอธิบายว่าเป็น
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รูปลักษณ์ของอุตสาหกรรมทัวร์สมัยใหม่ (modern tourist industry) ซึ่งประกอบขึ้นขึ้นผ่านการเอ้ืออ านวย
ของธุรกิจร้านอาหาร โรงแรมและการคมนาคม (Collins Dictionary of Sociology, 2000) กระทั่งไม่นานมา
นี้ งานศึกษาหลายชิ้นเสนอให้เห็นว่าการจาริกแสวงบุญเป็นกระบวนการเคลื่อนย้ายของผู้คน  (Mobility) ที่
เก่าแก่อันหนึ่งและยังคงด าเนินต่อมากระทั่งปัจจุบัน (Collins-Kreiner, 2010 and Coleman, 2004) 

เอลส์เนอร์ และรุดเทอฟอร์ด (Elsner and Rutherford) ได้น าเสนอปัญหาในการใช้ทฤษฎีการจาริก
แสวงบุญในบทน าของหนังสือ Pilgrimage in Graeco-Roman and Early Christian Antiquity: Seeing 
the Gods โดยทั้งสองในฐานะนักมานุษยวิทยาเสนอว่า การจาริกแสวงบุญ (Pilgrimage) เป็นสิ่งที่แยกไม่ขาด
จากการท่องเที่ยว (Tourism) หากแต่นักวิชาการช่วงก่อนคริสต์ศตวรรษ 1970 อธิบายสองอย่างนี้แยกออก
จากกัน โดยอ้างถึงแนวคิดของวิเตอร์ (Victor)และอีดิธ เทอร์เนอร์ (Edith Turner)ท่ีว่า การจาริกแสวงบุญเอง
ก็น าไปสู่การสร้างความเป็นชายขอบ (Liminality) และการสร้างชุมชน (Communitas) ไม่ต่างจากการ
ท่องเที่ยวอนึ่ง ทั้งสองคนได้ศึกษาอัตลักษณ์ของผู้จาริกแสวงบุญผ่านการสังเกตช่วงเวลาในเดินทาง กิจกรรมที่
ท าในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแรงจูงใจในการออกจาริกแสวงบุญ 

การจาริกแสวงบุญนอกจากจะถูกศึกษาผ่านกรอบคิดทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาแล้ว ยัง
สามารถมองผ่านกรอบของจิตวิทยาได้อีกด้วย เช่นงานของ มาร์โก้ เกลลี (Marco Galli, 2007, p. 253-290 มี
ความน่าสนใจและแหวกแนวไปจากงานชิ้นอ่ืนๆ ตรงที่หันไปใช้กรอบคิดของ ปิแอร์บูร์ดิ เออ (Pierre 
Bourdieu)มากกว่าเทอร์เนอร์ (Turner)ซึ่งงานนี้ก็ยังจัดเป็นงานในทางมานุษยวิทยา เกลลีได้ศึกษากลุ่มชนชั้น
น ามีการศึกษาที่ร่วมกิจกรรมจาริกแสวงบุญโดยโยงให้เห็นถึงฮาบีทัส (Habitus) และอธิบายสภาวะความรู้สึก
ด้านในของบุคคลที่เกี่ยวกับประสบการณ์อันศักดิ์สิทธิ์และใช้การสร้าง  (paideia or reactivate) ภาพในทาง
จิตที่จะน าไปสู่การเข้าถึงการจาริกแสวงบุญในสถานที่เหล่านั้นแบบเป็นส่วนรวม  (collectively accessible) 
เกลลีพยายามท าความเข้าใจจิตวิทยาของการจาริกแสวงบุญในยุคโบราณ ซึ่งในที่สุดสรุปว่า สถานที่ไม่ควรถูก
มองว่าเป็นเพียงตัวรองรับหรือผู้ถูกกระท า หากแต่เป็นผู้ผลิตที่มีความกระตือรือร้นของกระบวนการทางปัญญา
และจิตวิทยา ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยภูมิปัญญาของผู้แสวงบุญ 

แนวความคิดของเทอร์เนอร์เกี่ยวกับการจาริกแสวงบุญข้างต้นเป็นความพยายามในการสร้างภาพรวม
ในเชิงปรากฏการณ์หรือกรอบความคิดกว้างๆ (generalization) เพ่ือให้สามารถอธิบายพิธีกรรมดังกล่าวได้
ทว่างานศึกษาของเทอร์เนอร์นั้นใช้ข้อมูลหลักจากการจาริกแสวงบุญในคริสต์ศาสนาเป็นหลักนักมานุษยวิทยา
ในยุคต่อมาจึงใช้ข้อมูลชาติพันธุ์วรรณนาในวัฒนธรรมอ่ืนๆมาแย้งงานศึกษาของเทอร์เนอร์หรือแม้กระทั่งศึกษา
การจาริกแสวงบุญในคริสต์ศาสนาเองที่ตั้งค าถามต่อสิ่งที่เทอร์เนอร์น าเสนออาทิงานศึกษาของ  Eade and 
Sallnow (1995) ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความไม่ลงรอยในหมู่ผู้ที่สัมพันธ์กับการจาริกแสวงบุญในตลอดเส้นทางท่าทีต่อ
สิ่งหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ (sacred) ของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันแม้จะร่วมเดินบนเส้นทางเดียวกันหรือร่วม
ประกอบพิธีเดียวกันการจาริกแสวงบุญยังหมายถึงศักดิ์ศรีหรือหน้าตาของเจ้าเมืองท้องถิ่นที่ต้อนรับผู้จาริก
แสวงบุญจากแดนไกล ปฏิบัติการทางศาสนาดังกล่าวช่วยสร้างความชอบธรรมในการปกครองเหนือท้องที่นั้น
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ต่อไปและไม่เพียงแต่คนใหญ่คนโตเท่านั้นที่ได้ประโยชน์จากการจาริกแสวงบุญ แม้แต่แม่ค้าพ่อขายก็ได้รับก าไร
จากการค้าเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับผู้จาริกแสวงบุญ 

ทั้งนี้  การจาริกแสวงบุญยังส่งผลต่อการสร้าง “พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์”ตามค าอธิบายของ เลิฟแฟบ 
(Lefebvre, 1991) จีดแดนส์ (Giddens, 1991) โซจา (Soja, 1989) และ อรชุน อัปปาดูไร (Appadurai) 
พ้ืนที่ไม่ได้หมายเอาเพียงพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ซึ่งถูกจัดสรรไว้หรือด ารงอยู่ก่อนแล้ว (Pre-given) หากแต่ถูกสร้าง
ขึ้นผ่านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ในหลายกรณี พ้ืนที่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยอาศัยพิธีกรรมการเปลี่ยนผ่าน ( rites of 
passage) (Appadurai, 1995, pp. 209-216) ทั้งนี้พึงตั้งข้อสังเกตด้วยว่า บางครั้งพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งถูก
จัดขึ้นตามช่วงเวลา สามารถใช้เป็นพ้ืนที่รวบรวมผู้คนหรือผลิตซ้ าอัตลักษณ์ของคนในท้องถิ่นใหม่นั้นได้ พื้นที่
ถูกสร้างผ่านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมหมายเอาการก่อร่างขึ้นโดยอาศัยเครือข่ายของผู้กระท าการ (actor)ดังที่คาส
แทล (Castells, 2000) เสนอว่ามนุษย์ต่างด ารงชีพอยู่ในเครือข่ายทางสังคมซึ่งขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีการ
สื่อสาร “เครือข่าย” จึงเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตของผู้ย้ายถิ่น  (Lefebvre, 1991, 
pp. 86-88) 

พ้ืนที่มิใช่สิ่งที่มีความหมายในตัวเองมาตั้งแต่ต้น หากแต่ถูกสร้างหรือให้ความหมายผ่านเรื่องเล่าและ
ความเชื่อ พ้ืนที่ทางศาสนาตามค าอธิบายของ แบรกซ์ บายเลย์และ แฮบวี่ (Brace, Bailey and Harvey, 
2006, p. 29) หมายถึงพ้ืนที่เป็นผลผลิตทางสังคมซึ่งเชื่อมร้อยกันของความหมายทั้งทางโลกและทางธรรมใน
สถานที่หนึ่งๆส่งผลให้ภูมิทัศน์และสถานที่แต่ละแห่งมีความเป็นพิเศษที่แตกต่างกันทั้งนี้ ความศรัทธาความ
ศักดิ์สิทธิ์และจิตวิญญาณในมิติทางภูมิศาสตร์ของศาสนา (Geography of Religion) ล้วนอาศัยภูมิศาสตร์ที่
เป็นรูปธรรมทั้งในระดับการสร้างความหมายในการปฏิบัติทางร่างกายของปัจเจกจนถึงระดับการเมืองของพ้ืนที่ 
และสถานที่ในเชิงสถาบันในระดับภูมิภาคหรือชาติการท าความเข้าใจเรื่องพ้ืนที่ทางศาสนาจึงไม่ควรสนใจแค่
การจ าแนกพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ออกจากพ้ืนที่ทางโลก แต่ยังต้องสนใจศึกษาปฏิบัติการซึ่งซ่อนนัยอ่ืนๆ เช่น 
เป้าหมายทางการเมืองเป็นต้นไว้อย่างไรอีกด้วย คิลด์ (Kilde, 2008) จ าแนกพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ตามความสัมพันธ์
ของ “อ านาจ” 3 ด้านคืออ านาจเหนือธรรมชาติ (supernatural power), อ านาจทางสังคม (social power) 
และอ านาจของบุคคล (personal power) นอกจากนี้ พ้ืนที่ทางศาสนายังเป็นพ้ืนที่ที่มีความเป็นพลวัต 
(dynamic space)  
 

6. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
ตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา การจาริกแสวงบุญเป็นการประกาศศรัทธาอันแรงกล้าของศาสนิกชน 

ผู้แสวงบุญนับไม่ถ้วนยอมละทิ้งชีวิตสุขสบายทางโลก ออกเดินทางข้ามน้ าข้ามทะเลเพ่ือจาริกไปยังแดน
ศักดิ์สิทธิ์ที่ศาสดาของพวกเขาเคยประกาศศาสนา หรือยอมจ่ายค่าบินลัดฟ้าไปยั งอีกฟากโลกเพียงเพ่ือการได้
กราบไหว้ขอพรจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่าเป็นที่สถิตย์ของเทพเจ้า เช่น ภูเขาสูง แม่น้ าศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้ใหญ่ 
ตลอดถึงศาสนสถานที่ส าคัญงานศึกษาหลายชิ้น เช่น Singh ว่าด้วยเรื่อง Pilgrimage in Hinduism: 
Historical Context and Modern Perspectives (2006) และ Holloway &Valins ว่าด้วยเรื่อง Placing 
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Religion and Spirituality in Geography (2002) เสนอว่า การจาริกแสวงบุญแท้จริงแล้วเป็นปรากฏการณ์
ที่ใหญ่และมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ตลอดจนชุมชนรอบข้างอย่างมาก ด้วยเหตุที่ผู้จาริก
แสวงบุญล้วนมาจากสถานที่และภูมิวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน จึงเป็นเหตุให้เกิดการสร้างหรือเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่
เดิมผ่านการประกอบพิธีกรรม การด ารงชีพ (แม้เพียงระยะสั้น) รวมถึงการท าให้เป็นเมืองและผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและการเมืองอีกด้วย ตัวอย่างที่ชัดเจนจากงานทั้งสองคือการจาริกแสวงบุญของชาวฮินดู ณ แม่น้ าคง
คา (River Ganges) และการประกอบพิธี ฮัจจ์ (Hajj) ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียของชาวมุสลิมเป็นต้น 

เจมส์ ลอดเทอฟิวต์ (James Lochtefeld) ได้น าเสนอมิติของการจาริกแสวงบุญโดยใช้แม่น้ าคงคา 
(Ganges) เป็นกรณีศึกษา เขากล่าวว่า แท้จริงแล้ว ความศักดิ์สิทธิ์ของแม่น้ าคงคาเกิดจากภูมิทัศน์ที่เชื่อมโยง
โดยตรงกับภูเขาหิมาลัยที่เชื่อว่าเป็นที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าและแม่น้ าแห่งนี้ก็เต็มไปด้วยเรื่องเล่าปรัมปรา 
ทั้งนี้ ลุ่มแม่น้ าคงคากลายเป็นศูนย์รวมของผู้คนมิเพียงเพราะเป็นความเชื่อศักดิ์สิทธิ์ส าหรับประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาเท่านั้น หากแต่เติมโตและพัฒนาไปเรื่อยๆพร้อมกับเส้นทางการค้าและการพัฒนาด้านการคมนาคม 
ดังนั้นอาณาบริเวณนี้จึงเป็นการผสมประสานระหว่างเรื่องราวทางศาสนาและพ้ืนที่ทางโลกซึ่งท าให้อัตลั กษณ์
ของคนท้องถิ่นและผู้แสวงบุญมีความซับซ้อนโดยสังเกตจากเรื่องเล่าและความทรงจ าที่หลากหลาย 

ลอดเทอฟิวต์ ใช้  Hardwar ซึ่ งเป็นสถานที่ศักดิ์ สิทธิ์ เป็นภาคสนามโดยศึกษาเจาะจงไปที่
กลุ่มเป้าหมายคือนักบวช คนท้องถิ่น ตลอดจนนักธุรกิจแถบนั้นผู้ซึ่งร่วมกันท า Hardwar ให้เป็นที่จาริกแสวง
บุญของเขา แต่ทั้งนี้ ลอดเทอฟิวต์ได้เสนอว่า ทุกฝ่ายต่างแสดงบทบาทที่แตกต่างกันในการอธิบาย Hardwar 
ให้เป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์และสร้างบรรยากาศของบริเวณนั้นให้เต็มไปด้วยกลิ่นอายของความเป็นศาสนา ทั้งนี้ 
ความหมายและสัญลักษณ์หลายอย่างถูกตีความใหม่เพ่ือให้ตอบรับกับความเป็นสังคมสมัยใหม่และสร้างอัต
ลักษณ์และความหมายต่อชีวิตของพวกเขาในยุคปัจจุบัน (Lochtefeld, 2010) 

งานของลอดทอฟิวต์ อาจช่วยให้เห็นภาพการพัฒนาเป็นเมืองของเมืองธรรมศาลาได้ ด้วยเหตุผล
เดียวกันคือพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ส าหรับใช้การจาริกแสวงบุญและได้รับการพัฒนาเพ่ือตอบสนอง
การท่องเที่ยว การค้าและอาชีพของคนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ผู้จาริกแสวงบุญชาวทิเบต จากพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั้งใน
ประเทศอินเดีย หรือต่างประเทศที่เดินทางสู่เมืองธรรมศาลาเอง ก็อาจมีทัศนคติหรือความเชื่อเกี่ยวกับสถานที่ 
การตีความสัญลักษณ์และเรื่องเล่าของเมืองธรรมศาลาที่แตกต่างกันไปเพ่ือจะตอบสนองอัตลักษณ์ดั้งเดิม
และอัตลักษณ์ใหม่ของตน 

ในมิติการจาริกแสวงบุญเพ่ือรักษาโรคฟรีด นินน์ (Fred Naiden, 2007, p.73-96) ได้ชี้ให้เห็นถึง
ปัญหาด้านปรัชญาเกี่ยวกับการใช้ศัพท์ Hiketai และ Theôroi ผ่านการลงภาคสนามศึกษาการรักษาโรคผ่าน
พิธีกรรมความเชื่อ (healing rituals) ที่ Epidauros ในประเทศบราซิล ซึ่งไม่เพียงแต่รูปแบบในการรักษา
เท่านั้น นินน์ยังชี้ให้เห็นความส าคัญของสถานที่ในการรักษาด้วย (healing site) ส าหรับเขาการใช้ค าว่า 
Hiketai มีความน่าสนใจตรงที่ว่าการรักษาโรคด้วยพิธีกรรมนั้น แท้จริงแล้วผูกโยงอยู่กับการเดินทางของนัก
แสวงบุญด้วย กระบวนการรักษาโรคจะสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วย (Supplicants) และพระ
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ผู้เป็นเจ้า (gods) โดยที่ผู้ป่วย หรือ hiketês จะรับบทบาทเป็นผู้ติดตามและเดินทางท่องเที่ยวไปตามพระ
เกียรติคุณของพระผู้เป็นเจ้าในแต่ละท่ี 

ส่วนในด้านการเมืองบาร์บาโต้ (Barbato, 2003) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับการเมือง
ระหว่างประเทศโดยใช้แนวคิดการจาริกแสวงบุญในยุคหลังรัฐโลกียวิสัย (postsecular pilgrimage) เป็น
เครื่องมือ โดยเสนอว่า ปัจจุบันผู้จาริกแสวงบุญเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในทางการการเมือง (political actor) ดัง
ตัวอย่างของคริสต์ศาสนา นิกายคาทอลิคที่มีคุณูปการต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องเล่าของการจาริกแสวงบุญที่ถูกใช้เพ่ือสร้างจินตนาการและการอยู่ ร่วมกันด้วยความยุติธรรมและ
สันติของชุมชนซึ่งข้ามพรมแดน (global community) สังคมในอุดมคติของผู้จากริกแสวงบุญมีทั้งมิติทาง
ศาสนาคืออยู่ร่วมกันเสมือนเป็นดินแดนของพระเจ้าและมีมิติในทางรัฐศาสตร์คือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคน
กับคนล้วนๆ  

ความคล้ายคลึงกันของงานชิ้นนี้กับพ้ืนที่ภาคสนามในเมืองธรรมศาลา คือการจาริกแสวงบุญอาจถูก
ใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองได้ ดังที่แพทริค จอรี่ (Patrick Jory. 2002) เสนอว่า สังคมสยามนับแต่อดีตจะ
สร้างสถานะผู้น าที่มีบารมีผ่านการสนับสนุนกิจการทางศาสนาดังตัวอย่างของการจัดงานเทศน์มหาชาติ
เวสสันดรชาดก ซึ่งพระเวสสันดรกลายเป็นบุคคลต้นแบบและตัวอย่างจ าลองของพระมหากษัตริย์ผู้ก าลัง
บ าเพ็ญทานบารมีเพ่ือจะก้าวเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ความชอบธรรมทางศาสนาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคล
คนนั้นสะท้อนให้เห็นว่า ตนเป็นคนใจบุญและพร้อมจะทุ่มเทเพ่ือสาธารณประโยชน์ได้แบบที่พระเวสสันดรเคย
ท า ขณะเดียวกัน สถานะท่ีมั่งคั่งของเขาก็สะท้อนถึงการเป็นผู้มีบารมีกลับชาติมาเกิดซึ่งสังคมควรให้การเคารพ
และเอาเป็นแบบอย่าง กล่าวโดยสรุปคือ ความเชื่อทางศาสนามีนิทานชาดกเป็นต้นถูกใช้เป็นเครื่องมือของชน
ชั้นผู้ปกครองในการอ้างความชอบธรรมในการปกครองผ่านศีลธรรมหรือคนดีในทัศนะศาสนา 

แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างรัฐ แต่งานของบาร์บาโต้เป็นการเชื่อมสัมพันธ์
ระหว่างคริสต์ศาสนิกชนนิกายเดียวกันเข้าด้วยกัน ส่วนผู้จากริกแสวงบุญในเมืองธรรมศาลาแม้จะเป็นพุทธ
แบบวัชรยานอย่างเดียวกันแต่ก็มีหลากหลายนิกาย บางนิกายก็มีประวัติศาสตร์ด้านมืดระหว่างองค์ทะไลลามะ
ที่ 14 อยู่ด้วย เช่น นิกายเพินซึ่งเป็นนิกายดั้งเดิมของทิเบต จึงน่าตั้งค าถามต่อว่า หากแต่ละกลุ่มต่างมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการเมือง การจาริกแสวงบุญตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ ในเมืองธรรมศาลา มีส่วนในการ
ช่วยสร้างสัมพันธ์ของกลุ่มนิกายเหล่านั้นอย่างไรบ้าง  

อริยา เศวตามร์ (2559, น. 109-150) เสนอว่ากลุ่มคนในท้องถิ่นมีการช่วงชิงการให้ความหมายใน
พ้ืนที่ทางศาสนาต่อการด ารงรักษาสืบทอดและการสร้างอัตลักษณ์ใหม่อริยาได้ศึกษาชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ลา
หู่หงีหรือคนทั่วไปเรียกว่ามูเซอแดง ซึ่งได้รับผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงปราบปรามยาเสพติด ในยุค
รัฐบาลภายใต้น าของทักษิณ ชินวัตร ปี 2546ปรากฏการณ์นี้ถือเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และ
สร้างความเป็นชายขอบอย่างไรก็ตาม ชาวลาหู่หงีได้ต่อสู้ด้วยการใช้พิธีกรรมทางศาสนาดั้งเดิมเช่น ทรงเจ้า 
และสมาทานวัตรปฏิบัติที่เคร่งครัดเช่นไม่กินเนื้อสัตว์ เพ่ือสะท้อนถึงการเป็นคนเคร่งครัดในศีลธรรม มีการถือ
ศีลล้างบาปทุก 15 วัน เป็นต้น อริยาจึงมองพ้ืนที่ทางศาสนาน าไปสู่การปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์เชิงอ านาจ
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ของคนในท้องถิ่นกับโลกสมัยใหม่ท่ามกลางสภาวะวิกฤตที่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน งานศึกษาของอริยาและ
นักวิชาการอ่ืนๆ มักสะท้อนให้เห็นถึงการใช้พิธีกรรมทางศาสนาเป็นเครื่องมือในการต่อรองกับรัฐ ทั้งนี้ งาน
ดังกล่าวเป็นกรณีศึกษาชุมชนซึ่งอยู่ติดที่ ต่างจากเมืองธรรมศาลาซึ่งเป็นชุมชนอพยพและใช้พิธีกรรมทาง
ศาสนาเพื่อเรียกร้องอิสรภาพจากจีน ซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวมีลักษณะที่ข้ามพรมแดน 

จะเห็นได้ว่า การศึกษาปรากฏการณ์ทางศาสนามิอาจแยกขาดจากบริบททางสังคมและการเมืองการ
เดินทางแสวงบุญยังมีภาพของคนเล็กคนน้อยที่พยายามหลีกหนีความกดดันในการด ารงชีวิต เช่นในระบอบ
สังคมนิยมประเทศเวียดนาม ซึ่งเทอเลอร์ (Tayler, 2004) ได้ชี้ให้เห็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจของขบวนการจาริก
แสวงบุญของชาวเวียดนามในยุคหลังสงครามเย็นซึ่งพากันไปสักการะศาลเจ้าแม่ธรณี ณ บริเวณชายแดน
เวียดนามใต้ซึ่งติดกับประเทศกัมพูชาในสภาพสังคมซึ่งประชาชนถูกตรวจสอบและห้ามมิให้มีการเคลื่อนไหวใน
ลักษณะมวลชนใด ๆ ที่รัฐเห็นว่าอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ หากแต่นักจาริกแสวงบุญชาว
เวียดนามจ านวนมหาศาลได้ท้าทายและก้าวพ้นข้อจ ากัดดังกล่าวของรัฐบาลได้อย่างไม่น่าเชื่อในระบอบ
ปกครองแบบพรรคคอมมิวนิสต์ที่เข้มงวดเรื่องการเคลื่อนไหวในรูปแบบมวลชน และผลของการหลีกหนีภาวะ
ความกดดันดังกล่าวน าไปสู่เกิดภาวะเศรษฐกิจของผู้คนตัวเล็กตัวน้อยได้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งภายหลัง
จากความเสียหายของสงครามทั้งที่พักโรงแรม ปาหี่ และโสเภณีซึ่งคอยบริการญาติธรรมระหว่างทาง  

ส่วนอีกตัวอย่างหนึ่งของการก้าวข้ามพ้นความกลัวอ านาจรัฐ คือการเดินทางข้ามพรมแดนของคน
เล็กคนน้อยในบริเวณชายแดนประเทศพม่าจ านวนพุทธศาสนิกชนมหาศาลในกองคาราวานเพ่ือมากราบขอพร
ศักดิ์สิทธิ์จากครูบาบุญชุ่มในจังหวัดเชียงรายประเทศไทย ซึ่งมีบารมีก้าวข้ามข้อจ ากัดทางรัฐชาติและระบอบ
เผด็จการทหารพม่า (เสมอชัย พูลสุวรรณ, 2552; Amporn, 2010) รวมไปถึงปัจเจกในสังคมทันสมัยในญี่ปุ่น
ซึ่งต้องการหลีกหนีไปจากชีวิตอันจ าเจและสภาวะตึงเครียดในการงานของพวกเขาและเธอการจาริกแสวงบุญที่
เมืองชิโกกุ (Shikoku) ช่วยชโลมใจพลเมืองแห่งประเทศอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอย่างญี่ปุ่นซึ่งด ารงชีวิตด้วย
ภาวะความเครียดได้อย่างดี (Reader, 2005) 

ในมิติทางเศรษฐกิจแอสคิว (Askew) มองปรากฏการณ์การสร้างเทวรูปหรือพระพุทธรูปขนาดใหญ่
ในประเทศไทยว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพ่ือรับกับทุนนิยมและดึงดูดเอานักท่องเที่ยวเช่นจากมาเลเซียและสิงคโปร์
เข้าประเทศได้ พ้ืนที่ภาคสนามของเขาคือภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่เมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นที่
ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่  ซึ่งแอสคิวเรียกว่า เศรษฐกิจสัญลักษณ์ทางศาสนา ( symbolic 
economy) กล่าวคือการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเพ่ือเยี่ยมเยียนสถานที่ส าคัญทางศาสนาแต่ทั้งนี้ การท่องเที่ยวกับ
บริษัททัวร์ของกลุ่มคนจีนชั้นกลางเหล่านั้นก็มิได้มีเป้าหมายเพ่ือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพ่ือรับผลด้านโชคลาภ
หรือบุญกุศลเท่านั้น หากแต่ยังเป็นโอกาสในการท่องเที่ยวและเลือกซื้อของตามห้างสรรพสินค้าในต่างประเทศ
ซึ่งใช้ทุนไม่สูงนัก ประการส าคัญ คือการจาริกแสวงบุญในยุคโลกียวิสัยเช่นนี้ ผู้จาริกมิจ าต้องทนทุกข์กับการดิน
ทางอีกต่อไป หากแต่สามารถใช้บริการรถทัวร์และพักโรงแรมหรูได้ แอสคิวเสนอว่า หากพิจารณารูปแบบการ
จาริกแสวงบุญทางศาสนาของเอเชียแล้ว การจะแยกระหว่างพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์และพ้ืนที่ทางโลกเป็นสิ่งที่เ ป็นไป
ไม่ได้ (Askew, 2008, p. 100) 
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แอสคิวแย้งข้อเสนอ ของวิคตอร์ เทอร์เนอร์ (Victor Turner, 1973) ที่ว่าประสบการณ์ในการจาริก
แสวงบุญเป็นเครื่องมือเพ่ิมความสัมพันธ์ของชุมชน (communitas) ผู้ซึ่งเดินทางร่วมกัน เพราะคนจีนใน
มาเลเซียและสิงคโปร์ยังสามารถเชื่อมความสัมพันธ์กับคนไทยซึ่งนับถือศาสนาพุทธแบบเดียวกันและคนไทย
บางกลุ่มยังเป็นคนไทยเชื้อสายจีนอีกด้วย ชุมชุนที่ข้ามพรมแดนนี้จึงถูกเชื่อมผ่านวัฒนธรรมที่คล้ายกัน 
(cultural communion) และเป็นตลาดของชาติพันธ์/ศาสนา (ethno-religious market) อีกด้วย  

เรื่องเล่าศักดิ์สิทธิ์ (Sacred Narratives)เป็นคุณสมบัติส าคัญในการสร้างความศักดิ์สิทธิ์ของพ้ืนที่ที่
นักวิชาการด้านศาสนาเสนอด้วยว่า ปกติแล้วความศักดิ์สิทธิ์ของพ้ืนที่จะถูกรักษาผ่านเรื่องเล่าที่เป็นปาฏิหาริย์
เกี่ยวกับเทพเจ้าหรือบุคคลส าคัญในอดีต (Thomson Gale, 2005) แต่กลับพบว่า เมืองธรรมศาลามิได้มี
ชื่อเสียงหรือเป็นที่รับรู้กันเพราะอาศัยเรื่องเล่าศักดิ์สิทธิ์ของพ้ืนที่ ในทางประวัติศาสตร์ ดินแดนแห่งนี้ยังเต็มไป
ด้วยเรื่องทางโลกหรือการเมืองคือเป็นที่พักผ่อนตากอากาศของสมาชิกราชวงศ์เจ้าอาณานิคมและเป็นที่ตั้งของ
ค่ายทหารอังกฤษ ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า ความศักดิ์สิทธิ์ของพ้ืนที่เมืองธรรมศาลาเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นใหม่
นับตั้งแต่พ้ืนที่แห่งนี้ถูกท าให้เป็นที่พ านักขององค์ทะไลลามะที่ 14 เมื่อวันที่ 31 เมษายน 1961 ฉะนั้น งานวิจัย
ชิ้นนี้อาจเสนอเบื้องต้นว่า พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์อาจมิต้องอิงอาศัยเรื่องเล่าศักดิ์สิทธิ์เชิงพ้ืนที่ในอดีตตามที่เคยเข้าใจ
กัน หากแต่ประกอบสร้างขึ้นเพราะอาศัยบุคคลในปัจจุบันล้วนๆ เป็นกระบวนการสร้างพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ทาง
สังคมของผู้ถูกกดขี่ เป็นพลังที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้ภายในของมนุษย์ที่หลุดพ้นจากความกลัวและริเริ่มแสวงหา
ทางออกก าหนดชะตาชีวิตของตนเอง พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาเป็นพ้ืนที่สังคมรูปแบบหนึ่งที่คนไร้อ านาจ
น ามาใช้เพื่อเกราะป้องกัน (Myaing Man Swe.1999) 

ส่วนงานศึกษาพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์และการเดินทาง ของ วินัย บุญลือ ,2559, น. 203-252) ในเรื่อง 
“กระบวนการสร้างพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์และการต่อสู้ทางวัฒนธรรมของชาวกระเหรี่ยง”ได้เสนอว่า การสร้างพ้ืนที่
ศักดิ์สิทธิ์ของกระบวนการศาสนาต่าง ๆ ของชาวกระเหรี่ยงยังเป็นการเชื้อเชิญให้ผู้คนเดินทางจาริกแสวงหา
ความหมายของชีวิต การเดินทางจึงการท้าทายความกลัวและท าให้ผู้คนได้ลองลิ้มชิมรสแห่งเสรีภาพในการ
เดินทาง ทั้งในด้านกายภาพและจิตวิญญาณ อีกทั้งยังเป็นประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดแบ่งปัน
แลกเปลี่ยน ความรู้ การสร้างพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ของขบวนการศาสนายังเป็นการต่อสู้ทางวัฒนธรรมเพ่ือต่อต้าน
อ านาจครอบง าของรัฐและทุน  ด้วยการสร้างพ้ืนที่แห่งความหวัง หรือชุมชนจินต กรรมที่วางอยู่บนพื้นฐานของ
หลอมรวมความเชื่อทางศาสนา  

ในกรณีของผู้จาริกแสวงบุญชาวทิเบตในเมืองธรรมศาลาขบวนการสร้างพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ยังเป็นการ
สร้างพ้ืนที่แห่งความหวังท่ามกลางประวัติศาสตร์บาดแผล การบังคับพลัดถิ่น การตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง
จากผู้รุกราน การถูกลดคุณค่าและความเป็นมนุษย์จากอ านาจรัฐที่ครอบง าและกดขี่วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ
ชาวทิเบตผู้เป็นเจ้าของประเทศมาแต่เดิม ให้กลายเป็นคนไร้สิทธิ์ ไร้อ านาจต่อรอง ขบวนการศาสนาเป็น
รูปธรรมของชาวทิเบตที่ไม่ยอมจ านนต่ออ านาจที่ยิ่งใหญ่กว่า แต่กลับดิ้นรนต่อสู้เพ่ือสร้างพ้ืนที่แห่งความหวัง 
เพ่ือรื้อฟ้ืนและปรับประยุกต์วัฒนธรรมเดิมต่อสถานการณ์ใหม่ และปรับตัวท่ามกลางปัญหาของปัจจุบันและ
วาดภาพต่ออนาคต 
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กรณีศึกษาของ ดรีสซัน (Driessen, 1992) เสนอว่า ชาวเมืองเมลียาเชื้อสายสเปนพยายามตอกย้ า
อ านาจและความยิ่งใหญ่ของตัวเองผ่านพิธีกรรม (SabadoLegionairo)ที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกวันเสาร์เพ่ือเทิด
เกียรติของกองทหารสเปนเข้ากับการตายบนไม้กางเขนของพระเยซูเจ้า พิธีกรรมนี้ยังตอกย้ าถึงความจงรักภักดี
ต่อชาติสเปน อารยธรรมสเปนและฐานะการเป็นส่วนหนึ่งของสเปน จะเห็นได้ว่า  พิธีกรรมทางศาสนาได้
กลายเป็นกลไกลในการสร้างเสริมพรมแดนทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์เพ่ือหลอมรวมชาวสเปนเข้าไว้ด้วยกัน
และกีดกันชนกลุ่มอ่ืนไว้ภายนอก สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นและด าเนินไปในชีวิตประจ าวันและยังได้รับการตอกย้ าแม้
หลังความตาย ดังที่ชาวมุสลิมไม่ได้รับอนุญาตให้ฝังศพหรือสร้างสุสานภายในเขตเมืองเมลียา ดังนั้นเมื่อมีคน
ตาย พวกเขาจึงต้องน าศพไปฝัง ณ สุสานนอกเมือง การน าศพออกนอกพ้ืนที่ของชาวมุสลิมจึงชี้ให้เห็น
สัญลักษณ์ของพรมแดนทางวัฒนธรรมที่น าศพของ “คนอ่ืน” ถูกกันออกไป 

ตัวอย่างนี้คล้ายคลึงกับพิธีกรรมของชาวทิเบตในเมืองธรรมศาลาซึ่งได้รวมเอาพุทธศาสนิกชนใน
หลายนิกายของวัชรยาน/กลุ่มการเมืองเข้าด้วยกัน หากแต่มิได้กีดกันคนกลุ่มอ่ืนไว้ภายนอก สิ่งนี้อาจเป็นผลมา
จากการปรับตัวทางพุทธศาสนาของนิกายวัชรยานให้เป็นโลกวิสัยมากยิ่งขึ้น ฉะนั้น การศึกษาพิธีกรรมของชาว
ทิเบตในเมืองธรรมศาลาจึงสะท้อนรูปแบบทางศาสนาสมัยใหม่ที่ไม่กีดกันศาสนิกชนอ่ืน  

ศาสนาเป็นทั้ งพ้ืนที่ ศักดิ์สิทธิ์และปฏิบัติการทางสังคม เปิดพ้ืนที่แห่ งการวิพากษ์วิจารณ์
ประวัติศาสตร์และโครงสร้างสังคมอยุติธรรม ในแง่นี้ศาสนาสร้าง “เทววิทยา” แห่งการวิจารณ์ผ่านเรื่องเล่า 
(Narratives) เรื่องเล่าก่อรูปเป็นตัวบท (text) ซึ่งเปิดโอกาสให้ศาสนิกชนติดตามการตีความกฎระเบียบใหม่ 
การตีความส่งผลต่อความเข้าใจของสาสนิกชนเกี่ยวกับวิถีชีวิตในอุดมคติ ในพ้ืนที่ยูโทเปียนี้มีชัยชนะและความ
เป็นไปได้เสมอ มีความอัศจรรย์ที่เรื่องเล่าเกี่ยวกับศาสนายืนยัน โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับวีรบุรุษ วีรสตรี ที่มี
บทบาทในการต่อต้านขัดขืนการครอบง าเชิงสัญลักษณ์ เพ่ือช่วยให้คนยากจนและผู้อ่อนแอสร้างความเชื่อมั่น
ในตัวตนที่ผูกโยงเก่ียวกับวีรชนและผู้น าทางศาสนาของตน (ยศ สันตสมบัติและคณะ, 2016, น. 49) 

แต่ด้วยเหตุที่ศาสนาและการเมืองมักแยกจากกันไม่ขาด ความเชื่อทางศาสนาจึงถูกน ามาใช้เป็น
เครื่องมือในการปกครองนับแต่อดีต หรืออาจเรียกว่าเนื้อแท้ของศาสนาคือการเมืองก็คงไม่เกินเลยนักวิชาการ
ด้านปรัชญาศาสนาชาวไทยอย่าง สุรพศ ทวีศักดิ์ (2560)  เสนอว่า โดยความหมายของศาสนาและข้อเท็จจริง
ทางประวัติศาสนาจะพบว่า ศาสนาไม่ใช่เพียงว่าถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองอย่างที่พูดๆ กัน แต่ศาสนา
ต่างหากที่สถาปนาระบบการเมืองการปกครอง กระทั่งระบบทาสขึ้นมาในสังคมทั้งนี้ การพูดตามๆ กันว่า
ศาสนาถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในมุมมองของ สุรพศ เห็นว่า ในกรณีดังกล่าวแม้อาจจะจริงอยู่บ้าง แต่
ก็ไม่จริงทั้งหมด ซ้ ายังเป็นการพูดกันบนมายาคติที่ว่า ศาสนาที่แท้จริงเป็นสิ่งที่สะอาดบริสุทธิ์ แต่การเมืองเป็น
เรื่องสกปรก เมื่อดึงศาสนามาเก่ียวกับการเมืองจึงท าให้ศาสนาสกปรกไปด้วย แต่ที่จริง ศาสนามีทั้งด้านมืดและ
ด้านสว่าง และการเมืองก็มเีช่นกัน 

ปรากฏการณ์นี้เห็นได้ชัดในทิเบตซึ่งมีพุทธศาสนาวัชรยานเป็นศาสนาหลัก นับตั้งแต่การเกิดขึ้นของ
องค์ทะไลลามะครั้งแรกนามว่า โซนัมเกียตโซ (SonamGyatso) เมื่อ ค.ศ. 1578 การด ารงต าแหน่งผู้น าทาง
โลกและทางธรรม ศาสนาจึงกลายเป็นเครื่องมือส าคัญทางวัฒนธรรมที่ให้ความชอบธรรมต่อผู้ปกครอง 
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(religious legitimacy) ผู้วิจัยจะใช้แนวคิดนี้เสริมเพ่ิมเติมในการศึกษาการจาริกแสวงบุญในเมืองธรรมศาลา 
ซึ่งเป็นพ้ืนที่จ าลองของทิเบตและเต็มไปด้วยพุทธศาสนิกของนิกายวัชรยานดังกล่าวไปแล้วแพทริค จอรี่ 
(Patrick Jory, 2002) เสนอว่า สังคมสยามนับแต่อดีตจะสร้างสถานะผู้น าที่มีบารมีผ่านการสนับสนุนกิจการ
ทางศาสนาดังตัวอย่างของการจัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ซึ่งพระเวสสันดรกลายเป็นบุคคลต้นแบบ
และตัวอย่างจ าลองของพระมหากษัตริย์ผู้ก าลังบ าเพ็ญทานบารมีเพ่ือจะก้าวเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต 
ความชอบธรรมทางศาสนาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลคนนั้นสะท้อนให้เห็นว่า ตนเป็นคนใจบุญและพร้อมจะ
ทุ่มเทเพ่ือสาธารณประโยชน์ได้แบบที่พระเวสสันดรเคยท า ขณะเดียวกัน สถานะที่มั่งคั่งของเขาก็สะท้อนถึง
การเป็นผู้มีบารมีกลับชาติมาเกิดซึ่งสังคมควรให้การเคารพและเอาเป็นแบบอย่าง กล่าวโดยสรุปคือ ความเชื่อ
ทางศาสนามีนิทานชาดกเป็นต้นถูกใช้เป็นเครื่องมือของชนชั้นผู้ปกครองในการอ้างความชอบธรรมในการ
ปกครองผ่านศีลธรรมหรือคนดีในทัศนะศาสนา 

อย่างไรก็ตาม งานศึกษาของอิเลโต้ (Ileto) เสนอว่า ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพ่ือเรียกร้องเอก
ราชของชาวฟิลิปินส์ในอดีตนั้น คนชั้นล่างเป็นกลุ่มคนที่มีพลังขับเคลื่อนค่อนข้างมากเพ่ือต่อต้านเจ้าอาณานิคม
สเปน หรือแม้แต่ขบวนการโค่นล้มระบอบเผด็จการในยุคหลัง ๆ ก็ล้วนแต่อาศัยพลังประชาชนระดับล่างทั้งสิ้น
ในจัดการกับอ านาจที่เหนือกว่า ทั้งนี้ การที่คนข้างล่างสามารถสร้างบทบาทน าในสังคมได้ ก็ต้องอาศัยผู้มีบารมี
สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง หากแต่ผู้มีบารมีดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นจากชนชั้นบนอย่างกรณีพระเวสสันดรในสังคมไทย 
แต่ทว่า คนชั้นล่างสามารถสร้างผู้มีอ านาจบารมีผ่านพิธีกรรมศาสนาได้ภายใต้มโนส านึกแห่งบทสวดมหา
การุณย์ (Pasion) อิเลโต้มองว่าบทสวดมหาการุณย์ของพระเยซูในช่วงเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ก่อนเทศกาลอีสเตอร์
เปรียบเสมือนกับการส่งมอบเครื่องมือทางภาษาภาพลักษณ์และอุปลักษณ์ให้แก่ผู้คนชนชั้นล่างในการขบคิดถึง
ความคาดหวังและคุณค่าต่างๆทางสังคมและวัฒนธรรมเนื่องจากชนชั้นล่างเหล่านั้นต่างก็ใช้ภาษาภาพลักษณ์
และอุปลักษณ์ชุดเดียวกับที่ปรากฏอยู่ในบทสวดดังกล่าวในการใคร่ครวญถึงชีวิตและมองโลกรายรอบตัวรวม
กระทั่งในการปฏิวัติสังคมกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คืออิเลโต้มองว่าบทสวดเรื่องการตรึงไม้กางเขนพระเยซูนั้นมีส่วน
ส าคัญในการกล่อมเกลา/หล่อหลอมความรู้สึกนึกคิดตลอดจนจิตใจของผู้คนระดับล่างความคุ้นชินต่อ
ภาพลักษณ์เหล่านั้นจึงเป็นเสมือนกับการเตรียมความพร้อมทางวัฒนธรรมให้แก่ชาวนาซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของ
ประเทศให้คิดเชื่อมโยงชุดเหตุการณ์ที่จะบังเกิดขึ้นต่อไปในโลกความเป็นจริงเมื่อต้องเผชิญกับสภาวะความ
กดดันทางเศรษฐกิจและการปรากฏตัวขึ้นของผู้น าที่เปี่ยมไปด้วยบุญญาบารมี (Ileto, 1975) ประวัติศาสตร์
จากมุมมองคนชั้นล่างของอิเลโต้ข้างต้นนี้ ชี้ให้เห็นว่า ความชอบธรรมทางศาสนาสามารถถูกหยิบใช้ได้โดย
ประชาชนทั่วไป ไม่ได้ผูกขาดอยู่กับชนชั้นน าเท่านั้น หากแต่ประชาชนสามัญธรรมดาก็สามารถร่วมพลังเพ่ือ
ปฏิวัติเจ้าอาณานิคมสเปนหรือโค่นล้มระบอบเผด็จการได้ภายใต้มโนส านึกของบทสวดมหาการุณย์ 

ส่วน อัมพร ที่ศึกษากระบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนาตามแนวบริเวณชายแดนไทย -พม่าของกรณี
นักบุญคือครูบาบุญชุ่ม ผู้ซึ่งใช้วิธีบ าเพ็ญสมาธิในถ้ าเป็นเวลานาน3 ปี 3 เดือน 3 วัน และอาศัยการเดินธุดงค์
ตามบริเวณชายแดนไทย-พม่าซึ่งเป็นวัตรปฏิบัติส าคัญในการสร้างสถานะผู้มีบารมี หรือที่รู้จักในชื่อว่า ต้นบุญ 
ใน ปี2013 หลังจากออกจากถ้ า ชื่อเสียงของท่านขจรมากขึ้นจนดึงดูดเอาชาวพุทธทั้งฝั่งไทยและพม่าให้หันมา
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นับถือท่าน รัฐบาลทหารของพม่าในขณะนั้นได้ตัดสินใจมอบบัตรประชาชนพม่าให้กับท่านเป็นเหตุให้การจาริก
แบบข้ามพรมแดนของท่านเป็นไปอย่างถูกกฎหมายมากขึ้น ทั้งนี้ ศิษสานุศิษย์ต่างเชื่อกันว่า ครูบาบุญชุ่มมี
ญาณพิเศษที่หยั่งรู้อดีตชาติของทุกคนอีกด้วย คุณสมบัติที่เหนือคนธรรมดาสามัญเช่นนี้มีส่วนช่วยสร้างสถานะ
ของต้นบุญได้ดี อีกทั้งท่านยังตั้งปณิธานเป็นพระโพธิสัตว์ผู้จะขอเกิดเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ภาพลักษณ์
ของความเมตตากรุณาที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์จึงช่วยดึงดูดผู้ประสงค์จะท าบุญในฐานะเนื้อนาบุญ 
(AmpornJirattikorn,2016) 

ประเด็นที่น่าสนใจคือ แม้ครูบาบุญชุ่มจะแยกตนออกจากสังคมเพ่ือปฏิบัติศาสนกิจ หากแต่เมื่อถึงวัน
ส าคัญ เช่น วันที่ 5 ธันวาคม หรือ วันอื่นๆ ซึ่งเป็นวันเกิดคนส าคัญของลูกศิษย์ ท่านจะเขียนจดหมายอวยพรส่ง
ลอดทางช่องประตูถ้ าออกมา ปรากฏการณ์นี้สะท้อนว่า ชีวิตของนักปฏิบัติแท้จริงแล้วก็แยกไม่ขาดจากโลก
ภายนอก นอกจากครูบาจะเป็นที่เคารพของบุคคลทั่วไปแล้ว นักการเมืองต่างเข้าหาท่านด้วยวัตถุประสงค์ทั้ง
ด้านโชคลาภ เครือข่ายและภาพลักษณ์ของคนมีศีลธรรม อย่างไรก็ตาม อัมพรเสนอว่า เกียรติคุณของครูบามิใช่
เกิดขึ้นลอยๆ หากแต่อาศัยเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊กไลน์ที่ศิษสานุศิษย์ช่วยกันเผยแพร่เป็นที่
เข้าถึงได้ง่าย จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันมีส่วนอย่างมากในการสร้างบุคคลผู้มีบารมี ซึ่ง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นสัญญะที่จะถูกบริโภคสร้างขึ้นใหม่และนิยามใหม่โดยสาวกต่างกลุ่มกัน 

ประเด็นนี้น่าสนใจศึกษาต่อว่า สถานะความศักดิ์สิทธิ์ขององค์ทะไลลามะที่ 14 ถูกสร้างหรือรักษา
อย่างไรในยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่ ขณะเดียวกัน เครือข่ายสังคมออนไลน์มีส่วนอย่างไรบ้างในการสนับสนุนการ
จาริกแสวงบุญและจัดกิจกรรมอ่ืนๆในเมืองธรรมศาลา  
 

7. สมมติฐานของงานวิจัย 
7.1 ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานว่ารัฐบาลพลัดถิ่น องค์กรทางศาสนา สภายุวชนทิเบตเป็นต้น เป็นตัวแสดง

หลักต่อการตัดสินใจของชาวทิเบตผู้เลือกเดินทางไปจาริกแสวงบุญที่เมืองธรรมศาลาซึ่งบทบาทของตัวแสดง
เหล่านี้เกิดข้ึนในบริบทการเคลื่อนไหวการเมืองเพ่ือเรียกร้องอิสรภาพทิเบต 

7.2 ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานว่าเมืองธรรมศาลากลายเป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์และพ้ืนที่ส าหรับการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองเพ่ือเรียกร้องอิสรภาพทิเบตผ่านการปฏิบัติการทางศาสนาและรูปแบบพิธีกรรมตลอดจนกิจกรรม
ต่างๆ ของผู้จาริกแสวงบุญชาวทิเบต 
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ผลลัพธ์โครงการนักเทศน์ธรรมาสน์ทอง 
เพ่ือการส่งเสริมความสามารถในการเผยแผ่ธรรมร่วมสมัย 

 
พระสุริยา สุริโย (คงคาไหว)1 ผศ.ดร. วาสนา แก้วหล้า2 

 
บทคัดย่อ 

การเทศนาธรรมเป็นบทบาทและหน้าที่ เผยแพร่ธรรมะของพระสงฆ์ในฐานะสาวกของพระพุทธเจ้า 
พระสงฆ์เป็นผู้ท างานเพ่ือสังคม โดยเฉพาะด้านการให้ความรู้ในชุมชน เนื้อหาในการเทศนาธรรมที่มีทั้งวิชาทาง
ธรรมและทางโลกเพ่ือให้ประชาชนได้รับความรู้น าไปสู่การปฏิบัติ สาระและองค์ความรู้ที่พระสงฆ์น ามาใช้ใน
การเทศน์จึงเป็นความรู้ร่วมสมัยและใช้ทักษะการเทศนาธรรมลีลาประกอบกับใช้เทคนิคการสื่อสารให้ทันสมัย
กับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบัน 

 
ค าส าคัญ : เทศนาธรรม การเผยแผ่ธรรม ธรรมร่วมสมัย 
 

Abstract 
Preaching, A role and function was aimed for dissemination of Dharma principle of 

the Buddha. The Discipline of the Buddha Monks are being as a social workers especially for 
community education. The content of preaching in both theology and worldly principles. To 
gathering people to gain knowledge leads to practice. The content and knowledge of the 
priests used in the sermon is a contemporary knowledge and use of preaching techniques, 
as well as using modern communication techniques additionally the current dynamics of the 
modern society. 
 
Key words: Preaching, dissemination of Dharma, Contemporary Theology 
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บทน า 
พุทธลีลาในการสอนหรือเทศนาวิธี 4เป็นการสอนของพระพุทธเจ้ามิได้เป็นเพียงธรรมกถาหรือการ

สนทนาทั่วไป ซึ่งมิใช่คราวที่มีความมุ่งหมายเฉพาะพิเศษแต่จะด าเนินไปอย่างส าเร็จผลดีโดยมีองค์ประกอบที่
เป็นคุณลักษณะทั้ง 4 ประการ นับว่าพระพุทธองค์ได้เสนอลีลาการสอนที่นับเป็นคุณูปการต่อการถ่ายทอด
หลักธรรมชวนให้ผู้ปฏิบัติอยากรับเอาไปปฏิบัติคือสิ่งใดควรปฏิบัติก็แนะน าหรือบรรยายให้ซาบซึ้งในคุณค่า
มองเห็นความส าคัญท่ีจะต้องฝึกฝนบ าเพ็ญจนใจยอมรับอยากลงมือท าหรือน าไปปฏิบัติบทความเรื่อง หลักสูตร
การเทศนาธรรมนักเทศน์ธรรมาสน์ทอง : ผลลัพธ์เพ่ือการส่งเสริมความสามารถในการเผยแผ่ธรรมร่วมสมัยนี้ 
เป็นโครงการพัฒนาทางวิชาการเพ่ือให้การศึกษาอบรมวิชาการเทศนาธรรมให้สามเณรซึ่งเป็นศาสนทายาท ได้
เรียนรู้หลักและวิธีการเทศนาธรรมมะอย่างถูกต้องรวมถึงเป็นการปลูกฝัง จริยวัตรและอุปนิสัยให้สนใจใฝ่เรียนรู้
และเป็นนักเทศน์เป็นนักเผยแผ่ธรรมะ อย่างถูกต้องตามหลักพระธรรมค าสอน และเพ่ือเป็นการสนอง
พระราชด าริในการส่งเสริมความรู้ความสามารถแก่พระภิกษุสามเณรให้ถึงพร้อมด้วยความรู้ทั้งในทางปริยัติ
ธรรมและการเผยแผ่หลักธรรมจากการด าเนินโครงการหลักสูตรการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม " สามเณร
ธรรมาสน์ทอง "มาเป็นระยะเวลา 3  ปีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2559 มีสามเณรที่ผ่านการอบรมตาม
หลักสูตรนี้เป็นจ านวน 463 รูปหลังการฝึกการอบรมได้ไปฝึกฝนตนเองตลอดจนประยุกต์ใช้ในการศึกษาธรรมะ
และเผยแพร่ธรรมะในท้องถิ่นที่พ านักรวมถึงสามารถถ่ายทอดความรู้และวิธีการต่างๆที่ได้รับจากการอบรมไปสู่
เพ่ือนสามเณรในอารามของตนได้เป็นอย่างดีซึ่งมีสามเณรหลายรูปที่ผ่านการอบรมและได้อุปสมบทเป็น
พระภิกษุแล้วก็สามารถเป็นพระนักเทศน์ พระวิทยากร เผยแพร่หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาแก่
ประชาชนได้อย่างน่าสนใจและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เมื่อได้พิจารณาเนื้อหา และความตระหนักถึง
กิจกรรมของหลักสูตรในการอบรมที่ผ่านมาเพ่ือส่งเสริมให้สามเณรได้ใช้องค์ความรู้และความสามารถไปต่อ
ยอดทักษะโดยเฉพาะท่ามกลางกระแสสังคมในปัจจุบันที่มีปัจจัยแวดล้อมอันทันสมัยและมีความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีจึงจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้เท่าทันและมีทักษะร่วมสมัยรวมถึงการต่อยอดองค์ความรู้ต่างๆที่
จ าเป็นต่อการศึกษาธรรมะและการเผยแผ่ธรรมะในปัจจุบัน 
 
วิธีการศึกษา 

ผู้เขียนและคณะได้ด าเนินการส ารวจสถานะและความรู้ในการเป็นนักเทศน์ โดยเก็บข้อมูลจาก
พระภิกษุสามเณรที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2559 จ านวน 112 รูป เพ่ือส ารวจสถานะและ
ความสนใจในการเข้าร่วมการฝึกอบรมจัดท าโครงการแผนงานก าหนดการกิจกรรมในหลักสูตรเพ่ือขอความ
เห็นชอบต่อคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมการเผยแพร่ศาสนาและคณะกรรมการอนุรักษ์และท านุบ ารุงศา
สนสถานใช้รูปแบบกิจกรรมการอบรมโดยการจัดกิจกรรมสัมมนาฝึกการเทศนาธรรมมีก าหนด 3 วัน 2 คืน 
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เนื้อหาหลักในการเทศนาธรรม 
ศาสตร์พระราชา วิปัสสนากรรมฐาน เทศนาธรรมเรื่องทศพิธราชธรรมในชีวิตประจ าวัน กัณฑ์ละ 5 

ข้อรวม 5 กัณฑ์ ๆ ละ 20 นาที สวดมนต์ท าวัตรเย็นเจริญภาวนาถวายพระราชกุศลแบบแผนเเห่งสมณะ ศึกษา
ดูงานกิจกรรมรับฟังการบรรยายเรื่องปาฐกถา ปฏิปทานักเทศน์ สรุปกิจกรรมเทศนาธรรมเติมเต็มและเทศนา
สัมพันธ์ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การค านวณแบบแจกแจงหาค่าร้อยละ ความถ่ี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย
คะแนน และวิเคราะห์ค่า t- test   ซึ่งสามเณรเข้ารับการฝึกเทศนาธรรมในครั้งนี้จ านวน 137 รูปคิดเป็น 30% 
ของสามเณรที่เคยผ่านการอบรมทั้งหมดในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาจ านวน 463 รูปจ านวนสามเณรในแต่ละรุ่นที่
มาร่วมการสัมมนาการเทศนาธรรมปี 2557 จ านวน 56 รูปคิดเป็น 41%ปี 2558 จ านวน 34 รูปคิดเป็น 24% 
ปี 2559 จ านวน 47 รูปคิดเป็น 35% สถานภาพ พระภิกษุและสามเณรที่เข้ารับการอบรมในแต่ละปี  ปี 
2557 พระภิกษุ จ านวน 25 รูปสามเณร จ านวน 31 รูปปี 2558 พระภิกษุ จ านวน 10 รูป สามเณร จ านวน 
24 รูปปี 2559 พระภิกษุ จ านวน4รูป สามเณร จ านวน 53 รูป รวมพระภิกษุ 39 รูปสามเณร 98 รูประดับ
การศึกษาระดับการศึกษาของผู้รับการฝึกอบรมในครั้งนี้ แบ่งเป็น ระดับการศึกษา ประโยคบาลี เปรียญธรรม 
7 จ านวน 3 รูป ส่วนใหญ่ มีการศึกษา ประโยคบาลี เฉลี่ยอยู่ในระดับระดับเปรียญธรรม 4 -5 ภูมิภาคที่สังกัด
กรุงเทพมหานครและเขตภาคกลาง จ านวน 59 รูป คิดเป็น 43%ภาคเหนือจ านวน 33 รูป คิดเป็น 24%ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจ านวน 35 รูป คิดเป็น 25%ภาคใต้จ านวน 11 รูปคิดเป็น  8%สังกัดนิกายมหานิกาย 
128 รูป ธรรมยุตนิกาย 9 รูป 
 
ผลการศึกษา 
ผู้วิจัยและคณะได้ท าการประเมินคะแนนก่อนและหลังการฝึกอบรมพระสงฆ์นักเทศน์จ านวน 112 รูป ที่เข้า
อบรมจนครบเนื้อหาในโครงการอบรม ท าการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนความรู้ก่อนและหลังการอบรม โดยใช้
ค่าสถิติ t - test dependent ผลการวิเคราะห์คะแนนความรู้ก่อนและหลังการอบรม จากโครงการเทศนา
ธรรมในครั้งนี้ ดังแสดงในตารางที่ 1และ 2 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบพระสงฆ์นักเทศน์ที่ท าแบบทดสอบก่อน
และหลังอบรม 
 

จ านวนพระสงฆ์นักเทศน์ ค่าเฉลี่ยคะแนนสอบ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
112 46.42 53.58 22.19 12.59 
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 จากตารางที่1 พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนของพระสงฆ์นักเทศน์ก่อนอบรม คะแนนเต็ม100 พระสงฆ์
นักเทศน์ สอบได้คะแนนเฉลี่ย46.42และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน22.19ส่วนหลังจากที่อบรมแล้วท าการสอบ
หลังอบรม พระสงฆ์นักเทศน์ทั้งหมดได้คะแนนสูงขึ้นคือ53.58และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน12.59 
 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าสถิติ t-test dependent ในการเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนและหลังการอบรมของ 
พระสงฆ์นักเทศน์ที่ท าการทดสอบ 

คะแนนทดสอบ N Mean S.D. t df sig 
ก่อนอบรม 112 75.41 492.50 

8.11 111.00 0.00 
หลังอบรม 112 89.20 158.41 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าสถิติ t มีค่า8.11 ค่าSig. (1 tailed) มีค่า .000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 แสดงว่าคะแนนสอบก่อนและหลังการอบรม มีความสัมพันธ์กันและเมื่อพระสงฆ์นักเทศน์ได้รับ
การอบรมแล้วมีคะแนนหลังอบรม เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
สรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

โดยสรุป ผลการอบรมความรู้ที่เนื้อหาหลักในการเทศนาธรรมอันได้แก่ หัวข้อศาสตร์พระราชา 
วิปัสสนากรรมฐาน เทศนาธรรมเรื่องทศพิธราชธรรมในชีวิตประจ าวัน กัณฑ์ละ 5 ข้อรวม 5 กัณฑ์ๆ ละ 20 
นาที สวดมนต์ท าวัตรเย็นเจริญภาวนาถวายพระราชกุศลแบบแผนเเห่งสมณะ และการศึกษาดูงานกิจกรรมรับ
ฟังการบรรยายเรื่องปาฐกถา ปฏิปทานักเทศน์ สรุปกิจกรรมเทศนาธรรมเติมเต็มและเทศนาสัมพันธ์ มีผลต่อ
การฝึกอบรมพระสงฆ์นักเทศน์ ซึ่งผ่านการอบรมจากคณะกรรมการฝึกอบรมพระนักเทศน์ที่มหาเถรสมาคม
แต่งตั้งเพ่ือไปจัดอบรมพระนักเทศน์ไปปฏิบัติหน้าที่สอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่เด็กเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้บทบาทการเป็นนักเทศน์ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเป็นสิ่งส าคัญดังที่พุทธคุณ 9 ข้อ 
6 (พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต). 2551: 306) ซึ่งพระพุทธองค์ได้กล่าวไว้ในการเทศนานั้นพระพุทธองค์ได้ให้
ท าความเข้าใจถึงบทบาทการเป็นผู้ฝึกผู้ฝึกผู้อ่ืนย่อมเป็นผู้รู้แจ้งโลก คือโลกวิทู (Lokavidu or Knowledge of 
the world) และ ปรหิตปฏิบัติ  (Practice for the good or welfare of others) เป็นการปฏิบัติ เพ่ือ
ประโยชน์แก่ผู้อ่ืนทรงบ าเพ็ญพุทธจริยาเพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืนและพระคุณข้อนี้มุ่งเอาพระกรุณาเป็นหลักเพราะ
เป็นเครื่องให้ส าเร็จพุทธกิจคือหน้าที่ของพระพุทธเจ้าและความเป็นโลกนาท คือเป็นที่พ่ึงของชาวโลกได้1

นอกจากนี้ในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายในสมัยพุทธกาลภายหลัง
ได้บรรลุธรรมแล้วก็ได้เสียสละเวลา มอบชีวิตที่เหลือทุ่มเทให้กับการเอาธรรมที่ได้ตรัสรู้ไปช่วยเหลือสังคมให้
ได้รับประโยชน์สุขตามเป้าหมายของพระพุทธศาสนาหากกล่าวเฉพาะในสังคมไทยพระสงฆ์ไทยได้ท างานสังคม
สงเคราะห์ในด้านการศึกษาของมวลชนตลอดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์โดยสอนความรู้ทาง
วิชาการทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไป 
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อิสลามาภิวัตน์ในพ้ืนที่ชายแดนไทย-ลาว* 
The Islamization in the Thai-Lao Border Area 

 
ลักษิกา เงาะเศษ1 และอาจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง2 

 
บทคัดย่อ 

 บทความนี้ต้องการอธิบายให้เห็นถึงการแพร่ขยายหรือแพร่กระจายความเป็นอิสลาม (อิสลามาภิวัตน์) 
ในพ้ืนที่ชายแดนไทย-ลาวโดยเลือกศึกษาจังหวัดหนองคาย หนึ่งในจังหวัดทางภาคอีสานที่มีชาวมุสลิมจากต่าง
ถิ่นโยกย้ายเข้ามาท ามาหากินก่อนจะลงหลักปักฐานอาศัยอยู่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การเข้ามาของชาว
มุสลิมได้มาพร้อมกับการน าวัฒนธรรมอิสลามเข้ามาในพ้ืนที่ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นดินแดนแห่งวัฒนธรรมแบบไทย -
ลาวที่ผูกโยงกับพุทธศาสนาเป็นหลัก จากการศึกษาพบว่าสามารถแบ่งอิสลามาภิวัตน์ออกเป็นสามรูปแบบคือ 
อิสลามาภิวัตน์โดยกระบวนการเทครัวและสงคราม อิสลามาภิวัตน์โดยกระบวนการทางเศรษฐกิจและการเมือง
และอิสลามาภิวัตน์โดยกระบวนการเปลี่ยนศาสนา บทความนี้สะท้อนให้เห็นว่า พื้นที่ชายแดนไทย-ลาวแห่งนี้มี
พัฒนาการทางสังคมที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีพ้ืนฐานทางสังคม
เป็นพหุสังคมที่เปิดรับผู้คนหลากหลายกลุ่ม หลากหลายชาติพันธุ์และศาสนา ให้เข้ามามีบทบาทในการ
ประกอบสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมขึ้นมา อีกทั้งกระบวนการเผยแผ่ศาสนานั้นไม่อาจมองแยก
ขาดออกจากมิติทางเศรษฐกิจและการเมือง 
 
ค าส าคัญ: หนองคาย, ชุมชนมุสลิม, ชายแดนไทย-ลาว, อิสลามาภิวัตน์ 
 

Abstract 

 This research desires to explain the view of Islamic dissemination (Islamization) in the 
Thai-Lao border area where the chosen study area is NongKhai province. This province is the 
one of provinces in Isan region where Muslims from other places migrated to earn a living 
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before more settle down incessantly. Nevertheless, coming of Muslims brings the Islamic 
cultures to the area of Thai-Lao cultures that is attached mainly by Buddhism. The results of 
the research revealed that the Islamization is able to be distinguished in three types 
including to Islamization through the process of war, Islamization through the process of 
trade and political authority and Islamization through the process of conversion. This 
research reflectsthat the Thai-Lao border area always has the social development and 
dynamic from the past to the present. This area also has the social structure is as the plural 
society that is opened wide for diversities of people from different ethnics and religions to 
construct the social and cultural relationship. Moreover, religious propagation process is not 
able to be analyzed without economic and political views. 
 
Keywords: NongKhai,Muslim Community,Thai-Lao border area, Islamization 
 
 
บทน า 
 ปัจจุบันการโยกย้ายถิ่นฐานของชาวมุสลิมเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ภาคอีสานนั้นได้มีประชากรมุสลิมเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากมองย้อนไปในอดีตจะ
พบว่าเดิมภาคอีสานมีมุสลิมอาศัยอยู่น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอ่ืนๆ เพราะส าหรับมุสลิมแล้ว ภาคอีสาน
มักจะถูกจดจ าในภาพของความแห้งแล้งและทุรกันดาร อีกทั้งไม่มีมุสลิมตั้งถิ่นฐานอยู่เดิมหรือมีน้อย และไม่มี
วัฒนธรรมอิสลามมาก่อนอันเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินชีวิต ภาคอีสานในอดีตจึงเสมือน “ดินแดนต้องห้าม” 
ส าหรับมุสลิม (มูลนิธิเพ่ือการศึกษาและพัฒนามุสลิมอีสาน, 2545) 

แต่ภาคอีสานในทุกวันนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยเปลี่ยนแปลงจากดินแดนชายขอบทาง
ภูมิศาสตร์ของรัฐไทยมาเป็นดินแดนที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยการคมนาคมขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว เป็นสะพาน
เชื่อมต่อทางเศรษฐกิจกับอินโดจีนและเมียนมาร์ กล่าวได้ว่าอีสานได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐชาติทั้งในทาง
เศรษฐกิจและการเมืองอย่างแทบจะไม่มีช่องว่างอีกต่อไป การด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจและการเมืองของ
รัฐมีผลอย่างยิ่งต่อพลวัตทางเศรษฐกิจทั้งในสองถึงสามทศวรรษที่ผ่านมาและในอนาคต (พฤกษ์ เถาถวิล , 
2555) ปัจจุบันภาคอีสานจึงเป็นที่หมายปองของนักลงทุนจ านวนมาก ดึงดูดผู้คนหลายกลุ่มรวมถึงชาวมุสลิม
จากต่างถ่ิน ไม่ว่าจะเข้ามารับราชการ ค้าขาย ท าธุรกิจ มาเป็นแรงงาน ศึกษาต่อ หรือเข้ามาท่องเที่ยว 

และในช่วงเวลากว่ายี่สิบปีที่ผ่านมา หนองคายหนึ่งในจังหวัดทางภาคอีสานที่มีพ้ืนที่ทอดยาวไปตามล า
น้ าโขงอันเป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป . ลาว) 
เมืองชายแดนไทย-ลาวแห่งนี้ได้มีชาวมุสลิมจากต่างถิ่นโยกย้ายเข้ามาท ามาหากินก่อนจะลงหลักปักฐานอาศัย
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อยู่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเข้ามาของชาวมุสลิมจึงมาพร้อมกับการน าวัฒนธรรมอิสลามเข้ามาในพ้ืนที่ซึ่ง
กล่าวได้ว่าเป็นดินแดนแห่งวัฒนธรรมแบบไทย-ลาวที่ผูกโยงกับพุทธศาสนาเป็นหลัก 

บทความนี้จึงต้องการอธิบายให้เห็นถึงการแพร่ขยายหรือแพร่กระจายความเป็นอิสลาม (อิสลามาภิ
วัตน์) ในพ้ืนที่ชายแดนไทย-ลาว โดยเลือกศึกษาจังหวัดหนองคาย ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Methodology) ซึ่งเป็นการสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารควบคู่กับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
และใช้การสังเกตการณ์ทั้งแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) และไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant 
Observation)ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) ได้แก่
ชาวมุสลิมในจังหวัดหนองคาย และกลุ่มที่สองคือกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ผู้คนท้องถิ่นซึ่งเป็นชาวพุทธ และ
เจ้าหน้าที่รัฐ 

 
อิสลามาภิวัตน์ (Islamization) 
 อิสลามาภิวัตน์ ซึ่งตรงกับค าว่า “Islamization” หมายถึง การท าให้เป็นอิสลามหรือที่เรียกว่า “อิสลา
มานุวัตร” และรวมถึงการท าให้คนมาเป็นมุสลิมซึ่งในภาษาอาหรับจะเรียกว่า “การดะวะห์” ดังนั้นอิสลามาภิ
วัตน์จึงมีความหมายในแง่ของการแพร่ขยายหรือแพร่กระจายความเป็นอิสลามไปยังภูมิภาคต่างๆ (อิบราเฮ็ม 
ณรงค์รักษาเขต และนุมาน หะยีมะแซ, 2555) 
 อิสลามาภิวัตน์ในภาพกว้างนั้นครอบคลุมสามประเด็นด้วยกันคือ 1) การเข้ามาของอิสลามใน
อุษาคเนย์ เป็นการมองในแง่ประวัติศาสตร์การเข้ามาของอิสลามว่ามีกระบวนการเข้ามาและเผยแผ่อย่างไร 2) 
อิสลามานุวัตรองค์ความรู้ เป็นการประสมประสานระหว่างแนวคิดและวิธีการพัฒนาแบบวิทยาศาสตร์ให้เข้า
กับหลักศาสนา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือเป็นการพัฒนาทางวัตถุไปพร้อมๆกับการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณซึ่ง
ประกอบด้วยหลักศาสนาเพ่ือสร้างดุลยภาพ และ 3) การท าให้ระบบการเมืองการปกครองเป็นอิสลามอย่างที่
เกิดขึ้นในประเทศมุสลิม เช่น การพยายามน าเอาหลักศาสนาเข้ามาในกระบวนการปกครอง อาทิ การมี
ธนาคารอิสลาม การมีมหาวิทยาลัยอิสลามหรือมีวิชาเกี่ยวกับอารยธรรมอิสลามในการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
(นุมาน หะยีมะแซ, 2552: นิพนธ์ โซะเฮง, 2548) 

อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต และนุมาน หะยีมะแซ (2555) ได้ยกตัวอย่างกระบวนการอิสลามาภิวัตน์ใน
บริบทสังคมไทยที่เกิดขึ้นกับชาวมลายูในพ้ืนที่ทางตอนใต้ของประเทศไทย โดยสรุปได้ 3 รูปแบบคือ1) อิสลา
มาภิวัตน์โดยกระบวนการเปลี่ยนศาสนา เป็นการเข้ารับอิสลามของผู้คนทางภาคใต้ของไทย กล่าวคือสาม
จังหวัดชายแดนใต้แต่เดิมเป็นรัฐปตานีซึ่งศาสนาอิสลามได้รับการขานรับในหมู่ประชาชนก่อนที่กษัตริย์จะเข้า
รับอิสลามเม่ือกษัตริย์ปตานีเข้ารับอิสลามจึงท าให้การแผ่ขยายของศาสนาอิสลามด าเนินไปอย่างรวดเร็ว และมี
การสร้างมัสยิดในเวลาต่อมาการเข้ามาของอิสลามได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญในวิถีชีวิตและเป็น
บ่อเกิดอารยธรรมใหม่ที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมมลายูกับอิสลาม 2) อิสลามาภิวัตน์โดยกระบวนการเท
ครัวและสงครามซึ่งในสมัยรัชกาลที่หนึ่งทหารได้ยกทัพปราบพม่าที่รุกรานทางปักษ์ใต้ และเมื่อทราบว่าทาง
เมืองปตานีแข็งข้อตั้งต้นเป็นอิสระจึงเข้าไปปราบปรามและยึดเมืองปตานี ผลของการปราบปรามแต่ละครั้งนั้น
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ชาวมุสลิมจะถูกกวาดต้อนเข้ามาในชานเมืองกรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียงเพ่ือใช้เป็นก าลังพลในการสร้าง
กรุงเทพฯที่ยังไม่ม่ันคงนัก ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือมุสลิมเชื้อสายจีนฮ่อที่อพยพเข้ามาอยู่ในภาคเหนือของไทยตั้งแต่
สมัยรัชกาลที่ห้า เนื่องจากราชส านักแห่งราชวงศ์เซ็งได้ด าเนินนโยบายบีบคั้นและพยายามควบคุมชาวมุสลิม
ต่อมาชาวมุสลิมในมณฑลยูนนานก็ได้อพยพไปยังดินแดนอ่ืนเพราะไม่พอใจการปกครองของรัฐบาลจีน (นิธิ 
เอียวศรีวงศ์, 2509) นอกจากนี้ยังมีมุสลิมพม่าที่หลบหนีเข้ามาในภาคเหนือของไทยเนื่องจากการใช้นโยบายที่
แข็งกร้าวของรัฐบาลพม่า รวมถึงชาวมุสลิมจากอินเดีย ปากีสถาน และบังคลาเทศที่ส่วนใหญ่หลบหนีจากความ
วุ่นวายและความแร้นแค้นในถิ่นที่อยู่เดิมเข้ามาท าการค้าขายและตั้งถิ่นฐานในไทย และ 3) อิสลามาภิวัตน์โดย
ผ่านกระบวนการค้าขายและอ านาจทางการเมือง เป็นการค้าขายระหว่างชาวมุสลิมจากราชอาณาจักรอิสลาม
ต่างๆกับราชอาณาจักรสยามที่ด าเนินเรื่อยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์การที่ชาวมุสลิมมี
ความสามารถด้านการค้าขายจึงได้รับการแต่งตั้งให้เข้ารับต าแหน่งที่มีบทบาททางเศรษฐกิจและการเมือง 
อิสลามาภิวัตน์ในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว  
 จากการศึกษาท าให้ผู้วิจัยสามารถแบ่งรูปแบบอิสลามาภิวัตน์ในพ้ืนที่ชายแดนไทย -ลาว จังหวัด
หนองคาย ออกเป็นสามรูปแบบ ดังนี้ 
 1) อิสลามาภิวัตน์โดยกระบวนการเทครัวและสงคราม เดิมหนองคายเป็นจังหวัดที่มีชาวมุสลิมอาศัย
อยู่น้อยมาก มุสลิมกลุ่มแรกที่อพยพโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาท ามาหากินในจังหวัดหนองคายคือ มุสลิมเชื้อสาย
ปาทานจากประเทศปากีสถาน ซึ่งหลบหนีสงคราม ความวุ่นวาย และความอดอยากแร้นแค้นในบ้านเกิดเข้า
มายังประเทศไทย เป็นชายฉกรรจ์อายุราว 17-18 ปี เดินทางมาโดยรถไฟเข้าสู่จังหวัดหนองคายใน พ.ศ. 2470 
หรืออาจจะก่อนหน้านั้นเล็กน้อย ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่อ าเภอท่าบ่อ ยึดอาชีพเลี้ยงสัตว์เช่นเดียวกับชาวปาทาน
รุ่นบุกเบิกในภาคอีสานทั่วไป และได้แต่งงานสร้างครอบครัวกับหญิงพ้ืนเมือง 

ในช่วงเวลาดังกล่าว จังหวัดหนองคายซึ่งเป็นเมืองชายแดนไทย-ลาว ผู้คนทั้งสองฝั่งสามารถเดินทางไป
มาหาสู่กันได้อย่างสะดวกสบาย มุสลิมบางคนจึงข้ามไปถากถางพ้ืนที่จับจองที่ดินท ากินฝั่งลาว และได้แต่งงาน
สร้างครอบครัวกับคนลาวที่เวียงจันทน์ แต่ก็เดินทางข้ามฝั่งไปมาหาสู่กันอยู่เสมอ กระทั่งความขัดแย้งทาง
การเมืองในช่วงสงครามเย็นสิ้นสุดลง ลาวได้ประกาศใช้ระบอบการปกครองแบบสังคมนิยม ขณะที่ไทยใช้
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยจึงเกิดการปิดชายแดนซึ่งส่งผลต่อความสัมพันธ์ของผู้คนทั้งสองฝั่งที่
ข้ามไปมาหาสู่กันยากมากข้ึนเพราะมีการตรวจตราควบคุมพ้ืนที่ชายแดนอย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตาม มุสลิมทั้ง
สองฝั่งโขงก็ยังคงไปมาหาสู่กันอยู่เสมอ 

และจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ที่ลุกลามกลายเป็นความขัดแย้งทางศาสนาในประเทศ
เมียนมาร์ ส่งผลให้มุสลิมพม่าและโรฮิงญาอพยพโยกย้ายเข้ามาในประเทศไทย ส่วนใหญ่มักจะพักพิงอยู่ในพ้ืนที่
บริเวณชายแดน จังหวัดหนองคาย เมืองชายแดนไทย-ลาวแห่งนี้ก็เช่นกันที่พบว่ามีมุสลิมพม่าและโรฮิงญา
อาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่ยึดอาชีพขายโรตี 
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2) อิสลามาภิวัตน์โดยกระบวนการทางเศรษฐกิจและการเมือง ราว พ.ศ. 2513 มุสลิมเชื้อสายมลายู
จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นชายฉกรรจ์อายุราว 17-18 ปี ได้โยกย้ายเข้ามาค้าขาย ขายเนื้อ อยู่ใน
หลายอ าเภอ โดยเฉพาะที่อ าเภอท่าบ่อ และได้แต่งงานสร้างครอบครัวกับหญิงพ้ืนเมืองเช่นกัน 

กระทั่งการเข้ามาของยางพาราในภาคอีสานราว พ .ศ. 2520 เป็นต้นมา เนื่องด้วยกรมวิชาการเกษตร
ซึ่งสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ท าการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาพันธุ์ยางพาราที่สามารถให้น้ ายางได้
ปริมาณมากและสามารถที่จะปรับตัวได้ดีต่อสภาพภูมิประเทศ ดิน ฟ้า อากาศ ในพ้ืนที่ภาคอีสาน (ส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551) ส่งผลให้เกษตรกรในหลายพ้ืนที่หันมาท าสวนยางพารากันอย่าง
แพร่หลาย จากพ้ืนที่เรือกสวนไร่นาได้กลายเป็นพื้นที่สวนยางพารา โดยเฉพาะในจังหวัดหนองคาย (ตั้งแต่ยังไม่
แยกออกเป็นจังหวัดบึงกาฬ) อาทิเช่น ในอ าเภอรัตนวาปี อ าเภอโพนพิสัย อ าเภอสังคม อ าเภอศรีเชียงใหม่ 
อ าเภอปากคาด อ าเภอโซ่พิสัย ฯลฯ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ชาวมุสลิมจากต่างถิ่น โดยเฉพาะจากสามจังหวัด
ชายแดนใต้มองเห็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่เพ่ิมมากขึ้นและโยกย้ายเข้ามารับจ้างกรีดยาง ส่วนคนที่มีก าลังทรัพย์
ก็ได้ซื้อสวนยางต่อจากคนในพ้ืนที่ โดยมีทั้งโยกย้ายกันมาเป็นครอบครัวและเป็นชายฉกรรจ์ที่มาตัวคนเดียว
และได้แต่งงานสร้างครอบครัวกับหญิงพ้ืนเมือง 
 ต่อมาเมื่อเกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Greater Mekong Sub-region: 
GMS) ใน พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา ความร่วมมือดังกล่าวได้สร้างให้เกิดการพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานต่างๆ
มากมาย โดยเฉพาะการคมนาคมขนส่งที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เกิดการขยายการลงทุน การค้า และการ
ท่องเที่ยวในลุ่มน้ าโขง ประชาชนในอนุภูมิภาคนี้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข การศึกษา และตลาดได้
อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น สามารถอพยพเคลื่อนย้ายไปหางานท านอกพ้ืนที่ได้ตามใจปรารถนา (ยศ สันต
สมบัติ, 2553) ทั้งนี้รัฐบาลไทยก็ได้ใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือดังกล่าวโดยการก าหนดให้ตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเป็นการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านด้วยการส่งเสริมการค้า
และการลงทุน (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน , 2559) จังหวัดหนองคาย เมืองชายแดนไทย-ลาว
แห่งนี้แม้ในช่วงแรกจะยังไม่ได้รับการจัดตั้งให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ แต่ก็มีเศรษฐกิจที่คึกคัก ผู้คนจาก
ประเทศเพ่ือนบ้านโดยเฉพาะคนลาวได้ข้ามฝั่งเข้ามาจับจ่ายใช้สอยสินค้าบริเวณตลาดชายแดน บ้างก็เข้ามา
เป็นแรงงาน หรือท่องเที่ ยวในจังหวัดหนองคายและจังหวั ดใกล้ เคียง เนื่ องจากเป็นเมืองที่ น่ าอยู่ 
ทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์  และมีลักษณะพ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรมที่ เป็นพหุสังคมซึ่ ง
ประกอบด้วยกลุ่มชนหลากหลายชาติพันธุ์และศาสนาที่อาศัยอยู่ร่วมกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย เมืองชายแดน
แห่งนี้จึงเป็นที่หมายปองของนักลงทุนจ านวนมาก ดึงดูดผู้คนหลายกลุ่มที่ต้องการเข้ามาแสวงหาโอกาสทาง
เศรษฐกิจที่เพ่ิมมากข้ึน ซึ่งรวมถึงชาวมุสลิมจากต่างถิ่นที่ส่วนใหญ่นิยมท าการค้าขายได้ตัดสินใจโยกย้ายเข้ามา
ท ามาหากินก่อนจะลงหลักปักฐานอาศัยอยู่จนกลายเป็นประชากรหนองคาย 

และหากย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์สมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2504 
ได้มีมติให้กรมประชาสงเคราะห์ซึ่งสังกัดกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้นจัดตั้งนิคมสร้างตนเองพัฒนาจังหวัด
ชายแดนใต้ทั้งหมดห้าแห่งคือ ที่จังหวัดสตูลและยะลา จังหวัดละหนึ่งแห่ง และที่จังหวัดนราธิวาสอีกสามแห่ง 
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อพยพชาวอีสานประมาณ 60,000 ครอบครัว หรือประมาณ 300,000 คน เข้าไปอยู่ในนิคมสร้างตนเอง เกิด
การแต่งงานเกี่ยวดองกันระหว่างชาวอีสานกับชาวมุสลิม ซึ่งตามหลักอิสลามหากอีกฝ่ายเป็นต่างศาสนิกจะต้อง
เปลี่ยนมาเข้ารับอิสลาม ต่อมาเมื่อภาคอีสานได้รับการพัฒนาหลายด้านจากภาครัฐ เปลี่ยนแปลงจากดินแดน
ชายขอบทางภูมิศาสตร์มาเป็นดินแดนที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยการคมนาคมขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว เป็น
สะพานเชื่อมต่อทางเศรษฐกิจกับอินโดจีนและเมียนมาร์ (พฤกษ์ เถาถวิล , 2555) ประกอบกับสถานการณ์
ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ท าให้ชาวมุสลิมหลายครอบครัวตัดสินใจโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามายังภาค
อีสาน ซึ่งในจังหวัดหนองคายก็พบว่ามีหลายครอบครัว 

ทั้งนี้เมื่อชาวมุสลิมในจังหวัดหนองคายมีจ านวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง พวกเขาจึงได้ร่วมมือร่วมใจกัน
หาทุนในการก่อสร้างมัสยิดขึ้นในจังหวัดหนองคายซึ่งตามคติความเชื่ออิสลาม มัสยิดเปรียบ เสมือนบ้านของ
พระเจ้า เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจและพบปะกันของบรรดาผู้ศรัทธา มัสยิดทั่วโลกล้วนหันหน้าไปสู่จุด
เดียวกันทั้งสิ้น จุดรวมนั้นคือ มัสยิดฮะรอม หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า บัยตุ้ลลอฮ์ ซึ่งหมายถึงบ้านของพระเจ้า 
ทิศทางที่ชี้ไปสู่จุดศูนย์กลางมีค าเรียกว่า ทิศกิบละฮ์ หรือกิบลัต ด้วยการหันหน้าสู่ทิศนี้ มัสยิดทุกแห่งในโลกจึง
เชื่อมโยงกับบัยตุ้ลลอฮ์ ดังนั้นความเป็นเอกภาพของมัสยิดจึงไม่ได้มีความหมายเพียงระดับชุมชนเท่านั้น แต่ยัง
เชื่อมโยงกับนครเมกกะและมุสลิมทั่วโลก การเข้าไปละหมาดในมัสยิดคือการรวมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมุสลิม
ทั้งมวล พลังของมัสยิดจึงมีมากกว่าเพียงอาคารที่เห็นอยู่ต่อหน้าเท่านั้น (สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมป์ , 
2554) 

ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2542 ชาวมุสลิมในจังหวัดหนองคายได้มีการรวมตัวกันจัดตั้งชมรมมุสลิม
หนองคายขึ้น ที่ท าการชมรมฯตั้งอยู่ที่บ้านหนองสองห้อง ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมืองหนองคาย ลักษณะ
เป็นห้องแถวสองชั้น ชั้นบนใช้เป็นที่ละหมาด ส่วนชั้นล่างเป็นห้องเรียนศาสนาและใช้ท ากิจกรรมต่างๆ โดยท า
การละหมาดวันศุกร์เป็นครั้งแรกในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 และในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 
ชมรมมุสลิมหนองคายได้ร่วมกันจัดงานหารายได้สมทบทุนก่อสร้างมัสยิดดารุ้ลมุตตากีน โดยมีนายสวาสดิ์ สุ
มาลยศักดิ์ จุฬาราชมนตรีในขณะนั้นเป็นประธานในพิธี (มูลนิธิเพ่ือการศึกษาและพัฒนามุสลิมอีสาน, 2545) 

มัสยิดดารุ้ลมุตตากีนตั้งอยู่ที่บ้านหนองสองห้อง ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมืองหนองคาย ได้รับการ
จดทะเบียนจัดตั้งมัสยิดถูกต้องตามกฎหมาย เริ่มท าการก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์และแล้วเสร็จในเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2544 ก่อนหน้านี้พ้ืนที่ของมัสยิดฯและบริเวณโดยรอบเป็นทุ่งนารกร้าง ชาวบ้านแถวนี้ไม่มีไฟฟ้า
ใช้ ต้องใช้ไฟตะเกียงและน้ าสาวบ่อบาดาล รวมถึงถนนหนทางยังเป็นดินลูกรังไม่ราบเรียบ นายวันมูหะมัดนอร์ 
มะทา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในสมัยนั้นจึงได้น าสาธารณูปโภคพ้ืนฐานต่างๆ อาทิ ไฟฟ้า ประปา 
และถนนหนทางเข้ามาบริเวณมัสยิดฯซึ่งท าให้ชาวบ้านแถวนี้ได้รับประโยชน์ด้วย ส่งผลให้การจัดตั้งมัสยิดฯ
แห่งนี้เป็นไปด้วยความราบรื่น ไม่มีปัญหาความขัดแย้งหรือการต่อต้านจากผู้คนในท้องถิ่นและต่อมานายสุไล
มาน วงศ์พานิช อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ท าการซื้อพ้ืนที่ด้านหลังมัสยิดและบริจาคพ้ืนที่ส าหรับสร้าง
เป็นกุโบร์ (สุสาน) เนื่องจากตามหลักอิสลามจะต้องท าการฝังร่างผู้เสียชีวิตที่เป็นมุสลิมภายใน 24 ชั่วโมง 
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 3) อิสลามาภิวัตน์โดยกระบวนการเปลี่ยนศาสนาในอดีตคนอีสานนิยมไปท างานต่างประเทศเพ่ือ
หวังยกฐานะทางเศรษฐกิจของตนเองและครอบครัว ประเทศร่ ารวยน้ ามันอย่างซาอุดีอาระเบียจึงมีคนอีสาน
นิยมเข้าไปเป็นแรงงานจ านวนมาก ซึ่งในจังหวัดหนองคายก็พบว่ามีสมาชิกในหลายครอบครัวได้เดินทางเข้าไป
ท างาน ทั้งนี้การท างานในรัฐอาหรับเป็นเวลานานท าให้หลายคนเกิดความผูกพันและศรัทธาในอิสลาม เมื่อ
กลับมายังบ้านเกิดจึงได้ตัดสินใจเปลี่ยนมาเข้ารับอิสลาม 
 ต่อมาในระยะหลังได้มีกลุ่มญะมีอัตตับลีฒหรือที่รู้จักกันในชื่อ “กลุ่มดะวะห์” กลุ่มแล้วกลุ่มเล่าที่เดิน
ทางเข้ามาท ากิจกรรมทางศาสนายังพ้ืนที่ชายแดนไทย-ลาวแห่งนี้ กิจกรรมดังกล่าวแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรม
ในสังคมมุสลิมหลายแห่งในประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งเป็นการเผยแผ่ศาสนาหรือการออกมาเชิญชวนให้มุสลิม
หันมาให้ความสนใจศาสนาเหมือนที่ศาสนาเคยรุ่งเรืองในอดีต การท างานของกลุ่มดะวะห์มีการเคลื่อนไหว
อย่างแพร่หลายในหมู่บรรดามุสลิมทั่วโลกและมองว่าภารกิจและสถานภาพของตนเองมีคุณงามความดี เพ่ือ
ด ารงไว้ซึ่งพ้ืนฐานที่ถูกต้องเที่ยงตรงด้วยการเผยแผ่และเรียกร้องมาสู่อิสลาม (สมัคร กอเซ็ม ,2558) การเข้ามา
ของกลุ่มดะวะห์นอกจากจะเป็นการเยี่ยมเยียนพ่ีน้องมุสลิมด้วยกันเพ่ือว่ากล่าวตักเตือนกันไม่ให้ปฏิบัติตนออก
ห่างจากศาสนาแล้ว ขณะเดียวกันยังเป็นโอกาสในการเผยแผ่อิสลามให้กับคนต่างศาสนิก ทั้งนี้กลุ่มดะวะห์ยัง
ได้ข้ามไปเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมฝั่งลาวที่นครหลวงเวียงจันทน์ ดังนั้นการท างานของกลุ่มดะวะห์นอกจากจะท า
ให้พ่ีน้องมุสลิมกลับเข้ามาสู่หนทางของศาสนามากขึ้นแล้ว ยังท าให้ผู้คนต่างศาสนิกในพ้ืนที่ชายแดนแห่งนี้
เปลี่ยนมาเข้ารับอิสลามเพ่ิมมากข้ึนอีกด้วย  
 
สรุป 
 บทความนี้ต้องการอธิบายให้เห็นถึงการแพร่ขยายหรือแพร่กระจายความเป็นอิสลาม (อิสลามาภิวัตน์) 
ในพ้ืนที่ชายแดนไทย-ลาวโดยเลือกศึกษาจังหวัดหนองคาย หนึ่งในจังหวัดทางภาคอีสานที่มีชาวมุสลิมจากต่าง
ถิ่นโยกย้ายเข้ามาท ามาหากินก่อนจะลงหลักปักฐานอาศัยอยู่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การเข้ามาของชาว
มุสลิมได้มาพร้อมกับการน าวัฒนธรรมอิสลามเข้ามาในพ้ืนที่ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นดินแดนแห่งวัฒนธรรมแบบไทย-
ลาวที่ผูกโยงกับพุทธศาสนาเป็นหลัก จากการศึกษาพบว่าสามารถแบ่งอิสลามาภิวัตน์ออกเป็นสามรูปแบบคือ 
อิสลามาภิวัตน์โดยกระบวนการเทครัวและสงคราม อิสลามาภิวัตน์โดยกระบวนการทางเศรษฐกิจและการเมือง 
และอิสลามาภิวัตน์โดยกระบวนการเปลี่ยนศาสนา บทความนี้สะท้อนให้เห็นว่า พื้นที่ชายแดนไทย-ลาวแห่งนี้มี
พัฒนาการทางสังคมที ่
มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีพ้ืนฐานทางสังคมเป็นพหุสังคมที่เปิดรับ
ผู้คนหลากหลายกลุ่ม หลากหลายชาติพันธุ์และศาสนา ให้เข้ามามีบทบาทในการประกอบสร้างความสัมพันธ์
ทางสังคมและวัฒนธรรมขึ้นมา อีกทั้งกระบวนการเผยแผ่ศาสนานั้นไม่อาจมองแยกขาดออกจากมิติทาง
เศรษฐกิจและการเมือง 
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Cool Monks and Cold War: Thai Monks’ Strategy during Cold War 
 

Jesada Buaban1 
 

Abstract 

 Previous studies focusing on Thai Buddhism tend to view the administrative monks as 
passive in propagating of Theravada doctrine. As a result, those monks had been 
instrumentalized by the state’s policy in each period especially in the context of cold war. 
Kittivuddho Bhikkhu’s support in killing communists and the establishment of the 
Dhammacarika project in 1965 are popular cases that scholars often refer to. This paper, on 
the contrary, purposes that the Thai Buddhist organization also used political power to 
support their religious mission, initiating The Institute of Dhammaduta Going Abroad (TIDGA) 
in 1966 is the case study in this paper. Methodologically, historical documents on Thai 
Buddhism and politics are re-read. Simply put, though Thai Buddhism is under the state’s 
control and is legitimized bythe elites, the activeness of Thai monks especially who play a 
vital role in the clerical administration should not be looked down.  
 
key words: Buddhism, cold war, missionary 
 
 
Introduction 

This chapter elucidates historical contexts of Thailand and Indonesia in the 
nineteenth century onward on the ground that those environmental factors, such as states’ 
policies, the environment of the Cold War, the roles and actions of elites and common 
people, religious organizations, and global influences. The chapter’s first part explores 
religio-political contexts in Thailand. In this section, the nineteenth-century establishment of 
the Dhammayutta monastic order and subsequent mid-twentieth-century founding the 
Institute of Wandering Monks (IWM or Dhammacarika) are briefly discussed as examples 
showing the development of two organizations highly relevant to our understanding of 
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Dhammadhuta missionaries and also as examples illustrating some of the ways that the Thai 
state (in its various historical forms) employed Buddhist organizations in spreading its policies 
and institutions.  

However, in contrast to the themes raised in discussing the above two organizations, 
the chapter’s analysis of The Institute of Dhammaduta Going Abroad (TIDGA), which from 
1969 to today has been the primary source of Thai Theravada missionaries going to 
Indonesia, shows that in the case of TIDGA it was Thai monks themselves who played the 
primary role in propagating their religion abroad. Thus, though in TIDGA’s case the state’s 
power was still employed to support the religious missions to other foreign countries, those 
religious missions themselves should not be misunderstood as purely political in intent.  

In order to clarify my argument, this paperis organized into three parts. It begins with 
the Forest Monks and State’s Control. This section examines the state’s policy on the 
wandering monks who, at that time, was employed to support state’s policy of assimilation. 
Those famous masters were finally invited to join the state’s power and adopt the Sangha 
roles in their forest tradition. This part mainly focuses on Ajahn Man and his close followers 
in the 1920s, the golden period of the growth of Dhammayutta adherents in Northeast 
Thailand (Kamala, 1997, p. 172).  

Second, it then continues with the Sangha Organizations under the State’s Supports. 
The Institute of Wandering Monks (Dhammacarika) and The Institute of Dhammaduta 
(Missionary) Going Abroad (TIDGA), which have been initiated in the 1960s, are examples to 
demonstrate the Sangha’s responds the state’s policy. Indeed, previous studies seem to 
mention these Sangha organizations as passive, which are used as states tools during the 
cold war. In contrast, I propose that it was the reciprocal acts, which Sangha organizations 
themselves used the state’s power to support their religious propagation as well. The case 
of TIDGA is an elaborate example. Third, it discusses about Thai Buddhism in the Context of 
Cold War, in which Western power, especially America, played a vital role in Thailand in 
both political and religious interventions. Finally, all main points will be restated in the 
Conclusion. 

1. Forest Monks and State’s Control 
This section demonstrates the situation of Thai Buddhism that is controlled by the 

state’s policy. It focuses on the traditional forest monks because Mongkut’s revolution 
leading to the establishment of Dhammayutta has invited the forest monks, led by Ajahn 
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Man Bhuridatto, to join the newly initiated order. Therefore, most of the forest monks 
identify themselves as Dhammayutta. The Sangha Act in each period can be considered as a 
political tool to control the monks according to socio-political situation. This part briefly 
describes the situations since the king Rama V to Sarit Thanarat’s regime (1959-1963), which 
contributed big changes in Thai society. 

In the 1880s, King Chulalongkorn (Rama V) encouraged his half-brother, Prince 
Vajiranyana Varorasa,2 to pursue a career in the Sangha. Vajiranyana was then appointed as 
head of Dhammayutta in 1892, establishing an important link between the aristocracy and 
the administrative hierarchy of the Thai Sangha (Jackson, 1989, p. 66). The new 
Dhammayutta order was also assigned to support the king’s policy by coordinating the use 
of monasteries to introduce formal primary education throughout the country. In order to 
give Prince Vajirayana adequate administrative power to carry on such task, King 
Chulalongkorn announced the Sangha Act in 1902. This law centralized administrative 
authority for the entire Thai Sangha in the Sangha Council (Mahathera Samakhom) headed 
by the Supreme Patriarch (Sangharaja) and four senior regional governor monks (Chao khana 
yai), all these monks were appointed directly by the King and whose decisions could not be 
questioned (Jackson, 1989, p. 69).  

At that time, the most famous Sangha group of the North and Northeast Thailand 
was the forest tradition led by Ajahn Man (1870-1949). Ajahn Man chose to become 
Dhammayutta, by an effort of Uan Tisso (later approved as Somdet Phramaha Wirawong), 
but he was not interested in the social advancement that would come with academic study 
and ecclesiastical appointments. As a result, he soon left the scholarly environment of his 
preceptor's temple and went to live with a teacher named Ajahn Sao Kantasilo (1861-1941) 
in a rural area. Most of Ajahn Man’s pupils, of course, decided to follow the forest tradition 
rather than involve themselves in learning canonical texts (Thanissaro Bhikkhu, 1999). 
Undoubtedly, participation of monks from the forest tradition helped to evaluate the 
Dhammayutta order. As observed by James Tylor, the forest monks seemed to be alienated 
in the beginning, but their lives that strongly involve with the quiet place such as the forest 
monastery and intensive meditation practice have been more gradually attracting 
westernized Thai elites as well as local villagers (Taylor, 1993, p. 196). Simply put, though 
                                                           
2 This prince, Vajiranyana, is the king Mongkut’s son. His full name is Vajiranyana Varorasa, meaning the 
son of Vajiranyana (King Mongkut). 
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those monks preferred individual practice than social welfares, their icon of charismatic 
religious leaders can be effectively employed to impress Buddhist devotees.  

Some of the patterns that will be seen in the Dhammayutta Missionary monks in 
Indonesia were already observable on the forest frontier. For example, transnational 
journeys of the traditional forest monks (as well as many other traditions) have actually 
been occurring before the establishment of TIDGA in 1966. Wandering monks (Phra Thudong) 
during Ajahn Man’s time often traveled across borders to the Shan states, Burma, Laos, and 
Cambodia without passports because the state’s boundary is blurred and fluid. Freely 
wandering to different places, forests, as well as countries is their means for spiritual 
development (Kamala, 1997, p. 143). According to the stories of wandering monks in the 
1930s, the centralized structure of Sangha administration in the 1902 Act was not strictly 
adopted. Luangpu Thed and Luangpu Aunsri traveled to different places in Northern 
Thailand in order to search for Ajahn Man. They also wandered across to Myanmar borders. 
While Luangpu Kongma, Luangpu Li, and Luangpu Wiriyang wandered to Cambodia. At that 
period, rationalized and standardized Buddhism became popular in Bangkok but not in rural 
areas (Kamala, 1997, pp.155-157). 

In addition, negotiations with the locals initiated by the forest monks are always 
found. In 1936, Man traveled to Mae Pang district, Northern Thailand. He reached a tribal 
village. People saw him conducting walking meditation and understood that he was looking 
for something that he lost. He eventually told them that he was looking for Buddho. This 
Buddho is a valuable gem which makes the one who finds it be able to see the heaven and 
the hell. As a result, villagers helped him to seek for Buddho and finally they learned to 
practice breathing meditation (Kamala, 1997, p. 162).  

This story is quite popular in Thailand. It clearly shows that in order to attract the 
locals, forest monks also have to use the supernatural story, which is opposite to 
Dhammayutta in central Thailand, especially what TDM members are trained to teach in the 
modern way. In addition, their levels of religious piety must be reduced. For example, 
monks, according to the monastic codes, are not allowed to ask for food verbally, only to 
walk through the village, house to house. To offer or not will be the villagers’ decision. But 
in the area that people do not know Theravada tradition, Luangpu Waen and Luangpu Teu 
could not get any food, so they directly ask people to share them some (Kamala, 1997, 
pp.148-150). 
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Sangha administrations under the state’s control were changed according to the 
state polity as well. The revolution from an absolute monarchy to a constitutional monarchy 
occurred in 1932. Thus, in 1941, the centralized-structure Sangha Act of 1902 was replaced 
with a more democratic structure. However, this new Act would last only two decades. By 
the advice of Uan Tisso, Sarit replaced the democratic Sangha Act of 1941 with the 
authoritarian 1962 Sangha Act. The main features of this Act brought back the whole 
centralized structure of Sangha administration in the 1902 Act. The power was held by the 
Supreme Patriarch and the Sangha committees in the Council (Mahathera Samakhom), which 
were appointed by the king (Katewadee, 2012, p. 60). Based on the 1902 Sangha Act, 
monasteries were also approved by the state’s officials. Wandering monks were 
consequently under the control of Sangha officials in the major cities of the Northeast or in 
Bangkok. Uan Tisso (Somdet Phramaha Wirawong), sangha leader of monthon Nakhon 
Ratchasima, who ordained in Dhammayutta, supported the policy of modern state 
Buddhism by negotiating with the forest monks (Kamala, 1997, p. 172).  

To sum up, Siam has been becoming a modern state, while Buddhist monastic 
orders, wandering monks and village monks, had been integrated into the state’s power. 
Abbots of monasteries must be approved to work as state’s officials and respond to the 
central Sangha organization. Various projects from the government or Sangha itself can be 
transmitted into every monastery. Notably, the figures of transnational networks can be 
clearly seen. For examples the case of Dhammayutta, which is claimed to be received from 
the Mon (Burmese) monk, the traditional forest masters often travel to Laos, Cambodia and 
Burma for meditation purpose. In addition, Thailand, as a country in Asia, also gains some 
effect from communism in the 1950s forward. Meanwhile, religious institutes under the 
state’s patronage also initiated to spread Thai Buddhism overseas.  Two Sangha 
organizations; Institute of Wandering Monks (IWM) and The Institute of Dhammaduta Going 
Abroad (TIDGA), are elucidated in the following chapter to show the supports provided by 
Thai state.    

2. Sangha Organizations under the State’s Supports 
 This section examines two Sangha organizations: Institute of Wandering Monks (IWM) 
and The Institute of Dhammaduta Going Abroad (TIDGA) that are under the state’s supports. 
However, those institutes have been initiated under socio-political conditions, when 
Thailand had to face with Communism during the 1950s-1970s. Previous studies seem to 
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perceive the government’s support of religious affairs as instrumentalizing Buddhist monks 
to spread the state’s policy. According to Kamala’s assertion, the central Sangha 
organization in the early 1930s tried to recruit Ajahn Man's disciples by hoping them help 
convert villagers from animism to the form of newly established Buddhism, which helped 
the state consolidate its influence over the countryside (Kamala, 1997, p. 173). As a result, 
religious mission of Thai Sangha grows fast when it receives supports from the government. 
However, in this research, I argue that the Sangha itself also use the state’s policy and the 
state’s supports to propagate its doctrine to the new believers. These elaborate cases show 
the development of Thai Buddhist organizations during the context of cold war.  

2.1 Institute of Wandering Monks (IWM) 
Institute of Wandering Monks or Dhammacarika has been initiated since 1965, during 

Sarit’s administration. The program employed monks to propagate Buddhism cum state 
ideology, assimilate people by nationalism against communist and ethnic separatism in rural 
areas (Katewadee, 2012, p. 61; Swearer, 2010, p. 121; Scott, 2009, p. 32; Kamala, 1997, p. 
171). It is believed to serve the government’s policy due to its four principles namely: (1) 
train monks in religious propagation, (2) educate the tribal groups to be literate in Thai 
language, (3) educate the tribal groups in the first aid, and (4) increase the awareness of 
being Thai citizen and make them understand the government’s good will in each policy.3 
This program was initiated by a government’s official who worked in the Department of 
Social Development during his short period of ordination in Bangkok. The main institute is 
located in Wat Benjamaborpit, Bangkok, while Wat Srisoda in Chiangmai is the training center.  

In the very beginning period, 50 tribal monks, such as, high-ranking monks, and those 
who were expert in teaching meditation and Pali language participated the training program. 
Most of them were tribal monks from the North and the West of Thailand, such as, the Meo, 
Yao, Lisu, Lahu, Akha, and Karen. Currently, there are 303 Dhammacarika, 297 temples 
(Asom) in 13 provinces. Notably, this institute has been supported by the Department of 
Social Development and the Foundation of Propagation of Buddhism in the Tribal Areas 
(under the support of the present king’s grandmother, Srinakarinthara). Its productivities can 
be currently witnessed such as, converting the villagers to Theravada Buddhism, annual 
Novice Ordination Program in April joined by 4,000 tribal candidates, and 1,000 always 
                                                           
3 See the history and policy of IWM in details on website www.jarik-highland.com/History/ 
history001_1.html (Retrieved in May 23,2017) 
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continue the monastic life, supporting local traditions in terms of religious ceremony by 
annual celebrating the pagoda as well as local identities through uniforms, herb, activities, 
and products. 
 Besides the Dhammacaika program, wandering monks from the forest tradition, in 
people and government’s perspective, were also related to communism. In 1964, local 
government officials began to suspect that Luangpu Waen, a forest monk in Sakon Nakhon 
province was a communist sympathizer who was using the forest temple, which is far from 
the villages, as a supply depot for insurgents in the jungle. Similarly, some communists 
suspected that he was a government’s spy (Kamala, 1997, pp. 275-277). This additional 
example is given to confirm that Buddhist monks in Thailand, who can be considered as 
charismatic leaders, can play roles in supporting and protesting the government. However, 
on this particular period, most of them decided to join the state’s power.    

2.2 The Institute of Dhammaduta Going Abroad (TIDGA) 
 In the following year, 1966, the Institute of Dhammaduta Going Abroad or TIDGA has 
also been initiated in Wat Bowornnives Vihara, Bangkok. Politically, Sarit’s regime was 
replaced by Thanom, who also supported the Sangha activities. TIDGA’s budget is partially 
supplied by the Thai government.34 Originally, this budget was provided to two Buddhist 
universities: Mahachulalongkon Rajvidayalaya University (Mahanikaya order) and Mahamakut 
Buddhist University (Dhammayutta order) as a scholarship for foreign monks who wanted to 
study Buddhism in Thailand. It aimed to attract foreign monks to be educated in Theravada 
doctrines. Not only does the Thai government seek moral legitimacy from supporting 
religious affairs, but I argue that the Thai Sangha also considers Thailand as a hub of 
Theravada Buddhism. This encourages them to propagate their doctrines as far as possible.45 

                                                           
4 Notably, this budget provided by the government is not enough to arrange the three month-training 
program, it is only around $ 2,265 (THB 75,500) each year since 1966-1969; as a result, the institute must 
find more donations. However, the Thai government provides not only financial support but also offers 
official passports to TDM members.   
5 Being the center of the world Buddhism is broadly claimed among the Thai Buddhists. It is probably 
because most of Thai populationsare Buddhists, while the term Theravada itself implies an original 
authentic doctrine. This claim can also be found in social network campaigns in many occasions such as 
Anti-Rohingya campaign (2013-2015) and the campaign for the Buddhism Protection Act (proposed at 
2012, and still not approved).  
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Later, the Thai Supreme Sangha came to realize that Thai monks also should be trained and 
sent to work overseas. TIDGA was therefore initiated to fulfill this mission.  

As recorded in the keynote speech of the former Sangharaja (Charern Suvaddhano 
1913-2013), “this organization was founded under 4 objectives: (1) train the Thai monks to 
propagate Buddhism overseas, (2) spread the dignity of Thailand, (3) serve the Thai 
communities through opportunities for merit-making, and (4) increase interrelationships 
between Buddhists and others” (TIDGA, 1966, p.2).  Notably, the second objective, to spread 
the dignity of Thailand, refers to both the religious monks as well as doctrines used to 
support the Thai state. It is therefore not surprising to find many temples (both in Thailand 
and overseas) holding various celebrations to glorify the Thai monarchy and reinforce the 
Thai cultures.  

An opening ceremony of TIDGA in October 1966 was attended by a number of very 
important persons including (1) the Thai Sangharaja of that time (Juan Utthayi), (2) General 
Thanom Kittikhajon, the Prime Minister, (3) Pin Malakul, the Minister of Education, (4) General 
Pin Mudukan, Director of Religious Affairs, (5) Somdet Phra Yanavarodom (Prayun 
Santankuro), Secretariat of Mahamakut Buddhist University, and (6) Somdet Phra  Budacariya 
(Keiw Upaseno), Secretariat of Mahachulalornkorn Rajvidayalaya University. 

 Nowadays, TIDGA belongs to Dhammayutta order only, while Mahanikaya establishes 
its own institute. The candidates of Thai Dhammayutta missionaries (TDM) must participate 
the training program, which is annually held for three months. Three major subjects are 
taught for one month each: Buddhist studies (learning various methods to explain Buddhist 
concepts in Thai and English), meditation and construction skills (to enable monks to build 
temples by themselves). Today, on the American continent, TDM consists of 58 temples and 
6 temples in Canada. In Europe, there are 5 temples in France, 4 in Norway, 1 in Finland, 3 
in England, 12 in Germany, 8 in Sweden, 1 in Denmark and 1 in Italy. There have been 15 
temples established in Australia and 4 in New Zealand. In Asia, there are 20 temples in 
Indonesia, 1 in Malaysia, 4 in China, 1 in Japan, 5 in India and 1 in South Korea (TIDGA, 2014, 
pp. 214-240).56 

                                                           
6 The statistics were collected and published by TIDGA (2014). Notably, Buddhist temples are always 
categorized into 3 kinds: (1) Wat: referring to a monks’ residence approved by the Thai government, 
where ordination ceremonies can be performed, (2) Samnaksong: this place is quite similar to a Wat but 
has not yet been fully approved by the government; it therefore cannot be used for ordination or other 
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Charern Suvaddhano strongly encouraged Thai monks to propagate Buddhism 
overseas. The establishment of TIDGA is an elaborate example. As reported by Phramaha 
Arun, the present TIDGA’s secretary, Charern Suvaddhano had been pausing the program for 
three years after candidates of the first training program graduated in order to allow new 
candidates to continue Master degree. It found that many of them cannot speak English, in 
Charern’s opinion, it is therefore impossible to convert the locals. This shows that he was 
not satisfied with TDM members who only stay and serve the Thai communities.7 

An aim to control Theravada organizations in Indonesia, where Thai monks have 
been playing an important part in revival can be observed in many cases.For example, in 
2014, a group of Sangha Theravada Indonesia (STI) wanted to separate themselves from Thai 
Dhammayutta. TIDGA donated four million baht to repair their Uposatha’s roof. This budget 
was from The National Office of Buddhism. As reported by Phramaha Arun, the secretary of 
TIDGA,“STI is still new (established in 1976), and cannot survive without the Thai Sangha’s 
assistance. So, TIDGA is responsible for preventing the split of STI from Thai Sangha’s 
control.”Unforgettably, the Buddha statue of the main temple of STI, Jakarta Dhammacakka 
Jaya by name, was offered from Thailand in the name of King Rama IX. Moreover, when Phra 
Sasanasobhon visited Indonesia in 1970, he offered Ven. Ashin Jinarakkhita a set of 45 

                                                                                                                                                                                     

Sangha religious activities; (3) Thipaksong: this place is commonly a small residence; it can be a house 
donated by devotees for a short-term dwelling. In this research, all types of monks’ dwellings will be 
called temples.   
7 In contrast to the Sangharaja, many TIDGA committees led by Somdet Phra Wannarat, the present 
director, have claimed that TDM’s main work is to serve the Thai people; therefore local language skills 
are not necessary. Somdet Phra Wannarat’s statement in the annual conference in 2013 asserted as 
follows; “TDM must emphasize on behavior. The language skill is not important because TDM must 
mostly involve with Thai people. In general, monks who play the ambassadors’ role (messengers of the 
Buddha’s teaching) are required to be qualified in two aspects: knowledge and behavior (Pali: Vijja and 
Carana), but if only one is available, behavior is more needed.” He furthermore referred to Luangphor 
Kuun (1900-2015), a Thai famous monk who widely recognized, who spoke very little but executed many 
benefits for Buddhism,as a good example (TIDGA, 2014, pp. 45-46).  
Based on the interview with Phramaha Arun, the secretary of TIDGA in 2015,it seems that most of TIDGA’s 
committees have agreed with Somdet Phra Wannarat’s idea except Phra Sri Sakyavongvisuddhi (Anil 
Sakya), the assistant of former Sangharaja’s secretary, whose idea is to educate TDM candidates in 
language skills and secular knowledge. However, he seems not to play any role in TIDGA now. 
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volume of Pali-Tipitaka in Thai alphabets, 24 Volume of English-Tipitaka, Dhammapada 
commentary, Pali-English Dictionary, and Monastic Codes (Vinayamukha, translated from 
Thai). Those books were now kept in Vihara Vimala Dharma, Bandung (Edij Juangari, 2016, 
p.194). 
 3. Thai Buddhism in the Context of Cold War 

Political atmosphere during the cold war caused many changes to the forms of 
modern nation-state building as well as the Thai monastic orders. Matthew Phillips proposes 
that Thailand must generate relationships and compromise with the U.S. and France. 
Sending the troops to support the U.S. defense of Korea and Vietnam from communism and 
adapting the French lifestyle of the city dwellers such as dressing, eating, and behaving 
during the regime of Phibun Songkram in the 1940s are elaborate examples. Phillips also 
adds that the Thai political system under authoritarian leaders such as General Pho 
Sriyanand (from 1951) and Sarit Thanarat (1954) had been supported by the U.S. for the 
purpose of preventing communism in Southeast Asia. While neighbor countries used to be 
under the colonizers, Thailand was not. This encouraged the Thai elites to develop a pride 
of superiority in Southeast Asia (Phillips, 2015, p. 7-9). Inevitably, Thai Buddhism was also 
perceived as the best form of Theravada that stimulated the elites and monks to initiate the 
missionary program to propagate oversea in 1969. 

Similarly, Eugene Ford views the U.S. policy toward Buddhism in the cold war period 
as strategies to deal with communist influence. In the 1950s, Phra Wirayarnmuni, the 
ecclesiastical head of Chiangmai province, co-operated the United States Information Service 
(USIS) against communism in his area (Ford, 2017, p. 24). Not only Thailand, the U.S. 
government also supported the establishment of the World Fellowship of Buddhists (WFB) in 
1950 in Sri Lanka and the sixth Buddhist synod in 1951 in Burma. Though this activity 
signified the religious legitimacy in U Nu’s regime, it was also, for the U.S., an important tool 
to reinforce Theravada Buddhism, which was widely believed to be destroyed by 
communism (Ford, 2017, pp. 25-26). In addition, Buddhism can be used to create 
international relations. As noted, the sixth synod in Burma attracted many Pali scholar 
monks from various countries. Phimollatham, a Thai famous monk in the supreme patriarch 
who used to practice meditation under Mahasi Sayadaw’s guidance, was also invited to 
attend the program.  
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The cold war period opened an opportunity to travel oversea of many Thai monks. 
Phimollatham always traveled to Burma, Laos, Cambodia, as well as European countries for 
religious purposes. He had connections with the Moral Rearmament Army (MRA), an 
American evangelicalism aiming to promote multi-faith dialogues and reducing international 
political tension (Ford, 2017, p. 79). Moreover, the modern transportation and 
communication facilitate the religious and cultural exchanges, pilgrimages, imports of 
Buddha’s relics and so forth. This eventually made Buddhists in Southeast Asia and the West 
become more interconnected. 

   In fact, having claimed that Buddhist monks are used by the government to 
assimilate different groups of people into Thai state as asserted by Katewadee (2012), 
Scott(2009), and Kamala (1997), is partly right for the case of Wandering Monks Program. For 
TIDGA, it was mainly motivated by monks themselves with the purpose to propagate 
Theravada Buddhism overseas. Simply put, though the influences of cold war must be 
appreciated, the active mission initiated by the Sangha must also not be ignored. These 
scholars seem to view Thai monks as passive. Notably, religious environment in Theravada 
countries in the 1950s was also the period of celebration of the 25th Buddhist century. I 
argue that the case of TIDGA signifies that the state’s policy was instrumentalized by the 
Sangha rather than perceiving the Sangha as a tool to support the state’s policy. These four 
reasons are excellent examples. 

(1) Though TIDGA was established during the cold war, it also initiated by the Sangha 
themselves, not like the Institute of Wandering Monks that introduced by the government’s 
official who wanted to assimilate the tribal villagers.  

(2) Though TIDGA was also supported by the government, it found that during the 
1970s the government paused financial support on the ground that budget and assistance 
should be paid to prevent the communist movement in Thailand rather than the TIDGA 
program (TIDGA 2006, p. 3). This would not happen if TIDGA was considered as one of 
important tools in preventing communism. 

(3) England and Laos were only two destination countries that Charern Suvaddhano 
claimed to establish the TIDGA in 1966. Both of them had nothing to do with communism. 
For England, Thai monks were needed due to the requirement of Thai workers who wanted 
Thai monks to perform rituals. For Laos, the Thai missionary monks were sent to help the 
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native monks in translating the Buddhist texts. This kind of assistance occurred several times 
while the communist government also supported. 

(4) Charern Suvaddhano mentioned about the global stream of Buddhist studies in 
the west, one of his purposes was therefore to train Thai monks be able to educate people 
in Europe and America who were interested in Theravada Buddhism (TIDGA 2006, p. 2). He 
agreed to pause the training program on the ground that the missionary candidates should 
be more qualified in English skill rather than involving with the Thai community. This clearly 
signifies the active mission of TIDGA in the beginning period that aimed to propagate 
Buddhism in the west rather than dealing with communism. 

4. Conclusion 
An important link between the aristocracy and the administrative hierarchy of the 

Thai Sangha could be witnessed at least since the 1880s, when King Chulalongkorn (Rama V) 
encouraged his half-brother, Prince Vajiranyana Varorasa, to pursue a career in the Sangha. 
He also appointed Vajiranyana as head of Dhammayutta in 1892. The forest traditional 
monks have been invited to join the state’s policy. In addition, the state’s intervention of 
religious affairs could also be seen in many times, for example the democratic Sangha Act of 
1941 was replaced with the authoritarian 1962 Sangha Act in Sarit’s regime. In terms of 
organizations, the Institute of Wandering Monks or Dhammacarika has been initiated since 
1965, during Sarit’s administration. It is broadly understood the main purpose of the program 
was to employ monks to propagate Buddhism cum state ideology, assimilating people by 
nationalism against communist and ethnic separatism in rural areas. These examples clearly 
show the state’s instrumentalization of religious institutes throughout the Thai (or Siam) 
history. 

However, though TIDGA was originated during the cold war period, its aim was to 
spread Theravada Buddhism corresponding to the global world. At that time, Zen and 
Vajrayana Buddhism were popular in the West. Religious environment in Theravada countries 
in the 1950s was also the period of celebration of the 25th Buddhist century.An attempt to 
propagate Thai Theravada Buddhism is valid to TIDGA rather than being a state’s tool to 
prevent communism in Southeast Asia as found in the case of IWM. To sum up, though Thai 
Buddhism is under the state’s control and is legitimized by the elites, the activeness of Thai 
monks especially who play a vital role in the clerical administration should not be looked 
down. That is because not only the cold war that scholars should emphasize its influence, 
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but other global stream such as the trend to study and practice Buddhism both in the West 
and the East should also be considered. 
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การสร้างพระอุเทสิกเจดีย์ขนาดใหญ่ ที่มีผลต่อ การพัฒนาชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว 
The Grand PhraUtaysiga-jaydee Construction:  

community development for Tourist 
 

พระมหาจินตวัฒน์ จารุวฑฺฒโน วิจารณ์ปรีชา 
 

บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีจุดมุ่งหมาย อธิบายเพ่ือศึกษาการจัดสร้างพระอุเทสิกเจดีย์ขนาดใหญ่ ต่อการพัฒนา
ชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว ตามแนวทางศาสนา ของ นักท่องเที่ยว ชาวบ้านในชุมชน และพระภิกษุ ในอุทยาน
พระสิงห์ วัดม่วงชุม อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ประชากรกลุ่มที่เรียนรู้ จ านวน 3,500 คนเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยการเก็บข้อมูล จากเอกสาร การสร้างพระอุเทสิกเจดีย์ขนาดใหญ่ ในพ้ืนที่ 
จังหวัดสิงห์บุรีได้แก่ วัดพระนอนจักรสีห์ วัดพิกุลทอง วัดม่วงชุม จ.สิงห์บุรี การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พระภิกษุสามเณร นักท่องเที่ยว คนในชุมชนและผู้น าชุมชน วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา ตามหลักอุปนัยวิธี 

ผลการวิจัย พบว่า  
1. มุมมองของพระภิกษุที่มีต่อการท่องเที่ยวภายในวัด คือพระภิกษุต้องการให้เข้ามาปฏิบัติธรรมเป็น

หลัก และพักผ่อนหย่อนใจเป็นเรื่องรอง 
2. ความคาดหวังของพระภิกษุที่มีต่อนักท่องเที่ยวอยากให้นักท่องเที่ยวมาปฏิบัติธรรมด้วยใจสงบ  
3. ความคาดหวังของพระภิกษุที่มีต่อชุมชนและชาวบ้านอยากให้ชุมชนมีส่วนร่วมช่วยเหลือวัด อยาก

ให้ปฏิบัติตามข้อวัตร อยากให้มาท าบุญตามประเพณี อยากให้สนับสนุนกิจกรรมของวัด มุมมองของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวภายในวัด มี 2 แนวคิด แนวคิดท่ี 1 เห็นด้วย แนวคิดท่ี 2 ไม่เห็นด้วยเพราะวัด
ควรเป็นที่ประกอบศาสนกิจและศาสนพิธี ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อวัด วัดควรเป็นแหล่งเรียนรู้ 
หลักธรรม ค าสอนของศาสนา อยากสนทนาธรรมโดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติ การท าสมาธิ การภาวนา ความ
คาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชนและชาวบ้าน ชุมชนควรให้ความร่วมมือเมื่อสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยว
มุมมองของชุมชนและชาวบ้านเกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในวัด ชุมชนเห็นด้วยกับการท่องเที่ยวแนวพุทธและ
ท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนหย่อนใจ1 ความคาดหวังของชุมชนและชาวบ้านที่มีต่อวัด วัดควรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ศาสนา ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น ของทั้งผู้ใหญ่และเยาวชน ความคาดหวังของชุมชนและชาวบ้าน
ที่มีต่อนักท่องเที่ยว อยากให้นักท่องเที่ยวให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎของวัดและช่วยรั กษา
สภาพแวดล้อม ข้อเสนอแนะในการวิจัย ควรเปิดโอกาสให้ผู้น าและคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการ ควร

                                                           
1วารสารบัณฑิตศึกษา. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์: มหาวิทยาลยัขอนแก่น,ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2558, 
176  
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จัดหาสิ่งของพ้ืนบ้านที่มีอยู่ในชุมชนเพ่ือจัดแสดงพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและศาสนา ควรจัดแบ่งเขตบริเวณ
ท่องเที่ยวและร้านค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ควรมีการสร้างสื่อต่างๆในการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลาย
ยิ่งขึ้น โดยการจัดท าวีดีโอข้อมูลประวัติสถานที่ท่องเที่ยว คู่มือการเกี่ยวกับท่องเที่ยว ควรมีมัคคุเทศก์พาชม
สถานที่ และอธิบายประวัติความเป็นมา ประโยชน์ ความส าคัญของสถานที่ ควรมีห้องสนทนาธรรม ให้พระ
สนทนาธรรมะด้วยภาษาง่ายๆ เข้าใจได้ไม่ยาก 

 
ค าส าคัญ : การสร้างพระอุเทสิกเจดีย์, การพัฒนาชุมชน, การท่องเที่ยว 

 
Abstract 

This article is intended to describe the construction of a large pagoda. To develop 
community for tourism.The religion of tourists. The villagers in the community and the 
monks in Phra Singh, WatMuang, Bangrakan, Singburi, came to learn 3,500 people per month, 
qualitative research. The large pagodas in the area of Sing Buri Province include 
WatPhraPrathat Chai Si WatPikul Thong WatMuang Sing SingBuri. And in-depth interviews. The 
samples were monks and novices. The tourist Community leaders and community leaders 
Descriptive Analysis By induction principle 
The research found that 

1. The view of the monks on the tourism within the temple is that the monks want 
to come to the main meditation and recreation is secondary. 

2. Expectations of monks to tourists want to practice meditation with peace. 
3. The expectations of the monks on the community and The villagers want the 

community to help the temple. I want to follow the observance. I want to make merit by 
tradition. I want to support the activities of the temple. The view of the tourists towards the 
temple has two concepts that agree with the concept of the second disagreement because 
the temple should be religious and religious. Expectations of visitors to the temple. The 
temple should be a source of learning the doctrines of the religion. I Discussion Specifically, 
the practice of meditation, prayer, expectations of tourists. To the community and the 
villagers. The community should cooperate on tourist inquiries. A view of the community 
and the villagers about the temple. The community agrees with Buddhist and leisure travel. 
Community expectations and The villagers have towards the temple. The temple should be 
a center for religious learning. History And local culture Both adults and youth. Expectations 
of community and villagers towards tourists. Wants tourists to cooperate in observing the 
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rules of the temple. And help maintain the environment. Research recommendations 
Opportunities for leaders and people in the community to participate in the management. 
Local artifacts should be provided in the community to exhibit cultural and religious 
museums. Should arrange the area of the tourist and shop order. There should be more 
media in the public relations. By making videos, history, attractions. Travel Guide Should 
have a tour guide. And explain the history of the benefits of the place. Should have a chat 
room. Let the Dharma talk in simple language. Understand not 

 
Keywords: The Grand PhraUtaysiga-jaydee, community development, Tourist 
 
 
บทน า 

ปัจจุบัน การท่องเที่ยว มีส่วนส าคัญ ในการพัฒนาประเทศ เพราะ การท่องเที่ยว เป็นเหตุให้เกิด การ
ไหลเวียน ทางเศรษฐกิจ มีการจับจ่ายใช้สอย เป็นค่าเดินทาง ค่าอาหาร ของช าร่วย ของฝาก รวมถึง บางแหล่ง
ท่องเที่ยว เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนสถาน เช่นวัดวาอารามต่างๆ การท่องเที่ยว โดยการ ไปท่องเที่ยว ใน
รูปแบบเชิงวัฒนธรรม2 ไหว้พระกราบพระ ท่องเที่ยวไหว้พระ 9 วัด ท่องเที่ยว ชมโบราณสถาน และ
สถาปัตยกรรมในวัดวาอารามต่างๆ ก่อให้เกิด การท าบุญ การท าทานการปล่อยนกปล่อยปลาการสร้าง
ถาวรวัตถุ ในอารามต่างๆ เป็นจ านวนมาก วัดวาอารามต่างๆ ก็ได้น าเงินบริจาค เงินท าบุญ The donation 
จากผู้มาท่องเที่ยว ที่เป็น ชาวพุทธ น ามาพัฒนา อาคารสถานที่ อาคารสถานที่ และสร้างถาวรวัตถุต่างๆ มีการ
จ้างแรงงานเกิดขึ้น การซื้อวัสดุอุปกรณ์ ก่อให้เกิดการหมุนเวียน ทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ มีการหมุนเวียนทาง
การเงินเกิดเป็น การพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจสังคม ใน แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ในจังหวัดสิงห์บุรี เป็นจังหวัดเล็กๆ
แห่งหนึ่ง ซึ่งไม่มี สถานที่ท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ ไม่มีพวกเขาไม่มีถ้ า ในวิน้ าตกไม่มีทะเล เป็นเมือง
เกษตรกรรม เล็กๆแต่มีทรัพยากร ทางวัฒนธรรม มากมายหลายอย่าง รวมถึงวัดวาอาราม ซึ่งสวยสดงดงาม 
และบรรดาวัดวาอารามเหล่านั้น ซึ่งมีขนาดใหญ่ ได้สร้างอุเทสิกเจดีย์ หรือที่เราเรียกว่า พระใหญ่ เช่นวัดพระ
นอนจักรสีห์ วัดพิกุลทอง และวัดม่วงชุม เป็นเหตุให้เกิด การท่องเที่ยวมีผู้คนมาไหว้พระกราบพระจ านวนมาก
ขึ้น ส่งผลให้มีการจับจ่ายใช้สอย มีการหมุนเวียนทางการเงิน เพ่ือการท่องเที่ยว พร้อมทั้งการท าบุญตามหลัก
พระพุทธศาสนา และการใช่จ่ายในเองต่างๆอันจะก่อให้เกิดผลดีต่อชุมชนอย่างต่อเนือง 

อุเทสิกเจดีย์ หรือเจดีย์อันเป็นรูปเปรียบขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
อุเทสิกเจดีย์ คือสิ่งที่สร้างขึ้นโดยเจตนาอุทิศแก่พระพุทธเจ้าหรือแทนองค์พระพุทธเจ้า เช่น เจดีย์ 

บัลลังก์ รอยพระพุทธบาท พระพุทธรูป พระพิมพ์ เป็นต้น 

                                                           
2ศัพทานุกรมโบราณคด.ิ กรุงเทพฯ : ส านักโบราณคดี กรมศลิปากร, 2550 : 264  



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 443 

อุเทสิกะเจดีย์” คือสิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ืออุทิศถวายพระพุทธเจ้า ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตาม หาก
นอกเหนือไปจากธาตุเจดีย์ บริโภคเจดีย์ และธรรมเจดีย์แล้ว ให้ถือเป็นอุเทสิกะเจดีย์ทั้งสิ้น3 

อุทเทสิกเจดีย์ หรือ อุทิสสิกเจดีย์ คือ สิ่งที่สร้างขึ้น เพื่ออุทิศอันเปรียบเหมือนตัวแทนของพระพุทธเจ้า 
ดังนั้น พระพุทธรูปก็เปรียบเหมือนสิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนให้ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า ในสมัย
พุทธกาล ยังไม่มีการสร้างพระพุทธรูป เพราะสมัยนั้น ผู้คนมีปัญญาเข้าใจธรรม ตามที่พระองค์ทรงแสดง ท่าน
เหล่านั้น มีปัญญา จึงเป็นผู้เข้าใจความจริงว่า ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเราตถาคต เห็นที่นามกายคือ เห็นด้วย
ปัญญาของตนเอง ตามที่พระองค์ได้ทรงแสดง เมื่อสมัยนั้น มีปัญญามากก็ไม่มีการสร้างพระพุทธรูปเพ่ือให้
ระลึกถึง เพราะท่านมีปัญญามาก สามารถระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าได้เป็นปกติ ที่เป็นพุทธานุสสติ แม้
ไม่ได้เห็นรูปกาย ไม่ได้เห็นสิ่งที่เป็นตัวแทนพระพุทธเจ้า เพ่ือให้เตือนให้ระลึกถึงพระองค์เลยครับ ดังเช่น พระ
อริยสาวกท่านหนึ่งได้กล่าวว่า ท่านเห็นพระองค์เนืองๆ ด้วยการะลึกถึงพุทธานุสสติเนืองๆคือ ระลึกถึงพระคุณ
ของพระพุทธเจ้า แม้ท่านจะอยู่ไกล ไม่ได้เห็นรูปกายของพระพุทธเจ้า แต่ท่านก็เห็นพระองค์ด้วยการระลึกถึง
พระคุณตามความเป็นจริง และบุคคลที่แม้จับชายสังฆาฏิพระพุทธเจ้า แต่ไม่เข้าใจธรรม ก็ไม่ชื่อว่าเห็นพระองค์
และชื่อว่าอยู่ไกล แต่ผู้ที่เข้าใจธรรม ระลึกถึงพระธรรม ขณะนั้นชื่อว่าอยู่ใกล้และเห็นพระองค์เพราะเห็นด้วย
ปัญญา ไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อ 

หลังเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว ในสมัยต้นๆก็ยังไม่มีการสร้างพระพุทธรูป หรือภาพวาด เช่น 
สมัยพระเจ้าอโศก ที่พระเจ้าอโศกมหาราช ให้กาฬนาคราชผู้ที่เคยเห็นพระพุทธเจ้า เนรมิตตนเองให้เป็นดั่งรูป
พระพุทธเจ้าให้พระเจ้าอโศกมหาราชเห็นครับและเมื่อกาลเวลาผ่านไป ความเข้าใจพระธรรมของสัตว์โลก
น้อยลง การระลึกถึงพระคุณย่อมน้อยลงตามก าลังของปัญญาที่น้อยลง จึงได้มีการสร้างพระพุทธรูป รูปเหมือน
เกิดขึ้น เพ่ือให้ได้ระลึกถึงพระคุณเมื่อได้เห็นพระพุทธรูปเพราะไม่สามารถระลึกได้เป็นปกติดังเช่น พระอริย
สาวกที่มีปัญญามากในอดีต จึงใช้การเห็นพระพุทธรูปเพ่ือเตือนให้ระลึกถึงพระคุณครับ ซึ่งในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาไมได้กล่าวไว้ว่าสร้างสมัยใด แต่พอสามารถกล่าวได้ว่า พระพุทธรูปสร้างขึ้นที่แคว้นคันธารัฐ 
สมัยพระยามิลินท์ที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา พระพุทธรูปที่หน้าผาบามิยันในอัฟกานิสถาน ช่วงหลัง
พระพุทธเจ้าปรินิพพาน 500-600 ปีครับ ที่มีการสร้างพระพุทธรูปครั้งแรกขึ้น ซึ่งผู้ที่สร้างก็เป็นกลุ่มพวกกรีกที่
สร้างขึ้น ชนชาวกรีกนั้นเป็นผู้ที่มักสร้างรูปปั้นอยู่แล้วเป็นปกติในดินแดนของเขา ไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าต่างๆก็ได้
สร้างไว้ ต่อมาเมื่อมานับถือพระพุทธศาสนาก็ได้สร้างพระพุทธรูปไว้เช่นกันครับในสมัยเมื่อ พระพุทธเจ้า
ปรินิพพานได้ 500-600 ปี4 

การท่องเที่ยวแนวทางการด าเนินงานในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติทาง
ศาสนาปีพ.ศ. 2557 โดยกรมการศาสนา ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ที่สนับสนุนให้น าทุนทางวัฒนธรรมของ
แต่ละท้องถิ่นมาเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวซึ่งบางแห่งก็เป็นมรดกของชุมชน ประกอบกับประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางของพระพุทธศาสนามีวัดเป็นศูนย์กลางของสังคมและคุณค่าอ่ืนดังกล่าวข้างต้นการผลักดันให้เกิดกา
                                                           
3ประภสัสร์ ชูวิเชียร. 5 มหาเจดียส์ยาม. กรุงเทพฯ : มิวเซียมเพรส, 2554 : 13. 
4ชูวิเชียร. 5 มหาเจดียส์ยาม. กรุงเทพฯ : มิวเซียมเพรส, 2554 : 13 
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ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและศิลปวัฒนธรรมจึงเป็นการท่องเที่ยวที่มีมิติของการพัฒนาจิตใจควบคู่ไปพร้อมกับ
ส่งเสริมความเป็นไทย ทั้งยังเป็นการสืบสานศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้เป็นสิ่งที่ด ารงอยู่คู่
ประเทศชาติด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ภายใต้โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขัน เพ่ือเป็นเส้นทางท่องเที่ยวแสวงบุญที่เป็นต้นแบบเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 
กรมศาสนาในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จึงมีนโยบายส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน
ตระหนักถึงความส าคัญและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดโครงการท่องเที่ยวแนวศาสนาให้มากข้ึนเพ่ือกระตุ้น
ให้เกิดความรัก ความศรัทธาต่อพุทธศาสนา ทั้งยังมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาและจัดระบบการท่องเที่ยวภายใน
วัดหรือศาสนสถานให้เหมาะสมและมีการบริการที่ดีสามารถสร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้แก่นั กท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและต่างประเทศได้ในฐานะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญที่ได้มาตรฐาน 
เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศและระดับโลกบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบและมี
จิตส านึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและของชุมชนท้องถิ่นที่
มีส่วนร่วมต่อการบริหารจัดการเส้นทางท่องเที่ยวแสวงบุญซึ่ง5ได้มุ่งเน้นวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

1) เพ่ือเป็นการน าร่องให้วัดทั่วประเทศที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในทุกภูมิภาคได้ด าเนินการจัดกิจกรรม
บุญบนเส้นทางท่องเที่ยวแสวงบุญในเทศกาลต่างๆ ซึ่งเป็นวันส าคัญทางพุทธศาสนาภายในวัดตลอดปี ให้
พุทธศาสนิกชนที่มาท่องเที่ยวในวัดได้รับความสุขท้ังทางกายและใจวัดและศาสนสถานในมิติของการท่องเที่ยว 
179 

2) เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้วัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชีวิตมีศักยภาพในการธ ารงรักษาความเลื่อมใส
ศรัทธาในพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ตลอดจนมีความพร้อมในด้านพ้ืนที่ บุคคลและ
กิจกรรมทางศาสนา ที่จะสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว 

3) เพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยในมิติศาสนาให้เกิดเป็นเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมะ โดยมีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นวิถีพุทธที่
ตั้งอยู่บนความพอดี 

4) เพ่ือวางระบบการจัดการเส้นทางท่องเที่ยวแสวงบุญต้นแบบให้กับชุมชนรองรับความต้องการของ
การท่องเที่ยวเชิงศาสนา สร้างความเชื่อมโยง และสร้างความเท่าเทียมในการแสวงหาโอกาสบนพ้ืนฐานของ
การพัฒนาการท่องเที่ยวในมิติทางศาสนา 

5) เพื่อบูรณาการความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนบทบาทภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนให้มี
ส่วนร่วมในการสืบสาน สร้างสรรค์ต่อยอดการท่องเที่ยว ในมิติทางศาสนา สร้างเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้
เข้มแข็ง 

                                                           
5กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม (2557: 7-9)  



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 445 

6) เพ่ือให้กิจกรรมการท่องเที่ยวแสวงบุญ เป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนากับทั้งเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบอื่น ที่สามารถเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน 

7) เพ่ือให้กิจกรรมการท่องเที่ยวแสวงบุญเป็นตัวกระตุ้นส่งเสริมให้คนในชุมชนโดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชนได้เข้าใจ เห็นคุณค่าของศาสนา ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น และน าคุณค่าของ
ศาสนา วิธีคิดที่เป็นพื้นฐานที่ส าคัญในสังคมไทยที่ดี อันได้แก่ การมีน้ าใจ ความเอ้ืออารี รักในศิลปวัฒนธรรมที่
เป็นทุนทางสังคมของคนไทยกลับมาใช้บนเส้นทางบุญ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ถูกทิศทาง 

8) เพ่ือให้กิจกรรมการท่องเที่ยวแสวงบุญเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของ
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตในภูมิภาคกับสาธารณชนภายนอกโดยทั้งหมดจะเป็นการสนับสนุน
การท่องเที่ยวเพ่ือมุ่งบูรณาการถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน การใช้ทุนทางสังคม การใช้พลังร่วม และการน้อม
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนา ซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและ
ประเทศชาติด้วยการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้สืบไป6 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

วิธีการด าเนินการวิจัย ใช้การส ารวจการสร้างพระอุเทสิกเจดีย์ขนาดใหญ่ ซึ่งมีจ านวนมากมายหลาย
สิบวัด และชุมชนรอบวัด มีความเห็นต่อการสร้างใน 3 ลักษณะคือ อรรถประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ความเจริญ
ทางโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชน และความเห็นต่อการด ารงรักษาพระอุเทสิกเจดีย์ขนาดใหญ่ เพ่ือศึกษาการ
จัดสร้างพระอุเทสิกเจดีย์ขนาดใหญ่ ต่อการพัฒนาชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว ตามแนวทางศาสนา ของ 
นักท่องเที่ยว ชาวบ้านในชุมชน และพระภิกษุ ในอุทยานพระสิงห์ วัดม่วงชุม อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ประชากร
กลุ่มท่ีเรียนรู้ จ านวน 3,500 คน 

แนวคิดอุเทสิกเจดีย์ หรือเจดีย์อันเป็นรูปเปรียบขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุเทสิกเจดีย์ คือ
สิ่งที่สร้างขึ้นโดยเจตนาอุทิศแก่พระพุทธเจ้าหรือแทนองค์พระพุทธเจ้า เช่น เจดีย์ บัลลังก์ รอยพระพุทธบาท 
พระพุทธรูป พระพิมพ์ เป็นต้น อุเทสิกะเจดีย์” คือสิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ืออุทิศถวายพระพุทธเจ้า ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็น
อะไรก็ตาม หากนอกเหนือไปจากธาตุเจดีย์ บริโภคเจดีย์ และธรรมเจดีย์แล้ว ให้ถือเป็นอุเทสิกะเจดีย์ทั้งสิ้น7 

พื้นที่ในการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยใช้แบบตรวจสอบและการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบด้วย
เจ้าอาวาสวัด กรรมการวัด ประชาชนรอบวัด และผู้มาเยือนสถานที่สร้างพระอุเทสิกเจดีย์ขนาดใหญ่ วิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ร้อยละ และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา เพื่อศึกษาการจัดสร้างพระอุ
เทสิกเจดีย์ขนาดใหญ่ ต่อการพัฒนาชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว ตามแนวทางศาสนา ของ นักท่องเที่ยว ชาวบ้าน

                                                           
6 Vol. 4 No. 2 July - December, 2015 
7ประภสัสร์ ชูวิเชียร. 5 มหาเจดียส์ยาม. กรุงเทพฯ : มิวเซียมเพรส, 2554 : 13. 
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ในชุมชน และพระภิกษุ ในอุทยานพระสิงห์ วัดม่วงชุม อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ประชากรกลุ่มที่เรียนรู้ จ านวน 
3,500 คน 
 
ผลการศึกษา 

พบว่า ชุมชนรอบวัดที่มีการสร้างพระอุเทสิกเจดีย์ขนาดใหญ่ มีการเจริญเติบโตในแง่ของโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เช่น หลักธรรม ค าสอนของศาสนา ได้มีการสนาธรรม น าไปปฏิบัติ สมาธิ วิปัสสนา ให้แก่ชุมชนวัดม่วง
ชุม อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 

ประการที่ 1 มีเส้นทางถนนตัดผ่านและตัดเข้าศูนย์สถานที่ก่อสร้างอ านวยความสะดวกให้กับผู้มา
เยือนหรือนักท่องเที่ยวไปสู่วัดม่วงชุม อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 

ประการที่2 มีการหมุนเวียนทางการเงิน เกิดตลาดชุมชนมีการผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน ออกจ าหน่าย
ให้กับนักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยว ในแง่ของกองทุนการผลิตในครัวเรือน เกิดระบบทุนหมุนเวียนในครอบครัวเป็น
แหล่งเรียนรู้  

ประการที่ 3 ชุมชนมีการปัน สวัสดิการ จากตลาดชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่เช่น 
ทุนการศึกษาเด็กยากจน โรงเรียน คนยากจน รวมถึงการงานราชการต่างๆได้อีกด้วย โดยเฉพาะ วัดพิกุลทอง 
วัดม่วงชุม วัดพระนอนจักรสีห์ จ.สิงห์บุรี มีลักษณะที่แตกต่างจากพ้ืนที่ อ่ืนๆอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะมี
พัฒนาการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีคนมาเที่ยวจับจ่ายใช้เงินและมีการค้าขาย เพ่ิมมากขึ้นตามแผนภาพแหล่ง
เรียนรู้ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพสรุปแหล่งเรียนรู้วัดม่วงชุม อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 

สรุปผลและอภิปรายผล 
อุทยานพระสิงห์ สถานที่ ไหว้พระสิงห์ใหญ่หน้าตัก 21 เมตรความสูง 37 เมตร ศิลปะเชียงแสนลังกา

วงศ์ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ปางมารวิชัย นั่งอยู่บนฐานบัวคว่ าบัวหงาย ในอุทยาน ประกอบด้วย พระพุทธรูป 
4 ปรางค์ คือ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนาและปรินิพพาน ด้านหน้าประกอบไปด้วยพระพุทธรูป 10 ปาง พุทธ

วดั 

โรงเรียน 
แหลง่

ทอ่งเที่ยว ศนูย์การเรียนรู้ใน

ชมุชน 
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ศิลป์ต่างๆในประเทศไทย และในอุทยานยังประกอบด้วย ช้างเอราวัณ ท้าวมหาพรหม และพญานาคศรีสุทโธ 
พร้อมด้วย ความร่มรื่น จากแมกไม้ต่างๆพระสิงห์ใหญ่ จ.สิงห์ ผู้ศึกษา จึงเห็นความส าคัญ ของปัญหาว่า การ
สร้างอุเทสิกะเจดีย์ หรือพระใหญ่ ที่เป็นรูปเปรียบ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีส่วน ในการพัฒนา
ชุมชน รายด้านการท่องเที่ยว มากน้อยเพียงใดพระสิงห์ใหญ่ จ.สิงห์ อยากให้นักท่องเที่ยวมากราบพระไหว้พระ 
เพ่ือความสงบ และร่มเย็น ในจิตใจ และเมื่อมีโอกาส ก็จะได้ เข้ามาปฏิบัติธรรม และเข้าถึง พระพุทธศาสนา
ต่อไปพระสิงห์ใหญ่ จ.สิงห์ อยากให้วัดร่มรื่น สะอาด ธรรมะ ให้ อ่าน นอกจาก ได้มากราบพระใหญ่แล้ว ยังได้
อ่านธรรมะ ท าให้เกิดความ สุขพระสิงห์ใหญ่ จ.สิงห์ อุเทสิกเจดีย์หรือพระใหญ่ เมื่อมากราบแล้ว เกิดเป็นความ
สบายใจ และเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจ อ่านมาขอพร ให้ประสบความส าเร็จในเรื่องต่างๆ ถึงแม้ว่าจะไม่ประสบ
ความส าเร็จ ก็ได้รับความสบายใจ ที่ได้มากราบพระ เพ่ือศึกษาการจัดสร้างพระอุเทสิกเจดีย์ขนาดใหญ่ ต่อการ
พัฒนาชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว ตามแนวทางศาสนา ของ นักท่องเที่ยว ชาวบ้านในชุมชน และพระภิกษุ ใน
อุทยานพระสิงห์ วัดม่วงชุม อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี  
 
ข้อเสนอแนะ 
การสร้างพระอุเทสิกเจดีย์ขนาดใหญ่ 

1. ควรมีส่วนรักษาพระพุทธศาสนา ในด้านศาสนสถาน ที่มีพระพุทธรูปใหญ่ มีความสวยงามน่ากราบ
ไหว้ ซึ่งก่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาของชาวพุทธและ จากนักท่องเที่ยว ที่เป็นชาวพุทธ ยังเป็นการรักษา
ศิลปะ ด้านสถาปัตยกรรมอีกด้วย และก่อให้เกิด การหมุนเวียนทางการเงิน ในชุมชน เช่น การซื้อขายสินค้า
ชุมชน ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านของฝาก อันส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนทางการเงินแก่ประเทศชาติ ต่อไป 

2. ควรมีอุทยานพระสิงห์ สถานที่ ไหว้พระสิงห์ใหญ่หน้าตัก 21 เมตรความสูง 37 เมตร ศิลปะเชียง
แสนลังกาวงศ์ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ปางมารวิชัย นั่งอยู่บนฐานบัวคว่ าบัวหงาย ในอุทยาน ประกอบด้วย 
พระพุทธรูป 4 ปรางค์ คือ ประสูติตรัสรู้ปฐมเทศนาและปรินิพพานด้านหน้าประกอบไปด้วยพระพุทธรูป 10 
ปาง พุทธศิลป์ต่างๆในประเทศไทย และในอุทยานยังประกอบด้วย ช้างเอราวัณ ท้าวมหาพรหม และพญานาค
ศรีสุทโธ พร้อมด้วย ความร่มรื่น จากแมกไม้ต่างๆ 
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อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์กุยและชุมชนควาญช้างเพื่อการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม 

 Identity’s Kui Ethnic Groups and Mahout’s community for Cultural Heritage 
Propagation. 

 
วาสนา แก้วหล้า1 พระสุธีรัตนบัณฑิต,ดร.2 ววิัฒน์  หามนตร,ี รศ.ดร.3 

 
บทคัดย่อ 

บทความนี้มุ่งที่จะค้นหาองค์ความรู้อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์กุยและชุมชนควาญช้างเพ่ือการสืบ
ทอดมรดกทางวัฒนธรรม วิธีการศึกษา การทบทวนเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต 
ค่านิยม สัญลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์กูย ในช่วงปีพ.ศ. 2530 ถึงพ.ศ. 2560 ท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์
เนื้อหาแบบแบ่งช่วงเวลา (Diachronic time study) และใช้แว่นแนวคิดและทฤษฎีการตีความทางวัฒนธรรม
ของคลิฟฟอร์ดเกียรซ์ (1973) แนวคิดนิเวศวิทยาวัฒนธรรมของจูเลี่ยน สจ๊วต (1986) วิเคราะห์และสังเคราะห์
เนื้อหาแบบการก าหนดค าส าคัญและประเด็น (Key words and Theme) ลงสรุปและเขียนรายงานเป็นความ
เรียง 

ผลการศึกษา พบว่า ช่วงสองทศวรรษแรก การสร้างศูนย์คชศึกษาและต านานชาวกุยเป็นองค์ความรู้ที่
กลุ่มชาติพันธุ์กูยในบริเวณอีสานใต้ของประเทศไทย ชุมชนและครอบครัวคนเลี้ยงช้างได้แสดงออกและสืบ
ทอดอัตลักษณ์ของการเลี้ยงช้าง มีที่ตั้งศาลเป็นสัญลักษณ์ท่ีโดดเด่นทางความเชื่อในการนับถือผีปะก า มีข้อห้าม 
และพิธีกรรม และมีการรวบรวมองค์ความรู้การอนุรักษ์อัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ให้แก่เยาวชนรุ่นหลัง ช่วง
ทศวรรษหลัง ในปี พ.ศ. 2550 ถึง ปี พ.ศ. 2560 บทบาทของภาคราชการ เข้ามาใช้พ้ืนที่ท าเลป่าสง วน 
ก่อสร้างหน่วยงาน ชื่อ “คชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์” องค์การสวนสัตว์ได้เริ่มกิจกรรมส่งเสริมสวัสดิภาพ 
ความเป็นอยู่ของช้างและครอบครัวชาวช้างให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งเสริมบทบาทครอบครัวในมิติหญิงชาย 
จัดสรรพ้ืนที่ท ากินและแปลงปลูกพืชอาหารของช้าง ริเริ่มโครงการ “หมู่บ้านช้างเศรษฐกิจพอเพียง” ในส่วน
ของการสืบทอดเพ่ือการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ในมุมมองผู้เขียนเสนอแนะว่าควรท าการส ารวจความ
คิดเห็น ความต้องการของชุมชนคนเลี้ยงช้างเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการเตรียมการเสนอเพ่ือขึ้นทะเบียน
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติต่อไป 
 
ค าส าคัญ  อัตลักษณ์ มรดกทางวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์กูย 
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Abstract 

This article aims to find out the identity of the Kui Ethnic Groups and the mahout 
community for the cultural heritage propagation. Study methods, reviewed of academic 
papers and research related to life style, values, symbols of the Kui Ethnic Groups during the 
period from 1987 to 2017. Diachronic time study were analyzed and synthesized by Clifford's 
Geertz, the concepts of the interpretation of culture (1973), Julian Stewart's Cultural Ecology 
Concept (1 9 8 6 ) .  Analyzed and synthesized with key words and themes then gathering 
summary and writing a report. 

The study found that the first of 2 th decades, The establishment of the Center for 
Education and Legend of the Gui Ethnic Groups was an Elephant’s knowledge Science in the 
South Eastern part of Thailand. The elephants and their families displayed and inherited the 
identity of elephants. The court worship was as a prominent symbol of belief in paganism. 
There are prohibitions a rituals, and there was gathered the knowledge to preserve 
ethnicities identifying for later generations. In the decade since 2 0 0 7 , the role of the 
government, To use the reserved area for organization called "Kingdom of Elephant’s Surin 
province", the Zoo’s organization has begun activities to promote welfare providing, to the 
elephant and the elephant’s mahout family have a better life, to Promote family role in 
gender, Allocated area for elephants and food crops as initiative project "Sufficiency 
economics Elephant Village". But, the part of the succession to preserve cultural heritage. In 
the view, the author suggests that should be conducted the needs of elephant shepherd 
communities to engage in the preparation of nominations for the registration of national 
heritage. 

 
Key words: Identity, Cultural Heritage, Kui Ethnic Groups 
 
 

บทน า 
จากมโนทัศน์ของการศึกษาวิจัยและมีองความรู้ได้กล่าวถึงวิชาการเรื่องศาสนาว่าเป็นวิชาที่มีคุณค่า

อย่างสูงสมควรที่เราจะสละเวลาเพ่ือศึกษาเพราะว่าศาสนามีความส าคัญอย่างยิ่งยวดความส าคัญของศาสนา
นั้นได้อธิบายไว้หลากหลายมิติเช่นศาสนาเป็นเครื่องมือในการสั่งสอนให้มนุษย์ประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีเป็นบ่อ
เกิดแห่งธรรมจรรยาและขนบประเพณีที่ใช้เป็นเครื่องดับทุกข์และน าความสุขให้แก่มนุษย์ศาสนาเป็นดวง
ประทีปส่งรูปให้แสงสว่างแก่ทางด าเนินชีวิตคุณค่าของศาสนาในเรื่องนี้เป็นที่ยอมรับและทราบกันโดยทั่วไป
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(พระราชวรมุณี (ประยูร ธมมจิตโต. 2542)  นอกจากนี้คุณค่าของศาสนายังมีผลต่อความก้าวหน้าต่อโลก
มนุษย์หลายประการเช่นความรู้ทางแพทย์ศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็สืบเนื่องมาจากศาสนาเป็นความรู้ที่ได้จากการ
ค้นคว้าของนักศาสนาความก้าวหน้าในศิลปะวิทยาการทุกสาขาเกิดจากศาสนายกตัวอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นมี
ความเจริญเพราะพุทธศาสนาได้น าเข้าไปในวิชาสถาปัตยกรรมงานช่างทุกชนิดวิชาทอผ้า ได้เข้าไปสู่ญี่ปุ่นพร้อม
กับพระพุทธศาสนาจึงเห็นว่าคุณค่าของศาสนาไม่ได้อยู่ที่ความประพฤติปฏิบัติเท่านั้นยังผลให้มีความ
เจริญก้าวหน้าทุกประการศาสนาจึงเป็นบ่อเกิดแห่งการศึกษาวัดเป็นโรงเรียนแห่งแรกของโลกวิชาการเกิดขึ้น
จากศาสนาเพราะโรงพยาบาลแห่งแรกที่เกิดขึ้นก็คือวัดแพทย์รุ่นแรกของโลกคือพระ ให้การรักษาแบบให้เปล่า
ไม่เก็บค่ารักษาวัดเป็นสโมสรแห่งแรกเป็นที่พบปะเพ่ือน มีการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ความเห็นเป็นที่
บรรเทาความทุกข์ร้อน วัดเป็นที่บ ารุงหัตถกรรมการช่างทุกชนิดนอกจากวัดจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลแล้ววัด
ยังเป็นโรงพยาบาลให้การรักษาเยียวยาตนป่วยทางจิตอย่างดีเพราะวัดเป็นที่รักษาจิตใจคนได้อย่างมาก 

รากฐานของสังคมไทยโบราณได้สร้างขึ้นมาจากวัด ซึ่งมีงานด้านสถาปัตยกรรมประติมากรรมภาพ
จิตรกรรมฝาผนัง และภาพพระพุทธเจ้าในอิริยาบถต่างๆเป็นการสื่อสารให้ประชาชนได้ท าความเข้าใจในหลัก
พุทธธรรมและศาสนสถานภายในวัด ยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม รวมทั้งเป็นศูนย์รวมด้านประเพณีวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตของชุมชนรอบๆวัด นอกจากนี้วัดและอาณาบริเวณพัทธสีมายังแสดงถึงองค์ประกอบของทรัพย์สิน
ทางปัญญา อันเป็นทุนทางสังคม (Cultural assets) ซึ่งหมายถึง สิ่งที่ดีงามที่มีอยู่เดิมของสังคมที่สั่งสมสืบทอด
กันมา โดยอาจเป็นวัฒนธรรมสิ่งที่จับต้องได้ (Tangible) อาทิ วัดวาอาราม โบราณสถาน หรือวัฒนธรรมที่จับ
ต้องไม่ ได้  (Intangible) เช่น  ประเพณี  ความเชื่ อ  ผลิตภัณฑ์ที่ เป็นภูมิปั ญญาของท้องถิ่น  เช่น  ผ้ า 
เครื่องปั้นดินเผา งานช่างฝีมือพ้ืนบ้าน สถาปัตยกรรม ศิลปะการแสดง และ อาหาร ซึ่ง ทุนทางวัฒนธรรม ถือ
เป็นเอกลักษณ์และมรดกอันส าคัญของชาติ โดยเกิดจากการที่บรรพบุรุษชุมชนได้รวบรวม สั่งสมและ
สร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ (กระทรวงวัฒนธรรม. 2560 : เอกสารแนบ) 

จากการทบทวนวรรณกรรม (พระครูศรีสุนทรสรกิจและ วาสนา แก้วหล้า. 2560 : 1 -25) ซึ่งเป็น
ผลงานวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพระพุทธศาสนาศึกษา ( Buddhist Studies) ของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์จ านวน 68 เล่ม พบว่ามีผลงานที่น่าสนใจที่ท าการศึกษาในด้าน
ทุนทางสังคมในเขตพ้ืนที่อีสานล่างของไทย จ านวน 54 เล่ม โดยผู้วิจัยได้ท าการทบทวนองค์ความรู้จาก
พระไตรปิฎก ลงพ้ืนที่ท าการวิจัยในภาคสนามเพ่ือวิเคราะห์คุณค่าและอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้อง
กับวิถีชีวิตค่านิยมประเพณีและวัฒนธรรมของประชาชนในบริเวณ 3 จังหวัดในเขตอีสานตอนล่างได้แก่จังหวัด
สุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดศรีสะเกษ ในช่วงปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2560 พบข้อค้นพบและองค์ความรู้จาก
การวิจัยอยู่ทั้งสิ้น 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านบทบาทของพระพุทธศาสนาที่มีค าสอนด้านความดีและ สอนให้
ละเว้นความชั่ว 2) ด้านประเพณี 3) สัญลักษณ์ 4) ค่านิยม 5) ด้านบทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาชุมชน
และสังคม และ 6) ด้านต้นแบบของพระสงฆ์ที่เป็นผู้น า จากงานวิจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าวิธีคิดตามหลัก
พุทธธรรม (พระธรรมปิฎก (ประยุทธ ประยุตโต. 2552 : 4 ) ได้เน้นหลักแนวคิดตามแบบของพระพุทธศาสนา
อันประกอบด้วยหลักส าคัญ 2 ประการได้แก่ ปรโตโฆสะ หมายถึงวิธีการแห่งศรัทธาคือการสร้างศรัทธาให้เกิด
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ก่อน กับโยนิโสมนสิการ ซึ่งหมายถึงวิธีการแห่งปัญญาคือการเชื่อมโยงระหว่างศรัทธากับความคิดให้รู้จักคิด
เป็น คือคิดอย่างเป็นระบบโดยการสืบสาวหาสาเหตุแยกแยะส่วนประกอบหรือคิดแบบเป็นวิทยาศาสตร์ที่
เปลี่ยนจากการเลียนแบบ เป็นการเรียนรู้โดยอาศัยสติปัญญา  

จากการทบทวนผลงานวิจัยดังกล่าวนั้น ผู้วิจัยจึงได้น าเอามาเป็นกรอบในการวางแนวคิดและ
อุดมการณ์ของพระสงฆ์ในฐานะผู้น าทางจิตวิญญาณของชุมชน ทั้งนี้บทบาทของพระสงฆ์ ชุมชนและสังคม
รวมทั้งด้านต้นแบบที่เป็นผู้น า จึงเป็นหลักการที่ยังเป็นนามธรรม โดยเฉพาะระบบความรู้และประสบการณ์ที่
เกี่ยวเนื่องกับการสืบทอดและการด ารงชีวิตของคนในสังคมซึ่งต้องเข้าไปเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้น า
ชุมชน ที่ได้สืบทอดและปรากฏออกมาเป็นงานหัตถศิลป์ ชิ้นงาน การก่อสร้าง สถาปัตยกรรมประติมากรรม
จิตรกรรม ที่ยังแยกกันไม่ออกจากคติชนวิทยา และศาสตร์หลายแขนงนี้โดยเฉพาะพุทธศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ในวัด
หลายแห่ง จึงเป็นสถานที่ที่หลายคนไม่ได้กล่าวถึงโดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์ในวัดเหล่านี้ยังท าหน้าที่เป็นเครื่องมือ
สื่อสารทางความคิดไปยังประชาชน เพราะการใช้ภาษาในการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์กัน และสื่อความหมาย
ให้ประชาชนได้เข้าถึงแนวคิดภูมิปัญญาทางศาสนาที่ส่งผ่านมาทางภาษานั้นอาจจะยังไม่เพียงพอ จึงมีแง่มุม
ของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆพิพิธภัณฑ์ในวัดโดยพระสงฆ์เป็นหน่วยงานหนึ่ง ที่มีความหมายต่อการ
บ่มเพาะค่านิยมในสังคมไม่เพียงแต่ภารกิจด้านการส่งเสริม ถ่ายทอดด้านคุณธรรมจริยธรรม ในสถาบันทาง
ศาสนา วัดที่มีพิพิธภัณฑ์จึงเป็นสถาบันที่ส าคัญอีกสถาบันหนึ่งของสังคมที่ควรท าการศึกษาและเจียระไน เพ่ือ
บ่งชี้ให้เห็นว่าพิพิธภัณฑ์ในวัดยังเป็นสิ่งบ่งชี้ทางวัฒนธรรมอีกสถาบันหนึ่ง 

ดังนั้น เพ่ือการคุ้มครองทางวัฒนธรรมที่จับต้องจับต้องได้และที่จับต้องไม่ได้รวมทั้งความเชื่อทาง
ศาสนาซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ถือเป็นเรื่องที่ส าคัญเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่
โลกมีการสื่อสารไร้พรมแดน หรือสังคมข่าวสาร หรือหมู่บ้านโลกใบเดียวกัน(Global village) ซึ่งข่าวสารนั้น
สามารถแพร่ไปได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
หรือยูเนสโก (UNESCO) เห็นความส าคัญของการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมนั้น
แตกต่างจากมรดกทั่วไป ด้วยความเพียรพยายามขององค์การยูเนสโกที่จะสืบสานและคุ้มครองศิลปะ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน (สุนันทา มิตรงาม. 2550: 4) ดังนั้น เพ่ือพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและเป็น
การประสานความเคารพต่อมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน ผู้วิจัยได้เตรียมการจัดการประชุมเสวนาและการมี
ส่วนร่วมในการจัดการชุมชนคนเลี้ยงช้างและวัดป่าอาเจียงเป็นศูนย์กลางสู่การเสนอให้เป็นแหล่งมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม 

โดยน าอัตลักษณ์ท้องถิ่นและทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคมและการกระจายรายได้สู่
ชุมชนอีกทั้งได้น าองค์ความรู้การจัดการกรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ในวัดป่าอาเจียงเพ่ือการท่องเที่ยวชุมชนในเขต
อีสานตอนล่างจะเป็นประโยชน์ต่อการเพ่ิมความตระหนักในวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เห็นถึงการสร้างคุณค่าทาง
สังคมโดยเฉพาะวัฒนธรรมดั้งเดิมในฐานทรัพยากรของชุมชนให้มีความเป็นปึกแผ่นโดยมีสวนรวมของ
พิพิธภัณฑ์ในวัดและยังเป็นตัวเร่งให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างทางการศึกษา การสร้างเศรษฐกิจ ฐานรากจาก
อาชีพของคนในชุมชน สร้างแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนส่งผลให้เกิดการพัฒนาแนวคิดและปรัชญาในเรื่องการ
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อนุรักษ์และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมของตนสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ ประเทศไทยก้าวพ้นจากการเป็นประเทศที่มีรายได้ในระดับกลางไปสู่การมี
รายได้ในระดับสูง (Middle Tract  Income) และได้วางยุทธศาสตร์ในอีก 20 ปีข้างหน้า เพื่อให้ประเทศไทยมี
สังคมที่มั่งคั่งยั่งยืนและชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้เนื่องจากประเทศไทยมีจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์วิถีไทยและ
เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและการท่องเที่ยวกระแสหลักโดยนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ยังเป็นจุดดึงดูดที่
น่าสนใจให้นักท่องเที่ยวทั่วไปหันมาสนใจการท่องเที่ยวของประเทศไทย  

อนึ่ง การท่องเที่ยวโดยชุมชนจะเป็นกลไกการพัฒนาคน พัฒนาชุมชน ซึ่งผู้วิ จัยจึงขอเสนอโครงการ
การเสวนาฯ ดังกล่าว เพ่ือเป็นเวทีการสร้างการมีส่วนร่วม การจัดการชุมชนคนเลี้ยงช้างและวัดป่าอาเจียงให้
เป็นศูนย์กลางสู่การเสนอให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม และการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นจะก่อให้เกิด
ความม่ันคงมั่งค่ังและยังยืนส่งผลให้ชุมชนเกิด การเรียนรู้ร่วมกันสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีการมีการ
กระจายรายได้ช่วยให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานรากของชุมชนอีกทั้งเกิดความสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อม
ชุมชนมีความสุข ด้วยการพัฒนาบนฐานเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์และฐานทรัพยากรท้องถิ่นและประชาชนเกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมตามดัชนีชี้วัความสุข ต่อไปได้ หากการท่องเที่ยวโดยชุมชนของไทยสามารถพัฒนาสู่
สากลอย่างมีเอกภาพ 

ส าหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัด
อุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นจังหวัดในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างที่มีสภาพภูมิศาสตร์และเป็นจุดแข็งที่ส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่ว่า
จะเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่มี โบราณสถานในสมัยอาณาจักรขอมเรืองอ านาจซึ่งปรากฏชัดเจนว่ามีเส้นทางตัด
ผ่านจาก ศูนย์กลางเมืองพระนครขึ้นมายังแนวเทือกเขาพนมดงรักซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองหลวงในอดีตได้
ปรากฏเส้นทางที่เรียกว่าเส้นทางหลวงหรือราชมรรคาสายเหนือ มุ่งสู่หัวเมืองหลักที่ส าคัญอันเป็นหลักฐานเชิง
เป็นที่ประจักษ์ว่ามีการสร้างศาสนสถาน สถาปัตยกรรมและประติมากรรมโดดเด่นโดยเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์
ปราสาทพนมรุ้งปราสาทเมืองต่ าปราสาทกุฎิฤาษี จังหวัดสุรินทร์มีปราสาทศีขรภูมิปราสาทบ้านเมืองทีปราสาท
ภูมิโปนปราสาทตาเหมือนทมปราสาทตาควายปราสาทจอมพระ จังหวัดศรีสะเกษมีปราสาทสระก าแพงใหญ่
ปราสาทสระก าแพงน้อยปราสาทเขาพระวิหารดังนั้นการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีการผนวกพิพิธภัณฑ์ในวัดเข้า
ไป จะเป็นการพัฒนาแหล่งสร้างรายได้โดยชุมชนท้องถิ่นสามารถด าเนินการให้มีระบบการบริหารจัดการและ
การท างานเชื่อมโยงเครือข่ายประชารัฐที่มีเอกภาพมั่นคงและยั่งยืนได้ต่อไป 

ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่า ง เป็น
แหล่งที่พ่ึงทางวิชาการและมีบุคลากรที่ได้เตรียมความพร้อมให้ท้องถิ่นเพ่ือช่วยพัฒนาเศรษฐกิจแต่ละพ้ืนที่ 
ทั้งนี้เพ่ือช่วยปฏิรูปการท่องเที่ยวในชุมชนโดยเฉพาะแนวทางการกระจายอ านาจลงสู่ฐานพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด อัน
เป็นโอกาสใหม่ของการอุดมศึกษาโดยเฉพาะการด าเนินการที่พัฒนาลงสู่ชุมชนท้องถิ่นจะเป็นกลไกของการ
ท างานที่ประกอบไปด้วย ภาคีหลักในพ้ืนที่โดยมีสถาบันการศึกษาเป็นหน่วยสร้างโอกาสและผลิตภาพโดยมีการ
วิจัยและพัฒนาเป็นเทคนิคของการพัฒนาชนบทแนวใหม่และถือเป็นภารกิจหลักของบุคลากรอุดมศึกษาใน
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ท้องถิ่นที่จะต้องน าความรู้ผนวกเข้ากับการวิจัยในพ้ืนที่เพ่ือสร้างการเจริญเติบโต บนฐานวัฒนธรรมและมี
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคม ดังที่
วรรณกรรม ของ ดร.อัมเบสก้า กล่าวว่า แสนยานุภาพของกองทัพหรืออ านาจทางเศรษฐกิจที่คนทั่วไปมักจะ
ยอมรับเพียงชั่วครั้งชั่วคราวและมักจะคิดหาช่องทางตอบโต้และแก้แค้นอยู่ตลอดเวลา แต่ความส าคัญที่ยิ่งใหญ่
ของชาติ ชาติหนึ่งคงมิใช่เรื่องของกองทัพที่มีแสนยานุภาพ ความร่ ารวยหรือมหาอ านาจทางเศรษฐกิจ แต่เป็น
เรื่องของอารยธรรม วัฒนธรรมหรือศาสนา ซึ่งเป็นเรื่องของจิตวิญญาณที่มีความส าคัญที่สุด (พระราชปัญญา
เมธี. 2548 : 226) ดังนั้น การยกระดับความเจริญทางจิตวิญญาณของประชาชนในประเทศจึงควรให้
ความส าคัญต่อการพิทักษ์รักษา ศาสนา วัฒนธรรมและอารยธรรม นั่นเอง 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ผู้เขียนใช้วิธีการศึกษา โดยการทบทวนเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ของ
ช้าง และชุมชนคนเลี้ยงช้าง วิถีชีวิต ค่านิยม สัญลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์กูย ในช่วงปีพ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ. 
2560 ท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาแบบแบ่งช่วงเวลา (Diachronic time study) และใช้แว่นแนวคิด
และทฤษฎีการตีความทางวัฒนธรรมของคลิฟฟอร์ดเกียรซ์  (1973) แนวคิดนิเวศวิทยาวัฒนธรรมของจูเลี่ยน 
สจ๊วต (1986) วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาแบบการก าหนดค าส าคัญและประเด็น (Key words and 
Theme) ลงสรุปและเขียนรายงานเป็นความเรียง 

 
ผลการศึกษา 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางช้าง ตั้งแต่เมืองอัตตะบือในที่เขตลาวใต้ของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้มีการอพยพของชาวกูยเรื่อยมาและเข้าสู่พื้นที่อีสานใต้ของประเทศไทยปัจจุบัน
ได้ยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ หมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์ตั้งอยู่ที่หมู่ 9และหมู่ 
13 บ้านตากลาง ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ นับเป็นหมู่บ้านชาวกูยเก่าแก่ท่ีเลี้ยงช้างกันมานาน
ตั้งแต่เมื่อครั้งบรรพบุรุษเลือกพ้ืนที่ล าน้ าชีมาบรรจบกับล าน้ ามูลและเป็นป่าลุ่มน้ าริมน้ ากว้างใหญ่มีอาหาร
เพียงพอแก่ช้าง บริเวณนี้เรียกว่า วังทะลุ การเลี้ยงช้างของชาวกูยไม่ได้เลี้ยงไว้เพ่ือท างานหนักหรือใช้ชักลากไม้
แบบทางภาคเหนือแต่เลี้ยงช้างเหมือนหนึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัว ลูกชายชาวกูยบางคนก็เติบโตมาพร้อมกับ
ช้างมีความผูกพันระหว่างคนกับช้าง ที่แยกจากกันไม่ออกแม้จะไม่มีการออกไปจับช้างป่าอีกแล้วแต่ช้างบ้าน
หลายรุ่นก็ตกลูกช้างมาอย่างสม่ าเสมอเมื่อลูกช้างอายุสามปีหรือสองปีก็ต้องมีการฝึกเพ่ือรับค าสั่งต่างๆ  ภายใน
บริเวณหมู่บ้านช้างอย่างนี้การจัดตั้งศูนย์คชศึกษาขึ้นและมีกิจกรรมการแสดงได้ให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการ
เรียนช้างอาทิการคล้องช้าง พิธีเซ่นไหว้ผีปะก า การแสดงความสามารถของช้างแสนรู้ ชมช้างเล่นน้ าและภายใน
หมู่บ้านยังจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ช้างเพ่ือรวบรวมประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับช้างอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการคล้อง
ช้างและให้ความรู้เรื่องข้อมูลเกี่ยวกับช้าง โดยเฉพาะในวัดป่าอาเจียง บ้านหนองบัว ปัจจุบันได้สร้างศาลา
เอราวัณจ านวนสามชั้น จัดแสดงพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับช้างในพระพุทธศาสนา วิถีชีวิตของชาวกุยที่ยังคงมีอัต
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ลักษณ์และการสืบทอดไว้ให้อนุชนรุ่นหลังศึกษาเล่าเรียน และภายในวัดยังมีแหล่งเรียนรู้ทางด้านการประดิษฐ์
ของใช้ งานศิลปกรรม งานประติมากรรม และแสดงบทบาทหญิงชายของชาวกุยในด้านการท านาและการทอ
ผ้าของสตรีใต้ถุนเรือน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสุสานช้างเพ่ือให้ศึกษาพงศาวลีของช้างในแต่ละตระกูล
นับว่าเป็นความก้าวหน้าของการจัดแสดงข้อมูลช้างทางด้านพันธุกรรมช้างอีกด้วย 

ในปีพุทธศักราช 2549 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้จัดท าโครงการน าช้างคืนถิ่นเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นบ้านเกิดโดยการน าช้างมาเลี้ยงอยู่ภายในหมู่บ้านช้างจ านวน 200 เชือกเพ่ือการสร้างรายได้ให้แก่คน
พ้ืนเมืองและพัฒนาท้องถิ่นต่อเนื่องสืบไปการพัฒนาชุมชนคนเลี้ยงช้างได้รับการสนับสนุนจากหน่วย งานทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนต่อเนื่องมา จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2560 องค์การสวนสัตว์ในพระบรมโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือช่วยเหลือช้างเร่ร่อนที่เป็นปัญหาอยู่ในเมืองใหญ่ในปัจจุบันส่งผลให้ช้างเกิดความเครียดท าร้ายประชาชน
ดังที่เป็นข่าวอยู่บ่อยครั้งและในบางครั้งช้างก็ยังได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรวมไปถึงอาการเจ็บป่วยต่างๆที่
เกิดขึ้นจากการดูแลสุขลักษณะหรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่สอดคล้องกับการด ารงชีวิตของช้างราชูปถัมภ์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดตั้งโครงการคชอาณาจักรจังหวัดสุรินทร์ ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชเสาวนีย์ ในคราวถวายรายงานการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากขององ
การสวนสัตว์โปรดให้มีการดูแลและอนุรักษ์พันธุ์ช้างไทยเนื่องจากถือว่าช้างเป็นสัญลักษณ์ประจ าชาติควรได้รับ
การคุ้มครองและปกป้องให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยขอใช้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่ งชาติดงภูดิน ต าบลกระโพ
อ าเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ประมาณ 3000 ไร่เพ่ือเป็นพ้ืนที่ด าเนินการโดยการจัดท าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
รูปแบบเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นเน้นความเป็นอยู่บนพ้ืนฐานหมู่บ้านช้างเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ิมความสมบูรณ์ของพ้ืนที่ความมั่งคั่งของอาหารช้างเพ่ือการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืนซึ่งปัจจุบันมีช้างเข้าร่วม
โครงการน าช้างคืนถิ่นขององค์การสวนสัตว์เป็นจ านวนทั้งสิ้น 200 เชือก และในปีงบประมาณ 2561 โครงการ
เค้าจะอาณาจักรจังหวัดสุรินทร์มีเป้าหมายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมวัยระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาเพ่ือเป็นสวัสดิการทางสังคมด้านการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งโดยมีเป้าหมาย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนประเภทไปกลับหนึ่งวันตลอดปีงบประมาณจ านวนทั้งสิ้น 15,000 คน
ทั้งนี้การจัดกิจกรรมแผนงานน านักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในโครงการเค้าจะอาณาจักรจังหวัดสุรินทร์เป็นการ
ด าเนินงานที่มุ่งการพัฒนาให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ของโครงการเค้าจะอาณาจักรจังหวัด
สุรินทร์ให้มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกุยได้เรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีภูมิปัญญาตลอดจนวิธีการคล้องช้างป่ารู้จักเครื่องมือที่ใช้ในการของช้างป่าจากค าบอกเล่าของคนใน
ชุมชนที่มีความรู้ด้านการเลี้ยงช้างอันเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นศูนย์รุ่นที่ไม่ได้มีการบันทึกอยู่ในต าราเรียน 

โดยสรุปไม่ว่าจะเป็นโครงการน าช้างพ้ืนถิ่นและโครงการจัดแผนการให้สวัสดิการด้านการศึกษาของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง แต่ก็ยังพบว่า การประกาศพ้ืนที่ให้เป็นวนอุทยานแห่งชาติเพ่ือคุ้มครองสัตว์ป่า 
เช่นช้าง และสัตว์ป่าหายาก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร -ห้วยขาแข้ง เป็นผืนป่า ที่อยู่ภายใต้
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2503 (ปรับปรุง แก้ไขปีพุทธศักราช 2535) ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ที่ส าคัญเพ่ือการคุ้มครองสัตว์ป่า ที่นับวันจะลดจ านวนลงไปเรื่อยๆ กฎหมายฉบับนี้จึงมีความ
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เข้มงวดมากกว่ากฎหมาย ป่าไม้ฉบับอ่ืนๆ โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการโดยตรง คือ 
ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช พ้ืนที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น -เขาใหญ่ (Dong 
Phayayen-KhaoYai Forest Complex) พ้ืนที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ประกอบด้วยพ้ืนที่คุ้มครอง 
(Protected Area) หรือ พ้ืนที่อนุรักษ์ธรรมชาติ จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ อุทยาน แห่งชาติเขาใหญ่ อุทยาน
แห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยาน แห่งชาติตาพระยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ มีเนื้อ
ที่รวมกันทั้งสิ้น 3,845,083.53 ไร่ หรือ 6,152.13 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วน ของจังหวัดสระบุรี 
นครนายก นครราชสีมา ปราจีนบุรี สระแก้ว และบุรีรัมย์ โดยด้านตะวันออกมีอาณาเขตติดต่อกับผืนป่าบัน
ทายฉมอร์ (BanteayChmor) ซึ่งเป็นพ้ืนที่คุ้มครองภูมิทัศน์ (Protected Landscape) ของราชอาณาจักร 
กัมพูชาในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ พ้ืนที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ มีบทบาทส าคัญต่อการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในระดับประเทศ และระดับโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งสงวนระบบนิเวศ
อันหลากหลาย ตั้งแต่ป่าดิบชื้น ป่าดิบเขา และป่าดิบแล้ง ไปจนถึงป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง นอกจากนี้ ยัง
มีทุ่งหญ้ากระจายตัวอยู่ทั่วไป รวมทั้งป่าบนเขาหินปูน และป่าริมล าห้วยล าธาร พ้ืนที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขา
ใหญ่ จึงเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของ ชนิดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์จ านวนมาก ซึ่งหลายชนิดพันธุ์อยู่ในภาวะถูกคุกคาม
หรือ ถูกกดดันจากการพัฒนาของมนุษย์ในรูปแบบต่างๆก็ยังพบว่าการแก้ปัญหาในระดับโลกยังไม่สามารถให้
ความช่วยเหลือแก่ช้างเร่ร่อนและช้างที่อาศัยอยู่ในชุมชนทั้งในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์และในพ้ืนที่อ่ืนของโลก  โดย
การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าที่เขาใหญ่อ าเภอปากช่อง ได้รับการยกย่องให้เป็นสมบัติหนึ่งของชาติไทยและเป็นแหล่ง
มรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งในส่วนภูมิภาคมักจะมีรูปแบบการอนุรักษ์สมบัติของชาติในลักษณะนี้  

แต่ในการส ารวจเบื้องต้น ผู้วิจัยได้พบอีกแหล่งหนึ่งที่มีความพิเศษที่ก็คือ การน าช้างมาคลุกคลีกับ
ชุมชนและ ช้างเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและของชุมชน ช้างเป็นเสมือนพ่ีชายคนโตของตระกูล มีการท า
วงศาคณาญาติของช้างหรือ Family Treeของช้าง ก็คือสุสานช้าง ที่วัดป่าอาเจียง บ้านหนองบัว ต าบลกะโพธิ์ 
อ าเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ จึงเห็นสมควรที่จะน าชุมชนคนเลี้ยงช้างแห่งนี้มาน าเสนอโดยหารูปแบบการ
อนุรักษ์ช้างเพ่ือน าเสนอมรดกโลกทางวัฒนธรรม ตามเกณฑ์การเสนอแหล่งหรือสถานที่ให้เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรมหมายถึงการปฏิบัติการแสดงออกความรู้ทักษะตลอดจนเครื่องมือวัตถุ
สิ่งประดิษฐ์และพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งชุมชนกลุ่มชนหรือในบางกรณีปัจเจกบุคคล
ยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของตน มรดกทางปัญญาก็เป็นวัฒนธรรมซึ่งถ่ายทอดจากคน
รุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง สุดท้ายนี้การจะยกย่องช้างเป็นมรดกโลกทางธรรมชาตินั้นมันต้องใช้ทุนสูงและมันท า
ได้ยาก แสนล าบากที่คนทั่วไปจะเข้าไปมีส่วนร่วม  ส่วนใหญ่ก็เป็นเขตอนุรักษ์และเป็นพ้ืนที่และรัฐบาลดูแล
และจะต้องดูแลทั้งต้นไม้แม่น้ าล าธารและสัตว์อ่ืนๆและในที่สุดก็พบว่ามีข่าวและประเด็นที่สะท้อนจากการ
วิจารณ์ทางสื่อมวลชนก็พบว่าการประกาศเขตอนุรักษ์ที่ใด ช้างมักจะหมดไป เช่น ที่ประเทศแอฟริกาก็มีการ
เอางาช้างไปขายเป็นสินค้า และมีการล่าสัตว์ประเภทอ่ืนๆ ร่วมด้วย ทั้งในกรณีที่ประเทศศรีลังกา อินเดีย 
ปากีสถาน  
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ดังนั้น ผู้วิจัยยังได้ศึกษาจากงานวิจัยของนักวิชาการอัจฉรา  ภาณุรัตน์ (2535) ได้ท าการศึกษาถึง
เส้นทางช้างจังหวัดสุรินทร์ ด าเกิง โถทอง (2554) ศึกษาอัตลักษณ์และการคงอยู่ของชาวกูยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง สุวัฒน์ อินทานนท์ ณิชาภัทร หม้อทอง ภูริศ ภูมิประเทศ ซึ่งได้ท าดุษฎีนิพนธ์เกี่ยวกับช้างในอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขงในด้านวัฒนธรรมวิถีชีวิตประเพณีที่มีรายละเอียดควรค่าแก่การเผยแพร่เพ่ือสืบทอดองค์ความรู้นี้
โดยเฉพาะวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้  ซึ่งองค์การยูเนสโกเริ่มประกาศอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการปก
ปักษ์รักษามรดกวัฒนธรรม ที่จับต้องไม่ได้ (Convention on the Safeguarding of Intangible Cultural 
Heritage) ซึ่งประกอบด้วย เรื่องราวข้อมูลด้านขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นมุขปาฐะและการ
แสดงออกด้านต่างๆรวมถึงวัฒนธรรมด้านภาษา  ศิลปะการแสดง รวมถึงดนตรีการแสดงท่าเต้นร า การร่ายร า 
การแสดงออกในพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและเกี่ยวโยงกับการท างาน แนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมและ
งานเทศกาลต่างๆซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีการปฏิบัติกันอย่างเป็นประจ าประกอบการด ารงชีวิตของชุมชนหรือกลุ่ม
คนแนวปฏิบัติทางสังคม ก าหนดชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ซึ่งสร้างความเป็นอัตลักษณ์ ความเป็น
ตัวตนและความเป็นต่อเนื่องของวิถีชีวิตที่อยู่ในชุมชน การปฏิบัติในพิธีกรรมต่างๆส่วนใหญ่จึงถูกก าหนดและ
ปฏิบัติในช่วงระยะเวลาที่สถานที่ ที่ก าหนดไว้เป็นพิเศษและในบางครั้งอาจจะมีการจ ากัดกลุ่มบุคคลที่สามารถ
เข้าร่วมในแนวปฏิบัติทางสังคมหรือพฤติกรรมนั้นนั้น  

นอกจากนี้ความรู้และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล ซึ่งหมายถึง องค์ความรู้ ความช านาญ 
ทักษะและการปฏิบัติเครื่องหมายแสดงออกที่ชุมชนได้มีการพัฒนาและท าให้อยู่ถาวรมีการปฏิสัมพันธ์กับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งออกมาในรูปแบบของคุณค่า ความเชื่อ พิธีกรรม พิธีการเยียวยารักษาโรค แนว
ปฏิบัติทางสังคมหรือสถาบันและองค์กรทางสังคม เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นเชิงนิเวศวิทยา องค์ความรู้ของชน
พ้ืนเมือง ชาติพันธุ์ ชีวภาพ ชาติพันธุ์พฤกษศาสตร์ ระบบการรักษาโรคแบบดั้งเดิม ต ารับต ารายาสมุนไพร 
พฤติกรรม วิถีการกินอยู่ การถนอมอาหาร ความเชื่อ ศาสตร์อันลึกลับ พิธีการและการเข้าร่วมพิธีทางศาสนา 
พยากรณ์ศาสตร์เรื่องโหราศาสตร์ จักรวาลวิทยา ความเชื่อเกี่ยวกับหมอผีหรือวิธีการ งานช่างฝีมือดั้งเดิมและ
สิ่งประดิษฐ์ของบรรพชนซึ่งเป็นทักษะที่มีความจ าเป็นการสืบทอดองค์ความรู้ของช่างฝีมือจากคนรุ่นหลัง
ภายในชุมชนเหล่านี้จัดว่าเป็นกรอบแนวคิดของวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้  
 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

ด้วยเหตุนี้ในชุมชนคนเลี้ยงช้างจึงมีองค์ความรู้หลากหลายสาขาวิชาและขนบประเพณี ความเชื่อที่แฝง
อยู่ในชิ้นงานรวมทั้งคุณค่าในส่วนที่มองไม่เห็นหรือจับต้องไม่ได้รวมอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น จึงเป็นสาระส าคัญที่ต้อง
สืบทอดควบคู่ไปกับการด าเนินงานอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและพ้ืนที่ช้างเลี้ยงในเขตชาวกุยเลี้ยง
ช้าง จากองค์ความรู้ที่นักวิจัยได้ท าการศึกษานั้นส่วนใหญ่น าเสนอเป็นรูปเอกสารโดยช้างสุรินทร์เฉพาะด้าน
วัฒนธรรมยังไม่ปรากฏว่าจะมีผู้ใดมาวิจัยด้านธรรมชาติของช้างสุรินทร์ด้วยเหตุนี้จึงเห็นว่าองค์ความรู้จาก
งานวิจัยหลายหลายชิ้นที่มีการวิจัยมาก่อน เป็นองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมของชาวสุรินทร์ค่อนข้างจะสมบูรณ์
กว่าที่ อ่ืน จึงสมควรด าเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง คชศาสตร์ : รูปแบบการอนุรักษ์ช้างไทยเป็นมรดกทาง
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วัฒนธรรม และพัฒนาผลที่เกิดจากงานวิจัยให้สามารถขับเคลื่อนสังคมไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในการนี้ผู้วิจัยจึง
จัดการประชุมเสวนาและการมีส่วนร่วมในการจัดการชุมชนคนเลี้ยงช้างและวัดป่าอาเจียงเป็นศูนย์กลางสู่การ
เสนอให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมเพ่ือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับด้ านกระบวนการศึกษาวิจัยที่เป็น
ประโยชน์ต่อวงการการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับงานสร้างสรรค์พิพิธภัณฑ์เพ่ือการจัดการองค์
ความรู้ในท้องถิ่นในต่างพ้ืนที่ได้กระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานด้านการศึกษาหน่วยงานด้านการ
ท่องเที่ยวด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์มาร่วมกันใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพ่ือน าไปวางแผน
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมในชนบทให้เกิดความยั่งยืนต่อไปและได้รูปแบบการ
ศึกษาวิจัยของชุมชนที่มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณค่าทางสังคมเพ่ือสร้างเศรษฐกิจในชุมชนไปสู่การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ในวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันศาสนาเพ่อเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาเพ่ือริเริ่มการพัฒนาข้อเสนแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยในโอกาสต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ในช่วงการฟ้ืนฟูเมือง สภาพ
เศรษฐกิจการค้าของเมืองล าพูนในยุคหลัง รวมทั้งประวัติความเป็นมา ลักษณะทางศิลปะ สถาปัตยกรรม 
ตลอดจนคุณค่าและสภาพปัญหาของอาคารเก่าย่านถนนอินทยงยศ เพื่อเสนอรูปแบบวิธีการอนุรักษ์และพัฒนา
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมย่านอาคารเก่าถนนอินทยงยศให้เกิดคุณค่าและประโยชน์ ซึ่งเป็นการศึกษาภาคเอกสารและ
ภาคสนาม ใช้การสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้างและแบบส ารวจทางกายภาพในการรวบรวมข้อมูลด้าน
ประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมของย่าน ตลอดจนความเห็นจากภาคประชาชนนักวิชาการและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่าย่านอาคารเก่าถนนอินทยงยศเป็นย่านประวัติศาสตร์ของเมือง ซึ่งประกอบไปด้วย
กลุ่มอาคารเก่าที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม แต่เนื่องจากการขยายตัวสู่ความเป็น
เมือง จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน อาคารบางหลังไม่ได้รับการดูแลรักษา บ้างถูกปรับเปลี่ยน
การใช้งาน ส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์และคุณค่าทางประวัติศาสตร์ จึงควรมีแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนา
ย่านอาคารเก่านี้ให้มีความเหมาะสมกับสภาพวิถีชีวิตในปัจจุบัน และมีความสอดคล้องกับพ้ืนที่ เพ่ือรักษา
คุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนสืบไป 

 
ค าส าคัญ: ภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์, ภูมิทัศน์วัฒนธรรม, ย่านประวัติศาสตร์ 
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Abstract 

The research objects to study the historical background of urban restoration and 
economy of Lamphun inpost historical period including history, art and architectural styles, 
values and problems of old buildings zone on Inthayongyot road, to provide cultural 
landscape conservation and development models of the zone for increasing historical 
values and advantages. The study uses both documentary and fieldwork study by employing 
structured interview and observation to gather information of history, cultural heritage, and 
also point of view from residents, specialists and related persons. The study found that this 
zone is a historical area of the city, it is a group of buildings which refer to way of life and 
cultural heritage values. However, because of urbanization, land use was changed. This 
makes some buildings were abandoned and used for the various purposes which effect the 
devaluation on city landscape and history. So, the conservation and development models 
that suit with contemporary lifestyle and also with the area should be applied to solve the 
problems.  

 
Key Words: Historic Urban Landscape, Cultural Landscape, Historic District 
 
บทน า (Introduction) 

ชุมชนหรือย่านที่อยู่อาศัยดั้งเดิมเสมือนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า มีวิวัฒนาการของชุมชนที่
ยาวนาน มีเรื่องราวและความส าคัญเชิงประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ ด้านวิถีการอยู่อาศัยมี
วัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่ครั้งในอดีต รูปแบบของอาคารที่อยู่อาศัยเป็นลักษณะทางสถาปัตยกรรม
และสิ่งก่อสร้างที่มีเอกลักษณ์สามารถบอกเล่าเรื่องราวความรุ่งเรืองในยุคอดีต ชุมชนหรือย่านที่อยู่อาศัยเหล่านี้
จึงมีคุณค่าท้ังในเชิงประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และมรดกทางวัฒนธรรม3 
 ล าพูนเป็นเมืองที่รุ่งเรืองไปด้วยศิลปวัฒนธรรมที่เก่าแก่สืบทอดมาแต่ครั้งอดีต มีประวัติศาสตร์อัน
ยาวนานกว่าพันปีในที่ราบแอ่งเชียงใหม่-ล าพูน มีมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ที่ตั้งอยู่ทั้งในเขต
ชุมชนเมืองและโดยรอบเมืองเป็นจ านวนมาก อาทิ ศาสนาสถาน โบราณสถาน อาคารที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์  โดยย่านถนนอินทยงยศถือเป็นย่านประวัติศาสตร์ที่ส าคัญแห่งหนึ่งของเมือง เนื่องจากถนนเส้น
นี้ตัดผ่านใจกลางพ้ืนที่เขตเมืองเก่าล าพูน และเป็นถนนสายที่มีความส าคัญมาตั้งแต่อดีต กล่าวคือเมื่อราวปี 

                                                           
3 การเคหะแห่งชาต.ิ (2558). โครงการศึกษาพัฒนาเมืองในบริบทการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนที่มีคุณคา่.การประชุมสัมมนา. 
เชียงใหม ่
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พ.ศ. 1700-1835 เมื่อศาสนาพุทธในนครหริภุญไชยเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด4 นครหริภุญไชยได้ยึดเป็นแกนหลัก
ในแนวเหนือใต้เป็นทางสัญจรของกษัตริย์คือถนนจากประตูช้างสีด้านทิศเหนือจนถึงกลางเมือง5 

หลังจากถูกยึดครองโดยพม่าตั้งแต่ พ.ศ. 2100-2325 เมืองล าพูนได้ถูกฟ้ืนฟูขึ้นมาอีกครั้งในปี พ.ศ. 
23486โดยพระเจ้ากาวิละและกลุ่มเครือญาติได้ด าเนินการกวาดต้อน และรวบรวมผู้คนจากเมืองทางตอนบน 
เช่น เมืองยอง เมืองยู้ เมืองหลวย เชียงตุง เป็นต้น โดยผู้คนส่วนใหญ่ที่เข้ามาอาศัยและตั้งถิ่นฐานในเมืองล าพูน
เป็นผู้คนจากเมืองยอง เมืองล าพูนจึงตกอยู่ในฐานะเมืองประเทศราชของอาณาจักรไทยมาโดยตลอด จนถึงยุค
ที่เป็นจุดเปลี่ยนครั้งส าคัญในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เกิดการ
ปฏิรูปการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการรวมอ านาจการปกครอง โดยทรงยกเลิกการจัด
ระเบียบการปกครองแบบเดิมที่แบ่งหัวเมืองเป็นเมืองประเทศราช เป็นการใช้ระบบมณฑลเทศาภิบาล ในปี 
พ.ศ. 2438 ด้วยสาเหตุมาจากนโยบายการรวมศูนย์กลางอ านาจท าให้เจ้าเมืองและกลุ่มเจ้านายถูกลดบทบาท
และสูญเสียผลประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่เคยได้รับมาแต่เดิม โดยเฉพาะการให้สัมปทานป่าไม้แก่ชาวต่างชาติ
และการจัดเก็บภาษี จึงท าให้สร้างความไม่พอใจแก่เจ้าเมือง ประกอบกับอิทธิพลและบทบาทของชาวอังกฤษ
ขยายตัวเข้ามาในดินแดนล้านนาได้สร้างความกังวลให้กับรัฐบาลกรุงเทพฯ เป็นเหตุให้รัฐบาลสยามเข้า
แทรกแซงกิจการภายในของเมืองประเทศราชเพ่ือรักษาอ านาจอธิราชของตนเอง พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้รีบด าเนินการเพื่อผนวกดินแดนล้านนาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรสยาม 
โดยเฉพาะเมืองล าพูน ทรงถือโอกาสหลังการถึงแก่พิราลัยของเจ้าเหมพินธุไพจิตร เจ้าหลวงล าดับที่ 8 พ.ศ. 
2438 ท าการปฏิรูปการปกครองเมืองล าพูนก่อน ตามบันทึกในเอกสารรัฐบาลกรุงเทพฯ ระบุว่า “เมืองล าพูน
เป็นเมืองขนาดเล็ก จัดการได้ง่าย แลว่าถ้าจัดการเมืองล าพูนเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้ามีโอกาสก็จะท าเมือง
เชียงใหม่ เมืองนครล าปาง แล้วจะได้เอาอย่างเมืองนครล าพูนใช้ต่อไป”7 ในสมัยของเจ้าอินทยงยศโชติ เจ้า
หลวงล าดับที่ 9 โดยมีพระยาศรีสหเทพเป็นข้าหลวงเมืองล าพูนเป็นผู้ก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎระเบียบจาก
ทางรัฐบาลกลางและจัดราชการเมืองล าพูนเสียใหม่ โดยการแบ่งเขตการปกครองเมืองล าพูนออกเป็น 2 แขวง 
คือ แขวงในเมืองนอกเมืองล าพูน และแขวงเมืองลี้ อีกทั้งยังมีการตัดและบูรณะถนนจากเมืองล าพูนถึง
เชียงใหม่ และจากตัวเมืองล าพูนถึงป่าซางเพ่ือให้ราษฎรใช้สัญจรไปมาได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งหลังจากพลตรี 
มหาอ ามาตย์โทเจ้าจักรค าขจรศักดิ์ถึงแก่พิราลัยเมื่อ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486 รัฐบาลกรุงเทพฯ ก็ไม่ได้แต่งตั้ง

                                                           
4 เพนธ์ฮันส.์ (2557). ล้านนาไทย (พิมพ์ครั้งท่ี 1). เชียงใหม:่ทิพย์เนตรการพมิพ์.  
5 วิฑูรย์ เหลยีวรุ่งเรือง. (2544). สถาปัตยกรรมล าพูน (พิมพ์ครั้งท่ี 1). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 
6 แสวง มาละแซม. (2552). เมืองล าพูน: การเข้าสู่ศูนย์อ านาจ การค้าและประชากร พ.ศ. 2370-2464. ใน (ไพโรจน์ ไชยเมือง
ช่ืน และภูเดช แสนสา). หมุดหมายประวัตศิาสตรล์้านนา (พิมพ์ครั้งที่ 1 หน้า 109-131). กรุงเทพฯ:โอ. เอส. พริ้นติ้งเฮ้าส.์ 
7 หจช., ร.5 ม.58/188 เรื่อง การจัดการเมืองล าพูน วันท่ี 5, 6 กุมภาพันธ์ ร.ศ.114,อ้างในแสวง มาละแซม.(2552). เมือง
ล าพูน: การเข้าสู่ศูนย์อ านาจ การค้าและประชากร พ.ศ. 2370-2464. ใน (ไพโรจน์ ไชยเมืองช่ืน และภูเดช แสนสา). หมุด
หมายประวัติศาสตร์ล้านนา (พิมพ์ครั้งท่ี 1 หน้า 109-131). กรุงเทพฯ:โอ. เอส. พริ้นติ้งเฮา้ส.์ 
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ให้ผู้ใดเป็นเจ้าเมืองอีก จนยกเลิกต าแหน่งเจ้าเมืองไปในที่สุด ล าพูนจึงมีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย
นับตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบัน  

ด้านเศรษฐกิจการค้า อันเนื่องมาจากเมืองล าพูนตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าทางบกที่ส าคัญมาตั้ งแต่อดีต 
ผู้คนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งพ่อค้าในท้องถิ่น และพ่อค้าทางไกลเดินทางผ่านไปมาอยู่เป็นประจ า มี
เส้นทางการค้าที่สามารถเชื่อมโยงกับเส้นทางการค้าหลักท่ีส าคัญจากต้าหลี่ ซือเหมา คุนหมิง และจีนทางตอน
ใต้8ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2425 คาร์ล บอค (Carl Bock) นักส ารวจทางธรรมชาติวิทยาชาวนอร์เวย์ เดินทาง
มาถึงล าปาง เดินทางข้ามดอยขุนตานมาถึงเมืองล าพูนพบกลุ่มพ่อค้าเงี้ยวคุมขบวนวัวต่าง ม้าต่าง บรรทุกสินค้า
ประเภทหมาก พริกข้ีหนู พริกชี้ฟ้าไปขายที่เมืองล าปาง และเมื่อเดินทางใกล้ถึงตัวเมืองล าพูน พบพ่อค้าชาวจีน
ฮ่อ ใช้ม้า ลา และล่อขนสินค้าจากจีนลงมาทางตอนใต้มาขายที่เชียงใหม่ ล าพูน และล าปาง และยังพบขบวน
วัวต่าง ม้าต่างราว 200-300 ตัว บรรทุกสินค้าหลายชนิดมาเต็มต่าง นอกจากนั้นเมืองล าพูนยังตั้งอยู่ในแอ่งที่
ราบเดียวกับเชียงใหม่ การเดินทางเข้าสู่เมืองเชียงใหม่จึงสะดวก ใช้เวลาน้อย พ่อค้าทั้งจากใกล้และไกลจึง
เดินทางจากเชียงใหม่ผ่านเข้าออกเมืองล าพูนอยู่เป็นประจ า ท าให้คนเมืองล าพูนมีโอกาสได้พบ ได้ซื้อขาย 
แลกเปลี่ยนสินค้ากับพ่อค้าที่มาจากต่างบ้านต่างเมืองที่เดินทางผ่านและแวะพักอยู่เป็นประจ า ท าให้เกิดชุมชน
ทางการค้าท้องถิ่นท้ังทางบกและทางน้ า9 

หลังจากรัฐบาลกลางได้สร้างทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ถูกตัดผ่านดอยขุนตานถึงเชียงใหม่ในปี พ .ศ. 
246410 เส้นทางการค้าทางบกและทางน้ าจึงถูกลดความส าคัญลงไป ซึ่งแต่เดิมการค้าทางเรือในแม่น้ าปิงมี
ความส าคัญมาก พบว่ามีเรือสินค้านับร้อยล าขนส่งสินค้าระหว่างเชียงใหม่ ล าพูน สบทา ปากบ่อง เวียงหนอง
ล่อง วังสะแกง สบลี้ ดอยเต่า ลงไปถึงปากน้ าโพ ชุมชนการค้าแถบป่าซางซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองล าพูน 
จึงเป็นศูนย์กลางการค้าผ้าที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่งคู่กับสันก าแพงในเขตเมืองเชียงใหม่หลังจากทางรถไฟสร้างเสร็จ
ท าให้ย่านการค้าเปลี่ยนไป เพราะการขนส่งสินค้าทางรถไฟสามารถขนถ่ายได้ทีละมากๆ ทั้งยังรวดเร็วกว่าทาง
เรือ การค้าจึงกระจายตัวไปในแถบบ้านป่าซางมากข้ึน รวมไปถึงตัวเมืองล าพูนทั้งบริเวณถนนเจริญราษฎ์ ถนน
เจริญตา ถนนมุกดา โดยเฉพาะบริเวณถนนอินทยงยศ ที่ปรากฏอาคารร้านค้าอันเป็นผลมาจากการขยายตัว
ทางการค้าจึงท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบทั้งระบบเศรษฐกิจและวิถีชีวิตจากเดิมที่เคยมุ่งการผลิตเพ่ือให้พอ
อยู่พอกินเป็นหลัก ต้องปรับเปลี่ยนเป็นการค้า ในระยะนี้เองเริ่มมีพ่อค้าชาวจีนเข้ามาตั้งบ้านเรือนเพ่ือท า
การค้าขายในย่านถนนอินทยงยศ ท าให้มีพ่อค้าชาวนามาซื้อขายสินค้าและน ากลับไปขายในท้องถิ่นของตนเอง 
เนื่องมาจากความแตกต่างทางด้านนิเวศวิทยา การเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติและลักษณะความช านาญ
เฉพาะทางชาติพันธุ์ น าไปสู่การค้าขายแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชน ท าให้เกิดระบบเศรษฐกิจแบบพ่ึงพาซึ่งกัน

                                                           
8 แสวง มาละแซม.(2552). เมืองล าพูน :การเข้าสู่ศูนย์อ านาจ การคา้และประชากร พ.ศ. 2370-2464. ใน (ไพโรจน์ ไชยเมือง
ช่ืน และภูเดช แสนสา). หมุดหมายประวัตศิาสตรล์้านนา (พิมพ์ครั้งที่ 1 หน้า 109-131). กรุงเทพฯ:โอ. เอส. พริ้นติ้งเฮ้าส.์ 
9 เรื่องเดียวกัน, หน้า 124.  
10 แสวง มาละแซม.(2549). เกิดอะไรขึ้นเมื่อ 200 ปี เมืองล าพูน (พิมพ์ครั้งท่ี 1). ล าพูน: องค์การหริหารส่วนจังหวัดล าพูน. 
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และกัน เมืองจึงก่อตั้งขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนค้าขาย11 เมืองล าพูนหลังจากเข้าสู่ยุคที่เกิดการ
ขยายตัวทางการค้าจากหลากหลายแห่ง มีการน าเข้าสินค้าจากกรุงเทพฯ และเชียงใหม่การสร้างอาคารร้านค้า
ในบริเวณที่เป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าจึงมีความจ าเป็นอย่างมากเพ่ือรองรับการขยายตัวทางการค้าขายที่
เกิดข้ึน 

ถนนอินทยงยศจึงเป็นถนนแห่งหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลด้านการค้าขายมาโดยตลอด เนื่องจากตั้งอยู่ใจ
กลางเมืองที่สามารถเชื่อมต่อไปยังเมืองต่างๆ โดยรอบได้สะดวกและรวดเร็ว ปัจจุบันถนนอินทยงยศ เป็นถนน
ที่พาดผ่านใจกลางเขตเมืองเก่าของล าพูน ติดกับประตูหลังวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร มีความยาวตั้งแต่
ประตูเมืองทางทิศเหนือ (ประตูช้างสี) จนถึงประตูทางทิศใต้ (ประตูลี้) ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร  ชื่อ
ถนนแห่งนี้ตั้งขึ้นในสมัย พลตรีมหาอ ามาตย์โท เจ้าจักรค าขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองเมืองล าพูนองค์สุดท้าย (ล าดับที่ 
10) โดยใช้ชื่อตามนามของเจ้าผู้ครองเมืองล าพูนล าดับที่ 9 คือเจ้าอินทยงยศโชติ เพ่ือเป็นเกียรติแก่ผู้ที่มี
บทบาทส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลของล าพูน ซึ่งในสมัยดังกล่าวเมืองล าพูน
มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการปกครองมากมายเช่น มีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 เขต มีการตัด
ถนนหลายเส้นเพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร มีการส ามะโนประชากรขึ้นเป็นครั้งแรกในเมืองล าพูน เป็นต้น 

 อย่างไรก็ตาม จังหวัดล าพูนในปัจจุบันนับได้ว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาอย่าง
ไร้ทิศทาง กล่าวคือจังหวัดล าพูนถูกจัดให้มีหน้าที่เป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และท า
หน้าที่เป็นเมืองแฝดที่มีหน้าที่สนับสนุนการเจริญเติบโตของจังหวัดเชียงใหม่ในด้านของการเป็นเมืองที่พักของ
แรงงาน จากปัจจัยดังกล่าวนี้ท าให้จังหวัดล าพูนมีการขยายตัวของการเป็นเมืองในระดับสูง ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบต่างๆ อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตตัวเมืองโบราณ 
ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อการอนุรักษ์โบราณสถาน หรือกลุ่มอาคารที่มีคุณค่าในเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม 
หรือแม้แต่สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นดั้งเดิมของเมือง12 อีกทั้งความเปลี่ยนแปลงนั้นยังส่งผลกระทบทางลบต่อ
เอกลักษณ์เฉพาะคน และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ส่งผลให้อาคารที่อยู่บริเวณโดยรอบถนนอินทยงยศนั้น บาง
หลังไม่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมให้คงสภาพ ส่วนบางหลังได้รับการปรับปรุงให้เกิดความคงสภาพแล้วนั้นยัง
ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการที่ควรจะเป็น ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของย่านประวัติศาสตร์ ไม่
สามารถท าให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญกับพ้ืนที่ได้ อีกทั้งการปรับเปลี่ยนหน้าที่ใช้สอยของ
อาคารที่เกินความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับลักษณะโครงสร้างของอาคารส่งผลท าให้อาคารเสื่อมสลายเร็วขึ้น 
ซึ่งสืบเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนอาคารเพ่ือตอบสนองการค้าขายเชิงพาณิชย์ที่ต้องใช้สื่อโฆษณาที่เป็น
โครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ปิดบริเวณหน้าอาคารร้านค้า หรือแม้กระทั่งการทาสีอาคารขึ้นมาใหม่ที่มีสีสัน
ฉูดฉาดจนเกินไปโดยไม่ค านึงภาพลักษณ์ของอาคารเก่าที่มีผลต่อภูมิทัศน์โดยรวมของย่านในเขตเมืองโบราณ

                                                           
11 รัตนาพร เศรษฐกุล. (2542). ล้านนาในอดีต. การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “100 ปี แห่งการเปลี่ยนแปลงของล้านนา (พ.ศ. 
2442-2542)”. เชียงใหม:่ มหาวิทยาลัยพายัพ. 
12 อัจฉรา วัฒนภญิโญ. (2553). กระบวนการทางผังเมืองในการอนุรักษ์เมืองโบราณล าพูน.เชียงใหม:่ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 
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ล าพูน ท าให้ขาดความงดงามและไม่เกี่ยวโยงกับบริบททางประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่ ซึ่งสืบเนื่องมาจากการ
พัฒนาเมืองที่ยังไม่สอดคล้องกับภูมิทัศน์ของลักษณะเมืองอยู่นั่นเอง 

ด้วยความตระหนักถึงสภาพปัญหาในมรดกทางวัฒนธรรมที่กล่าวมานี้ ผู้ศึกษาจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะ
ท าการศึกษาบริบททางประวัติศาสตร์ สังคม และมรดกทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะกลุ่มอาคารเก่าบริเวณย่าน
ถนนอินทยงศ ในเขตเทศบาลเมืองล าพูน รวมทั้งศึกษาถึงสภาพปัญหาการจัดการในปัจจุบัน น าไปสู่การเสนอ
รูปแบบ วิธีการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิทัศน์วัฒนธรรมของย่านอาคารเก่าถนนอินทยงยศให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพ่ือสามารถต่อยอดให้เกิดเป็นพ้ืนที่เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดล าพูน อีกทั้งยังก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน เกิดเป็นรายได้ทางเศรษฐกิจบนพ้ืนที่ รวมทั้งเป็นการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว
ภายใต้กรอบแนวคิดของการอนุรักษ์ ทั้งนี้ก็เพ่ือให้ชุมชนในย่านยังสามารถรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ตนให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป 
 
ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 
 วิทยานิพนธ์เรื่อง “การอนุรักษ์และพัฒนาภูมิทัศน์วัฒนธรรม ย่านอาคารเก่าถนนอินทยงยศ ในเขต
เทศบาลเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการศึกษาใน
รูปแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary Research)  และน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 
(Descriptive Research) โดยมีขั้นตอนและวิธีการศึกษา ดังนี้ 

1. การศึกษาภาคเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎี 
เป็นขั้นตอนการศึกษาภาคเอกสาร เพื่อทบทวนสถานภาพความรู้เกี่ยวกับบริบททางประวัติศาสตร์ของ

เมืองล าพูนในยุคหลัง และการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจและการค้าของ เมือง
ล าพูนในยุคหลัง รวมถึงรูปแบบอาคารสถาปัตยกรรมและบ้านเรือนที่ได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศ ประกอบ
กับการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 
น ามาเรียบเรียง จัดระเบียบเพื่อน าไปวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

2. การศึกษาประวัติความเป็นมาของชุมชนย่านถนนอินทยงยศ 
เป็นขั้นตอนการศึกษาถึงประวัติความเป็นมาของชุมชนย่านถนนอินทยงยศ กลุ่มอาคารเก่า บริบท

ทางด้านสิ่งแวดล้อม และลักษณะทางศิลปะสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม โดย
ท าการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการส ารวจทางกายภาพและการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) 
จากกลุ่มตัวอย่าง (Sample) ซึ่งได้มาจากการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบจงใจ (Purposive Sampling) เพ่ือให้
ได้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ สภาพการใช้ประโยชน์ของอาคารทั้งในอดีตจนถึง
ปัจจุบัน ตลอดจนสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์อาคารและการพัฒนาภูมิทัศน์ย่านดังกล่าวให้เกิด
เป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.1.1) ประชากร (Population) ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ อาคารเก่าย่านถนนอินทยง

ยศ ในเขตเทศบาลเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน และผู้ที่เก่ียวข้อง 
  2.1 .2 ) กลุ่ มตั วอย่ า ง  (Sample) กลุ่ ม ตั วอย่ างใน การศึ กษ าครั้ งนี้ 

ประกอบด้วย ประชาชน นักวิชาการ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเขตเทศบาลเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ที่
สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับย่านอาคารเก่าถนนอินทยงยศ รวมถึงให้ค าปรึกษาแนวทางในการจัดการได้ โดยใช้
วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบจงใจ (Purposive Sampling) 

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ใช้เครื่องมือในการเก็บและรวบรวมข้อมูล คือ 

 2.2.1) แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง (Interview) ใช้สัมภาษณ์เนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้อง
กับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของย่าน ตลอดจนกระบวนการจัดการย่าน
อาคารเก่าถนนอินทยงยศ โดยเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์นี้จะใช้ในการสัมภาษณ์ ผู้อาวุโสที่อาศัยอยู่ในย่านนี้มา
แต่เดิม เจ้าของเรือนร้านค้าในย่าน ผู้ประกอบการ หน่วยงานหรือองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการ
พ้ืนที่ในย่าน และนักวิชาการท่ีเกี่ยวข้องด้านการอนุรักษ์และการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม 

2.2.2) แบบส ารวจทางกายภาพ (Observation Physical Measurement) เป็นการศึกษา
และส ารวจพ้ืนที่บริเวณโดยรอบย่านถนนอินทยงยศ จังหวัดล าพูน โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงการส ารวจ และจด
บันทึกข้อมูลลงในแบบส ารวจทางกายภาพ 
 2.3 การเก็บข้อมูล  

  2.3.1) การเก็บข้อมูลภาคเอกสาร (Document Study) เป็นการค้นคว้าทบทวนวรรณกรรม
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สภาพชุมชน วัฒนธรรมของย่านถนนอินทยงยศตลอดจนแนวคิดและทฤษฎี
ด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม และการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนา จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ เพ่ือศึกษาค้นคว้าและน าข้อมูลที่ได้ไปด าเนินการจัดท าวิทยานิพนธ์ 

2.3.2) การเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) ใช้การสัมภาษณ์ เพ่ือท าการศึกษาและ
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของย่าน ตลอดจนสภาพ
ปัญหา และกระบวนการจัดการย่านถนนอินทยงยศ โดยใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้น เพ่ือให้ทราบและตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลภาคเอกสาร 

 
3. การศึกษาเพื่อหารูปแบบและวิธีการในการจัดการเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาย่านอาคารเก่าถนน

อินทยงยศ โดยมีขั้นตอนตามล าดับดังนี้ 
3.1 การศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากชุมชน ผู้ประกอบการ เจ้าของอาคาร และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง รวมทั้งนักวิชาการด้านการอนุรักษ์และจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมี
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โครงสร้าง (Structured Interview) โดยการสุ่มแบบจงใจ (Purposive Sampling) เพ่ือให้ทราบถึงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิทัศน์วัฒนธรรม ย่านอาคารเก่าถนนอินทยงยศ 

3.2 เป็นการวิเคราะห์เพ่ือหารูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการเพ่ืออนุรักษ์และพัฒนาภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรม ย่านอาคารเก่าถนนอินทยงยศ ซึ่งผู้ศึกษาได้น าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนใน
ย่านและนักวิชาการ รวมทั้งแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับผลของการศึกษาคุณค่า สภาพปัญหา 
ศักยภาพความพร้อมในด้านต่างๆ ท าการพิจารณาและวิเคราะห์เพ่ือเสนอรูปแบบและวิธีการจัดการเพ่ือนุรักษ์
และพัฒนาภูมิทัศน์วัฒนธรรม ย่านอาคารเก่าถนนอินทยงยศ ในเขตเทศบาลเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ให้เกิด
เป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของย่านต่อไป 
 
ผลการศึกษา (Result) 

ปัจจุบัน ย่านแห่งนี้ได้ปรากฏร่องรอยของการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมที่เคย
เจริญรุ่งเรืองมาก่อนเมื่อครั้งอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมตลอดสอง
ข้างทางถนนอินทยงยศ ที่มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปะ ทั้ งอาคารเกี่ยวข้องกับศาสนา สถานที่
ราชการ คุ้มเจ้านาย อาคารพาณิชย์กรรมประเภทธนาคาร รวมไปถึงเรือนร้านค้าจ านวนมากท่ีตั้งอยู่ตลอดสอง
บริเวณย่าน ด้านรูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นแบบตะวันตกและจีนน ามาผสมผสานจนเกิดเป็นลักษณะเด่น แสดง
ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของการรับเอาวัฒนธรรมต่างถิ่นเข้ามาในพ้ืนที่ ซึ่งในช่วงเวลานั้นมีวิวัฒนาการเกี่ยวกับ
รูปแบบและแนวคิดจากกรุงเทพฯ เป็นหลัก ไม่ว่าจะด้วยพันธะทางราชการหรือการน าเข้ามาของมิชชันนารีเอง
ก็ตาม โดยอาคารเก่าเหล่านี้มีอายุประมาณ 60-70 ปี สร้างขึ้นในช่วง พ.ศ. 2490-2500 สามารถแบ่งแยกได้ 4 
ประเภท ได้แก่ 

1. อาคารทางพาณิชย์กรรม แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
1.1 อาคารพาณิชย์แบบก่ออิฐฉาบปูน เป็นอาคารพาณิชย์ที่มีสัดส่วนและรูปแบบที่เป็นสากล มีทั้งชั้น

เดียวและสองชั้น ส่วนมากเป็นแบบสองชั้น หลังคาทรงปั้นหยา มีระเบียงชั้นบนประดับตกแต่ง
ราวระเบียงเป็นลวดลายเครือเถา ลายเรขาคณิต นับว่าเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กยุคแรกของ
ล าพูน เช่น อาคารอินทพาณิชย์ 1 อาคารธนาคารอิสลาม เป็นต้น 

1.2 อาคารพาณิชย์ประเภทตึกแถว มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งในยุคแรกของตึกแถวเป็นการพัฒนาของ
มาตรฐานการก่อสร้าง วัสดุใช้ศิลาแลง อิฐ อิฐบล็อก และคอนกรีต ที่สามารถก่อสร้างได้แข็งแรง
และรวดเร็ว แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1. เป็นตึกแถวที่ไม่มีระเบียงด้านหน้า สถาปัตยกรรม
สมัยใหม่ที่เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีก่อสร้างเป็นคอนกรีตและมีส่วนตกแต่งที่แปลกตา เช่น 
อาคารอินทพานิช 2 ที่ เป็นสถาปัตยกรรมแบบ Post War Era เป็นต้น 2. เป็นตึกแถวที่มีราว
ระเบียงชั้นบน ตกแต่งราวระเบียงด้วยลวดลายเครือเถาและเรขาคณิตแบบช่างชาวจีน เช่น 
อาคารบ้านเลขที่  23 (ธนาคารอิสลาม) อาคารตึกแถว 9 คูหาบริเวณหน้าวัดศรีบุญเรือง อาคาร
อินทพานิช 8 เป็นต้น  
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1.3 อาคารตึกแถวสมัยใหม่ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2-4 ชั้น รูปแบบมักได้รับอิทธิพลมาจาก
ย่านการค้าของเมืองเชียงใหม่ มีรูปแบบที่หลากหลายโดยการก าหนดรูปแบบจากผู้ออกแบบและ
รับเหมาที่น าเอาความหมายสัญลักษณ์เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอาคาร เช่น ร้านชมพูนุช ร้าน
พิกุล เป็นต้น 

2. อาคารประเภทธนาคารเป็นอาคารจะค่อนข้างสูงใหญ่ เนื่องจากมีการลงทุนในการออกแบบและ
ก่อสร้างค่อนข้างสูง ท าให้สถาปัตยกรรมที่ออกมามีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถจดจ า
ได้ง่าย กล่าวได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมเชิงสัญลักษณ์ อาทิ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออมสิน ธนาคาร
นครหลวงไทย (ปัจจุบันร้าง)  

3. สถานที่ราชการ คือ อาคารที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้ในงานด้านการปกครอง เป็นสัญลักษณ์อ านาจใหม่ของ
การปกครองที่เข้ามาแทนที่อ านาจเก่าของเจ้าเมือง เช่น ศาลากลางจังหวัดล าพูน ซึ่งแต่เดิมเคยเป็นคุ้ม
หลวงเจ้าอินทยงยศโชติ เป็นต้น 
ดังนั้นย่านอาคารเก่าถนนอินทยงยศนี้จึงถือได้ว่าเป็นหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ของเมืองล าพูนที่

เปรียบเสมือนภาพสะท้อนถึงพัฒนาการของเมือง การปกครองกิจการด้านการค้าขาย วิถีชีวิตความเป็นอยู่
ในช่วงนั้นๆ ผ่านลักษณะของอาคารสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เป็นผลผลิต
ของการแพร่กระจายของวัฒนธรรมต่างถิ่นเข้าในท้องถิ่นเดิม 
 
สรุปและอภิปรายผล (Discussion and Conclusion) 

ปัจจุบันย่านอาคารเก่าถนนอินทยงยศนี้เป็นพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาอย่างไร้ทิศทาง จึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องหาแนวทางในการอนุรักษ์เพ่ือคงสภาพอาคารเก่าไม่ให้เสื่อมสภาพลงไปกว่าเดิม รวมทั้ง
พัฒนาภูมิทัศน์ภายในย่านให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมสัมพันธ์กับบริบทของสังคมปัจจุบันโดยให้อยู่บน
พ้ืนฐานของการอนุรักษ์ โดยพ้ืนที่ดังกล่าวนี้ได้ปรากฏร่องรอยของการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมและมรดกทาง
วัฒนธรรมที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อนเมื่อครั้งอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของ
อาคารบ้านเรือนตลอดสองฟากถนนอินทยงยศที่ได้รับรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกและจีนน ามา
ประยุกต์จนเกิดเป็นลักษณะเด่น แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของการรับเอาวัฒนธรรมต่างถิ่นเข้ามาในพ้ืนที่ 
ซึ่งในช่วงเวลานั้นมีวิวัฒนาการมากในยุคที่มีการติดต่อค้าขายกับกรุงเทพฯและเชียงใหม่ โดยอาคารเก่าเหล่านี้
มีอายุประมาณ 60-70 ปี สร้างขึ้นในช่วงราว พ.ศ. 2490-2500 จึงท าให้อาคารเหล่านี้มีลักษณะเป็นเรือน
ร้านค้าเก่าทั้งแบบชั้นเดียวและสองชั้น และยังพบอาคารพาณิชย์ประเภทตึกแถวสมัยใหม่ที่ยังคงความงดงาม
ทั้งด้านโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่หาชมได้ยาก นอกจากนั้นยังพบลวดลายประดับตกแต่งที่ได้ประยุกต์
ผสมผสานให้เข้ากับลักษณะของท้องถิ่นตนเองได้อย่างลงตัว จากสภาพการณ์ปัจจุบันนั้นพบว่า อาคารที่อยู่
บริเวณโดยรอบถนนอินทยงยศนั้น บางหลังค่อนข้างทรุดโทรมขาดการดูแล ไม่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมให้
คงสภาพ ว่างถึงแม้ยังถูกใช้งานอยู่ก็ตาม บ้างก็ปล่อยทิ้งให้ว่างไม่ได้ด าเนินกิจการ ส่วนบางหลังได้รับการ
ปรับปรุงให้คงสภาพแล้วนั้นยังไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์โดยรวม
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ของย่านประวัติศาสตร์ และไม่สามารถท าให้ตระหนักถึงความส าคัญของพื้นที่ได้ อีกทั้งยังถูกปรับเปลี่ยนหน้าที่
ใช้สอยของอาคารไปในทิศทางที่ไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับลักษณะทางโครงสร้างของอาคาร ส่งผลท าให้
อาคารเสื่อมสลายเร็วขึ้น  

จากสภาพการณ์ข้างต้นที่กล่าวมานี้ จึงน าไปสู่การเสนอรูปแบบในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิทัศน์
วัฒนธรรม ย่านอาคารเก่าถนนอินทยงยศ โดยอาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และความคิดเห็นจากคนในชุมชน 
รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ประกอบกับการใช้แนวคิดการอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์ และแนวคิด
การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมมาเป็นกรอบในการวางแนวทาง ซึ่งเมื่อพิจารณาประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องแล้ว
สามารถสรุปได้เป็น 2 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้ 

1. การประเมินคุณค่าความส าคัญของอาคารเก่าในย่านถนนอินทยงยศ 
การอนุรักษ์จะต้องพิจารณาความส าคัญทางประวัติศาสตร์ไปพร้อมๆ กับการชี้ให้เห็นถึงคุณค่าทาง

ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม รวมทั้งอิทธิพลทางศิลปะสถาปัตยกรรมซึ่งได้รับสืบทอด ตลอดจนคุณค่าทาง
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงในสมัยต่างๆ โดยสภาโบราณสถานระหว่างประเทศ ( ICOMOS)ได้ตั้งเกณฑ์การ
พิจารณ าเพ่ือประเมินคุณค่ าและความส าคัญของมรดกทางวัฒนธรรม (Statement of Heritage 
Significance)จากการประเมินพบว่า ย่านอาคารเก่าถนนอินทยงยศมีคุณค่าทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ความงาม 
วิทยาศาสตร์ และสังคมแล้ว ยังมีคุณค่าในแง่เศรษฐกิจที่ยังคงท าหน้าที่เป็นย่านการค้าใจกลางเมืองที่ให้เช่า
ด าเนินธุรกิจค้าขายหลากหลายประเภท พื้นที่จึงเป็นย่านเศรษฐกิจใจกลางเมือง นอกจากนั้นอาคารเก่าภายใน
ถนนอินทยงยศยังมีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งให้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ 
สถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นประเด็นที่ส าคัญในการจะพัฒนาและปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ให้แก่คนรุ่นหลังต่อไป 

2. การวางแผนการจัดการ 
จากการวิเคราะห์คุณค่าและความส าคัญรวมทั้งสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบใน

ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิทัศน์ของย่านนี้ก็คือ เทศบาลเมืองล าพูนที่มีหน้าที่ในการด าเนินงาน จัดท า
โครงการ และสร้างแผนแม่บทที่ต้องวางกรอบการท างานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมให้มากที่สุด เพ่ือสามารถ
น าไปปฏิบัติใช้ได้จริง โดยสามารถสร้างกระบวนการการน าไปสู่การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูย่านอาคารเก่าถนน
อินทยงยศให้เกิดผลอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยการประสานความร่วมมือไปยังองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยมีกระบวนการคือ  

1. การจัดท าแผนการอนุรักษ์และพัฒนา 
โดยท าการเก็บข้อมูลองค์ประกอบและคุณค่าความส าคัญของย่านอาคารเก่าถนนอินทยงยศ
ท าการศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบถึงคุณค่าความส าคัญ การวิเคราะห์ปัญหาและภัยคุกคามที่มา
จากการศึกษาสภาพและสถานการณ์ในปัจจุบันจนได้ข้อสรุป ที่สามารถน าไปเป็นแนวทางในการ
ก าหนดนโยบายควบคุมและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมในย่านอาคารเก่าถนนอินทยงยศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานหลักจะต้องท าหน้าที่ ในการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและ
ความส าคัญของอาคารและย่านประวัติศาสตร์ให้แก่คนในชุมชน เพราะหากคนในชุมชนยังมองไม่
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เล็งเห็นถึงคุณค่าความส าคัญของสิ่งที่ตนมีอยู่นั้น ก็ยากที่คนหรือหน่วยงานภายนอกจะเข้าไปบริหาร
จัดการให้เป็นไปตามหลักการได้ เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนนั้น จะต้องมี
ด าเนินการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันท างานไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล องค์กรภาคเอกชน 
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์และ
พัฒนา รวมทั้งร่วมก าหนดนโยบายภายในท้องถิ่นของตนด้วย 

2. การก าหนดใช้เทศบัญญัติเพ่ือควบคุมอาคารในเขตเมืองเก่า โดยมาจากข้อตกลงของคนในท้องถิ่น 
ทั้งนี้ในการก าหนดมาตรการดังกล่าวเป็นการควบคุมการพัฒนาที่ไม่เหมาะสม รวมทั้ งเป็นการ
ส่งเสริมคุณภาพของภูมิทัศน์โดยรอบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ต้องมีมาตรการในการ
อนุรักษ์ตัวอาคารให้สามารถคงลักษณะทางสถาปัตยกรรมและความงาม โดยการจัดตั้งหน่วยงาน
กลางที่ท าหน้าที่ดูแล เชื่อมโยงข้อมูลและให้ค าปรึกษาในการอนุรักษ์ตัวอาคาร รวมทั้งระดมทุนเพ่ือ
ช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ การสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ อาทิ การก าหนดเรื่องการลดภาษี การมีกองทุนในการอนุรักษ์ หรือการมอบรางวัลการ
อนุรักษ์ดีเด่นแก่องค์กรที่ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ดังกล่าว 

3. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการด าเนินการในการอนุรักษ์และ
พัฒนานั้นจะต้องด าเนินควบคู่กับไป จึงมีความจ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระยะในทุกๆ เดือน หรืออย่างน้อยทุกปี ซึ่งการติดตามหรือประเมินผลอาจอยู่ใน
รูปแบบของการจัดประชุมสัมมนาหรือเป็นการจัดท ารายงานประจ าปี เพ่ือน าผลของการติดตามและ
ประเมินผลนี้มาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานในเวลาต่อไป 

เมื่อน าหลักการดังกล่าวข้างต้นมาวิเคราะห์ร่วมกับคุณค่าของพ้ืนที่ รวมไปถึงแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาจึงน าไปสู่รูปแบบการจัดการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิทัศน์ย่านอาคารเก่าถนน
อินทยงยศ โดยสรุปได้ว่า ย่านอาคารเก่าถนนอินทยงยศ สามารถพัฒนาให้เกิดเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมกล่าวคือ 
สามารถรองรับกิจกรรมทางวัฒนธรรม มีพ้ืนที่สาธารณะ (ข่วง) ใจกลางเมืองไว้ส าหรับรองรับกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมของจังหวัดเช่นบริเวณศาลากลางจังหวัดล าพูน (ปัจจุบันเตรียมการย้ายไปยังศูนย์ราชการแห่งใหม่) 
ปรับเป็นพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมของจังหวัดซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้สูงอายุในพ้ืนที่ ต่างให้ความเห็น
ว่าการจะพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าวนี้ควรอาศัยความคิดเห็นจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะภาคประชาชนที่ต้องมีบทบาท
ในการเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาโดยเบื้องต้นส่วนใหญ่ได้เสนอความคิดเห็นว่าควรปรับปรุง
พ้ืนที่ดังกล่าวให้เป็นข่วงกลางเมือง เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม ท าหน้าที่เผยแพร่วัฒนธรรม
ของจังหวัดล าพูนอีกทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ผู้คนที่อาศัยภายในย่าน ท าให้เกิดการจับจ่ายซื้อของจาก
นักท่องเที่ยว รวมทั้งสามารถพัฒนาจนท าให้ถนนอินทยงยศเป็นถนนคนเดินวัฒนธรรม เพ่ือสร้างมูลค่าให้แก่
พ้ืนที่โดยรอบย่านอาคารเก่าถนนอินทยงยศและท าให้ย่านการค้าเก่ากลับมาคึกคักได้อีกครั้ง 

นอกจากนั้น ย่านอาคารเก่าถนนอินทยงยศยังสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ 
ศิลปสถาปัตยกรรม จากการศึกษาพบว่าภายในบริเวณของย่านยังมีแหล่งเรียนรู้ทางด้านโบราณคดีอยู่แล้วคือ
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พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย เพ่ือให้เกิดการพัฒนาต่อยอดควรปรับปรุงอาคารเก่าถนนอินทยงยศเหล่านี้
ให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของเมืองล าพูน ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้นั้นสามารถ
ด าเนินการควบคู่ไปกับการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์อาคารเก่า เพ่ือสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความ
หวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาก ากับดูแล ออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ให้
เป็นไปตามหลักการและมีความสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่เช่นการเพ่ิมพ้ืนที่และปรับปรุงทางเท้าให้สามารถ
เดินเข้าไปสัมผัสกับสถาปัตยกรรมได้อย่างชัดเจนสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมกับการเป็นแหล่งเรียนรู้มี
กิจกรรมให้ผู้ศึกษาได้มีส่วนร่วมร่วมกับสถานที่เสมือนได้เป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่ นอกจากนั้นควรมีแผ่นป้ายให้
ข้อมูลอาคารแต่ละหลังเพ่ือสร้างความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้ได้อย่างฉับพลันทันที รวมทั้งมีแผ่นพับอธิบาย
ข้อมูลเกี่ยวกับย่านอาคารเก่าถนนอินทยงยศด้วยอย่างไรก็ตาม การพัฒนาพ้ืนที่ภายในย่านอาคารเก่าถนน
อินทยงยศในแนวทางต่างๆ สามารถกระท าได้ แต่ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 
เข้าใจบริบทของพ้ืนที่ มีแผนการด าเนินงานที่ชัดเจนให้สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ต้อง
อาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนภายในย่านแห่งนี้ เพ่ือให้ย่านอาคารเก่าถนน
อินทยงยศสามารถพลิกฟ้ืนกลับมามีชีวิตและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะ (Recommendation) 

1. ศาลากลางจังหวัด ควรพัฒนาเป็นพ้ืนที่สาธารณะและให้บริการแก่ประชาชน สามารถอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้คนที่เข้ามาในย่านได้ ซึ่งหากพิจารณาถึงความเป็นไปได้แล้ว บริเวณศาลากลางจังหวัด
เหมาะสมแก่การเป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวเนื่องจากมีพ้ืนที่กว้างขวางสิ่งอ านวยความสะดวกยังมีครบ
ครันโดยไม่ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ และที่ส าคัญไปกว่านั้นอาคารหลักของศาลากลางจังหวัด ยังจะ
สามารถปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองล าพูน เพ่ือใช้จัดแสดงเรื่องราวและ
วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์รวมทั้งจัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองล าพูนกลายเป็นแหล่ง
เรียนรู้และความเพลิดเพลิน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มาศึกษาและเป็นแหล่งท่องเที่ ยวแห่งใหม่ที่
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอีกทั้งยังน ารายได้เข้ามาสู่ชุมชนภายในย่าน
อาคารเก่าถนนอินทยงยศ 

2. การพัฒนาที่ไร้ทิศทางย่อมจะส่งผลกระทบด้านลบต่อพ้ืนที่และคนในชุมชน ไม่ก่อให้เกิดความยั่งยืน 
ซึ่งอาจจะท าให้เกิดแรงต่อต้านจากหลากหลายภาคส่วน ฉะนั้นการพัฒนาพ้ืนที่ในย่านอาคารเก่าถนน
อินทยงยศ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องวางนโยบายที่รัดกุม มีมาตรการรองรับให้รอบด้าน เพ่ือป้องกัน
ผลเสียที่จะตามมาจากการท่องเที่ยว 
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เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ข้าพเจ้าใคร่ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สุรพล ด าริห์กุล ครูผู้สอนที่ได้
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ให้ความรู้ ค าแนะน า และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ และ รองศาสตราจารย์ ดร. วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ อาจารย์ที่
ปรึกษาหลัก ที่ให้หลักคิดในกระบวนการท างาน แนะน าตรวจทาน และช่วยแก้ไขข้อบกพร่อง ข้าพเจ้าใคร่ขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน กองคลัง เทศบาลเมืองล าพูน ที่
กรุณาเอ้ือเฟ้ือข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่ย่านถนนอินทยงยศ ข้อเสนอแนะ และค าแนะน าการลงพื้นที่ในศึกษาครั้งนี้  
 ขอขอบพระคุณประชาชนที่อาศัยในย่านถนนอินทยงยศ ที่กรุณาให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์เพ่ือ
เก็บข้อมูลมาท าการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อาวุโสภายในย่าน คือ นายไถน เตชะพันธุ์ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ของย่าน และลุงเมืองใจ เสาภาษี นักเขียนและผู้สนใจเกี่ยวกับประวัติเมืองล าพูน รวมทั้งท่าน
อ่ืนๆ กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ของบุคคลหลายท่าน ซึ่งไม่อาจน ามากล่าวได้ทั้งหมด 
สุดท้ายนี้ คุณงามความดีใดที่เกิดขึ้นจากการศึกษาในครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอมอบให้ผู้มีพระคุณทุกท่าน ส่วนความ
ผิดพลาดใดที่เกิดขึ้นกับการศึกษาครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในเรื่องความเชื่อกับพิธีกรรมที่
เกี่ยวกับศาลพ่อขุนศรัทธาบ้านท่าแคของชุมชนบ้านท่าแค โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นส าคัญคือ
การเก็บข้อมูลภาคสนามแบบมีส่วนร่วมในพิธีกรรม การสัมภาษณ์เชิงลึกอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ร่วมกับการเสวนากลุ่มกับชาวบ้านผู้มีส่วนส าคัญในการจัดการดูแลศาลพ่อขุนศรัทธา ผลที่ได้พบว่าการ
ประกอบพิธีกรรมที่จัดขึ้นบริเวณศาลนั้นเป็นไปเพ่ือสถาปนาพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ให้กับชุมชนจากความเชื่อเรื่องขุน
ศรัทธาที่มีมาแต่อดีตให้ยังคงด ารงอยู่คู่กับชาวบ้านท่าแคพร้อมกับการแสดงถึงความเป็นเจ้าของพื้นที่และความ
เชื่อโดยผ่านพิธีกรรมโนราโรงครูที่เชื่อมโยงไปถึงการมีตัวตนของขุนศรัทธากับบ้านท่าแคแห่งนี้จนน าไปสู่การ
พัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพัทลุงและพิธีกรรมโนราโรงครูท่าแคเป็นงานประจ าปี
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจึงช่วยยกระดับพร้อมการพัฒนาพ้ืนที่แห่งนี้ให้มีความส าคัญมากขึ้นบน
พ้ืนฐานการบริหารจัดการของชาวบ้านท่าแคเป็นแกนหลัก   เพื่อปกป้องคุณค่าของความเชื่อเกี่ยวกับขุนศรัทธา
กับพิธีกรรมโนราโรงครูประจ าปีที่ศาลพ่อขุนศรัทธาให้เป็นตัวประสานเชื่อมโยงจิตใจของคนในชุมชนเป็นหนึ่ง
เดียวกัน บ ารุงรักษาสายใยความผูกพันที่เคยมีร่วมกันมาแต่อดีตให้คงอยู่ นอกจากนี้แล้วยังท าให้ศาลพ่อขุน
ศรัทธาเป็นที่เชิดชูของทั้งคนภายในชุมชนและประชาชนทั่วไปจากเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ให้เล่าขานสืบไป 
 
ค าหลัก: การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม, ความเชื่อ, พิธีกรรมโนราโรงครู, ศาลพ่อขุนศรัทธา, บ้านท่าแค 
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Abstract 

 The research ‘purpose is to study the model of cultural heritage management in 
beliefs and rituals which are focused on theShrine KhunSattha BaenThakhae, Thakhae 
village. The research methology is qualitative research to collect all data in the field. The 
processes are participate action in ritual, deep interview and focus group with key informant. 
The discoveries are some rituals happen at the shrine area to establish a scared space of the 
village that related to KhunSattha belief and announce the possessiveness of them through 
annual RongKhru ritual. At present, Phutthalung provincial authority supports to develop the 
shrine is a cultural tourist attraction and RongKhru ritual is an annual tourist worship of the 
province. However, Thakhea villager is also the main cooperated manager. For protect the 
value of beliefs and rituals to connect with all villagers to be united and preserve a 
relationship is onward. Then the shrine will be respected by inner villager and people 
through time. 
 
Keywords: Cultural heritage management, Belief, RongKhruritual , ShrineKhunSattha, 

BaenThakhae 
 
 
1.บทน า 
 การวิจัยนี้เกิดจากความสนใจในเรื่องราวขุนศรัทธาที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นบรมครูของโนราหรือ
การแสดงมโนราห์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์การแสดงทางวัฒนธรรมของภาคใต้อันมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
และสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน  เพราะทุกการแสดงย่อมต้องมีผู้ริเริ่มเรื่องราวเล่าขานของขุนศรัทธาเป็น
บุคคลผู้คิดค้นรูปแบบท่าร า เครื่องแต่งกาย ก าหนดแบบแผนการแสดงให้กับเหล่าโนราได้สืบทอดปฏิบัติกันมา
อย่างที่เป็นในปัจจุบัน  จากการแสดงโนรานี้ได้บันทึกประวัติชีวิตของขุนศรัทธาและการก่อก าเนิดโนราไว้ใน
รูปแบบมุขปาฐะหรือเรื่องเล่าจากการจดจ ากลอนไหว้ครูโนราที่ก่อนการแสดงจะเริ่มนั้นหัวหน้าคณะโนราหรือ
นายโรงจะร่ายบทกลอนบอกเล่าเรื่องราวขุนศรัทธากับการก าเนิดโนราเพ่ือเป็นการสรรเสริญไหว้บูชาครูโนรา
องค์ต้นและท่านอ่ืนต่อๆมา 
 ประวัติของขุนศรัทธาไม่สามารถบอกได้ว่าท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงใด เพราะไม่พบการบันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษรมีเพียงเรื่องเล่าแบบมุขปาฐะจากเหล่าโนราที่ได้ร่ าเรียนและจดจ ามาจากการบอกเล่าของครูโนรา
รุ่นก่อนๆ และมีความแตกต่างของส านวนบทกลอนที่เกิดขึ้นในแต่ละถิ่นแต่ละส านักที่จะแต่งขึ้นเป็นของตัวเอง
ซึ่งล้วนมีเรื่องราวปาฏิหาริย์เหนือธรรมชาติรวมอยู่ด้วยทั้งสิ้นแต่มีสิ่งหนึ่งที่ได้กล่าวไว้ในประวัติว่า“ขุนศรัทธา
ท่าแค”เป็นกลุ่มค าที่อยู่ในกลอนประวัติขุนศรัทธาเมื่อโนราแสดงเป็นสิ่งบ่งบอกสถานที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับขุน
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ศรัทธา ซึ่งเป็นสิ่งน่าสนใจว่า“ท่าแค”นี้เป็นชื่อหมู่บ้านหรือต าบลหนึ่งของจังหวัดพัทลุงและมีเรื่องเล่าในชุมชน
บ้านท่าแคจากคนรุ่นก่อนที่กล่าวขานมายาวนานถึงการเป็นที่ตั้งของบ้านและส านักโนราของขุนศรัทธากับต้น
โพธิ์ใหญ่ที่วัดท่าแคอันเป็นสถานที่ฝังกระดูกของท่านอีกด้วย  ปัจจุบันนี้มีการสร้างศาลก่ออิฐฉาบปูนขนาดหนึ่ง
ห้องขึ้นชื่อว่าศาลพ่อขุนศรัทธาไว้ที่วัดท่าแคโดยพระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพรในปี พ.ศ. 2514 รวมทั้งรูปหุ่นปูน
ปั้นท่ายืนแบบโนราทรงเครื่องเป็นตัวแทนของขุนศรัทธาเพ่ือให้เป็นสถานที่เคารพกราบไหว้ของชาวบ้านท่าแค
โนราและประชาชนทั่วไป 
 ความเชื่อเรื่องขุนศรัทธาท่าแคนี้ก่อให้เกิดพิธีกรรมโนราโรงครูซึ่งเป็นงานประจ าปีที่จัดขึ้นที่ศาลพ่อขุน
ศรัทธาที่วัดท่าแคโดยจัดขึ้นในวันพุธที่สองของเดือนหกตามปฏิทินจันทรคติตามที่ก าหนดไว้ตั้งแต่เมื่อครั้งเริ่ม
จัดพิธีกรรมโนราโรงครูขึ้นจนกระทั่งปัจจุบันก็ยังคงปฏิบัติเช่นเดิม  เพียงแต่ระดับความส าคัญของงานนั้นได้
ยกระดับจากงานเล็กๆในระดับชุมชนที่ชาวบ้านผู้ศรัทธากับโนราช่วยกันจัดขึ้นกลายเป็นงานส าคัญประจ าปี
ระดับจังหวัดที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณกับการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภาครัฐพร้อมประกาศให้
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพัทลุงด้วย (ข่าวภูมิภาคทั่วไทยคม ชัด ลึก , 2/11/2552) เหตุนี้
จึงก่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณค่ากับความหมายดั้งเดิมของความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับคุณ
ศรัทธา รวมถึงชาวบ้านในชุมชนท่าแคที่อยู่อาศัยกับความเชื่อพิธีกรรมที่เกี่ยวกับขุนศรัทธาและศาลพ่อขุน
ศรัทธาย่อมได้รับผลจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  
 ผู้วิจัยจึงเห็นถึงความส าคัญในการศึกษาแนวทางการจัดเกี่ยวกับความเชื่อพิธีกรรมกับศาลพ่อขุน
ศรัทธาวัดท่าแคนี้อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านท่าแคท่ีก าลังประสบกับกระแสอิทธิพลการพัฒนา
จากภายนอกซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปของคุณค่ากับความหมายด้านความเชื่อพิธีกรรมของชุมชนที่มี
ต่อขุนศรัทธา และกระบวนการจัดการตามแนวคิดการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมเพ่ือให้เข้าใจถึงมุมมองของ
ชาวบ้านในแนวทางและกระบวนการการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของชาวบ้านและผู้น าชุมชนบ้านท่าแคที่
พยายามปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้   

วัตถุประสงค์การวิจัยคือ ศึกษาการแนวทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในเรื่องความเชื่อพิธีกรรม
ที่เก่ียวกับศาลขุนศรัทธาวัดท่าแคของชุมชนบ้านท่าแค  

 
2. แนวคิดในการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดความเชื่อพิธีกรรมเพ่ือวิเคราะห์บทบาทความเชื่อเรื่องขุนศรัทธา
และพิธีกรรมโนราโรงครูที่จัดขึ้นที่ศาลพ่อขุนศรัทธาวัดท่าแคที่ส าคัญต่อชาวบ้านในชุมชนท่าแคและแนวคิดการ
จัดการมรดกทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย การใช้ (Use) การพัฒนา (Development) การพิทักษ์และดูแล
รักษา (Protect & Maintain) เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ออกมาเป็นแนวทางพร้อมกับกระบวนการจัดการด้าน
ความเชื่อพิธีกรรมและสถานที่เกี่ยวข้องกับขุนศรัทธาที่เป็นแบบเฉพาะของชุมชนท่าแค 
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3. ระเบียบวิธีวิจัย 
 ค าถามวิจัยคือ ชาวบ้านชุมชนท่าแคมีแนวทางและกระบวนการจัดการความเชื่อพิธีกรรมกับศาลพ่อ
ขุนศรัทธาตามแนวคิดการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย่างไร 

การศึกษาครั้ งนี้ ใช้  “วิธี วิ จั ย เชิ งคุณ ภาพ ” (Qualitative Research) ตามแนวการวิจั ยทาง
มานุษยวิทยาวัฒนธรรม (Cultural Anthropology) เป็นหลัก การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ
เกี่ยวกับวัฒนธรรม ความเชื่อกับพิธีกรรมทางศาสนา การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและการลงเก็บข้อมูล
ภาคสนามในพ้ืนที่บ้านท่าแค เช่น ศาลพ่อขุนศรัทธา วัดท่าแคกับพื้นที่โดยรอบ ในช่วงงานพิธีกรรมโนราโรงครู
ท่าแคและช่วงเวลาปกติจากกลุ่มประชากรที่เป็นผู้ให้ข้อมูลคนส าคัญ(Key informant)ได้แก่ คณะกรรมการ
ศาลพ่อขุนศรัทธา คณะกรรมการพิธีกรรมโนราโรงครูท่าแค ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชุมชนผ่านวิธีการSnowball 
เพ่ือเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก(Deep interview)จากรายบุคคล ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิดพร้อมบันทึก
ข้อมูลด้วยเครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูปแล้วรวบรวมเป็นประเด็นเข้าสู่การประชุมกลุ่มผู้ให้ข้อมูล(Focus 
group) ท าการสรุปแต่ละประเด็นให้มีความชัดเจนสอดคล้องกันเป็นการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งด้วยรูปแบบ
สามเส้าคือ บุคคล เวลา สถานที่ 

 
4. แนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
 1. แนวคิดความเชื่อพิธีกรรม ความเชื่อเป็นปรากฏการณ์ทางจิตของมนุษย์ (สุวัฒน์ จันทร์จ านงค์ , 
2540:7-8) เพ่ิมสัญชาตญาณความอยากรู้อยากเห็นผ่านประสาทสัมผัสต่างๆเกิดเป็นการตั้งค าถามและหา
ค าตอบสั่งสมเป็นประสบการณ์จนจิตใจยอมรับและเห็นชอบกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งว่าเป็นความจริงโดยอาจไม่
จ าเป็นต้องมีความรู้ที่ได้จากสติปัญญามารองรับ(เสาวลักษณ์ อนันตศาสน์ ,2546:190) ซึ่งแบ่งความเชื่อเป็น 3 
แบบ คือ 1. ความเชื่อแบบศรัทธา  เป็นความเชื่อในทางศาสนาไม่จ าเป็นต้องมีเหตุผลมาอ้างอิง  2. ความเชื่อที่
เกิดจากการยอมรับว่ามีอยู่หรือเป็นจริง เป็นความเชื่อที่พอจะมีหลักฐานเป็นเหตุผลรองรับมากกว่าแบบแรก3.
ความเชื่อที่เกิดจากองค์ความรู้ เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีหลักฐานกระบวนการพิสูจน์ที่เชื่อถือได้ว่าเป็น
จริง ซึ่งความเชื่อเรื่องขุนศรัทธาเป็นความเชื่อในลัทธิวิญญาณนิยม (Animism) ของEdward B. Tylor (สนิท  
สมัครการ, 2531:1-3) ที่ไม่สามารถหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนความเชื่อได้ทั้งหมดเป็นอ านาจ
เหนือธรรมชาติที่เกิดจากวิญญาณบรรพบุรุษคือขุนศรัทธาผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแต่ยังคงเชื่อกันว่าให้คุณให้โทษกับ
คนรุ่นหลังต่อมาก่อให้เกิดการบูชาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อช่วยเหลือให้คุณกับผู้ที่ศรัทธาเป็นจุดเริ่มต้นของพิธีกรรม
ศักดิ์สิทธิ์ที่กระท าเพ่ือให้ขุนศรัทธาประสิทธิ์ประสาทความส าเร็จแก่ผู้เข้าร่วมพิธีกรรมตามต้องการ  (สุริยา รัต
นกุล, 2549:2-3) การจัดพิธีกรรมโนราโรงครูท่าแคจึงสร้างความศักดิ์สิทธิ์และสูงส่งให้กับขุนศรัทธาตามความ
เชื่อว่าคือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เชื่อมโยงความศักดิ์สิทธิ์กับพิธีกรรมโนราโรงครูที่จัดขึ้นที่ศาลพ่อขุนศรัทธาจึงเป็น
การสถาปนาพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนบ้านท่าแคผ่านความเชื่อขุนศรัทธาและพิธีกรรมที่จัดขึ้นนั้นเอง 

2. วัฒนธรรมและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมคือระบบความเชื่อและค่านิยมทางสังคม
ที่ไม่ใช่พฤติกรรมที่สังเกตเห็นได้แต่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมของมนุษย์เป็นระเบียบและมาตรฐานพฤติกรรมที่
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สังคมยอมรับให้เป็นวิถีชีวิตของคนในสังคม (ยศ สันติสมบัติ , 2548:14-15) เกิดจากผลรวมของการสั่งสมสิ่ง
สร้างสรรค์ทางภูมิธรรมภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดสืบกันมาในสังคมนั้นเป็นวิทยาการต่างๆที่กลมกลืนเข้ากับวิถี
ประชา (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ประยุทธปยุตโต, 2532:3) เรียกได้อีกว่าวัฒนธรรมในเชิงความเป็นวิถีชีวิต 
(Way of life)(นิคม  มูสิกะคามะ, 2545:4) โดยรวมเอามิติทางจิตใจ วัตถุ ภูมิปัญญาและอารมณ์เข้าด้วยกันจน
เป็นรูปแบบเอกลักษณ์ของสังคมนั้นๆ ทั้งที่ เป็นรูปแบบวิถีชีวิต ระบบค่านิยม สิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน 
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และความเชื่อต่างๆ รวมถึงศิลปะและวรรณกรรม เรื่องราวขุนศรัทธาจึงเป็น
ความเชื่อของชุมชนบ้านท่าแคที่เล่าต่อกันมาร่วมกับงานพิธีกรรมโนราโรงครูท่าแคซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีจน
กลายเป็นวัฒนธรรมที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของชาวบ้านท่าแคและเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนในปัจจุบัน  

การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมเป็นแนวคิดที่ใช้เพ่ือศึกษาแนวทางการกับกระบวนการจัดการความ
เชื่อพิธีกรรมเกี่ยวกับขุนศรัทธาทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งค าว่ามรดกทางวัฒนธรรม (Cultural heritage) 
หมายถึงสิ่งเป็นรูปธรรม สิ่งก่อสร้าง โบราณสถาน และสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่น ความเชื่อ ค่านิยม ภาษา (ธนิก 
เลิศชาญฤทธิ์, 2554:12) อันเป็นสิ่งที่แสดงถึงจิตวิญญาณของชุมชนมีความหมายคุณค่าตั้งแต่อดีตและยัง
ปรากฏอยู่ในชุมชน (จิราภรณ์กาญจนสุวรรณ, 2557: 63) คุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมยังแบ่งได้เป็น 2 ส่วน 
คือ คุณค่าทางวัฒนธรรม เช่น เชิงอัตลักษณ์ เทคนิคทางศิลปะ ความหายาก กับคุณค่าด้านสังคมและเศรษฐกิจ
ร่วมสมัย เช่น เชิงเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง หน้าที่ใช้สอย ด้านการศึกษา แนวคิดการจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรมมีอยู่ภายใต้กรอบ 3 เรื่องใหญ่ คือ 1.การใช้มรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (Use) เป็นการใช้อย่าง
ประหยัดและการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้ความเท่าเทียมในการเข้าถึงและการใช้และเป็นการใช้โดย
ค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วย 2. การพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (Development) ควร
ค านึงถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นวัตถุประสงค์ของการพัฒนา เช่น การวิจัยเพ่ือพัฒนา 
การให้การศึกษาแก่สาธารณะ และการอบรมเชิงปฏิบัติการกับชุมชน 3. การพิทักษ์และดูแลรักษาอย่างยั่งยืน 
(Protection and Maintenance) คือทุกภาคส่วนควรได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมและยุติธรรมเพ่ือ
ตระหนักถึงความส าคัญทางวัฒนธรรมร่วมกันทั้งนี้ต้องค านึงถึงความหลากหลายและรักษาความหลากหลายใน
แง่ประวัติศาสตร์ความเป็นมา บทบาท หน้าที่ ความส าคัญทางจิตวิญญาณและทางกายภาพของมรดกทาง
วัฒนธรรมไว้ด้วย แนวคิดภายใต้กรอบ 3 เรื่องนี้เป็นกรอบหลักในการศึกษาวิเคราะห์แนวทางและกระบวนการ
จัดการมรดกทางวัฒนธรรมด้านความเชื่อพิธีกรรมของชุมชนบ้านท่าแค 

 
5. ผลการศึกษา 
 การศึกษาพบว่า ความเชื่อเรื่องขุนศรัทธาเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาของชุมชนบ้านท่าแคกับการจด
จ าเป็นบทกลอนโนราที่เล่นสืบต่อกันมาพร้อมกับการแสดงมโนราห์แต่เก่าก่อนจนกลายเป็นต านานที่หา
จุดเริ่มต้นและความเป็นมาที่แน่นอนเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ได้รู้เพียงว่าขุนศรัทธาท่าแคนี้เป็นบรมครูผู้
ประดิษฐ์คิดค้นทั้งท่วงท่าร่ายร ากับเครื่องแต่งกายของโนราที่มีอยู่ในปัจจุบันและมีถิ่นพ านักอยู่ที่บ้านท่าแค
จังหวัดพัทลุงนี้จากการให้สัมภาษณ์เป็นข้อมูลของชาวบ้านว่ามีสถานที่ซึ่งเชื่อกันมานานว่าเป็นบ้านและส านัก



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 477 

โนราของขุนศรัทธาเรียกว่าโคกขุนทาอยู่ไปทางทิศใต้ของวัดท่าแคประมาณห้าร้อยเมตร เมื่อหลายสิบปีก่อน
พ้ืนที่เป็นทุ่งนาชาวบ้านใช้เลี้ยงวัวควายมีโคกหรือเนินดินอยู่ซึ่งเชื่อว่าเป็นที่ตั้งบ้านหรือส านักขุนศรัทธาแต่
ปัจจุบันถูกปรับสภาพพ้ืนที่สร้างเป็นโรงงานปุ๋ยจนไม่เหลือของเดิมแล้ว กับอีกแห่งซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่
ภายในวัดท่าแคคือต้นโพธิ์ที่เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังกระดูกของขุนศรัทธา ชาวบ้านกล่าวว่าเมื่อก่อนมีเสาไม้เหลากลึง
อย่างดีปักอยู่บนจุดที่ฝังกระดูกขุนศรัทธาใต้ต้นโพธิ์นี้แต่ปัจจุบันก็หายสาบสูญไปแล้วเหลืออยู่แต่ในความทรงจ า
ของคนรุ่นเก่าอายุ 50 ปีขึ้นไปจะเคยเห็น สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกหนึ่งแห่งอยู่ห่างจากต้นโพธิ์ไปทางทิศใต้ประมาณ 
10 เมตรภายในพ้ืนที่วัดเช่นกันคือ ศาลพ่อขุนศรัทธาที่สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2514 โดยพระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัม
พรด าริสร้างถวายให้เป็นศาลที่ประทับของวิญญาณขุนศรัทธาโดยที่ตัวศาลสร้างแบบก่ออิฐหล่อเสาฉาบปูน
แข็งแรงเป็นอาคารสี่เหลี่ยมขนาดหนึ่งห้องมีหลังคาครอบแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนตั้งเครื่องบูชาอยู่ด้านหน้า
และส่วนที่ประดิษฐานรูปปั้นปูนขุนศรัทธาทรงเครื่องโนราทรงมงกุฎเทริด ก าไลแขนและหางหงส์มีขนาดเท่า
คนจริงในท่ายืนเตรียมพร้อมร ามีประตูเหล็กและก าแพงก้ันแบ่งกับส่วนหน้าอย่างชัดเจนด้านทิศตะวันตกติดกับ
ศาลพ่อขุนศรัทธาจะเป็นโรงโนราใหญ่สร้างขึ้นเป็นการถาวร พ้ืนที่ทั้งหมดโดยรอบบริเวณศาลพ่อขุนศรัทธาจะ
เป็นพื้นที่โล่งส่วนด้านใต้ของวัดท่าแคจะมีถนนขนาดเล็กวิ่งตัดกลางพ้ืนที่วัดเป็นเส้นแบ่งระหว่างพ้ืนที่ประกอบ
พิธีกรรมของศาลพ่อขุนศรัทธากับพ้ืนที่สงฆ์ 
 พิธีกรรมที่เกิดขึ้นที่ศาลพ่อขุนศรัทธาแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1.การประกอบพิธีกรรมบูชา
โดยทั่วไปของผู้ศรัทธาซึ่งจะมีทั้งคนนอกพ้ืนที่และในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุงกับจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมา
สักการบูชาอยู่ตลอด เพราะจะเปิดให้เข้ามากราบไหว้ได้ทุกวันตั้งแต่ 6.00-18.00 น. จ านวนคนหากเป็นวัน
ปกติจะไม่มากต้องเป็นช่วงวันส าคัญทางศาสนาเช่นวันพระจะมีคนมาสักการะมากขึ้นโดยเฉพาะคนในบ้านท่า
แคมาท ากิจกรรมทางศาสนากันที่วัดท่าแค ช่วงเทศกาลสงกรานต์และช่วงหยุดปีใหม่ก็จะเป็นช่วงหยุดยาว
ลูกหลานชาวท่าแคได้กลับบ้านมาท ากิจกรรมและท าบุญร่วมกันก็จะมากราบไหว้ขอพรที่ศาลพ่อขุนศรัทธา
กิจกรรมที่สามารถพบเห็นได้คือการจุดธูปเทียนกราบไหว้ถวายดอกไม้พวงมาลัยหมากพลูช่วงเทศกาล
สงกรานต์ก็จะมีการพรมน้ าอบน้ าปรุงที่รูปปั้นขุนศรัทธาด้วย จุดประสงค์นอกจากการขอพรให้ร่มเย็นเป็นสุข
แล้วยังมกีารบนบานศาลกล่าวกับขุนศรัทธาขอให้หายเจ็บไข้หายป่วย ขอเรื่องการงานการเรียนเพื่อให้สอบผ่าน
ได้เข้าเรียนได้ท างานอย่างที่ต้องการถ้าส าเร็จก็จะมาแก้บนด้วยรูปแบบต่างๆตามที่ได้บอกกล่าวไว้จนท าให้มีผู้
มากราบไหว้ที่ศาลพ่อขุนศรัทธาทุกวัน 2. งานพิธีกรรมโนราโรงครูท่าแคซึ่ งเป็นงานประจ าปีจัดขึ้นอย่างเป็น
ทางการของศาลพ่อขุนศรัทธามีจุดเริ่มต้นจากโนราแปลก(แปลก ชนะบาล)เป็นผู้ริเริ่มก าหนดให้จัดงานโนราโรง
ครูขึ้นในวันพุธที่สองของเดือนหกเพราะก่อนหน้านั้นไม่มีงานรูปแบบนี้จัดขึ้นมาก่อนเพ่ือเป็นการบูชาขุนศรัทธา
ผู้เป็นครูต้นของโนราทั้งหมด มีเพียงการร าถวายของคณะโนราที่จะเดินทางไปแสดงที่ใดแต่เมื่อเดินทางผ่านวัด
ท่าแคก็ต้องร าถวายขุนศรัทธาที่ใต้ต้นโพธิ์ตามความเชื่อว่ากระดูกขุนศรัทธาฝังไว้ที่นี่ถึงจะเดินทางผ่านไปได้แล้ว
ก็ปฏิบัติสืบต่อกันมาถึงโนราสมพงษ์ (สมพงษ์ น้อยดาวรุ่ง) และปัจจุบันคือโนราเกรียงเดชน้อยนวลระหงส์ 
จนถึงปัจจุบันจากงานพิธีกรรมที่จัดขึ้นในชุมชนได้รับการพัฒนาและยกระดับให้ใหญ่ขึ้นเป็นงานประจ าปีของ
จังหวัดพัทลุงที่ระดับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมข้าราชการระดับสูงในจังหวัดพัทลุงต้องมาร่วมเป็นประธาน
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เปิดงานโดยจะมีการออกร้านสินค้าของชาวบ้าน กลุ่มผู้ผลิตสินค้าท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆยิ่งท าให้ชื่อเสียง
ของงานโนราโรงครูท่าแคนั้นโด่งดังมีชื่อเสียงมากขึ้นแต่ที่เป็นจุดสนใจและให้ความส าคัญของผู้มาร่วมงานคือ 
การประกอบพิธีกรรมโนราโรงครูของคณะโนราเกรียงเดชน้อยนวลระหงษ์ที่จะเริ่มจัดกันในวันพุธที่สองของ
เดือนหกตามปฏิทินจันทรคติช่วงเวลาประกอบพิธีนาน 3 คืน 3 วัน โดยเป็นโอกาสให้ผู้ศรัทธาขุนศรัทธาที่ได้
บนบานเรื่องต่างๆ ไว้ได้เข้าร่วมพิธีกรรมเป็นการแก้บนหลังจากเรื่องที่ขอไว้ประสบผลส าเร็จแล้ว ซึ่งกิจกรรมที่
ผู้ศรัทธาสามารถเข้าร่วมได้คือ พิธีร าแก้บน เหยียบเสน และออกพรานร าสิบสอง โดยผู้ที่ท าหน้าที่จัดการงาน
ต่างๆ คือคณะกรรมการงานโนราโรงครูท่าแคที่ได้รับการแต่งตั้งด้วยค าสั่งจากทางจังหวัดประกอบด้วยคน
ชุมชนท่าแค หน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน วัฒนธรรมจังหวัด และหัวหน้าคณะโนรา 
บุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่ถูกก าหนดหน้าที่การท างานในฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้งานด าเนินไปได้อย่างสะดวกบรรลุ
จุดประสงค์การเป็นที่พึ่งให้กับผู้ศรัทธาขุนศรัทธา 
 คณะกรรมการงานโรงครูท่าแคจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ 2543 เมื่อมีการจัดตั้งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าแค (อบต.ท่าแค) ซึ่งมีหน้าที่ในการรักษาส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมของชุมชนภายใต้หลักการ
กระจายอ านาจให้ชุมชนบริหารจัดการดูแลในรูปแบบคณะกรรมการจึงได้เริ่มมีการจัดตั้งคณะกรรมการงาน
โนราโรงครูท่าแคขึ้นรวมถึงมีหน้าที่เป็นคณะกรรมการศาลพ่อขุนศรัทธาไปด้วย หน้าที่ในปัจจุบันคือมีหน้าที่
ดูแลความเรียบร้อยความสะอาดของสถานที่ จัดเก็บดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆท าบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายของศาล
พ่อขุนศรัทธาและงานพิธีกรรมโนราโรงครูท่าแคในแต่ละปีติดเป็นประกาศให้สาธารณะได้รับทราบ ท าหนังสือ
จัดวาระการประชุมเชิญชาวบ้านกับผู้เกี่ยวข้องมาประชุมแบ่งงานเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดงานโนราโรง
ครูท่าแคในแต่ละปี ก่อนหน้าจะมีรูปแบบคณะกรรมการในสมัยเริ่มแรกงานโนราโรงครูโนราแปลกเป็นคน
จัดการทุกเรื่องตั้งแต่สร้างโรงโนราเดินทางไปหาวัสดุเช่น ตัดไม่ไผ่ เย็บตับจากด้วยตัวเองบ้างครั้งก็ขอความ
ช่วยเหลือจากญาติพ่ีน้องให้ช่วยกันท าโรงโนราหากมีใครอื่นอาสามาช่วยด้วยท่านก็ไม่ขัดข้องอาศัยน้ าพักน้ าแรง
สร้างใช้เวลาท าประมาณหนึ่งอาทิตย์จึงแล้วเสร็จซึ่งท่านจะเริ่มท าโรงโนราไว้ตั้งแต่เดือนสี่รอไว้ใช้อีกทีในเดือน
หก เมื่อพิธีกรรมงานโนราโรงครูจบลงก็รื้อท าลายโรงโนราทิ้งแล้วรอสร้างใหม่อีกครั้งเมื่อจะมีพิธีอีกครั้งปีหน้า
ความรับผิดชอบจึงมีไม่มาก แต่เมื่อมีการสร้างศาลพ่อขุนศรัทธาขึ้นในปีพ.ศ. 2514 ท่านก็มีหน้าที่ดูแลสถานที่
ภายนอกและภายในศาลพ่อขุนศรัทธาเพ่ิมเติมซึ่งท่านก็ปฏิบัติมาตลอดบางทีชาวบ้านในชุมชนท่าแคก็มา
ช่วยกันดูแลด้วยจนกระทั่งท่านชราภาพและเสียชีวิตในปี พ.ศ. 2544 รูปแบบคณะกรรมการปัจจุบันก็ได้ก่อตั้ง
ขึ้นอย่างเป็นทางการในเวลาใกล้เคียงกัน ขณะนี้เป้าหมายหลักส าคัญของคณะกรรมการโนราโรงครูท่าแคและ
คณะกรรมการศาลพ่อขุนศรัทธาชุดปัจจุบันก าลังด าเนินการคือการสร้างศาลพ่อขุนศรัทธาหลังใหม่ซึ่งต้องใช้
งบประมาณจ านวนมากตอนนี้จึงอยู่ในระยะของการรวบรวมก าลังทรัพย์จากเงินบริจาคของผู้ศรัทธาทั่วไปและ
ช่วงงานพิธีกรรมโนราโรงครูท่าแค 
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6. สรุปผล 
 ความเชื่อเรื่องขุนศรัทธาและพิธีกรรมงานโนราโรงครูท่าแคถูกใช้เป็นสิ่งสถาปนาพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ของ
ชุมชนบ้านท่าแคจากเดิมที่เป็นเพียงเรื่องเล่าตามต านานแล้วก่อตัวเป็นความเชื่อของชาวบ้านที่เล่าขานต่อๆกัน
มากับต้นโพธิ์และหลักไม้ปักไว้ที่บอกเล่ากันว่าเป็นที่ฝังกระดูกขุนศรัทธาซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดั้งเดิมมีมานานเมื่อ
โนราแปลกเริ่มประกอบพิธีกรรมโนราโรงครูขึ้นท่ีใกล้บริเวณหลักไม้ใต้ต้นโพธิ์จึงยิ่งสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้กับทั้ง
เรื่องราวของขุนศรัทธาเน้นย้ าความเชื่อความศรัทธาของชาวบ้านให้มั่นคงขึ้นครั้งเมื่อมีการสร้างศาลพ่อขุน
ศรัทธาตอน ปี พ.ศ. 2514 โดยพระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพรจึงยิ่งสร้างความมั่นใจอย่างเหนียวแน่นในความ
ศรัทธาของตนเองต่อความศักดิ์สิทธิ์ของขุนศรัทธาเพราะสามารถท าให้ระดับเชื้อสายพระราชวงศ์ชั้นสูงเสด็จมา
ร่วมงานพิธีกรรมโนราโรงครูจนถึงขั้นสร้างศาลให้ขุนศรัทธาจึงยิ่งท าให้สถานภาพความเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของขุน
ศรัทธานั้นสูงส่งขึ้นพร้อมกับเน้นย้ าความเป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาลพ่อขุนศรัทธาต้นโพธิ์และบริเวณโดยรอบให้
เด่นชัดมั่นคงจนถึงปัจจุบันดังนั้นเมื่อมีการประกอบพิธีกรรมโนราโรงครูท่าแคจึงเกิดปรากฏการณ์ที่ผู้คน
หลั่งไหลมาจากหลากหลายพื้นที่ทั้งในจังหวัดพัทลุงและต่างจังหวัด บ้างส่วนมาเพ่ือรับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จาก
การประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อความเคารพต่อขุนศรัทธาบ้างส่วนก็มาเพ่ือศึกษารับชมการแสดงทาง
วัฒนธรรมของท้องถิ่นคือโนรากับพิธีกรรมโนราโรงครูซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ปัจจุบันไม่
ด ารงอยู่เพียงเพ่ือตอบสนองความเชื่อความศรัทธาต่อคนในท้องถิ่นบ้านท่าแคเท่านั้นแต่ได้เปลี่ยนสถานภาพ
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมของจังหวัดพัทลุงเปิดรับการเข้ามาของคนภายนอกและมี
ความเป็นสาธารณะมากขึ้นด้วย การพัฒนาจึงเข้ามาพร้อมกับการเปิดตัวเองของพ้ืนที่การเข้ามามีบทบาทร่วม
ของหน่วยงานราชการพร้อมกับงบสนับสนุนการพัฒนาทั้งด้านกายภาพของพ้ืนที่เช่นกันสร้างสิ่งอ านวยความ
สะดวกตัดสะพานจากถนนใหญ่เข้าสู่วัดท่าแคเพ่ือให้ผู้มากราบไหว้ได้เข้าถึงสะดวกขึ้น การสร้างโรงโนราถาวร
ขนาดใหญ่เป็นที่ประกอบพิธีกรรมโนราโรงครูช่วงสมัยโนราสมพงษ์เป็นผู้น าในพิธีกรรมโนราโรงครูซึ่ง
งบประมาณส่วนนี้ได้จากกระทรวงวัฒนธรรมโดยตรงและส่วนส าคัญคือการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดพัทลุงที่
ท าให้ชื่อเสียงของพิธีกรรมโนราโรงครูท่าแคเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงผ่านสื่อมวลชลหลากหลายแขนง แต่การพัฒนา
ต่างๆที่เข้ามาย่อมน าความเปลี่ยนแปลงมาสู่ความเชื่อกับพิธีกรรมที่จัดขึ้นเพราะเมื่อมีคนภายนอกเข้ามามาก
ขึ้นการปกป้องรักษาจึงต้องรอบคอบระมัดระวังผู้ไม่หวังดีที่จะเข้ามาหาผลประโยชน์จากความเชื่อความศรัทธา
ของชาวบ้านและผู้ศรัทธาเช่นการเปิดส านักขององค์ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวกับโนราโรงครูแล้วมาโน้มน้าวผู้
มาเข้าร่วมงานให้ซื้อวัตถุมงคลของส านักตนเป็นการหลอกลวงผู้คนก็จะมีการจัดการดูแลไม่ให้มีพฤติกรรมแบบ
นี้เกิดขึ้น การรักษาคุณค่าความเป็นเจ้าของความเชื่อกับพิธีกรรมโนราโรงครูท่าแคที่ชาวบ้านในชุมชนต้องเป็น
แกนหลักในการจัดการโดยที่หน่วยงานต่างๆ เป็นผู้สนับสนุนเข้ามาเป็นส่วนรวมของชุมชนไม่ใช่เป็นผู้ชี้น าและ
แสดงบทบาทเป็นผู้จัดการแล้วผลักชาวบ้านผู้น าชุมชนกับคณะกรรมการให้เป็นเพียงผู้ปฏิบัติตามเท่านั้น 
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บทบาทสถาบันการศึกษากับการสร้างพื้นที่ให้โขนในภาคใต้* 
Role of educational institutions in constructing “khon” performance space in 

the southern Thailand 
 

ก าพล เลื่อนเกื้อ1 พรไทย ศิริสาธิตกิจ2 อนินทร์ พุฒิโชติ3 
 

บทคัดย่อ 

“บทบาทสถาบันการศึกษากับการสร้างพ้ืนที่ให้โขนในภาคใต้” เป็นงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาบทบาทของสถาบันการศึกษากับการสร้างพ้ืนที่ให้โขนในภาคใต้ ซึ่งน าแนวคิดทฤษฎีการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและแนวคิดที่ว่าด้วยเรื่องโขน โดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ผ่านการศึกษาจากเอกสาร
งานวิจัย การสัมภาษณ์แบบเชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลจ านวน 7 กลุ่ม คือกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา 3 คน กลุ่ม
หัวหน้าภาควิชา 3 คน กลุ่มอาจารย์ประจ าวิชาโขน 9 คน กลุ่มครูโขน 6 คน กลุ่มผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย 5 
คน กลุ่มผู้แสดง/ผู้ปกครองของนักเรียนที่ร่วมแสดงโขน 8 คน กลุ่มผู้ชมการแสดงโขน 5 คน หลังจากนั้นน ามา
วิเคราะห์เสนอผลการศึกษาโดยใช้การพรรณนาวิเคราะห์ 

จากการศึกษาพบว่า ในช่วงที่ 1 ปี พ.ศ. 2319 – ปัจจุบันโขนได้เข้ามามีบทบาทในพ้ืนที่ภาคใต้ตั้งแต่
สมัยไหน นั้นยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดแต่ที่มีการจดบันทึกไว้พบว่าในสมัยกรุงธนบุรี เจ้าพระยานครศรีธรรมราช 
(หนู) เป็นผู้อุปถัมภ์โขนไว้ในวังนครศรีธรรมราช โดยคัดเลือกเด็กผู้หญิงอายุ 9 ขวบ เข้ามาฝึกโขนส่วนใหญ่
นิยมแสดงในงานพระราชพิธีต่างๆในเมืองนครศรีธรรมราชต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองโดยยุบระบบเจ้าครองเมือง เมื่ออ านาจและบทบาทของเจ้าเมืองลดลงโขนซึ่งมีผู้อุปถัมภ์ คือ เจ้าเมือง
ต่างพากันออกจากวังไปประกอบอาชีพอ่ืน เพราะไม่มีผู้อุปถัมภ์โขนต่อ ในช่วงที่ 2ปี พ.ศ. 2518 - ปัจจุบัน 
เป็นช่วงที่โขนขยายในระบบการศึกษาในภาคใต้มีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช และวิทยาลัยนาฏศิลป
พัทลุง เป็นสถาบันที่มีการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์โขน โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับนาฏศิลป์ชั้นต้น 
ระดับนาฏศิลป์ชั้นกลาง และระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศึกษา ในระดับอุดมศึกษาในช่วงปีพ.ศ.2552โขน
พระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพระองค์ทรงจัดการแสดงโขน จึงท าให้หน่วยงาน
สถาบันต่างๆ หันมาสนใจในศิลปะของชาติ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจึงได้มีการ
พัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยรังสรรค์ ปี พ.ศ. 2552 ให้บรรจุวิชาโขนลงในรายวิชา 
และมหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีการเรียนการสอนแต่ไม่ได้จัดเป็น
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หลักสูตรการเรียนการสอน หากแต่รับสมัครนักศึกษาจากคณะต่างๆที่มีความสนใจในด้านศิลปวัฒนธรรมโดย
ทางศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ม.อ.หาดใหญ่ เป็นผู้ดูแลส่งเสริมกิจกรรมโดยมีการจัดการแสดงโขนเป็น
ประจ าทุกป ี
 แม้ในพื้นที่ภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีวัฒนธรรมโนราและหนังตะลุงเป็นฐานวัฒนธรรมความบันเทิงเดิม แต่ก็
สามารถผสมผสานวัฒนธรรมได้โดยมีสถาบันการศึกษาเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่วัฒนธรรม ซึ่ งทุก
สถาบันการศึกษามีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ต่างกัน แต่สิ่งที่เหมือนกันนั้นคือ การมุ่งเน้นที่จะรวบรวม
องค์ความรู้ ส่งเสริม ถ่ายทอด เผยแพร่ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป 
 
 

บทน า 
ภูมิหลัง 

โขน เป็นมหรสพที่มีความส าคัญทางวัฒนธรรมของชาติที่มีประวัติยาวนาน เป็นศิลปะชั้นสูงแห่งราช
ส านักตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นเครื่องราชูโภชของพระมหากษัตริย์ซึ่งถือได้ว่าโขนเป็นนาฏกรรมที่อยู่คู่
พระมหากษัตริย์มาช้านาน (กรมศิลปากร . 2552:79) โขนเป็นที่นิยมของคนระดับชนชั้นสูง เนื่องจากโขนเป็น
เครื่องราชูโภชของพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ าชูดูแล เหตุที่โขนเป็นเครื่องประดับพระยศของ
พระมหากษัตริย์นั้นผู้ที่สามารถหัดโขนได้ก็มีแต่กลุ่มมหาดเล็ก ต ารวจวัง และสถานที่ฝึกโขนอยู่ภายในเขต
พระราชฐานในสมัยรัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุญาติให้เจ้านายและขุนนางผู้ใหญ่ หัด
โขนได้ จึงท าให้เจ้านายและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้ฝึกหัดโขนไว้ประดับบารมี การเล่นโขนจึงแพร่หลายขึ้น ใน
ภาคใต้ก็ยังพบหลักฐานว่ามีการแสดงโขนละครอยู่ในวังเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
จนถึงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
จึงท าให้โขนหายจากหน้าประวัติศาสตร์วังนครศรีธรรมราช ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ขึ้นครองราชย์ พระองค์ได้ทรงโปรดเกล้าฯให้ตั้งกรมมหรสพขึ้น ทรงอนุญาตให้ประชาชน
ทั่วไปสามารถฝึกโขนได้ โดยก่อตั้ง “โรงเรียนทหารกระบี่หลวง” ต่อมาเป็น “โรงเรียนพรานหลวง” และต้อง
ปิดไปเมื่อสิ้นรัชกาล ในสมัยรัชกาลที่ 9 โขนได้ถูกน ากลับมาฟ้ืนฟูใหม่ พระองค์ทรงเห็นว่าการศึกษาเป็นสิ่ง
ส าคัญที่จะเป็นตัวน าองค์ความรู้ไปแพร่กระจายได้ ทรงให้ก่อตั้งเป็น “โรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์” ต่อมาในปี
พ.ศ.2485 เปลี่ยนเป็น “โรงเรียนสังคีตศิลป” กองการสังคีต กรมศิลปากร “โรงเรียนนาฏศิลป” จนกลายเป็น
วิทยาลัยนาฏศิลปในปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระจายการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมทางนาฏศิลป์ ดุริยางค
ศิลป์ และคีตศิลป์ ให้ครอบคลุมทั่วภูมิภาคของประเทศไทย เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ ตลอดจนศิลปะพ้ืนเมืองที่ถูกต้อง ท าให้การแสดงโขน
แพร่กระจายอยู่ในส่วนต่างๆทั่วภูมิภาคในประเทศไทย  

ในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมนาฏศิลป์โขนยังพบว่ายังมีอยู่ในสถาบันสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
อีกหลายแห่ง โขนได้เข้ามามีบทบาทอีกครั้งโดยผ่านระบบการศึกษา ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมองค์ความรู้ 
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ถ่ายทอดให้ความรู้หลายๆแขนงวิชา โดยมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ทั้งในระบบหรือนอกระบบ และ
เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เข้าถึงเยาวชน นักเรียน นักศึกษาได้เป็นอย่างดี ในภาคใต้มีสถานศึกษาที่จัดการเรียนการ
สอนโขนอย่างจริงจังอย่างวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช กับวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ และบรรจุอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอน และตามกระแสของโขนพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนฯ ได้ทรงมีพระราชปรารภกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถว่า ปัจจุบันมีคนไทยดูโขนน้อยมากได้สร้างความเป็นห่วงอย่างมากแก่พระองค์ท่าน เพราะ
ทรงตระหนักว่าศิลปวัฒนธรรมไทยเป็น ของล้ าค่า จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ฟ้ืนฟูการแสดงโขนขึ้นมา
ถึงกับทรงมี พระราชเสาวนีย์ด้วยว่า “เมื่อไม่มีคนดูโขน ฉันจะดูเอง” (เดลินิวส์, 2555) ดังค าพระราชเสาวนีย์นี้
จึงท าให้โขนมีการฟ้ืนฟูอย่างมาก นอกเหนือจากวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช กับวิทยาลัยนาฏศิลป
พัทลุงแล้วที่มีการเรียนการสอนในระบบการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2552 โขนพระราชทาน
ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพระองค์ทรงจัดการแสดงโขน จึงท าให้หน่วยงานสถาบันต่างๆใน
ภาคใต้ดังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หันมาสนใจในศิลปะของชาติ โดยได้มี
การให้ความรู้เกี่ยวกับการแสดงโขนในสถานศึกษาต่างๆ มีการจัดการแสดงโขนสัมพันธ์ ภาคใต้ ขึ้นทุกปีโดย
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชและวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง การจัดการแสดงโขนประจ าปีของโขนสงขลา
นครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโขนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ จะ
เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมอนุรักษ์ เผยแพร่ ถ่ายทอดการแสดงโขนไปสู่ประชาชน และบุคคลที่สนใจ
ศิลปะการแสดงชั้นสูงอย่างโขน  ซึ่งเหล่านี้สามารถเข้าถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ง่าย เป็นการปลูกฝังคนรุ่นใหม่ให้
ตระหนักถึงคุณค่าของโขนในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมประจ าชาติที่ควรอนุรักษ์สืบไป 

ด้วยบทบาทของสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ภาคใต้ต่อการขับเคลื่อนโขน จึงส่งผลให้ผู้วิจัยสนใจศึกษา 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทของสถาบันการศึกษากับการสร้างพ้ืนที่ให้โขนในภาคใต้ เพ่ือให้เกิดความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเพ่ือให้ได้ผลตามที่ได้ก าหนดไว้ผู้วิจัยนี้ได้ศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎีโดยใช้
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม และโขนได้มีผู้ศึกษาไว้พอสมควร ซึ่งจากการศึกษา
ในเบื้องต้นพบว่า (ธนิก เลิศชาญฤทธ์ , 2554:12-19) การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมของมนุษย์ เพราะมนุษย์เป็นผู้วัฒนธรรมขึ้นมา ดังนั้น ค าว่า “ทรัพยากรวัฒนธรรม” (cultural 
resource)  เป็นทั้งของเก่าจากอดีตเป็นมรดก (heritages) ที่ตกทอดมาถึงคนรุ่นปัจจุบัน และมีของใหม่ 
(creations) ที่เราสร้างขึ้นท าให้ทรัพยากรวัฒนธรรม หมายถึง องค์ประกอบของวัฒนธรรม ทั้งท่ีเป็นวัฒนธรรม
ทางวัตถุ (material culture) ในรูปของวัตถุ (objects) สิ่งก่อสร้าง (structures) สถานที่หรือแหล่ง (sites) 
และภูมิ ทั ศน์  (landscapes) วัฒ นธรรมที่ ยั งด ารงอยู่  (living culture) และวัฒ นธรรมที่ แสดงออก 
(expressive culture) ซึ่งเป็นความต่อเนื่องจากอดีตผ่านปัจจุบันไปสู่อนาคต โดยระบุว่า วัฒนธรรมมี
คุณลักษณะเป็นองค์อินทรีย์ หรือหน่วยชีวิต (organism) ที่สามารถวิวัฒน์ (evolving) ไปได้เรื่อยๆ 

ทศพร  จันทร์ฉุน (2556) ศึกษาเรื่องโรงโขนร่วมสมัย พบว่า การแสดงโขนนั้นมีการแสดงต่อเนื่องมา
ยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาต่อเนื่องมายาวนานจนกระทั้งสมัยปัจจุบัน การแสดงโขนนั้นไม่เป็นที่นิยมและ
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หยุดการพัฒนาเพราะปัจจุบันโขนเป็นเหมือนสินค้าที่ถูกน ามาขายตามฤดูกาล คือจะมีการจัดการแสดงก็
ต่อเมื่อมีการจัดงานพระราชพิธีหรืองานเทศกาลต่างๆ จึงท าให้การแสดงโขนในปัจจุบันไม่ทันสมัย ขาดความ
น่าสนใจในการรับชมอีกทั้งการอนุรักษ์พัฒนาโขนปัจจุบันก็เป็นไปในเชิงอนุรักษ์เพียงอย่างเดียวไม่มีการ
เผยแพร่และคิดค้นต่อยอดอย่างจริงจัง  
 ค ารณ  สุนทรานนท์ (2551) ศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมโขน : การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา พบว่า 
วัฒนธรรมโขนยังคงรูปลักษณ์ของเนื้อหาสาระเรื่องรามเกียรติ์ การแต่งกาย เครื่องดนตรี จารีตการแสดงและ
พิธีกรรม เป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์และเป็นทูตทางวัฒนธรรมในการสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
ประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนารูปแบบการแสดงโขนเพ่ือรับใช้สังคม ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงนาฏย
พาณิชย์และเสริมสร้างความเป็นเลิศให้แก่สถาบันอุดมศึกษา 
 ประพัฒน์พงศ์  ภูวธน (2551) ศึกษาเรื่องการแสดงโขนชักรอกของคณะโขนหลวงราชพงศ์ พบว่า 
คณะโขนหลวงราชพงศ์จัดแสดงในรูปแบบของโขนหน้าจอ โขนชักรอกและโขนหน้าไฟ ผู้แสดงในระยะแรกมี 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มที่นักเรียนโรงเรียนพรานหลวง กับ กลุ่มคณะเจ้าขาวระยะหลังมี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มราชการซึ่ง
ด าเนินการโดยกรมศิลปากรและกลุ่มเอกชน การฝึกหัดการแสดงโขนตามหลักสูตรของโรงเรียนนาฏศิลป์ และ
การฝึกตามแบบของครูแต่ละท่าน การสืบทอดในปัจจุบันหลังจากท่ีหลวงราชพงศ์ภักดีได้ถึงแก่กรรม ม.ร.ว. แส 
วัชรีวงศ์ ผู้เป็นน้องสาวด าเนินการต่อจนท่านชราภาพได้เลิกล้มไป ต่อมา พ.ศ. 2515 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคณะโขน
หลวงราชพงศ์หลายท่านได้เข้ารับราชการในกรมศิลปากร บางส่วนตั้งคณะเป็นคณะโขนศิษย์ครูหยัดในปัจจุบัน 

พิเศษ  เกตุวรสุนทร (2549) ศึกษาเรื่องการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมไทย : ศึกษากรณีโขน
มหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่า มูลเหตุจูงใจของผู้เข้ามาฝึกอบรมโขนมหาวิทยาลัยรามค าแหงส่วนใหญ่คือเพ่ือ
น าความรู้ที่ฝึกซ้อมโขนไปประกอบอาชีพอยู่ในเกณฑ์มาก ด้านทัศนคติของผู้เข้าฝึกอบรมโขนมหาวอทยาลัย
รามค าแหงต่อการอนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรมโขนส่วนใหญ่เห็นว่าผู้ เข้าฝึกอบรมมีทัศนคติในด้านบวกต่อ
โขนรามค าแหงและต่อแนวทางการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมโขนอยู่ในเกณฑ์มาก ผู้ที่เข้าส่วนใหญ่เห็นว่า
ตนมีบทบาทเป็นอย่างมากในด้านการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม 

มาโนช  บุญทองเล็ก (2551) ศึกษาความคาดหวังของผู้ที่เก่ียวข้องต่อการอนุรักษ์และพัฒนาการแสดง
โขน พบว่า โขนในสภาพปัจจุบันด้านการอนุรักษ์และการพัฒนาการแสดงโขนผู้ที่เกี่ยวข้องมีความคาดหวังว่า
ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานที่สนับสนุนในด้านการสืบทอดอย่างจริงจัง และสนับสนุนให้สถานศึกษาในทุกระดับ
การศึกษาเปิดสอนโดยมุ่งถ่ายทอดให้แก่เยาวชนได้สัมผัสการแสดงโขน ด้านการถ่ายทอดโขนไม่ได้อยู่ในระบบ
หน่วยกิตจึงท าให้โขนไม่มีความเข้มแข็งในการสืบทอด และในด้านผู้เกี่ยวข้องต่อการอนุรักษ์และการพัฒนาการ
แสดงโขนโดยให้ครูเป็นแบบอย่างหรือเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์  เพ่ือเป็นการรักษาเอกลักษณ์ด ารงไว้เป็น
สมบัติของชาติสืบไป  
 นครินทร์ น้ าใจดี (2557) ศึกษาโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ : กระบวนการจัดสร้าง อนุรักษ์ พัฒนารูปแบบจากการศึกษาพบว่า สามารถแบ่งได้เป็น 2 
ส่วน ส่วนที่ 1 องค์ประกอบของการจัดสร้างโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ส่วนที่ 2 การอนุรักษ์ และการพัฒนา
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รูปแบบโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ซึ่งคณะท างานจัดสร้างโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯได้ใช้กระบวนการ
ประเมินคุณค่าโขนซึ่งเป็นทรัพยากรวัฒนธรรม และน าองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปสู่กระบวนการอนุรักษ์
พัฒนารูปแบบของการแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
โดยใช้หลักการประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมและน าองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปสู่กระบวนการ
อนุรักษ์ พัฒนารูปแบบด้วยการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เป็นการปรับภาพลักษณ์โขนให้ทันสมัย สามารถ
เข้าถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ง่ายขึ้น เป็นการปลูกฝั่งค่านิยมให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงคุณค่าของโขนในฐานะ
มรดกทางวัฒนธรรมประจ าชาติที่ควรอนุรักษ์สืบไป 
 ปราการ  เกิดมีสุข (2558) ศึกษาการผลิตสื่อเพ่ือการอนุรักษ์พิพิธภัณฑ์โขนชุมชน ครูชูชีพ ขุนอาจ 
พบว่า เว็บไซต์ โขนชุมชนครูชูชีพ  ขุนอาจที่พัฒนาขึ้นโดยโปรแกรมส าเร็จรูปในการพัฒนาเว็บไซต์ โดยมี
ขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์ 4 ขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นก่อนการผลิต เป็นการศึกษาเนื้อหาเบื้องต้น การออกแบบ
โครงสร้างเว็บ ไซต์  2) ขั้ นการผลิต เป็นการสร้างโฮมเพจ เว็บ เพจหน้ าต่ างๆ และการเชื่ อมโยง  
3) ขั้นหลังการผลิต เป็นการน าเว็บไซต์ที่พัฒนาเสร็จแล้วขึ้นเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต และ 4)การประเมินผล 
เป็นการตรวจสอบและทดสอบระบบ อาจจะมีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ การศึกษาความพึงพอใจ
ของ ผู้เข้าชมที่มีต่อเว็บไซต์ ที่พัฒนาขึ้นพบว่า นักเรียน นักศึกษาและประชาชนมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์โขน
ชุมชนครูชูชีพ  ขุนอาจ โดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาหลายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจต่อเว็บไซต์อยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นเดียวกัน โดยกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านตัวอักษรและการ
จัดรูปแบบข้อความ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือ ด้านข้อมูลที่น าเสนอบนเว็บไซต์ ด้านการใช้สีในเว็บเพจด้าน
กราฟิกและภาพเคลื่อนไหว ด้านระบบน าทาง ด้านการออกแบบหน้าเว็บเพจ และด้านการเข้าถึงข้อมูลในเว็บ
เพจ 

พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น (2557) ศึกษาการจัดการศิลปะการแสดงโขนของครูชูชีพ ขุนอาจ พบว่า การ
จัดการศิลปะการแสดงโขนของครูชูชีพ ขุนอาจ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1. การสอนโขนส าหรับเด็ก เริ่ม
จากการรับสมัคร ฝึกท่าโขนพ้ืนฐาน 2. พิธีไหว้ครู-ครอบครูโขนละคร ซึ่งครูชูชีพจัดเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้ลูก
ศิษย์ทั้งเก่าและปัจจุบัน บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจได้เข้าร่วมพิธี 3. ช่างท าหัวโขน ครูชูชีพท าหัวโขนและชฎา
เพ่ือใช้ในการแสดงและจัดจ าหน่าย ซึ่งเป็นรายได้หลักของครอบครัว และยังเปิดสอนให้กับผู้ที่ให้ความสนใจ 4. 
ช่างชุดเครื่องโขน-ละคร มี ในปัจจุบัน โขนของครูชูชีพ ขุนอาจได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี ในเรื่องที่พัก สถานที่ในการเรียนและฝึกซ้อม เพ่ือเป็นศูนย์เผยแพร่ความรู้ การอนุรักษ์และสืบทอด
ศิลปะการแสดงโขนให้ดารงอยู่ต่อไป 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง เรื่อง บทบาทสถาบันการศึกษากับการสร้างพ้ืนที่ให้โขนในภาคใต้ในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้คือ ศึกษาบทบาทของสถาบันการศึกษาในการสร้าง
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พ้ืนที่ให้โขนในภาคใต้ เพ่ือที่จะน าไปสู่การปรับเปลี่ยนและการพัฒนาโขนในภาคใต้รูปแบบการสืบทอดโขนใน
สถาบันการศึกษาพ้ืนที่ภาคใต้ และเงื่อนไขการด ารงอยู่ของโขนในภาคใต้  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยผู้ศึกษาได้เลือกพ้ืนที่ในการศึกษา โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบยึด
จุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็นหลัก ซึ่งเป็นการเลือกแบบไม่มีโครงสร้างที่เคร่งครัด มีขั้นตอนและวิธีการ
ด าเนินการที่ไม่ซับซ้อน เพ่ือให้ได้ตัวอย่างที่เหมาะสมกับแนวคิด จุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ในการศึกษา ผู้
ศึกษาจึงใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบจ าเพาะเจาะจง โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือท าการศึกษาประชากรกลุ่มนั้น
อย่างลงลึก คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงโขน การเลือกกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้มีผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม 
จ านวน 39 คน ประกอบด้วย 
  1. ผู้บริหารสถานศึกษา    จ านวน  3  คน 
  2. หัวหน้าภาควิชา    จ านวน  3  คน 
  3. อาจารย์ประจ าวิชาโขน    จ านวน  9  คน 

4. ครูโขน คือ ผู้ถ่ายทอดกระบวนท่าร าโขนในสถาบันการศึกษาที่ไม่มีหลักสูตรการเรียนการ
สอน นาฏศิลป์โขน หรือศูนย์ฝึกโขน  

5. ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลปิน ส านักการสังคีต กรมศิลปากร คือ ผู้มีความรู้ทางด้าน
นาฏศิลป์ชั้นสูง มีความเชี่ยวชาญในการแสดง ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ใน
สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ    จ านวน  5  คน 

6. ผู้แสดง/ผู้ปกครองของนักเรียนที่ร่วมแสดงโขน จ านวน  8  คน 
7. ผู้ชมการแสดงโขน    จ านวน  5  คน 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การสัมภาษณ์ (Interview) การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเป็นวิธีการหลักในการ
รวบรวมข้อมูลโดยมีแนวประเด็นค าถามที่ได้เตรียมไว้แล้วเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับแนวประเด็นค าถามส าหรับ
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือให้ได้ข้อมูลในรายละเอียดกับผู้ที่ให้ข้อมูล ประเด็นค าถามได้
ก าหนดตามขอบเขตเนื้อหาการศึกษา การสัมภาษณ์มีลักษณะการพูดคุยอย่างเป็นธรรมชาติตามความ
เหมาะสมและเป็นกันเอง ตามความเหมาะสมกับเวลาและโอกาส โดยให้ผู้ตอบเล่าเรื่องต่างๆ ของตนเองตาม
ประเด็นค าถามอย่างยืดหยุ่นและการสนทนากลุ่ม (Focus Group discussion) เป็นเทคนิคที่ประยุกต์มาจาก
การสัมภาษณ์ที่นิยมน ามาใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ มักเป็นการสัมภาษณ์ในประเด็นเกี่ยวพันกับข้อเท็จจริง
หรือเรื่องทั่ว ๆ ไป การศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้เข้าร่วมสนทนากลุ่มโดยการแลกเปลี่ยนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับข้อเท็จจริงตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายภายในกลุ่มซึ่งในการสนทนากลุ่ม จะเป็น
การสนทนากลุ่มย่อยโดยผู้เข้าร่วมสนทนา คือ นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนที่ศึกษาการแสดงโขน 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากเอกสาร

ต่างๆ ที่เก่ียวข้องและท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในภาคสนาม โดยด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. ผู้ศึกษาเนื่องจากผู้ศึกษาเป็นคนใน (insider)วงการโขน ซึ่งผู้วิจัยเป็นบุคลากรของศูนย์ส่งเสริม

ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีหน้าที่สอนโขนสงขลานครินทร์ 
(ตัวยักษ์) ท าให้การเข้าถึงข้อมูลโขนในภาคใต้ ตลอดจนการท าความคุ้นเคยกับอาจารย์ประจ าวิชาโขน ครูโขน
ในสถาบันการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์โขน นาฏศิลปินส านักการสังคีต กรมศิลปากร นักเรียน นักศึกษา 
จึงท าให้เป็นที่ไว้วางใจในการเข้าไปศึกษาข้อมูลในวงการโขนภาคใต้ โดยได้เข้าแนะน าตัว เพ่ืออธิบายถึง
วัตถุประสงค์ของการเข้ามาในพ้ืนที่ ตลอดจนการขอความร่วมมือในการศึกษาวิจัย จากนั้นได้หาโอกาสเข้า
พบปะพูดคุยกับ ครูผู้ฝึกสอนโขนสังเกตรูปแบบการถ่ายทอดการแสดงโขน และบทบาทสถาบันการศึกษากับ
การสร้างพื้นที่ให้โขนในภาคใต้ 
 2. การเก็บข้อมูลรายละเอียดแบบเจาะลึก ผู้ศึกษาได้เริ่มเก็บข้อมูลส่วนรายละเอียดในแต่ละประเด็น 
โดยเข้าพบปะพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมาย ตามเงื่อนไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
 3. การหาข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อผู้ศึกษาได้รวบรวมวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูลและสรุปผลแล้วหาก
พบว่าขาดรายละเอียดข้อมูลบางส่วน ก็ได้เข้าไปเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมตลอดช่วงของการเขียนรายงานการวิจัย 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ศึกษาได้น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารและข้อมูลปฐมภูมิ
จากการจัดเก็บภาคสนาม ท าการวิเคราะห์ หาข้อสรุป ด้วยการน าข้อมูลมาจัดให้เป็นหมวดหมู่ แยกแยะตาม
องค์ประกอบต่างๆ หาความหมายและหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงในแต่ละประเด็นและความสัมพันธ์กับบริบทที่
ศึกษา เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย แล้วน าเสนอในรูปแบบของความเรียงเชิงบรรยาย ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลของสถานการณ์การด ารงอยู่ บทบาทเรื่อง การเรียนการสอน และการแสดง
ของโขนในภาคใต้ โดยแยกแยะประเด็น จัดหมวดหมู่ หาความหมายของข้อมูลโดยจัดกลุ่มวิเคราะห์ตามสภาพ
การด ารงอยู่ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 
 2. ท าการวิเคราะห์เงื่อนไขของการด ารงอยู่ บทบาทเรื่อง การเรียนการสอน และการแสดงของโขนใน
ภาคใต้หลังจากการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าแล้วน ามาแยกแยะ จัดหมวดหมู่ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ 
ตีความ และสรุปปัจจัยที่มีผลต่อการด ารงชีพอย่างยั่งยืน 
 3. ท าการวิเคราะห์ถึงปัญหา อุปสรรค ต่างๆ ที่ส่งผลต่อการด ารงอยู่ บทบาทเรื่องเรียนการสอน และ
การแสดงของโขนในภาคใต้ เพ่ือน าการวิเคราะห์นั้นไปสู่การให้ข้อเสนอแนะในปัจจัยนั้นๆ ต่อไป 
 4. เสนอผลการศึกษาโดยใช้การพรรณนาวิเคราะห์ (descriptive analysis) 
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ผลการศึกษา  
 จากการที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเรื่อง “บทบาทสถาบันการศึกษากับการสร้างพ้ืนที่ให้โขนในภาคใต้” ชี้
ให้ให้ถึงการด ารงอยู่ของโขนในสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ภาคใต้ การพัฒนารูปแบบการแสดง การสื บทอด
บทบาทการเคลื่อนไหวของสถาบันการศึกษาในการสร้างพื้นที่ให้โขนในภาคใต้   

ดังนั้นผู้วิจัยได้ท าศึกษาประวัติความเป็นมาของโขน จารีต รูปแบบการแสดง การสืบทอด การเรียน
การสอนบทบาทของสถาบันการศึกษาและการพัฒนาโขนในพ้ืนที่ภาคใต้ โดยการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นาฏศิลปิน ครูโขน ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์และศิลปินแห่งชาติ ตลอดจน
ชาวบ้าน ผู้ชม นักเรียน นักศึกษาที่ศึกษานาฏศิลป์โขน ผู้วิจัยได้ท าการถอดเทปและเขียนสรุปเป็นรายกรณี ท า
ให้สามารถจ าแนกออกได้เป็น 2 ช่วงระยะเวลา คือ 
ช่วงท่ี 1 ช่วงก่อนระบบการศึกษา ปีพ.ศ.2312 – 2450 

พบว่าโขนวังเจ้าพระยานครศรีธรรมราชเป็นโขนที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงพระราชทานมาเพ่ือ
เป็นเครื่องประดับอิสริยยศคู่บารมีแก่เจ้าพระยานครศรีธรรมราช เนื่องจากในอดีตโขนจะมีได้เฉพาะพระเจ้า
แผ่นดินเท่านั้น เมื่อพระเจ้าตากสินทรงโปรดเกล้าฯพระราชทานโขนให้เป็นเครื่องประดับอิสริยยศตั้งแต่นั้นเป็น
ต้นมาเพ่ือแสดงต้อนรับพระเจ้าแผ่นดิน ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง และชาวต่างชาติ เพ่ือความบันเทิงส าหรับ
เจ้าพระยานครศรีธรรมราช เมื่อว่างเว้นจากงานราชการสิ่งที่ท าให้ผ่อนคลายจากการท างานหนัก โขนจึงเป็น
สิ่งจ าเป็นในการสร้างความบันเทิงและการเป็นสิ่งบันเทิงภายในวังเจ้าพระยานครศรีธรรมราชและเพ่ืองานเฉลิม
ฉลอง เช่นงานฉลองพระแก้วมรกต งานสมโภชพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช 

เมื่อโขนเป็นเครื่องราชูปโภคที่สงวนไว้เฉพาะของพระมหากษัตริย์ ไทยเหตุใดวังเจ้าพระยา
นครศรีธรรมราชจึงมีคณะโขนไว้ในครอบครอง เนื่องจากเจ้าพระยานครศรีธรรมราชได้ถวายพระราชธิดา 2 
พระองค์ คือ ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงกลาง (เจ้าหญิงฉิม) และทูลกระหม่อมฟ้าหญิงเล็ก (เจ้าหญิงปราง) ดังนั้น
เจ้าพระยานครศรีธรรมราชจึงมีสถานะเป็นพระสสุระหรือพ่อตาในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เมื่อเจ้าพระยา
นครศรีธรรมราชลงไปปกครองเมืองนครศรีธรรมราชสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงโปรดเกล้าฯให้น าละครผู้หญิง
และโขนเป็นเครื่องราชูโภค ผู้แสดงโขนในวังเจ้าพระยานครศรีธรรมราชสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นผู้หญิงล้วน โดย
ให้เกณฑ์บรรดาเด็กผู้หญิงอายุ 9 ขวบในเขตก าแพงเมือง เข้ามาฝึกโขน โขนวังเจ้าพระยานครศรีธรรมราช 
รูปแบบก็จะใกล้เคียงกับละครทางราชส านักของเมืองหลวง ด้วยเหตุที่มีการแลกเปลี่ยนด้านการแสดง ศิลปิน 
ครูผู้สอน และเครื่องแต่งกายมาโดยตลอด โดยเฉพาะการถ่ายเทในเบื้องต้น เห็นว่าครูจากกรุงศรีอยุธยาหนีกรุง
แตกมาอยู่เมืองนครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราชตีแตกไปอยู่กรุงธนบุรี และจากกรุงธนบุรีกลับมาอยู่
เมืองนครศรีธรรมราชตามเดิม   
 
  



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 489 

ช่วงท่ี 2 ช่วงโขนขยายสู่ระบบการศึกษา 2453 – ปัจจุบัน 
 การจัดการศึกษาของไทยมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยโบราณเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยความเชื่อที่ว่า
การศึกษาช่วยก าหนดทิศทางของชาติ เพ่ือพัฒนาคนไทยให้มีความพร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญส าหรับการ
พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า  
 จากการศึกษาพบว่าสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ภาคใต้มีอยู่ 3 สถาบันที่มีการจัดการเรียนการสอน
นาฏศิลป์โขน ผลจากการศึกษาสังเกตและสัมภาษณ์ ได้ผลดังนี้ 
 1. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช เป็นสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนต่างไปจาก
แผนการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งผลปรากฏว่าขณะนี้สถาบันทุกสังกัดยังขาดบุคคลากรเป็นอันมาก โดยเฉพาะ
ทางด้านนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ รัฐบาลจึงเร่งขยายการผลิตบุคคลากรทางด้านศิลปะ นาฏศิลป์ และดุริ
ยางคศิลป์ให้มากข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระจายการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมทางนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ 
และคีตศิลป์ ให้ครอบคลุมทั่วภาคใต้ของประเทศไทยเพ่ือส่งเสริมและธ ารงรักษาไว้ซึ่งศิลปะพ้ืนเมืองอันมีค่า
ของภาคใต้ เช่น โนรา หนังตะลุง เพลงบอก กาหลอ ฯลฯเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนมีความรู้ความ
เข้าใจด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ ตลอดจนศิลปะพ้ืนเมืองที่ถูกต้อง เพ่ือให้เกิดความรักความหวง
แหนในศิลปะและวัฒนธรรมประจ าชาติเพ่ือผลิตศิลปิน บุคลากรทางศิลป์ ครูศิลป์ ให้มีปริมาณเพียงพอเพ่ือ
เป็นแหล่งศูนย์กลางในการอนุรักษ์ สืบทอด และให้บริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมในภาคใต้  
 การศึกษาในวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชมีหลักสูตรการศึกษาเป็น 3 ระดับ คือ  

1. ระดับนาฏศิลป์ชั้นต้น รับผู้เรียนส าเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
2. ระดับนาฏศิลป์ชั้นกลาง รับผู้ส าเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
3. ระดับปริญญาตรีหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5ปี) ประกอบด้วยภาควิชาในสังกัด 4 ภาควิชา คือ 

ภาควิชานาฏศิลป์ศึกษา ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา ภาควิชาการศึกษา และภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะ
ศิลปศึกษาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี รับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  3 จากวิทยาลัยนาฏศิลป และนักศึกษาทั่วไปที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ปี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

ในการเรียนการสอนโขนวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช รูปแบบและวิธีการสอนมีความคล้ายคลึง
กับการฝึกโขนของวิทยาลัยนาฏศิลปส่วนกลาง เนื่องจากครูผู้ฝึกสอนเป็นครูผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยนาฏศิลป
กรุงเทพฯ กรมศิลปากร หลักและวิธีการสอนเป็นแบบดั้งเดิมจากสมัยโบราณ   
 การเรียนการสอนวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชเป็นไปตามหลักสูตร หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ม.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาลัยนาฎศิลป (2551) หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ม.4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัยนาฎศิลป 
(2551) และในระดับการเรียนในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 
5 ปี 
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จากนั้นมีการวัดผลและประเมินผลการเรียนปลายปีการศึกษา ของผู้ เรียนโดยครูผู้สอนจะเป็น
ผู้ด าเนินการวัดผล ซึ่ง ในการวัดผลของการเรียนการสอนทางด้านนาฏศิลป์ไทย นั้นจะประกอบด้วยการวัดผล
ที่เก่ียวข้องในองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ 

1.  ด้านความรู้  
2.  ด้านคุณลักษณะ  
3.  ด้านการปฏิบัติท่าร า  

 
การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย 
 การเผยแพร่โขนวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช มีหน่วยงานฝ่ายศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหนึ่ง
ในโครงสร้างของการบริหารงานวิทยาลัยนาฏศิลป มีหน้าที่ด าเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับ
นักเรียน นักศึกษาตลอดทั้งบุคลากรของวิทยาลัย อีกทั้งการให้บริการงานด้านนาฏดุริยางคศิลป์แก่ชุมชนและ
สังคม จัดกิจกรรมการแสดงในสถานที่ต่างๆทั้งในระดับจังหวัด ระดับประเทศ หรือต่างประเทศ งานพระราช
พิธี รัฐพิธีต่างๆ ตลอดจนให้บริการวิชาการแก่สถานศึกษาต่างๆ 
 
โขนราชภัฏสงขลาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

จากการศึกษาพบว่าโขนราชภัฏสงขลาเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาเลือกเฉพาะด้าน หลักสูตรศิลปกรรมศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยรังสรรค์ การเรียนการสอนของโขนราชภัฏสงขลาวิธีการถ่ายทอดโขนราชภัฏ
สงขลารับนักศึกษาไม่มีพ้ืนฐานการแสดงโขนไม่มีข้อก าจัดทางเพศ เรียนได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง การเรียนการ
สอนใช้เวลา 1 ภาคการศึกษา วิธีการถ่ายทอดจึงไม่เหมือนกับการเรียนการสอนโขนวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช เป็นวิธีการที่เร่งรัด 
 การเรียนการสอนมีหลักสูตรโขนเป็นตัวก าหนดทิศทางของนักศึกษา และมีการประเมินผลการเรียน
โดยการให้นักศึกษาจัดการแสดงโขน 1 ชุด  

การเผยแพร่ 
การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมโขนราชภัฏสงขลา มีการน าเสนอผลงานการแสดงโขนในชื่อโขนสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยเริ่มจัดตั้งแต่ปีพ.ศ.2557 – ปัจจุบัน โดยทางมหาวิทยาลัย ได้เชิญชวนเยาวชน
เข้าร่วมอนุรักษ์โขน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปัจจุบันได้จัดเป็นครั้งที่ 4 ตลอดจนจัดการแสดงโขนใน
สถานที่ต่าง ๆ ตามที่มีผู้ว่าจ้าง 
 
โขนสงขลานครินทร์ 
 การเรียนการสอนโขนสงขลานครินทร์ เนื่องจากโขนสงขลานครินทร์เป็นโขนสมัครเล่น จึงไม่มี
หลักสูตรเป็นตัวก าหนดทิศทาง และไม่มีการวัดผลประเมินผลสัมฤทธิ์ ผู้แสดงจะเป็นบุคลากร นักศึกษา และ
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เยาวชนทั่วไปที่ไม่มีพ้ืนฐานการแสดงโขนและนาฏศิลป์ แต่รักและชื่นชอบศิลปะการแสดงโขน ไม่มีข้อก าจัด
ทางเพศการเรียนการสอนเรียนช่วงเวลา 19.00 – 21.00 ทุกวัน จันทร์ – วันพฤหัสบดี  

การฝึกโขนสงขลานครินทร์ ไม่ได้มีหลักสูตรเป็นแก่นก าหนดในการเรียน ขึ้นอยู่กับครูผู้สอน ขั้นแรก
เป็นการสอนนาฏยศัพท์พ้ืนฐานที่ใช้ในการแสดงโขน มีการสอนแม่ท่าเบื้องต้นแบบตัด มีการสอนเพลงหน้า
พาทย์ที่ใช้เฉพาะในการแสดงเท่านั้น 
 
การเผยแพร่โขนสงขลานครินทร์ 

ในยุคสมัยของ รศ.สมชาย พูลพิพัฒน์ ปีพ.ศ.2523 เนื่องจากโขนเป็นศิลปะการแสดงใหม่ซึ่งไม่คุ้นเคย
สายตาของชาวบ้าน คนในชุมชนทั่วไป ในการเผยแพร่ของ รศ.สมชาย พูลพิพัฒน์ เป็นการแฝงเข้าไปในชุดการ
แสดงพ้ืนบ้าน โดยต้องออกไปหาพ้ืนที่เองตามงานเทศกาลต่างๆ หรืองานวัด โดยทางมหาวิทยาลัยเสนอเป็น
ผู้จัดการแสดงเองโดยไม่เอาค่าใช้จ่าย จากนั้นก็น าโขนตอนเล็กๆแฝงเข้าไปเรื่อยๆซึมไปเรื่อยๆจน และมีการ
อธิบายก่อนการชมการแสดงโขน มีการท าแผ่นพับแนะน าการชมการแสดงโขน และชื่อตอนนั้นๆให้ประชาชน
เข้าใจก่อน เมื่อนานเข้าโขนเริ่มมีชื่อเสียงได้มีการจัดการแสดงโขนเป็นโรงใหญ่ขึ้น จนกลายเป็นโขนประจ าปี 
และได้มีการจัดโครงการโขนสัญจรในเขตภูมิภาคทั่วภาคใต้ โขนสงขลานครินทร์ได้พัฒนารูปแบบมาโดยตลอด
ในปี พ.ศ.2558 โขนสงขลานครินทร์ได้มีการพัฒนาโขนได้การน าศิลปินพ้ืนบ้านโนราเข้ามาร่วมแสดงตลกโขน 
โดยใช้ภาษาถ่ินปนภาษากลางเป็นสื่อ ท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อเรื่องในการแสดงโขนมากยิ่งขึ้น 
 
สรุปและอภิปลายผล 

จะเห็นได้ว่าโขนในช่วงก่อนระบบการศึกษา ปีพ.ศ.2312 – 2450 นั้นโขนที่เป็นเป็นศิลปะชั้นสูงแห่ง
ราชส านักตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นเครื่องราชูโภชของพระมหากษัตริย์ เมื่อถึงช่วงโขนขยายสู่ระบบ
การศึกษา 2453 – ปัจจุบันสถาบันทั้ง 3 สถาบันมีการจัดระบบการจัดการดังนี้ 
 

ตารางแสดงบทบาทของสถาบันการศึกษาในภาคใต้ 
สถาบันการศึกษา บทบาทของสถาบันการศึกษา การจัดการเรียนการสอน 
วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช 

กระจายการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมทาง
นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ ให้ครอบคลุม
ทั่วภาคใต้ของประเทศไทยส่งเสริมและธ ารงรักษา
ไว้ซึ่งศิลปะพ้ืนเมืองอันมีค่าของภาคใต้ ส่งเสริมให้
ประชาชนและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจด้าน
นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ ตลอดจน
ศิลปะพ้ืนเมืองที่ถูกต้อง ให้เกิดความรักความหวง
แหนในศิลปะและวัฒนธรรมประจ าชาติผลิตศิลปิน 

จัดหลักสูตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551และหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิตโดยแบ่งเป็น 3 ระดับชั้น 
1.ระดับนาฏศิลป์ชั้นต้น รับนักเรียนเรียนจบ
ระดับชั้น ป.6 
2. ระดับนาฏศิลป์ชั้นกลาง รับนักเรียนจบ
ระดับชั้น ม.3 
3. ระดับปริญญาตรีหลักสูตรศึกษาศาสตร
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สถาบันการศึกษา บทบาทของสถาบันการศึกษา การจัดการเรียนการสอน 
บุคลากรทางศิลป์ ครูศิลป์ ให้มีปริมาณเพียงพอ
เป็นแหล่งศูนย์กลางในการอนุรักษ์ สืบทอด และ
ให้บริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมใน
ภาคใต้ 

บัณฑิต (5ปี) รับนักเรียนจบระดับชั้น ม.6 
มีการวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียน 
 

โขนสงขลานครินทร์ ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ ส ร้ า ง บ ร ร ย า ก า ศ ท า ง ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ ถ่ายทอด และเผยแพร่โขน
อันเป็นศิลปะชั้นสูงของชาติ ให้เยาวชน นักศึกษา 
และบุ คลากรเกิดการพัฒ นาสุทรยภาพผ่ าน
กระบวนการแสดงโขนและชมการแสดงโขน 

ไม่มีหลักสูตรเป็นตัวก าหนดการเรียนการสอน 
รับนักเรียน นักศึกษา บุคลากร ที่ สนใจ
ศิลปะการแสดงโขน ไม่จ ากัดอายุ ไม่จ ากัด
เพศ เรียนทุกวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 
1 9 .0 0  – 2 1 .0 0  ไม่ มี ก า ร วั ด ผ ล แ ล ะ
ประเมินผลการศึกษา 

โขนราชภัฏสงขลา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพ่ืออนุรักษ์ ถ่ายทอด และ
เผยแพร่โขนอันเป็นศิลปะชั้นสูงของชาติ เพ่ือไป
เป็นศิลปินอิสระนักออกแบบผลงานด้านนาฏศิลป์
และการแสดงฝ่ายบุคคลดูแลนันทนาการของ
บริษัท เจ้าหน้าที่ฝ่ายนาฏศิลป์ในหน่วยงานภาครัฐ
แ ล ะ เอ ก ช น ค รู น า ฏ ศิ ล ป์ โ ด ย ศึ ก ษ า ต่ อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู เจ้าของธุรกิจด้านการ
แสดง 

จั ด ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น ต า ม ห ลั ก สู ต ร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานาฏย
รังสรรค์ 

 
จะเห็นว่าสถาบันการศึกษาทั้ง 3 สถาบันมีบทบาทในการรวบรวมองค์ความรู้ การผลิตครูโขน การ

ส่งเสริมอนุรักษ์ และเผยแพร่เช่น วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช วัตถุประสงค์หลักๆคือการจัดการเรียน
การสอน การผลิตบุคลากรทางการศึกษาทางด้านนาฏศิลป์โขน โขนราชภัฏสงขลา เน้นเรื่องการผลิตศิลปิน
ทางด้านนาฏศิลป์ และผลิตครูและโขนสงขลานครินทร์มุ่งเน้นเรื่องของการส่งเสริม อนุรักษ์ ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ  

 
ข้อเสนอแนะ 

1.ควรศึกษาเปรียบเทียบการแสดงโขน ในสถานบันการศึกษาในภูมิภาคอ่ืนๆ เช่น โขนใน
สถาบันการศึกษาในภาคเหนือ โขนในสถาบันการศึกษาในภาคอีสาน 

2. ควรศึกษาความพ่ึงพอใจผู้ชมโขนในชุมชนเมืองและชุมชนระดับภาค 
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กิตติกรรมประกาศ  
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“เหรียญตราในประเทศไทยช่วงพุทธศตวรรษที่ 9 – 16 กับความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต”้ 

Coinage in Thailand during 4th – 11th Century AD with interaction  
in Southeast Asia  

 

วิภาดา อ่อนวิมล1 และสฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง 2 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษามีจุดประสงค์คือ วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ของเหรียญ
ตราที่พบจากแหล่งโบราณคดีซึ่งมีอายุสมัยราวช่วงพุทธศตวรรษที่ 9 – 16 ในประเทศไทย เนื่องจากเวลานี้เป็น
สังคมสมัยกึ่งก่อนประวัติศาสตร์ มีการก่อเกิดชุมชนโบราณตามภูมิภาคต่างๆ และได้ติดต่อกับชุมชนโพ้นทะเลชน
ชาติที่มีส่วนส าคัญคือ อินเดีย โดยระบบเหรียญตราเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจจากอินเดียที่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและทางเศรษฐกิจ ผู้ปกครองท้องถิ่นได้น าเหรียญมาปรับเปลี่ยนและหยิบเอาสัญลักษณ์
มงคลอินเดียมาเป็นลวดลายบนเหรียญบทบาทของเหรียญใช้แทนสื่อกลางการแลกเปลี่ยนบางครั้งใช้เป็นที่ระลึกถึง
เหตุการณ์และอีกบทบาทหนึ่งได้ถูกใช้เกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมความเชื่อ 
 หลักฐานประเภทเหรียญที่ใช้ในส่วนมากท าจากเงิน จากการศึกษาเบื้องต้นจัดจ าแนกรูปแบบใหญ่ได้  
2 กลุ่มคือ 1) กลุ่มเหรียญมีจารึก 2) กลุ่มเหรียญไม่มีจารึก โดยทั้ง 2 กลุ่มนี้แบ่งได้อีกเป็นเหรียญแบบที่พบในไทย
ถึงประเทศเพ่ือนบ้านและเหรียญต่างชาติพบหนาแน่นตามเมืองโบราณสมัยทวารวดีและแหล่งโบราณคดีภาคใต้อัน
ชี้ให้เห็นถึงการเป็นเมืองท่าของชุมชนโบราณเหล่านั้นไม่ว่าอย่างไรก็ตามเหรียญเหล่านี้ได้ช่วยอธิบายปรากฏการณ์
ทางสังคมของชุมชนโบราณบนดินแดนไทย ณ ช่วงเวลาที่เหรียญถูกผลิตหรือใช้ทั้งด้านความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
ผ่านรูปแบบทางการค้า ศาสนา-ความเชื่อ รวมถึงด้านการเมืองการปกครอง ในเวลาเดียวกันกับที่เหรียญบาง
รูปแบบได้พบเช่นกันในแหล่งโบราณคดีจากประเทศข้างเคียงซึ่งแสดงให้เห็นถึงเครือข่ายการติดต่อเชื่อมโยง
ระหว่างพื้นที่และกลุ่มชนโบราณในอดีต 
 

ค าส าคัญ:  เหรียญตรา ประเทศไทย พุทธศตวรรษที่ 9–16 
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Abstract 

 The purpose of this paper is to study about the coinage found in Thailand during the 4th 
– 11thCentury AD in many aspects in order to classify the typology and explained the usage of 
coins in society and region which will be conducted in both quantitative and qualitative studies. 
According to the research, due to the 4th – 11th Century AD of Thailand, many primary 
communities have flourished around the time throughout the region and the social complexity 
has developed continuously since prehistoric period. In addition, the maritime cultural 
interaction between communities, especially India, strongly influenced the culture of the 
society. Many empirical evidences and archaeological arte facts indicated strong influences from 
Indian culture as coinage is one of the factors that can cause an effect on social and economic. 
The local rulers have integrated some elements of Indian coinage such as weight, size, design 
and especially auspicious symbols and adapted into their own coinage system. Moreover, the 
role of coinage played an important role as they became the medium of exchange, the token 
of remembrance and sometimes even ritual related. The majority of coins was made from 
silver. According to primary study, the coins can be classified into two major categories. The first 
category is inscribed coins and the second is uninscribed coins which can divided into two sub-
categories as Thai and neighboring countries coins and oversea foreign coins. The coins can be 
found throughout contemporary ancient society, mostly in the center of Thailand and some 
part of the Southern Thailand. The prevalence of those coins found in Dvaravati and Southern 
Thailand suggests that it was an important commercial hub at the time. Furthermore, these 
coinage help explain the social phenomenon and cultural interaction of ancient communities in 
Thailand in many aspects such as commerce, religions and belief including politic and 
administration in order to reconstruct the cultural interaction network between communities by 
compare common elements with those found in various contemporary sites in Thailand and 
other sites in neighboring countries. 
 
Keyword: Coinage, Thailand, 4th – 11th Century AD. 
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บทน า 
 นับตั้งแต่อดีตการแลกเปลี่ยนระหว่างมนุษย์มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง รูปแบบหนึ่งของสื่อกลางการ
แลกเปลี่ยนซึ่งเป็นที่นิยมโดยทั่วไปมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันคือ “เหรียญ” การเริ่มต้นใช้เหรียญในระบบการ
แลกเปลี่ยนนั้นได้มีส่วนช่วยขจัดปัญหาของการแลกเปลี่ยนกันด้วยสินค้าต่อสินค้าโดยตรงให้หมดไป โดย
นอกเหนือจากหน้าที่ในระบบการค้าหรือเศรษฐกิจบางครั้งเหรียญยังได้ถูกน าไปใช้เป็นส่วนร่วมเหตุการณ์และด้าน
อ่ืนๆ ทางสังคมอีกด้วย 
 เงินตราสมัยโบราณนับว่าเป็นหลักฐานทางโบราณคดีประเภทหนึ่งที่ช่วยสะท้อนปรากฏการณ์ทางสังคม
และวัฒนธรรมของผู้คนที่อยู่ในวัฒนธรรมและต่างวัฒนธรรมยอมรับและเห็นพ้องต้องกันในการก าหนดมูลค่าและ
คุณค่าและยังร่วมกันใช้สิ่งนั้นๆ เพ่ือเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่ต้องการ (สุรพล นาถะพินธุ, 2554: 28-29) 
ในส่วนของปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบเหรียญตราและเศรษฐกิจของชุมชนในรัฐโบราณสมัยนั้นคือ 
การติดต่อสัมพันธ์กับต่างชาติโพ้นทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเดียชุมชนบางแห่งพัฒนาเป็นเมืองท่าการค้า 
ปฏิสัมพันธ์ทางการค้ารวมถึงการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวอินเดียได้ส่งผลให้เกิดการรับอิทธิพลศิลปวัฒนธรรมต่างๆ 
มาผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นของผู้คนในชุมชนโบราณไม่เพียงแต่ในไทยเท่านั้นหากยังรวมถึงเมืองโบราณใน
ประเทศเพ่ือนบ้านด้วย โดยการเคลื่อนไหวนี้ก่อให้เกิดพัฒนาการทางสังคมซึ่งเป็นผลให้เกิดบรรดารัฐแรกเริ่ม
ประวัติศาสตร์ตัวอย่างส าคัญในไทยคือ “ทวารวดี” (พุทธศตวรรษที่ 12-16) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา
แถบภาคกลางตอนล่างก็ได้รับอิทธิพลและระบบสังคมอินเดียมาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบการใช้เหรียญกษาปณ์ 
(ผาสุข อินทราวุธ, 2542: 118-120) ซึ่งนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจในดินแดนแถบนี้ออกไปจากแต่
เดิม 
 อย่างไรก็ตาม การศึกษาเรื่องเหรียญตราส่วนมากเป็นการศึกษาลวดลายและเหรียญที่พบเฉพาะบางพ้ืนที่
ซึ่งเน้นอยู่เฉพาะในภาคกลางช่วงสมัยทวารวดีเท่านั้นจึงท าให้ขาดการเชื่อมโยงหลักฐานระหว่างชุมชนโบราณร่วม
สมัยที่พบหลักฐานเช่นเดียวกัน ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงได้เลือกศึกษาเหรียญตราที่พบจากภูมิภาคอ่ืนในประเทศ
ไทยด้วยพร้อมทั้งศึกษาเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่พบจากประเทศใกล้เคียงซึ่ งช่วยแสดงถึงความสัมพันธ์ด้าน
เครือข่ายการติดต่อของผู้คนจากภูมิภาคต่างๆ รวมถึงสามารถสะท้อนให้เห็นปรากฏการณ์ทางสังคมในช่วงเวลานั้น
ให้มีความชัดเจนมากขึ้น 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 1.ทบทวนวรรณกรรมโดยการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องอันเคยมีผู้
ศึกษาไว้ก่อนแล้ว ซึ่งรูปแบบงานวิจัยนี้เน้นเชิงคุณภาพเป็นหลักกล่าวคือ ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเอกสารและการศึกษา
เปรียบเทียบด้วยการพรรณา โดยแบ่งหัวข้อในการทบทวนวรรณกรรมในเบื้องต้นได้คือ 
  1.1 ข้อมูลเหรียญตราสมัยก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19 โดยศึกษาจากเอกสารที่มีการกล่าวถึง  
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  1.2 ข้อมูลด้านโบราณคดีจากเอกสารเช่น รายงานการส ารวจ-ขุดค้น และรายงานการวิจัย  
  1.3 ข้อมูลจากแผนที่และภาพถ่ายเก่าของแหล่งโบราณคดี โบราณสถาน โบราณวัตถุฯลฯ 
 2. รวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยออกเก็บข้อมูลภาคสนามจากแหล่งโบราณคดีสมัยทวารวดี และแหล่ง
โบราณคดีอ่ืนๆ ซึ่งปรากฏหลักฐานร่วมสมัยที่ท าการศึกษาตามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต่างๆ ซึ่งรวบรวมและจัด
แสดงโบราณวัตถุประเภทเหรียญตราที่มีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 9 – 16 ตามจังหวัดที่อยู่ในขอบเขต
การศึกษาเอาไว้ ตลอดทั้งบันทึกข้อมูลรายละเอียดของตัวอย่างการศึกษาลงแบบบันทึกและถ่ายภาพ 
 3. จัดจ าแนกโบราณวัตถุกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาที่พบจากการรวบรวมข้อมูลเป็นประเภท หรือรูปแบบ
ต่างๆ โดยอาจจะแบ่งตามแหล่งที่พบ ลักษณะรูปแบบของลวดลาย แล้วจึงน าลวดลายมาเปรียบเทียบกับลวดลาย
จากตัวอย่างอ่ืนๆ ซึ่งปรากฏอยู่ในสมัยทวารวดีและบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกที่จัดท าขึ้นอย่างมีระบบเพ่ือ
สะดวกในการใช้ศึกษาต่อไป เช่น ขนาด น้ าหนัก ที่มา รูปแบบลวดลาย เป็นต้น 
 4. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการจัดจ าแนก โดยการพรรณนาถึงรูปแบบต่างๆ ที่พบจากกลุ่มตัวอย่างและ
ค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือน ามาอธิบายถึงความหมายของลวดลายต่างๆ ที่ปรากฏการท าบนเหรียญตรา และศึกษา
ด้านการกระจายตัวของเหรียญแต่ละประเภท เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนและชุมชน ตลอดทั้งน าเสนอ
ข้อมูลในเชิงปริมาณตลอดทั้งเสนอในรูปแบบตาราง แผนที่ และแผนภูมิ 
ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาพบว่าเรื่องเหรียญตราโบราณที่พบในประเทศไทยนั้น เป็นประเด็นที่มีการสนใจศึกษากันมา
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตมีการกล่าวถึงการใช้เหรียญตราและเศรษฐกิจไว้ในเอกสารโบราณของจีนคือ สารานุกรมทง
เตี่ยน (พุทธศตวรรษที่ 13-14) ร่วมสมัยราชวงศ์ถังความว่ารัฐโถวเหอ (Tou-he) ซึ่งสันนิษฐานว่าคือ ทวารวดีในรัฐ
นี้มีข้อบังคับและบทลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนหล่อเหรียญขึ้นใช้เองโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยการตัดแขน อาชีพส่วนใหญ่ของ
ประชาชนคนคือเกษตรกรรมและท าการค้า มีการค้าอย่างเสรีไม่มีการเก็บภาษี และภายในเมืองมีตลาด 6 แห่ง ใน
การค้าขายแลกเปลี่ยนจะใช้สื่อกลางเป็นเหรียญเงินตราที่มีขนาดเล็กรูปร่างคล้ายเมล็ดเอล์ม (elmseed) (Tatsuro 
Yamamoto, 1979 อ้างถึงใน สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง , 2558: 130-132) และเอกสารจีนสมัยราชวงศ์ถังได้ระบุถึง
เงินตราของชาวปยูว่าท าด้วยเงินและทอง มีลักษณะคล้ายกับ พระจันทร์เสี้ยวเรียกว่า “teng-ch’ieh-t’to และ 
tsu-tan-t’o” (Luce, 1937: 251) 
 ส าหรับประเทศไทยนั้น การพบเหรียญที่ส าคัญที่สุดคือ เหรียญเงินที่มีจารึก “ศรีทวารวติศวรปุณยะ” 
บริเวณโบราณสถานใกล้เจดีย์จุลประโทน(นครปฐม) ซึ่งเป็นสิ่งช่วยยืนยันได้อย่างแน่ชัดถึงการมีอยู่ของทวารวดีใน
ดินแดนไทยที่น่าจะมีขอบเขตครอบคลุมอยู่ในแถบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาหรือภาคกลางของไทยปัจจุบันซึ่งเหรียญตรา
ดังกล่าวมักพบตามชุมชนโบราณร่วมสมัยวัฒนธรรมทวารวดี ได้แก่ เมืองนครปฐม เมืองอู่ทอง เมืองศรีมโหสถ 
เมืองบ้านคูเมือง (อินทร์บุรี) เมืองคูบัว เมืองอู่ตะเภา เมืองดงละคร เมืองดงคอน ฯลฯ อีกทั้งได้พบกระจายอยู่ตาม
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แหล่งโบราณคดีบริเวณชายฝั่งทะเลแถบอันดามันและอ่าวไทยตลอดทั้งเมืองโบราณร่วมสมัยในประเทศข้างเคียง 
(ภาพท่ี 1) ซึ่งในอดีตแหล่งโบราณคดีเหล่านี้คงมีฐานะเป็นเมืองท่าหรือศูนย์กลางทางการค้า  

1) เหรียญตราที่ส าคัญและการจัดจ าแนกเบื้องต้น 
 จากการศึกษาและจัดจ าแนกด้วยลวดลายที่ปรากฏบนเหรียญในเบื้องต้นสามารถแบ่งเหรียญได้เป็น 2 
กลุ่มใหญ่ คือ 1) กลุ่มเหรียญมีจารึก 2) กลุ่มเหรียญไม่มีจารึก โดยทั้ง 2 กลุ่มนี้แบ่งได้อีกเป็นเหรียญแบบที่พบใน
ไทยถึงประเทศเพ่ือนบ้านและเหรียญต่างชาติ ดังจะกล่าวถึงอย่างสังเขปต่อไปนี้ 

1.1 กลุ่มเหรียญมีจารึก 
เหรียญกลุ่มนี้นับว่ามีความส าคัญมากเนื่องจากข้อความของจารึกอาจบอกเล่าถึงมิติด้านต่างๆ 

ของสังคมและยังสามารถใช้ในการก าหนดอายุของเหรียญหรือบริบทที่พบได้ด้วยโดยส่วนมากจารึกบนเหรียญมักมี
ความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือการกระท าการของบุคคลเนื่องในศาสนา อักษรที่ใช้จารึกเป็นอักษรปัลลวะและภาษา
สันสกฤต ต่างจากจารึกที่พบอยู่ตามวัตถุชนิดอ่ืนที่พบในวัฒนธรรมทวารวดี เช่น พระพิมพ์ดินเผา สถูปดินเผา ที่จะ
เน้นจารึกด้วยภาษาบาลีเกีย่วกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา 

ตัวอย่างเหรียญในกลุ่มนี้ที่มีความส าคัญที่สุดคือเหรียญจารึก “ศฺรีทฺวารวดีศฺวรปุณยะ” มีการ
กระจายตัวตามชุมชนโบราณร่วมสมัยทวารวดีเช่น เมืองนครปฐม เมืองอู่ทอง เมืองคูบัว เมืองดงคอน เมืองอินทร์
บุรีฯลฯ (ภาพที่ 2)เหรียญรุ่นนี้มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 เหรียญมีจารึก “ลวปุระ” พบจากเมืองอู่ทองโดยบรรจุ
ร่วมกับเหรียญเงินอีกจ านวนหนึ่งซึ่งมีลวดลายรูปสังข์ในภาชนะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.8 เซนติเมตร ทั้งสอง
ด้านของเหรียญมีจารึกอักษรปัลลวะอ่านได้ว่า “ลว” และ “ปุระ” ก าหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษที่ 12 (J. J. 
Boeles,1967: 113) มากไปกว่านั้นแล้วยังได้พบเหรียญที่มีความสัมพันธ์กับรัฐปยูในประเทศเมียนมาซึ่งเป็นรัฐร่วม
สมัยทวารวดีคือ เหรียญมีจารึกด้วยอักษรปยู ภาษาสันสกฤต อายุราวพุทธศตวรรษที่ 13-14 โดยพบเหรียญชิ้นนี้
ร่วมกับเหรียญเงินอ่ืนๆ บรรจุภายในผอบซึ่งได้มาจากจังหวัดเชียงใหม่ด้านหนึ่งเป็นลายช้างชูช่อดอกไม้ด้วยงวงและ
มีบุคคลนั่งบนหลังชะเอม แก้วคล้าย (2535) อ่านและแปลได้ความถึง บุคคลผู้บ าเพ็ญตบะและสละตนเองออกบวช
เพ่ือหวังบรรลุเป็นพระโพธิสัตว์ ซึ่งสันนิษฐานว่าบุคคลนั้นอาจเป็นกษัตริย์หรือบุคคลส าคัญของรัฐปยู แต่อย่างไรก็
ตามเหรียญกลุ่มนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าอิทธิพลปยูสมัยนั้นได้เข้ามามีอิทธิพลถึงบริเวณเชียงใหม่ 
  นอกจากนี้ ยังได้พบเหรียญต่างชาติอีกจ านวนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเหรียญกษาปณ์จีนสมัยราชวงศ์ถัง 
ซึ่งบางเหรียญพบในการขุดค้นทางโบราณคดีเช่นที่เมืองพระรถ (ชลบุรี) (อ าไพ สุลักษณานนท์, 2530: 44) เมือง
ศรีมโหสถ (ปราจีนบุรี) (พีรพน พิสณุพงศ์, 2535: 136) และพบเป็นจ านวนมากจากแหล่งโบราณคดีแถบคาบสมุทร
มลายูลักษณะเป็นเหรียญกลมตรงกลางมีรูสี่เหลี่ยม มีอักษรจีนจารึกบนเหรียญอ่านได้ว่า“ไค่ เอวี๋ยน ถง เป่า” 
ก าหนดอายุได้ตามปีที่เริ่มใช้ คือ พ.ศ.1164-1208 จนถึงพ.ศ.1450 โดยการพบเหรียญจีนแพร่กระจายเป็นจ านวน
มากทางภาคใต้ของไทยแสดงถึงการเป็นเมืองท่าการค้าทางทะเลและมีคู่ค้าท่ีส าคัญเป็นจีน 
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  เหรียญโรมันรัชกาลพระเจ้าวิคโตรินุส (พ.ศ. 808-813) ได้พบจากเมืองอู่ทอง(ภูธร ภูมะธน (ผู้
แปล),2525: 110) พร้อมกันนี้เมืองอู่ทองยังได้พบเหรียญทองแดงอาหรับราชวงศ์อับบาสิยะฮ์สมัยรัชกาลของเคาะ
ลีฟะห์อัล-มันซูร์ (al-Mansur)และได้พบเหรียญอาหรับเนื่องในรัชกาลเดียวกันนี้ที่อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์
ธานี (เฉลิม ยงบุญเกิด, 2509: 44) ต่อมาได้พบอีกเหรียญสมัยเคาะห์ลีฟะห์อัล-มะหะดี (al-Mahdi) (พ.ศ.1318-
1328) ณ โบราณสถานคอกช้างดิน (สฤษดิ์พงษ์ ขุนทรง, 2558: 213) 

1.2 กลุ่มเหรียญไม่มีจารึก 
  เหรียญกลุ่มนี้มีการแพร่กระจายและพบเป็นจ านวนมากกว่าแบบแรกมักผลิตจากเงินที่มีส่วนผสม
ของทองแดง ทองแดง และส าริดเป็นหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของแหล่งโบราณคดีในไทยและเพ่ือนบ้าน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมปยู-มอญในประเทศเมียนมา ซึ่งมีอายุร่วมสมัยเดียวกันกับวัฒนธรรมทวารวดีซึ่งมัก
พบเหรียญที่มีรูปแบบลวดลายคล้ายคลึงกันเป็นจ านวนมาก (ผาสุขอินทราวุธ, 2549: 61-68)ได้แก่ 

1.2.1 ลวดลายพระอาทิตย์อุทัย/ศรีวัตสะนับว่าเป็นรูปแบบเหรียญที่พบได้มากและแพร่หลาย
ที่สุดพบจากอู่ทองนครปฐมดงคอนอู่ตะเภาพรหมทิน ศรีมโหสถ บ้านด่านลานหอย บ้านวังแดงเขาศรีวิชัย โมคลาน 
(ภาพที่ 3)รวมถึงเมืองออกแก้ว (เวียดนาม) เมืองไบก์ถาโน ศรีเกษตร และฮาลินพบมากที่สุด (เมียนมา) ตลอดทั้ง
บางส่วนพบว่ามีการกระจายตัวอยู่ในเขตรัฐฉานแต่เดิมเชื่อว่าเหรียญรูปแบบนี้มีต้นก าเนิดจากอาณาจักรฟูนัน
เพราะช่วงเวลานั้นได้พบรูปแบบนี้จากเมืองออกแก้วอันเป็นเมืองท่าของฟูนันหากแต่ในปัจจุบันข้อสันนิษฐานได้
เปลี่ยนมาอยู่ที่รัฐปยูเนื่องจากพบจ านวนและปริมาณมากพร้อมทั้งลวดลายมงคลที่ปรากฏบนเหรียญก็ชัดเจน
เหรียญประเภทนี้ที่พบในไทยอาจเป็นการผลิตเลียนแบบเพราะลายมงคลบางส่วนเปลี่ยนต่างไปจากของปยู 

1.2.2 ลวดลายสังข์/ศรีวัตสะ พบจากอู่ทอง นครปฐม ดงคอน อู่ตะเภา พรหมทิน และคูบัว 
(ภาพที่ 4)รวมถึงเมืองออกแก้ว (เวียดนาม) ศรีเกษตรพะโคและชุมชนโบราณหลายแห่งในรัฐมอญตอนใต้แถบอ่าว
เมาะตะมะของเมียนมาได้พบการกระจายตัวของเหรียญกลุ่มนี้เป็นจ านวนมาก ซึ่งเหรียญกลุ่มนี้นักวิชาการหลาย
ท่านได้สันนิษฐานลงความเห็นว่าเป็นเหรียญของรัฐมอญ (เมียนมาตอนล่าง) และทวารวดี (MichaelMitchiner, 
1982: 8-9; Dietrich Mahlo, 2012: 60; Pamela Gutman, 1978: 16) ซึ่งอาจแสดงให้เห็นถึงการใช้และผลิต
เหรียญของกลุ่มรัฐมอญเองแยกออกจากเหรียญของรัฐปยู หากแต่การใช้เหรียญตรานี้ ได้แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับรัฐทวารวดีด้วย 

1.2.3 ลวดลายภัทรบิฐ/ศรีวัตสะได้จากแหล่งโบราณคดีในไทยคือ บ้านท่าแค พรหมทิน บ้านวัง
แดงและอู่ทอง (ภาพที่ 5) ส่วนในเมืองศรีเกษตรและฮาลิน (เมียนมา) ได้พบเป็นจ านวนมากกว่าและพบแม่พิมพ์
เหรียญลายภัทรบิฐจากเมืองศรีเกษตร (Dietrich Mahlo, 2012: 169) โดยสัญลักษณ์รูปภัทรบิฐเชื่อว่าเป็นรูปย่อ
ของจักรวาลและยังสื่อความถึงเขาพระสุเมรุ 

นอกจากนี้ ยังมีลวดลายมงคลอีกหลายลายที่ถูกน ามาใช้ประกอบบนด้านที่นิยมท าเป็นลายศรีวัตสะไม่
ว่าจะเป็น อังกุศ จามร สวัสดิกะ พระอาทิตย์ พระจันทร์ คลื่นน้ า วัชระ ปลา โค หม้อน้ าฯลฯ 
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2) เหรียญตรา: ส าคัญในด้านใด? 
  ในประเด็นของบทบาทหน้าที่ของเหรียญตราต่อสังคมและผู้คนในสมัยที่ท าการศึกษาจาก
หลักฐานทางโบราณคดีและบริบทที่พบหลักฐานเชื่อว่าเหรียญตราเป็นส่วนประกอบหนึ่งของทั้งด้านศาสนาและ
การค้า ซึ่งจากการศึกษาเปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรมได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของเหรียญตราต่า งๆ ข้างต้น 
ดังต่อไปนี้ 

2.1 ด้านการค้า จากการที่พบเหรียญตรารูปแบบนี้กระจายตัวเกือบทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
จึงคาดว่าเหรียญเงินที่มีลายมงคลแบบอินเดียนั้น อาจผลิตขึ้นโดยกษัตริย์ผู้ปกครองในแถบนี้ซึ่งมีจุดประสงค์ในการ
ควบคุมค่าเงินในการค้ากับกลุ่มคนอท่นและเหรียญเงินมีลวดลายมงคลที่ผลิตใช้ในรัฐทวารวดีอาจเป็นการท า
เลียนแบบหรือดัดแปลงมาจากเหรียญเงินที่ใช้กันในรัฐปยูหรือมอญในประเทศเมียนมา แล้วจึงได้ใช้เหรียญนั้นใน
การค้าขายแลกเปลี่ยนกันระหว่างรัฐและชาวเมือง(ผาสุข อินทราวุธ , 2549: 59, 67-68)มากไปกว่านั้นการ
แพร่กระจายของเหรียญลายพระอาทิตย์อุทัย/ศรีวัตสะที่มีปรากฏอยู่ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาจแสดงได้ว่า 
รัฐปยูได้เข้ามาควบคุมเส้นทางการค้าจากอินเดียมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีนโดยผ่านทางบริเวณที่ราบลุ่ม
แม่น้ าเจ้าพระยาซึ่งเป็นที่ตั้งของอาณาจักรทวารวดี ( Ito Toshikatsu,1996 cited in PhasookIndrawooth, 
2011: 79) สะท้อนให้เห็นถึงการติดต่อค้าขายที่มีการเชื่อมโยงกันอยู่ในแผ่นดินตอนใน 

เหรียญอีกรูปแบบที่พบคือ เหรียญที่ถูกตัดแบ่งครึ่งเป็นซีกหรือเงินเสี้ยว ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับ
การค้าเนื่องจากในเอกสารจีนได้กล่าวถึงลักษณะเงินในอาณาจักรปยูว่าคล้ายจันทร์เสี้ยว (Nai pan Hla,2011: 36) 
โดยได้พบจากท้ังแหล่งโบราณคดีในเมียนมาและไทยเช่น แหล่งโบราณคดีพรหมทิน แหล่งโบราณคดีโมคลาน เมือง
อู่ทอง เมืองอู่ตะเภา ฯลฯ 

2.2 ด้านการเมืองการปกครองโรเบิร์ท เอส วิคส์ (Robert S. Wicks) ได้เสนอข้อคิดเห็นว่า 
เหรียญ“ศฺรีทฺวารวดีศฺวรปุณยะ” อาจถูกใช้เป็นสิ่งก าหนดขอบเขตรัฐทวารวดี เนื่องจากเหรียญเช่นนี้ถูกพบเพียงแต่
เมืองโบราณที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยา (อู่ทอง นครปฐม อินทร์บุรี คูบัว ดงคอน) (Robert S. 
Wicks, 1992: 158) ยิ่งไปกว่านั้นเหรียญรูปแบบนี้ยังสื่อให้เห็นถึงการปกครองด้วยระบบกษัตริย์ในรัฐทวารวดีและ
เหรียญมีจารึกภาษาปยูที่พบจากจังหวัดเชียงใหม่ก็นับว่าเป็นอีกหลักฐานส าคัญที่กล่าวถึงกษัตริย์หรือผู้ปกครองใน
รัฐปยู 

2.3 ด้านศาสนาและความเชื่อหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเหรียญกับด้านนี้ปรากฏ
ให้เห็นในไทยมีบริบทที่พบ 2 รูปแบบคือ 1) ปรากฏร่วมกับการฝังศพในฐานะสิ่งอุทิศแก่ผู้ตาย ปัจจุบันพบเพียง
แห่งเดียวคือ แหล่งโบราณคดีน้ าตกวังแสนดี จังหวัดลพบุรี(กรมศิลปากร ,2532: 85)และ 2) เป็นส่วนหนึ่งของ
พิธีกรรมความเชื่อซึ่งพบร่วมกับศาสนสถานโดยมีบริบทที่พบคือบรรจุอยู่ภายในภาชนะดินเผาและถูกฝังไว้บริ เวณ
ใกล้โบราณสถานเช่นแหล่งโบราณคดีคอกช้างดินและพุหางนาค (อู่ทอง) โบราณสถานเขตเมืองนครปฐม แหล่ง
โบราณคดีพรหมทิน (ลพบุรี) เป็นต้น ลักษณะการบรรจุเหรียญตราและสิ่งมีค่าในภาชนะแล้วน าไปฝังตามเขต
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สิ่งก่อสร้างส าคัญนั้นปรากฏเป็นขั้นตอนหนึ่งของการวางฤกษ์ของโบราณสถานมาตั้งแต่ในประเทศอินเดียแล้ว 
(ผาสุข อินทราวุธ, 2549: 162) หรือบางส่วนอาจเป็นสิ่งตอบแทนที่พระมหากษัตริย์กระท าการมอบให้แก่พราหมณ์
ผู้ประกอบพิธีกรรม (สฤษดิ์พงษ์ ขุนทรง, 2558: 211) ส่วนในปยูก็พบบริบทเช่นกันตัวอย่างจากการขุดค้นที่เมือง
เบคถาโนได้พบเหรียญเงินบริเวณที่เป็นประตูเมือง (KKG 15) และส่วนที่เป็นศาสนสถาน (KKG 3) (Aung Thaw, 
1968:54) เมืองศรี เกษตรได้พบบรรจุอยู่ ในภาชนะที่ เจดีย์ โบ โบคยี  (พุทธศตวรรษที่  11-12) (Michael 
Mitchiner,1982:10) และยังได้พบกลุ่มเหรียญจากกรุที่เนินขิ่นบา Pamela Gutman,1978: 17) 
สรุปและอภิปรายผล 
 ระบบการใช้เหรียญตรานับว่าเป็นระบบหนึ่งที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเมื่อในรัฐแรกเริ่มทาง
ประวัติศาสตร์ให้มีความซับซ้อนทางสังคมเพ่ิมข้ืน การยอมรับระบบนี้เข้ามาใช้ในดินแดนแถบเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ตามชุมชนหรือบ้านเมืองโบราณนั้นสะท้อนให้เห็นว่ามีการยอมรับอิทธิพลอินเดียให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาชุมชนและเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมในหลายด้าน รวมถึงได้แสดงค่านิยมร่วมทางสังคมของผู้คนในสมัยนั้น
ที่ตกลงรับเอาเหรียญตรามาใช้เป็นสื่อทางสังคมไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าที่ใช้เหรียญตราเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนต่างพ้ืนที่เป็นเครือข่ายทางการค้าผ่านเหรียญตราและยังเป็นตัวกลางของ
การเชื่อมโยงการค้าทั้งจากในส่วนของภาคพ้ืนทวีปและภาคพ้ืนสมุทรตามลักษณะการกระจายตัวของหลักฐาน
ประเภทนี้เช่น เหรียญลายพระอาทิตย์/ศรีวัตสะ ซึ่งเชื่อว่ามีแหล่งก าเนิดจากรัฐปยู หากแต่ก็ได้พบกระจายตัวอยู่ใน
บ้านเมืองโบราณในไทยหลายแห่ง ตลอดทั้งไปถึงเมืองออกแก้วในเวียดนาม ท าให้เห็นถึงเส้นทางการติดต่อสัมพันธ์
กันภายในแผ่นดินซึ่งอาจมีเหตุมาจากศาสนาหรือการค้าโดยเส้นทางการติดต่อนี้สันนิษฐานว่า น่าจะเจริญขึ้นพร้อม
กันกับเส้นทางการค้าทางทะเล รวมทั้งเส้นทางการค้าทั้งสองนี้ก็ได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน เนื่องจากเหรียญตราที่พบมัก
กระจายตัวอยู่ตามเมืองโบราณที่ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ าหรือล าน้ าสาขาซึ่งติดต่อกับชายทะเลได้  

ดังนั้น หากมองเส้นทางการพบเหรียญตราและเหรียญต่างชาติที่กระจายอยู่ ตามภาคพ้ืนดินในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในด้านเกี่ยวกับการค้า อาจแสดงให้เห็นถึงเส้นทางการค้าทางบกและความส าคัญของชุมชนที่พบ
เหรียญในฐานะเครือข่ายหรือศูนย์กลางการค้า ซึ่งอาจเป็นแหล่งรวมของทรัพยากรและของป่า อันเป็นที่ต้องการ
ของพ่อค้ามาจากดินแดนตอนใน แล้วจึงอาศัยเส้นทางทางน้ าผ่านชุมชนโบราณต่างๆ เพ่ือออกสู่เมืองท่าชายทะเล
ดังนั้นข้อสันนิษฐานที่ว่าการพบเหรียญที่เชื่อว่ามีต้นก าเนิดมาจากปยูแสดงให้เห็นว่ารัฐปยูได้เข้ามาควบคุมเส้นทาง
การค้าจากอินเดียมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีนโดยผ่านทางบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของอาณาจักรทวารวดี จึงมีความน่าสนใจในการศึกษาและขยายผลเพิ่มเติม  

ด้านการเมืองปกครอง อันสามารถช่วยแสดงถึงขอบเขตแห่งรัฐและอ านาจแห่งกษัตริย์ดังเช่นตัวอย่างจาก
เหรียญ “ศฺรีทฺวารวดีศฺวรปุณยะ” และนอกเหนือจากนั้นยังมีเหรียญ “ลวปุระ” ที่แสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลาร่วม
สมัยที่ทวารวดีรุ่งเรือง ยังมีบ้านเมืองร่วมสมัยที่เจริญขึ้นอยู่ใกล้เคียงกันและเนื้อหาในจารึกเหรียญ “ศฺรีทฺวารวดีศฺวร
ปุณยะ” บ่งชี้ถึงระบบการปกครองแบบกษัตริย์และเหรียญอาจมีจุดประสงค์ในการผลิตเพ่ือเป็นที่ระลึกในวาระ
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ส าคัญแห่งรัชสมัย ซึ่งมีปรากฏการท าเช่นนี้มาแต่ก่อนแล้วในอินเดีย นอกเหนือจากนี้ยังสันนิษฐานว่าลวดลาย
บางอย่างบนเหรียญถูกน ามาใช้เป็นสัญลักษณ์ประจ าราชวงศ์ 

แม้กระทั่งเนื่องในความเชื่อและศาสนา เหรียญตราก็ได้เข้ามามีส่วนส าคัญเกี่ยวข้องและด้วยการใส่
สัญลักษณ์มงคลที่ผู้คนในสมัยนั้นสามารถเข้าใจรับรู้ได้ลงบนเหรียญ โดยลวดลายเหล่านั้นล้วนได้เคยปรากฏอยู่ใน
โบราณวัตถุหรือศิลปกรรมทั้งจากศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูและพุทธมาแล้วทั้งสิ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความเป็นสิริ
มงคลด้วยเหตุนี้เองเหรียญตราจึงถูกน ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่อเนื่อง
ด้วยลวดลายอันศักดิ์สิทธิ์บนหน้าเหรียญและเหรียญยังเป็นสิ่งมีค่าและมูลค่าด้วยบทบาทหน้าที่ของเหรียญเองดังที่
พบลักษณะร่วมกันทั้งจากวัฒนธรรมทวารวดีและวัฒนธรรมปยู-มอญของเมียนมา 

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าเหรียญตราแสดงถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนและระบบด้านต่างๆ ของสังคมเช่น 
เศรษฐกิจการพาณิชย์ ประเพณีความเชื่อและค่านิยม โดยนับว่าทั้งหมดนั้นเป็นวัฒนธรรมที่เก่ียวข้องกับเหรียญตรา 
การกระจายตัวของเหรียญรูปแบบต่างๆ ที่กล่าวถึงไปแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางสังคมผ่านเหรียญตราที่พบ
ตามแหล่งโบราณคดีต่างๆ ในภูมิภาคนี้และเป็นที่น่าสังเกตว่าระบบการใช้เหรียญตราในแถบภูมิถาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้นี้มีหลักฐานของการใช้เกิดขึ้นในช่วงเวลาร่วมสมัยและสิ้นสุดหลักฐานการใช้เหรียญรูปแบบ
ดังกล่าวไปพร้อมๆ กัน 

 อย่างไรก็ตาม การศึกษาที่กล่าวผ่านมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการศึกษาในเบื้องต้นเท่านั้น ผู้ศึกษายังคง
ต้องด าเนินการศึกษาต่อในขั้นต่อไปคือ การรวบรวมหลักฐานเหรียญตราเพ่ิมเติม โดยวิธีการลงเก็บพ้ืนที่เพ่ือเก็บ
ข้อมูลภาคสนามและปฏิบัติตามระเบียบการวิจัยต่อไป 
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ภาพที่ 1 แผนที่การกระจายตัวของเหรียญตราที่พบในช่วงพุทธศตวรรษที่ 9 - 16 
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ภาพที่ 2แผนที่แสดงการกระจายตัวของชุมชนและแหล่งโบราณคดทีี่พบ 

เหรียญเงินจารึก “ศรีทวารวติศวรปุณยะ” 

ภาพที่ 3แผนที่แสดงการกระจายตัวของชุมชนและแหล่งโบราณคดทีี่พบ 

เหรียญที่มีสญัลักษณ์พระอาทติย์อทุัย/ศรีวัตสะ 
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ภาพที่ 4 แผนที่แสดงการกระจายตัวของชุมชนและแหล่งโบราณคดีท่ีพบ 
เหรียญที่มีสัญลักษณ์สังข์/ศรีวัตสะ 

ภาพที่ 5 แผนที่แสดงการกระจายตัวของชุมชนและแหล่งโบราณคดีท่ีพบ 
เหรียญที่มีสัญลักษณ์ภัทรบิฐ/ศรีวัตสะ 
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การท านายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
จากร่องรอยการสึกของฟัน 

The prediction to diet behavior of prehistoric human from tooth wear 
 

วาทินี ถนอมพลกรัง1, รัศมี ชูทรงเดช2 
 

บทคัดย่อ 

โครงกระดูกมนุษย์เป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่ส าคัญ ที่สามารถเล่าเรื่องราวของคนในอดีต ทั้ง
เรื่องราวของร่างกาย เช่น เพศ อายุ ความสูง โรคภัยไข้เจ็บของบุคคลนั้นเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่และวิถีการ
ด ารงชีวิต แต่หลักฐานโครงกระดูกท่ีพบส่วนใหญ่มักจะเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา อวัยวะที่มีความคงทนและ
เพียงพอต่อการน ามาศึกษานั่นคือ ฟัน ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อที่มีความคงทนและมีสารอนินทรีย์ hydroxyapatite 
เป็นส่วนประกอบทางเคมีที่ส าคัญของเคลือบฟันจึงท าให้ฟันมีความแข็งแรงกว่ากระดูกส่วนอ่ืนๆ นอกจากนี้ฟัน
ยังเป็นอวัยวะที่ท าหน้าที่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับการบริโภคอาหารของตัวบุคคลนั้นๆได้เป็นอย่างดี แต่ในทาง
โบราณคดีหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับอาหารไม่สามารถพบได้บ่อยนัก ดังนั้นการศึกษาจึงจ าเป็นต้องศึกษาทางอ้อม 
เพ่ือตีความและน าไปสู่การสร้างภาพในอดีตให้ชัดเจนขึ้น 
 ร่องรอยการสึกขนาดเล็กที่เกิดขึ้นบนผิวฟัน เกิดขึ้นขณะบดเคี้ยวอาหารโดยเกิดจากการขัดสีระหว่าง
เส้นใยของอาหารและผิวฟัน ท าเกิดร่องรอยที่มีลักษณะเป็นร่อง (scratch) หรือหลุม (pit) ขึ้นอยู่กับประเภท
และเส้นใยของอาหารวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้จึงเป็นศึกษาร่องรอยการสึกขนาดเล็กบนผิวฟัน เพ่ือท านาย
ถึงลักษณะอาหารของผู้ตายที่ได้บริโภคเข้าไปเมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ ร่องรอยดังกล่าวไม่สามารถสังเกตได้ด้วยตา
เปล่า ในขั้นตอนการศึกษาจึงจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเพ่ือให้เห็นร่องรอยได้ชัดเจน
ขึ้น โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ที่มีก าลังขยายสูงช่วยในการขยายภาพพ้ืนผิวฟันที่ท าการศึกษา  
 การศึกษานี้ใช้ตัวอย่างฟันกราม เนื่องจากเป็นฟันที่ท าหน้าที่หลักในการบดเคี้ยว จากแหล่งโบราณคดี
หนองราชวัตร อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีที่อยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
สมัยหินใหม่ อายุประมาณ 4,000-3,000 ปีมาแล้ว พบโครงกระดูกมากถึง 112 โครง แต่ในการศึกษา
จ าเป็นต้องใช้ตัวอย่างฟันกรามที่ยังไม่ถูกรบกวนจากการกระท าของมนุษย์มากนัก จากการคัดเลือกตัวอย่าง
จาก 112 โครง พบฟันกรามที่สามารถน าไปวิเคราะห์ได้ทั้งหมด 13 ตัวอย่าง น าตัวอย่างที่จะศึกษาไปท าความ
สะอาดและท าการจ าลองตัวอย่างด้วยวัสดุทางทันตกรรม แล้วน าไปศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายสูง  
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เมื่อพิจารณาอายุสมัยของแหล่งโบราณคดีที่อยู่ในช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยหินใหม่ซึ่งมีวิถีการ
ด ารงชีวิตที่รู้จักการเพาะปลูกผสมผสานกับการหาของป่าล่าสัตว์ ผลการทดลองครั้งนี้สันนิษฐานว่าอาจเกิ ด
ร่องรอยทั้งในลักษณะที่เป็นร่องและเป็นหลุมปะปนกัน เนื่องจากมีการบริโภคอาหารที่มีความหลากหลาย 
 
ค าส าคัญ: ยุคก่อนประวัติศาสตร์, สมัยหินใหม่, ร่องรอยการสึกขนาดเล็ก, การสึกของฟัน 
 

Abstract 
 Human remains is one of the important archaeological evidence which can disclose 
story of individuals in the past such as sex, height, pathological conditions and subsistence 
while they are alive. However, human skeletons in archaeological site found deteriorated 
remains. The lasting part of human remains is teeth which is hard tissue and have 
hydroxyapatite or an important chemical composition of enamel. Because of these 
attributes, teeth become a hardest tissues in human bones. Moreover, teeth perfectly 
contain the information of diet and nutrition in person. 

During food consumption, the occlusion process makes friction between food and 
teeth. Different types and softness of food have various textures on their surface which 
impact on teeth and leave traces of dental wear. The characteristic of traces depends on 
types of food but in archaeological context does not have a direct evidence regarding to 
types of food. So, an archaeologists have to study tooth wear from indirect evidences in 
order to reconstruct the past. 

Dental microwear appears on teeth surface because of fiber of food which abrades 
and has chemical reaction on it. Then, traces like scratch or pit will appear on teeth depend 
on vary of food. The purpose of this study is tracing on tooth wear according to predict 
attribute of food that people in the past have while they are living by using high power 
microscope to trace on teeth surface in details. 

This study focuses on an analysis of samples from Nong Rachawat archaeological site 
in Suphan Buri. The dating of this site is between 4,000 to 3,000 years ago or Neolithic 
period. There are approximately 112 human skeletons found in this site but in this study can 
only use 13 undisturbed samples. The samples are washed and make replication by dental 
supplies and trace under the high power microscope.  
 According to the dating of this site which is a Neolithic period, there are evidences of 
subsistence agriculture combine with hunting-gathering. The result of this experiment 
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demonstrates traces of scratch and pit. These attributes indicates that people at Nong 
Ratchawat having several of food in the past.  
 
Keywords: Prehistoric period, Neolithic, Micro tooth wear, Dental wear 
 
 
1.บทน า 
 โครงกระดูกมนุษย์เป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่ส าคัญ ที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลพ้ืนฐานของบุคคลและ
วิถีชีวิตของผู้คนเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ในอดีต ทั้งข้อมูลทางด้านลักษณะทางกายภาพ อายุ ส่วนสูง เพศ โรคภัยไข้
เจ็บที่ทิ้งร่องรอยไว้บนกระดูก กระดูกส่วนใหญ่ที่พบมักมีสภาพไม่สมบูรณ์เสื่อมสลายตามกาลเวลาเนื่องจาก
ปัจจัยรบกวนทางธรรมชาติ เช่น ความร้อน ความชื้น การกระท าของสัตว์และมนุษย์ อวัยวะที่คงทนและ
เพียงพอต่อการน ามาศึกษานั่นคือ ฟัน เป็นเนื้อเยื่อที่มีสารประกอบอนินทรีย์ Hydroxyapatite (กนกนาฏ 
จินตกานนท์, 2550)ท าให้ฟันมีความแข็งแรงกว่ากระดูกส่วนอ่ืนๆ การศึกษาถึงการคาดการณ์พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารจึงนิยมน าฟันมาใช้ในการศึกษาร่องรอยการสึกที่ เกิดขึ้นบนผิว ฟัน การสึกของฟันเป็น
กระบวนการทางธรรมชาติเกิดขึ้นเมื่อมีการขัดถูระหว่างฟันและสิ่งภายนอกท่ีน าเข้าสู่ช่องปากเพ่ือเคี้ยวหรือกัด 
ร่องรอยที่เกิดขึ้นบนผิวฟันเป็นการสูญเสียเนื้อฟันอย่างหนึ่งที่เกิดจากการเสียดสี นักมานุษยวิทยากายภาพได้
ก าหนดประเภทของการสึกแบบต่างๆ ได้แก่การสึกจากการขัดถู (Abrasion) การสึกจากการบดเคี้ยว 
(Attrition) และการสึกกร่อน (Erosion) โดยการสึกเหล่านี้มีสาเหตุหลักคือการเคี้ยวอาหารและการใช้ฟันกัด
หรือคาบวัสดุอ่ืนๆ การสึกมักเกิดขึ้นจากความไม่ตั้งใจเนื่องจากสาเหตุเกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริโภคอาหาร
และพฤติกรรมการใช้ชีวิต อย่างไรก็ตามได้มีการก าหนดนิยามของการสึกประเภทต่างๆ ดังนี้ 1) การสึกจาก
การบดเคี้ยว เกิดขึ้นจากการกระท าระหว่างฟันกับฟัน โดยไม่มีอาหารมาเกี่ยวข้อง รอยสึกจะสัมพันธ์กับฟันคู่
สบ มีลักษณะเรียบตรงไม่มีส่วนเว้า (Cupping) หรือลักษณะที่เป็นโพรง (Scooping) รอยสึกจะมีลักษณะเรียบ
เป็นมันเงา2) การสึกจากการขัดถู เป็นการสึกที่เกิดจากการเสียดสีของวัตถุกับผิวฟัน เกิดขึ้นได้ทั่วบริเวณผิวฟัน 
สาเหตุหลักคือเส้นใยของอาหารเกิดการขัดถูกับเนื้อฟันร่องรอยที่เกิดขึ้นจึงมีลักษณะเป็นรอยขูดขีดเป็นร่อง
ขนาดเล็กหรือลักษณะที่เป็นโพรงเว้าเนื่องจากเนื้อฟันถูกเปิดออก ร่องรอยที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะ
ของอาหารที่บริโภคเข้าไป ร่องรอยการสึกนี้นอกจากมีความสัมพันธ์กับอายุที่เพ่ิมมากขึ้นแล้วยังสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมอีกด้วย 3) การสึกกร่อนของฟัน เป็นกลไกการสลายตัวทางเคมีของสารประกอบในเคลือบฟัน 
สาเหตุหลักมาจากสภาพความเป็นกรด-ด่างภายในช่องปากและอาหารที่บริโภคเข้าไป การนิยามความหมาย
ของการสึกแต่ละประเภทจึงต้องค านึงอยู่เสมอว่าสาเหตุของการสึกแต่ละประเภทนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยและสิ่งที่
จะส่งผลกระทบกับผิวฟัน (John A. Kaidonis, 2008) 
 การศึกษาการสึกขนาดเล็กบนผิวฟัน เป็นการศึกษาที่สามารถใช้ท านายลักษณะของอาหารหรือ
ลักษณะการเคี้ยวของมนุษย์ในอดีตได้ เนื่องจากร่องรอยที่เกิดขึ้นบนผิวฟันนั้นเกิดจากความแข็งความหยาบ
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ของเส้นใยอาหารเมื่อบริโภคเข้าไป การบดเคี้ยวจะท าให้เกิดร่องรอยขูดขีดขึ้นบริเวณผิวฟันด้านบดเคี้ยว 
(Occlusal) และด้านกระพุ้งแก้ม (Buccal) ซึ่งเป็นด้านที่มีการสัมผัสกับอาหารมากท่ีสุดในขณะบดเคี้ยวอาหาร 
ในการศึกษาเพ่ือดูลักษณะของร่องรอยและนับจ านวนร่องรอยที่เกิดขึ้นนั้นจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์เพ่ือช่วยขยายภาพให้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้น โดยการใช้กล้องจุลทรรศน์ที่มีก าลังขยายสูง เนื่องจาก
ร่องรอยที่เกิดขึ้นไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า 
 ในทางโบราณคดีนั้นมีการศึกษาร่องรอยการสึกของฟันเพ่ือตีความถึงลักษณะหรือประเภทของอาหาร 
รวมถึงการเชื่อมโยงสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ การศึกษาร่องรอยการสึกขนาดเล็กบนผิวฟันนั้นเริ่มขึ้นในช่วงปี
ค.ศ.1970 เมื่อนักมานุษยวิทยาได้ตระหนักถึงการขาดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและการขาดความเข้าใจในการ
เก็บข้อมูลร่องรอยการสึกบนผิวฟัน จึงได้น ากล้องจุลทรรศน์ที่มีก าลังขยายสูงมาเป็นเครื่องมือในการช่วย
วิเคราะห์พฤติกรรมในการบริโภคอาหารและการด ารงชีวิตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและบรรพบุรุษของมนุษย์ที่
สูญพันธุ์ไปแล้ว (Robert S.Scott, 2006) การศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายสูงได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้น
ในการศึกษาร่องรอยการสึกบนผิวฟัน เนื่องจากก าลังขยายที่มากกว่า 100 เท่า ท าให้สามารถสังเกตเห็น
ลักษณะของร่องรอยว่ามีลักษณะที่เป็นเส้นขูดขีด (Scratch) หรือลักษณะที่เป็นหลุม (Pit) โดยลักษณะของ
ร่องรอยเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงลักษณะของอาหารที่เป็นเส้นใยมีความหยาบและเหนียว หรืออาหารที่มีลักษณะ
แข็ง เปราะ จ าพวกเมล็ดพืช หรือผลไม้เปลือกแข็งหรืออาจมีเม็ดทรายปะปนอยู่ในอาหาร (Larisa, 2016) 
นอกจากประเภทของอาหารที่บริโภคเข้าไปแล้วนั้นพฤติกรรมการเลือกบริโภคก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ร่อง
ร่อยที่เกิดขึ้นมีลักษณะแตกต่างกัน Teaford (1958) ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มสัตว์ไพรเมตที่
กินอาหารที่มีลักษณะแข็งและกลุ่มที่กินใบไม้จากกลุ่มที่มีความใกล้เคียงกันด้านสายพันธุ์ ผลการศึกษาพบว่า
สัตว์ไพรเมตที่มีสายพันธุ์ใกล้เคียงกันมีความแตกต่างด้านพฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารมากกว่ากลุ่มคนละ
สายพันธุ์  นอกจากด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารแล้ว Teaford ยังได้ศึกษาเพ่ิมเติมว่าปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมมีผลต่อร่องรอยหรือไม่ โดยท าการศึกษาจากฟันของลิงตระกูล Cebus เลือกตามถิ่นที่อยู่อาศัย
ที่แตกต่างกัน 3 แห่ง ผลการศึกษาพบว่าสัตว์เหล่านี้บริโภคอาหารตามฤดูกาลโดยในฤดูแล้งจะบริโภคผลไม้ที่
แห้งและแข็ง ในหน้าฝนจะบริโภคพืชผลไม้และหนอนที่มีความสดตามฤดูกาลในแต่ละปี ร่องรอยที่เกิดขึ้นจึงมี
ความแตกต่างกัน(Teaford 1985,1989) หรือแม้แต่กลุ่มที่อาศัยในพ้ืนที่เดียวกันแต่ลักษณะการด ารงชีวิตที่
แตกต่างกันก็ท าให้ลักษณะของร่องรอยที่เกิดข้ึนไม่เหมือนกัน  

หลักการท างานของกล้องจุลทรรศน์ ชนิด Stereo Microscope เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ส าหรับดู
ลักษณะภายนอก เช่น พ้ืนผิว เพ่ือตรวจสอบความละเอียดหรือลักษณะของพ้ืนผิว ส่วนใหญ่ใช้ในงาน
อุตสาหกรรมหรือการท าเครื่องประดับ การท างานของกล้องจุลทรรศน์ชนิดนี้จะอาศัยแสงส่องกระทบวัตถุและ
สะท้อนเข้าตา ภาพที่มองเห็นนั้นจะเห็นเป็นภาพเสมือนหัวตั้งหรือภาพสามมิติไม่กลับซ้ายขวา ดังนั้น การใช้
กล้องจุลทรรศน์ชนิดนี้จึงเหมาะแก่การศึกษาสภาพพ้ืนผิวของฟันได้เป็นอย่างดี 
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2. ระเบียบวิธีการวิจัย 
 ขั้นตอนการเลือกตัวอย่างฟัน 
 ในการศึกษานี้ได้เลือกตัวอย่างฟันกรามล่างของโครงกระดูกมนุษย์จากแหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร 
อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นแหล่งโบราณคดีที่มีอายุสมัยในช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์ (สมัยหิน
ใหม่) อายุของแหล่งประมาณ 3,850-4,080ปีมาแล้ว (ก าหนดอายุด้วยเปลือกหอยที่พบในชั้นวัฒนธรรมที่ 1 
ด้วยวิธี Accelerator Mass Spectrometry) (สุภมาศ ดวงสกุล, 2556) ใช้ตัวอย่างที่น ามาศึกษาทั้งหมด 13 
ตัวอย่าง เป็นเพศหญิง 7 คน เพศชาย 4 คน ไม่สามารถระบุได้ 2 คน โดยเลือกจากโครงกระดูกที่พบฟันติดอยู่
ในต าแหน่งเดิมบนขากรรไกรและตัวอย่างฟันจากคนปัจจุบันจ านวน 10 ตัวอย่าง โดยมาจากกลุ่มคนที่บริโภค
เนื้อสัตว์และกลุ่มคนที่บริโภคพืชเป็นส่วนใหญ่ การเลือกตัวอย่างจะใช้เฉพาะฟันกรามล่างนั้นเนื่องจากเป็นฟัน
ที่มีหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหารโดยตรงและมีการเสียดสีกับอาหารมากที่สุดโดยเฉพาะด้านกระพุ้งแก้ม  
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

ตัวอย่างจากแหล่งโบราณคดี ตัวอย่างจากคนปัจจุบัน 
หมายเล
ขโครง
กระดูก 

อายุ เพศ 
ฟันที่ใช้ใน
การศึกษา 

ตัวอย่า
งท่ี 

อา
ยุ 

เพศ 
ฟันที่ใช้ใน
การศึกษา 

อาหารที่
บริโภคเป็น

หลัก 

065 
20-
25 

หญิง 
ฟันกรามล่างซ้าย

ซี่ที่ 1 
1 28 

หญิ
ง 

ฟันกรามล่างขวา
ซี่ที่ 1 

พืช 

067 
25-
30 

ระบุ
ไม่ได้ 

ฟันกรามล่างขวา
ซี่ที่ 1 

2 22 
หญิ
ง 

ฟันกรามล่างขวา
ซี่ที่ 1 

เนื้อสัตว์ 

071 
25-
35 

หญิง 
ฟันกรามล่างซ้าย

ซี่ที่ 1 
3 28 

หญิ
ง 

ฟันกรามล่างซ้าย
ซี่ที่ 1 

เนื้อสัตว์ 

072 
30-
35 

หญิง 
ฟันกรามล่างซ้าย

ซี่ที่ 1 
4 28 

หญิ
ง 

ฟันกรามล่างซ้าย
ซี่ที่ 1 

เนื้อสัตว์ 

076 
25-
30 

ชาย 
ฟันกรามล่างซ้าย

ซี่ที่ 1 
5 28 

หญิ
ง 

ฟันกรามล่างขวา
ซี่ที่ 1 

เนื้อสัตว์ 

077 
25-
30 

ระบุ
ไม่ได้ 

ฟันกรามล่างขวา
ซี่ที่ 2 

6 23 
หญิ
ง 

ฟันกรามล่างขวา
ซี่ที่ 1 

พืช 

078 
20-
25 

หญิง 
ฟันกรามล่างซ้าย

ซี่ที่ 1 
7 26 

หญิ
ง 

ฟันกรามล่างขวา
ซี่ที่ 1 

เนื้อสัตว์ 

079 
30-
35 

หญิง 
ฟันกรามล่างขวา

ซี่ที่ 1 
8 29 ชาย 

ฟันกรามล่างขวา
ซี่ที่ 1 

เนื้อสัตว์ 

080 25- ชาย ฟันกรามล่างซ้าย 9 28 ชาย ฟันกรามล่างซ้าย เนื้อสัตว์ 
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30 ซี่ที่ 1 ซี่ที่ 1 

083 
30-
35 

หญิง 
ฟันกรามล่างขวา

ซี่ที่ 1 
10 23 

หญิ
ง 

ฟันกรามล่างซ้าย
ซี่ที่ 1 

พืช 

087 
20-
25 

ชาย 
ฟันกรามล่างขวา

ซี่ที่ 1 

 095 
20-
25 

หญิง 
ฟันกรามล่างขวา

ซี่ที่ 1 

098 
25-
30 

ชาย 
ฟันกรามล่างซ้าย

ซี่ที่ 1 
  

ขั้นตอนการศึกษา 
เมื่อได้ตัวอย่างฟันจากโครงกระดูกในแหล่งโบราณคดีและตัวอย่างจากคนปัจจุบันที่จะน ามา

ท าการศึกษาแล้ว จะใช้กล้องจุลทรรศน์ที่มีก าลังขยายสูงเป็นเครื่องมือช่วยในการถ่ายภาพและวิเคราะห์
ร่องรอยที่สังเกตได้ กล้องจุลทรรศน์ที่ใช้คือ Carl Zeiss Microscope Axio A1 ในการศึกษาจ าเป็นต้องท าการ
จ าลองฟันเพ่ือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวอย่างฟันจากแหล่งโบราณคดีในขณะท าการศึกษา การ
จ าลองตัวอย่างจากแหล่งโบราณคดีและจากตัวอย่างคนปัจจุบันจะจ าลองด้วยวัสดุทางทันตกรรม นั่นคือการ
พิมพ์ฟันด้วยซิลิโคนและท าแบบหล่อด้วยอะคริลิกที่มีเนื้อละเอียดสูงเพ่ือเก็บรายละเอียดบนผิวฟันให้ได้มาก
ที่สุดตามความเป็นจริง ขั้นตอนการหล่อแบบจ าลองฟันเริ่มจากการน าตัวอย่างฟันมาท าความสะอาดอย่าง
ระมัดระวัง ไม่ควรใช้อุปกรณ์ที่มีลักษณะปลายแหลมหรือแข็ง เนื่องจากอาจเกิดร่องรอยขีดข่วนเพ่ิมเติมได้ ให้
ใช้ส าลีชุบน้ าที่ผสมแอลกอฮอล์ค่อยๆเช็ดดินที่ติดอยู่บนฟันออกให้มากที่สุดเท่าที่ท าได้ ท าการผสมซิลิโคน 
แบบพิมพ์ชั้นนอกใช้ซิลิโคนชนิด putty type มี 2 ชนิด ได้แก่ Base และ Catalyst แบบพิมพ์ชั้นในใช้ซิลิโคน
ชนิด Light body เมื่อได้แบบพิมพ์แล้วท าการพิมพ์ตัวอย่างฟัน โดยการปาดเนื้อซิลิโคนชนิด Light body ให้
แนบสนิทกับตัวอย่างฟัน ควรระมัดระวังไม่ให้เกิดฟองอากาศ จากนั้นใช้ซิลิโคนชนิด Putty type ครอบทับ
ซิลิโคนชั้นแรกให้แนบสนิท แล้วทิ้งไว้จนซิลิโคนแข็งตัว จากนั้นจึงแกะพิมพ์ออกจากฟัน ในกรณีของตัวอย่าง
จากคนปัจจุบันให้ท าในขั้นตอนเดียวกัน เพียงแต่ใช้อุปกรณ์ถาดพิมพ์ฟันช่วยในการพิมพ์ฟันในช่องปาก เมื่อได้
แบบพิมพ์แล้ว ท าการหล่อตัวอย่างฟันโดยใช้ผงอะคริลิก (polymer) ผสมกับของเหลว (monomer) หล่อลง
ในแบบเมื่ออะคริลิกแข็งตัวแล้วจึงแกะออกจากพิมพ์ หากเกิดข้อผิดพลาดสามารถหล่อแบบซ้ าในแบบเดิมได้ 
เมื่อได้แบบจ าลองตัวอย่างฟันแล้ว ท าการก าหนดขอบเขตที่จะศึกษาโดยการใช้กล้องจุลทรรศน์ชนิด Light 
microscope เพ่ือก าหนดขอบเขตที่จะท าการศึกษาอย่างละเอียด  จากนั้นท าการศึกษาโดยละเอียดด้วยกล้อง 
Carl Zeiss Microscope ก าลังขยาย 50x, 100x และ 200x เพ่ือดูลักษณะของร่องรอยจากการสะท้อนพ้ืนผิว
ของฟัน  
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3. ผลการศึกษา 
 จากการทดลองด้วยกล้องจุลทรรศน์ด้วยก าลังขยาย 50x สามารถสังเกตเห็นร่องรอยที่เกิดขึ้นบนผิว
ฟัน ทั้งลักษณะร่องรอยที่เป็นเส้นและเป็นหลุม เมื่อท าการวาดเป็นลายเส้น 2 มิติออกมา นับจ านวนร่องรอยที่
สังเกตได้ ดังนี้ 

ตัวอย่างจากคนปัจจุบัน  
กลุ่มคนบริโภคเนื้อเป็นหลัก    กลุ่มคนบริโภคพืชเป็นหลัก 
 หมายเลข

ตัวอย่าง 
Scratch Pit 

2 28 15 
3 45 19 
4 25 30 
5 30 4 
7 50 18 
8 11 9 
9 32 14 
 
ตัวอย่างจากแหล่งโบราณคดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

หมายเลข
ตัวอย่าง 

Scratch Pit 

1 56 51 
6 23 0 
10 35 0 

หมายเลข

โครงกระดูก 
Scratch Pit 

78 75 4 

79 72 3 

80 62 0 

83 94 10 

87 92 6 

95 52 9 

98 98 10 

 

หมายเลข

โครงกระดูก 
Scratch Pit 

65 71 4 

67 97 16 

71 68 2 

72 53 3 

76 68 11 

77 41 4 
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ภาพลายเส้น 2 มิติ ที่แสดงให้เห็นถึงทิศทางของร่องรอยที่สังเกตได้บนผิวฟัน 
ภาพที่ 1 ตัวอย่างฟันของคนปัจจุบันหมายเลข 3 (กลุ่มคนบริโภคเนื้อสัตว์เป็นหลัก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 ตัวอย่างของคนในปัจจุบันหมายเลข 6 (กลุ่มคนบริโภคพืชเป็นหลัก) 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 ตัวอย่างจากแหล่งโบราณคดี (ตัวอย่างโครงกระดูกหมายเลข 087) 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์ Stereo Microscope จะเห็นได้ว่ามีร่องรอยบริเวณพ้ืนผิวของฟัน พบ

ทั้งร่องรอยที่มีลักษณะเป็นเส้นตรงและลักษณะที่เป็นหลุม กระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ที่ท าการศึกษา เมื่อท าการนับ
จ านวนของร่องรอยที่สังเกตได้ ผลการศึกษาปรากฏตามแผนภูมิด้านล่าง ดังต่อไปนี้ 
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จ านวนร่องรอยที่สังเกตได้จากตัวอย่างคนปัจจุบัน 

 
 
 จากแผนภูมิของตัวอย่างคนปัจจุบันในกลุ่มคนที่บริโภคเนื้อสัตว์เป็นส่วนใหญ่นี้จะเห็นได้ว่าจ านวนของ
ร่องรอยขูดขีด (Scratch) และร่องรอยหลุม (Pit) ที่พบบนผิวฟันมีจ านวนของร่องรอยในลักษณะขูดขีดมากกว่า
หลุมจากค่าเฉลี่ย (mean) ของจ านวนร่องรอยขูดขีดมีค่าเท่ากับ 31.57 ค่าเฉลี่ยของร่องรอยหลุมมีค่าเท่ากับ 
15.57 เมื่อคิดเป็นอัตราส่วนรอยขูดขีดต่อรอยหลุมจะเท่ากับ 2:1  

 
 
 จากแผนภูมิของตัวอย่างคนปัจจุบันในกลุ่มคนที่บริโภคพืชเป็นส่วนใหญ่นี้จะเห็นได้ว่าจ านวนของ
ร่องรอยขูดขีด (Scratch) และร่องรอยหลุม (Pit) ที่พบบนผิวฟันมีจ านวนของร่องรอยในลักษณะขูดขีดมากกว่า
หลุมจากค่าเฉลี่ย (mean) ของจ านวนร่องรอยขูดขีดมีค่าเท่ากับ 38 ค่าเฉลี่ยของร่องรอยหลุมมีค่าเท่ากับ 17 
เมื่อคิดเป็นอัตราส่วนรอยขูดขีดต่อรอยหลุมจะเท่ากับ 5:1 
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จ านวนร่องรอยที่สังเกตได้จากตัวอย่างฟันในแหล่งโบราณคดี 

 
 
 จากแผนภูมินี้จะเห็นได้ว่าจ านวนของร่องรอยขูดขีดมีจ านวนมากกว่าร่องรอยหลุมอย่างเห็นได้ชัด 
ค่าเฉลี่ยของรอยขูดขีดมีค่า 72.54 ค่าเฉลี่ยของรอยหลุมมีค่า 6.31 เมื่อคิดเป็นอัตราส่วนรอยขูดขีดต่อรอยหลุม
จะเท่ากับ 12:1 
4. สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการทดลองข้างต้น พบว่าร่องรอยที่เกิดขึ้นบนผิวฟันของกลุ่มตัวอย่างประชากรปัจจุบันที่มีการ
บริโภคเนื้อเป็นหลักมีอัตราการเกิดร่องรอยในลักษณะที่เป็นเส้นมากกว่ารอยหลุมเพียง 2:1 และจากกลุ่ม
ตัวอย่างประชากรปัจจุบันที่มีการบริโภคพืชเป็นหลัก มีอัตราการเกิดร่องรอยในลักษณะที่เป็นเส้นมากกว่ารอย
หลุมในอัตราส่วน 5:1 ส่วนในตัวอย่างจากแหล่งโบราณคดีพบว่ามีร่องรอยในลักษณะที่เป็นเส้นมากกว่ารอย
หลุมในอัตราส่วน 12:1 จากอัตราส่วนการเกิดร่องรอยของทั้งสามกลุ่มนั้นไม่สามารถน าไปเปรียบเทียบกันได้ 
แต่เมื่อดูจากแนวโน้มการเกิดร่องรอยที่พบว่าร่องรอยการขูดขีดพบในปริมาณที่แตกต่างกันมากกับร่องรอยที่
เป็นหลุมซึ่งพบในปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกันอาจสันนิษฐานได้ว่ากลุ่มประชากรจากแหล่งโบราณคดีอาจ
บริโภคอาหารที่เป็นเส้นใยที่มีความหยาบและแข็ง  
 การศึกษาร่องรอยการสึกบนผิวฟันนี้เป็นการศึกษาร่องรอยที่เกิดขึ้นในอดีตและมีการทับถมของดินมา
เป็นระยะเวลานาน อาจมีปัจจัยรบกวนอ่ืนๆที่ท าให้เกิดร่องรอยเพ่ิมเติมปะปน เช่น การกระท าของธรรมชาติ 
ร่องรอยที่เกิดจากการทับถมของชั้นดิน ค่าความเป็นกรด-ด่างของดินดังนั้นร่องรอยที่พบจึงไม่สามารถระบุได้
อย่างชัดเจนว่าเกิดจากการบริโภคอาหารประเภทใด แต่สามารถน าไปสู่การท านายได้โดยการศึกษาร่องรอย
ร่วมกับการวิเคราะห์หลักฐานอ่ืนๆประกอบ รวมไปถึงการศึกษาเปรียบเทียบกับแหล่งที่เคยมีการศึกษามาก่อน
แล้ว 
5.ข้อเสนอแนะ 
 เนื่องจากการศึกษานี้ยังไม่ใช่การศึกษาที่สมบูรณ์ ดังนั้นในการวิเคราะห์ตีความจากหลักฐานควรมี
การศึกษาเปรียบเทียบจากแหล่งโบราณคดีอ่ืนๆที่มีการศึกษาร่องรอยการสึกบนผิวฟันมาแล้ว เพื่อให้เห็นความ
เหมือนหรือความแตกต่างของกลุ่มคนที่มีอายุสมัยอยู่ในช่วงเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ว่ามีการเกิดร่องรอย
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เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ทั้งนี้ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและวิถีการด ารงชีพก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ไม่ควร
มองข้าม เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบกับการเกิดร่องรอยทั้งสิ้น 
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บทคัดย่อ 

 (1) ปัญหาการเลือกโบราณวัตถุจัดแสดงเพ่ือสื่อความหมายในพิพิธภัณฑ์ที่ถูกวิพากษ์ว่ามีแต่เรื่องของ
ชาติแต่ขาดวิถีประชาชน (2) ปัญหาในเชิงการสร้างความรู้ของศาสตร์ศึกษาอดีตโดยเฉพาะโบราณคดี รวมถึง 
(3) ปัญหาการลักลอบขุดโบราณวัตถุ เป็นปัญหาส าคัญในเรื่องการใช้งานมรดกวัฒนธรรมในปัจจุบันซึ่งมีผล
เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน การจะทบทวนเพ่ือแก้ไขปัญหาเหล่านี้จ าเป็นต้องมีการสืบสวนหาที่มาของปมปัญหา 
บทความฉบับนี้จะน าเสนอผลการใช้วงศาวิทยา (Genealogy) เป็นเครื่องมือในการสืบสาวความเป็นมาของปม
มายาคติที่ส่งผลให้เกิดปัญหาดังกล่าว โดยจะชี้ให้เห็นว่ามโนทัศน์ต่อโบราณวัตถุที่ค่อยๆ ถูกประกอบสร้างและ
ใช้ประโยชน์ในช่วงเวลาหนึ่งภายใต้บริบทหนึ่งนั้นส่งผลต่อการจัดการมรดกวัฒนธรรมในปัจจุบันจนกลายมา
เป็นที่มาของปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้อย่างไรโดยในการสืบสาวท าความเข้าใจปมปัญหา จะเริ่ มต้นที่การศึกษา
การใช้งานโบราณวัตถุของรัฐ ซึ่งเป็นที่มาของข้อวิพากษ์เรื่องความเป็นชาติในพิพิธภัณฑ์ ตามด้วยการศึกษา
วิธีการประกอบสร้างความรู้จากโบราณวัตถุของนักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์ศิลปะ ซึ่งจะใช้ข้อมูล
เอกสารเป็นหลัก ส่วนการศึกษาการใช้งานโบราณวัตถุของนักลักขุดจะใช้ข้อมูลที่ได้จากภาคสนามที่ผู้เขียนและ
นักลักขุดได้ท าการขุดค้นแหล่งโบราณคดีร่วมกันซึ่งข้อค้นพบเหล่านี้จะเป็นความรู้ส าคัญในการก าหนดทิศ
ทางการแก้ปัญหา ทั้งในเรื่องการสื่อความหมายวัตถุพิพิธภัณฑ์, การสร้างความรู้เกี่ยวกับอดีต รวมถึงการสร้าง
ความเข้าใจทีต่รงกันในการจัดการมรดกวัฒนธรรมระหว่างนักวิชาการกับชุมชนได้ 
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Abstract 

This article provided the results study in background of idea about national treasure, 
which appears to be the main myth of archaeological object in recent day. Via using 
“genealogy” as a tool to investigate, it will be pointed out that how the concept of 
antiquities is gradually built, exploited, and affect the management of the current cultural 
heritage. These findings will be an important knowledge in shaping the direction of 
knowledge creation about the past, museum object interpretation, including mutual 
understanding for cultural heritage management between academics and the community. 
 
Keywords: Genealogy, Archaeological object, Archaeology, Nationalism, Cultural Heritage 

Management 
 
 
บทน า 

“อยากให้จัดแสดงของที่ถึงยุคอย่างพวกพระพุทธรูป เครื่องมหรรฆภัณฑ์และเครื่องสูงก็น่าจะพอ ของ
ที่เหลือเป็นของใหม่ที่คนทั่วไปเอามาถวาย”เป็นความต้องการของเจ้าของพิพิธภัณฑ์วัดแห่งหนึ่งที่บอกกับ
ผู้เขียนเมื่อต้องเลือกวัตถุสะสม (collection) ที่วัดมีอยู่ออกมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ที่ก าลังจะเปิดใหม่ ตรงนี้
แสดงให้เห็นมุมมองต่อโบราณวัตถุที่วัดมีว่า ต้องเป็นวัตถุเนื่องในศาสนาและวัตถุที่มีความสัมพันธ์กั บสถาบัน
พระมหากษัตริย์เท่านั้นที่ควรค่าแก่การจัดแสดง อันเป็นผลจากมายาคติที่รัฐเคยใช้กับโบราณวัตถุมาตั้งแต่ช่วง
การสร้างจิตส านึกทางประวัติศาสตร์ให้แก่ชาติ 

ณ ขณะเดียวกันนั้นเอง วิทยาการการสร้างอดีตจากโบราณวัตถุสถานเพ่ือครอบครองอารยธรรมของ
เจ้าอาณานิคมอย่างฝรั่งเศส เป็นตัวอย่างหนึ่งของการใช้อดีตเพ่ือกระบวนการทางการเมือง เช่นเดียวกับการ
สร้างเรื่องเล่าของอารยธรรมเขมรโบราณแบบโศกนาฏกรรมเพ่ือตอกย้ าว่า ความเป็นอารยธรรมอันสูงส่งของ
เขมรในอดีตนั้นได้สิ้นสุดลงและตัดขาดจากเขมรยุคหลังบายน ดินแดนที่ควรตกเป็นเมืองอาณานิคมของ
ฝรั่งเศสเพราะคงไม่มีความสามารถที่จะดูแลรักษามรดกอารยธรรมนี้ต่อ ตรงนี้เองคือการใช้อดีตบนพื้นฐานของ
ความเป็นวิชาการ เพ่ือท าให้อดีตกลายเป็นเรื่องเล่าที่เป็นจริงและใช้เพ่ือผลประโยชน์ในทางการเมืองของเจ้า
อาณานิคม 

วิทยาการการสร้างความรู้จากอดีตของเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศส ได้ตกทอดมาอยู่ในแวดวงวิชาการ
การศึกษาอดีตในสยามอย่างชัดเจนในราชบัณฑิตยสภาของรัชกาลที่ 7ภายใต้หลักวิธีการศึกษาคือ Evolution 
of Style ซึ่งเป็นต้นรากของวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะในปัจจุบัน และกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ 
“โบราณคดี” มาอย่างแนบแน่นจนคนปัจจุบันรับรู้กันว่าโบราณคดีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับประวัติศาสตร์ศิลปะ 
กระทั่งไทยเรารับโบราณคดีใหม่ หรือโบราณคดีกระบวนการเข้ามาใช้ราวปีพ.ศ.2500 เป็นต้นมา ตั้งแต่นั้น
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โบราณคดีไทยก็เริ่มพัฒนาตัวเองเป็นศาสตร์เฉพาะตัวและเริ่มปรากฏแนวทางของตัวเองอย่างชัดเจนราว 20 ปี
ต่อมา แต่แม้วิธีการ (approach) จะเปลี่ยนแต่กรอบความคิดยังคงอยู่ภายใต้กรอบคิดโบราณคดีเก่า ซึ่งส่งผล
กระทบโดยตรงต่อการสร้างความรู้ในแหล่งโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โบราณคดีสมัยอาณาจักรที่ตกอยู่ภายใต้อ านาจความรู้ของประวัติศาสตร์นิพนธ์ที่ชาติน ามาใช้สร้างจิตส านึก
ร่วมทางประวัติศาสตร์ ปัญหานี้เห็นได้ชัดเจนในงานโบราณคดีสมัยอยุธยา เพราะยังขาดการสร้างองค์ความรู้
เฉพาะของตัวเองจากหลักฐานทางโบราณคดี และหลักฐานส่วนใหญ่ที่ถูกให้ความส าคัญมักเป็นวัด วัง และ
แม้กระทั่งการศึกษาโบราณคดีพระราชวังหลวงที่ผ่านมา ก็ยังเป็นการศึกษาภายใต้กรอบโบราณคดีเก่า ซึ่งเป็น
ปัญหาตรงที่นักโบราณคดีไม่สามารถสร้างความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคน และกิจกรรมที่เกิดได้เพราะตั้งแต่การ
ตั้งค าถาม ไปจนถึงกรอบคิดในการตีความ ยังเป็นการศึกษาพระราชวังแบบมุ่งดูรูปแบบอาคาร (การขุดแต่ง) 
มากกว่าการมุ่งค้นหาร่องรอยกิจกรรมและหลักฐานทางโบราณคดีที่จะช่วยเติมเต็มงานศึกษารูปแบบอาคาร
อย่างที่นักประวัติศาสตร์ศิลปะท ากันอยู่แล้ว นั่นจึงท าให้ แทนที่โบราณคดีจะช่วยเติมเต็มข้อมูลต่อศาสตร์อื่นๆ
ได้ กลับไม่มีการสร้างความรู้ขึ้นมาเลย นี่คือปัญหาอันเป็นผลมาจากการที่เราไม่ เคยทบทวนตัวเอง ซึ่งผลของ
กรอบการสร้างความรู้ที่ขาดการทบทวน นอกจากจะมีปัญหาในตัวเองแล้วยังส่งผลต่อสังคมด้วย กลายเป็นว่า
โบราณวัตถุถูกท าให้เป็นของมีค่าและมีมูลค่าขึ้นมาในทางสังคม เป็นเครื่องแสดงฐานะและรสนิยมได้พัฒนามา
เป็นระบบการค้าโบราณวัตถุที่ท าให้เกิดการลักลอบขุดหาสมบัติ อันเป็นปัญหาร้ายแรงในปัจจุบันที่แหล่ง
โบราณคดีถูกท าลายข้อมูลลงจากการลักขุด 

เมื่อวัตถุธรรมดากลายเป็นโบราณวัตถุด้วยเวลา การใช้งานโบราณวัตถุของมนุษย์จึงเป็นการใช้งาน
อดีต ณ ช่วงเวลาจ าเพาะหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์เสมอ แต่ไม่ใช้ทุกส่วนของอดีตถูกน ามาใช้  ที่ผ่านมา มีเพียง
การใช้โบราณวัตถุเพ่ือเสริมสร้างโครงสร้างส่วนบน คือ ใช้สร้างจินตกรรมร่วมทางประวัติศาสตร์เพ่ือประโยชน์
ในทางการเมือง หรือที่นักวิชาการในสมัยหลังเรียกว่า เป็นการใช้อดีตสร้างชาติเราจึงมักเห็นว่า โบราณวัตถุที่
ถูกศึกษาหรือจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ มักเป็นวัตถุท่ีโยงใยถึงชาติ ศาสนา หรือพระมหากษัตริย์อยู่เสมอ ในขณะที่
กรอบคิดและอุดมการณ์มีผลต่อการสร้างความรู้ของนักวิชาการในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงมีผลต่อการรับรู้และการ
ให้ความหมายต่ออดีตผ่านโบราณวัตถุของประชาชนและสังคมไทยด้วย ตรงนี้เองเป็นจุดส าคัญของเรื่องราว
ทั้งหมดว่า ตั้งแต่ปัญหาที่ผู้เขียนพบเจอในการจัดการพิพิธภัณฑ์วัด ประเด็นการสร้างความรู้เกี่ยวกับอดีตของ
โบราณคดีท่ีเป็นปัญหา ไปจนถึงการลักลอบขุดโบราณวัตถุในแหล่งโบราณคดี ล้วนเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันภายใต้
การใช้งานโบราณวัตถุของแต่ละกลุ่มผู้ใช้งาน ซึ่งแบ่งตามกรณีปัญหาที่ยกมาได้ 3 กลุ่ม คือ รัฐ นักโบราณคดี 
และนักลักขุด 

ข้อทบทวนถึงกรณีปัญหาดังกล่าวนี้ จึงน ามาสู่เรื่องที่ผู้เขียนสนใจจะศึกษา นั่นคือ การสืบย้อนกลับไป
ดูว่า ปัญหาการจัดการมรดกวัฒนธรรมในปัจจุบัน อันเป็นผลมาจากการใช้งานโบราณวัตถุของทั้ง 3 กลุ่ม
ผู้ใช้งานนี้ มีความเป็นมา ถูกใช้ประโยชน์ จนกลายเป็นปมปัญหาที่เราพบเจอในปัจจุบันได้อย่างไร เพ่ือให้ข้อ
ค้นพบจากการทบทวนนี้ สามารถน าไปใช้ในการเริ่มต้นแก้ไข บนพ้ืนฐานของความเข้าใจเงื่อนไขและปัจจัยที่
ก่อให้เกิดปัญหา โดยใช้ วงศาวิทยา (Genealogy) ของมิเชลล์ ฟูโกต์ เป็นเครื่องมือในการศึกษาผ่านข้อมูล



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 524 

เอกสารในเรื่องการใช้งานโบราณวัตถุเพ่ือสร้างชาติของรัฐ และการใช้งานโบราณวัตถุเพ่ือสร้างอดีตของนัก
โบราณคดี ส่วนการสืบย้อนและท าความเข้าใจการใช้โบราณวัตถุของนักลักขุด จะใช้ข้อมูลจากงานภาคสนาม
ร่วมกับการสืบค้นข้อมูลเอกสารประกอบกัน 

ส าหรับบทความฉบับนี้ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน ส่วนแรกคือ บทน า จะน าเสนอภาพรวมของ
กรอบความคิดในการศึกษาและประเด็นปัญหา จากนั้นจะให้ข้อมูลเพ่ือให้ผู้อ่านรู้จักวิธีวิทยา “วงศาวิทยา” ที่
ผู้เขียนน ามาใช้ในการศึกษาในหัวข้อ วงศาวิทยากับการสืบย้อนปัญหาการใช้งานโบราณวัตถุในปัจจุบันส่วนที่ 
2 คือเนื้อหาของบทความจะแบ่งเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ 1.อดีตเพื่อชาติ: โบราณวัตถุกับความเป็นชาติจะแสดง
ที่มาของการที่ พิ พิธภัณฑสถานแห่งชาติของไทยในปัจจุบันยังไม่สามารถจัดแสดงโบราณวัตถุ อ่ืนๆ
นอกเหนือจากกรอบความเป็นชาติได้ 2.อ านาจสถาปนา: โบราณวัตถุ สุนทรี(อาร)ยะ กับการก าหนดเวลา 
ว่าด้วยกลไกการสร้างอดีตของนักวิชาการและมายาคติภายใน ที่มาของปัญหาการขาดการสร้างความรู้เฉพาะ
ทางโบราณคดีในงานโบราณคดีอยุธยา และ 3.มายาคติของโบราณ: โบราณวัตถุของนักลักขุด จากนั้นใน
ส่วนสุดท้ายจะเป็นบทอภิปรายสรุปเพ่ือจุดประเด็น เริ่มต้นบทสนทนาเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับปัญหาการใช้
งานโบราณวัตถุท่ีมีอยู่ต่อไป (โดยสังเขป) 

 
วงศาวิทยากับการสืบย้อนปัญหาการใช้งานโบราณวัตถุในปัจจุบัน 
วงศาวิทยาในที่นี้ถูกใช้เป็นวิธีการ (approach) ในการสางปมปัญหา หากแผนภูมิต้นไม้ครอบครัวคือ

วิธีการทางประวัติศาสตร์ที่เริ่มต้นจากอดีตมาปัจจุบัน วงศาวิทยาจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างแผนภูมิ
ต้นไม้ครอบครัวแบบหัวกลับ คือ สืบจากกรณีปัญหาในปัจจุบันย้อนกลับไปในอดีต เพ่ือดูที่มา ดูปัจจัยที่
ก่อให้เกิดปัญหา ดูข้อจ ากัด ดูบริบทของการใช้งานโบราณวัตถุเพ่ือวัตถุประสงค์บางอย่างของแต่ละกลุ่ม
ผู้ใช้งานทั้ง 3 กลุ่มว่าเป็นอย่างไรรวมถึงท าความเข้าใจความเป็นวาทกรรมและมายาคติที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกัน
ด้วย นอกจากนี้ เรื่องของ “อ านาจ” และ “การกดทับ” ซึ่งมักถูกมองหาเสมอในงานวงศาวิทยาของฟูโกต์ ก็
ยังคงเป็นประเด็นที่จะมีการวิพากษ์ในการศึกษานี้ ในระหว่างการสืบย้อนท าความเข้าใจปมปัญหาด้วย ซึ่ง
ผู้เขียนค่อนข้างเชื่อว่า อ านาจและการกดทับที่เกิดขึ้น ก็เป็นปัจจัยที่ก่อเกิดปัญหาการใช้งานโบราณวัตถุใน
ปัจจุบันด้วยเช่นกัน 

เอกลักษณ์ส าคัญของวงศาวิทยาที่แตกต่างไปจากการศึกษาความเป็นมาแบบประวัติศาสตร์ทั่วไปคือ 
การไม่อิงอยู่กับมุมมองแบบพัฒนาการที่มีจุดก าเนิดมาจากรากเดียว แต่คือการสืบย้อนดู “สาแหรก” ของ
กระบวนการหรือปัจจัยที่ท าให้ปรากฏการณ์ต่างๆปรากฏขึ้นมา (ธงชัย วินิจจะกูล , 2534) อันเกิดจากการ
ปะทะ ประสาน อย่างไร้ระเบียบ คือไม่เป็นเส้นตรงแบบเป็นขั้นตอน แต่เกิดจากปัจจัยที่กระจัดกระจาย จากสิ่ง
ที่มีมาก่อนที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน หรือคล้อยหลังตามมา และมีความสัมพันธ์กันจนน ามาสู่ประเด็นปัญหา ณ 
ปัจจุบันขณะได้ 

ภายใต้กรอบมุมมองแบบวงศาวิทยานี่เอง ท าให้ผู้ เขียนปะติดปะต่อเหตุการณ์ ซึ่งในที่นี้คือปัญหาการ
จัดการมรดกวัฒนธรรมผ่านโบราณวัตถุ ว่าทุกวันนี้มีปัญหาอยู่ 3 ประการที่พัวพันอยู่กับการใช้งานโบราณวัตถุ 
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คือ ปัญหาที่รัฐมีกรอบเดียวในการจัดแสดงโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์ ปัญหาการสร้างความรู้โบราณคดีที่ตกอยู่
ภายใต้กรอบคิดเก่าจนท าให้ยากที่จะผลิตความรู้เฉพาะทางของตัวเองขึ้นมา และปัญหาการลักลอบขุด
โบราณวัตถุในแหล่งโบราณคดี ปัญหาทั้ง 3 นี้ แม้จะเริ่มมีการพูดถึงในวงวิชาการอยู่บ้างแล้ว แต่ส่วนใหญ่เป็น
การศึกษาแบบรื้อสร้าง (Deconstruct) เพ่ือเผยให้เห็นว่า ข้อสมมติฐาน เช่น พิพิธภัณฑ์ไทยถูกใช้ในการสร้าง
ชาตินั้น ก็จะมีการถอดรื้อกระบวนการการสร้างความหมาย หรือวาทกรรมว่าถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไร แต่นั่น
เป็นเพียงการเริ่มต้นในเชิงการแก้ปัญหา คือ เผยให้เห็นที่มา แต่ยังไม่ได้เดินต่อไปถึงการชี้ให้เห็นว่าที่มานั้น
ก่อให้เกิดปัญหาอย่างไร และในปลายทางก็คือการเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นบนความเข้าใจทั้งที่มาของ
ปัญหา และผลกระทบของปัญหาที่ควรต้องได้รับการแก้ไข 

ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ ผู้เขียนมุ่งท าความเข้าใจปรากฏการณ์การจัดการโบราณวัตถุในปัจจุบันที่
เป็นอยู่ โดยจะชี้ให้เห็นก่อนว่าเป็นปัญหาอย่างไร โดยยกกรณีปัญหาที่เกิดขึ้น 3 กรณีจากประสบการณ์การ
ท างานของผู้เขียนมาใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการสืบย้อนท าความเข้าใจ ได้แก่ (1) กรณีศึกษา เรื่อง การเลือก
โบราณวัตถุมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จ.สระบุรี (2) กรณีศึกษา เรื่อง การสร้าง
ความรู้ทางโบราณคดีในแหล่งโบราณคดีพระราชวังหลวง พระนครศรีอยุธยา และ (3) กรณีศึกษา เรื่อง การลัก
ขุดลูกปัดโบราณในแหล่งโบราณคดีบ้านคู้ล าพัน จ.ปราจีนบุรี โดยคาดหวังว่า ผลจากการสืบย้อนปมปัญหา
เหล่านี้กลับไป จะช่วยเปิดเผยให้เห็นที่มาของปัญหา และจะช่วยให้เราสามารถออกแบบ เลือกใช้ หรือก าหนด
วิธีในการจัดการปัญหาต่อไปได้ 
 
1. อดีตเพื่อชาติ: โบราณวัตถุกับความเป็นชาติ  

“อยากให้จัดแสดงของที่ถึงยุคอย่างพวกพระพุทธรูป เครื่องมหรรฆภัณฑ์และเครื่องสูง...”เป็นความ
ต้องการของทางวัดเจ้าของวัตถุสะสม (collection) ที่ผู้เขียนได้เข้าไปท าทะเบียนโบราณวัตถุส าหรับจัดแสดง
ใหม่ เนื่องจากตัววัดพระพุทธบาทฯ เป็นวัดสมัยอยุธยา แต่วัตถุสะสมกว่า 95% ที่มีอยู่ เป็นวัตถุสมัย
รัตนโกสินทร์ที่คนถวาย พอถึงเวลาวางโครงเรื่องกับเลือกของมาจัดแสดง “ผู้ใหญ่”อยากให้เลือกเฉพาะของที่ 
"ถึงยุค" ซึ่งเป็นวัตถุสะสม (โบราณวัตถุ) ชิ้นเด่น ที่มีอยู่เป็นตัว represent สถานที่ในแง่ "ความเป็นของหลวง" 
(majestic) กับ "ความเก่า" (antiquity) ซึ่งโยงกลับไปถึงจุดก าเนิดของสถานที่แห่งนั้นได้ แต่จริงๆแล้ว ของอีก 
95% ที่ถูกละเลยนั่นแหละ คือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า สถานที่แห่งนี้มีความส าคัญตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
ต่อผู้คน ต่อวัฒนธรรม ต่อสังคม ต่อรัฐ อย่างไรบ้าง ซึ่งน่าเสียดายมากๆถ้าของเหล่านั้นต้องถูกละทิ้งไว้
เบื้องหลังแบบไม่เห็นคุณค่าใดๆ และหากเป็นไปตามความต้องการนั้น ที่นี่จะมีวัตถุจัดแสดงไม่กี่ชิ้น ที่ตัดขาด
กับผู้ชมเพราะถูกค่ันกลางด้วยห้วงเวลาและชนชั้น ทั้งๆที่วัตถุดิบของที่นี่มีมากมายที่สามารถแสดงและอธิบาย
ได้ว่า สถานที่แห่งนี้มีความส าคัญต่อคนอ่ืนๆอย่างไร ก่อให้เกิดอะไรมาจนถึงทุกวันนี้ และจะยังคงเป็นที่ส าคัญ
ของคนรุ่นต่อๆ ไปอย่างไรได้ดว้ย 

ความต้องการของผู้ใหญ่แสดงให้เห็นผลพวงของแนวคิดในการจัดการวัตถุจัดแสดงช่วงหนึ่ง ที่นิยมการ 
“สตาฟ” ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ของวัฒนธรรมใด สมัยใดสมัยหนึ่งเอาไว้ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม และตัดมัน



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 526 

ออกมาตั้งไว้ ให้คนปัจจุบันได้ชื่นชมความสูงค่าจากอดีตและความ exotic ของวัตถุจัดแสดงเท่านั้น ซึ่งข้อด้อย
ของการเลือกใช้แนวคิด “ตัดวาง” รูปแบบนี้ในกรณีของที่นี่ก็คือ มันจะท าให้เกิด “ช่องว่าง” ระหว่างผู้ชมกับ
วัตถุและเนื้อหาของสถานที่ ที่อาจจะท าให้คนดู “ไปไม่ถึง” ความเข้าใจ-ความส าคัญ ของทั้งวัตถุและสถานที่ 
รวมถึงความทรงจ าทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ เพราะที่นี่ไม่เพียงสัมพันธ์กับ
เบื้องสูงเท่านั้น แต่ยังผูกพันกับคนท่ัวไปและชุมชนที่นั่นด้วย 

จึงค่อนข้างชัดเจนว่าปัญหานี้เกิดขึ้นจากมุมมองแบบเก่าของเจ้าของ ในขณะที่ความรู้สึกของชาว
ชุมชนที่เข้ามาร่วมเลือกวัตถุจัดแสดงให้ความสนใจกับวัตถุสามัญด้วย ข้อขัดแย้งนี้ไม่เพียงปรากฏอยู่ในการ
เลือกวัตถุเล่าเรื่องในพิพิธภัณฑ์วัด แต่ยังปรากฏอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ซึ่งเป็นต้นทางของแนวคิดที่ให้
ความส าคัญกับการจัดแสดงวัตถุส าคัญของชาติและศาสนา 

มุมมองที่ให้ความส าคัญกับวัตถุที่สัมพันธ์สถาบันพระมหากษัตริย์และวัตถุเนื่องในศาสนา เป็นมุมมอง
เก่าที่มีมาตั้งแต่ก่อนยุคสร้างชาติ (ร.5) แล้ว และสืบต่อมาเป็นกรอบคิดหลักในกรมศิลปากร ดังจะเห็นได้ว่า 
โบราณวัตถุส่วนใหญ่ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มักเป็นโบราณวัตถุที่มีความสัมพันธ์กับโครงสร้ าง
ส่วนบน ได้แก่ วัตถุที่เชื่อมโยงกับความเป็นชาติ วัตถุเนื่องในศาสนา (พุทธ) และเครื่องสูงหรือของที่สัมพันธ์กับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน โบราณวัตถุที่กรมศิลปากรให้ความส าคัญได้ถูกขยาย
ขอบเขตออกไป ซึ่งรวมถึงโบราณวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการผลิต สินค้าในอดีต เช่น เครื่องถ้วย ภาชนะ
ดินเผา และข้าวของเครื่องใช้จากอดีตก็มีการจัดแสดง แต่ในการรับรู้ทั่วไป สังคมยังคงติดภาพว่า โบราณวัตถุ 
ต้องมีความเก่ียวข้องกับสถาบันชาติเสมออันเป็นผลจากการใช้งานโบราณวัตถุของรัฐในอดีต 

การสืบย้อนกลับไปดูการใช้งานโบราณวัตถุของรัฐไทยในอดีต พาเราไปถึงข้อวิพากษ์เรื่องการใช้งาน
อดีตในทางการเมืองที่มีอยู่ 2 กลุ่ม 1.คือการใช้งานอดีตเพ่ือปกครองของเจ้าอาณานิคม (Colonial usage) 
และ 2.การใช้งานอดีตในการสร้างจินตกรรมชาตินิยมยุคหลังอาณานิคม(Anti-colonial Usage)โดยการใช้งาน
โบราณวัตถุของกลุ่มแรก เจ้าอาณานิคมจะศึกษาอารยธรรมโบราณของดินแดนใต้ปกครองแล้วผลิตเรื่องเล่าว่า
เจ้าของอารยธรรมในอดีตกับคนพ้ืนเมืองเป็นคนละกลุ่มกัน กลยุทธ์นี้ปรากฏในดินแดนอาณานิคมหมู่เกาะ
ของดัทช์ ซึ่งปัจจุบันคือประเทศอินโดนีเซีย และอาณานิคมเขมรของฝรั่งเศส ซึ่งตอกย้ าด้ วยการที่เจ้าอาณา
นิคมเข้ามาบูรณะโบราณสถานเพ่ือแสดงว่าคนพ้ืนเมืองไม่สามารถท าได้ รวมถึงมีการรวบรวมโบราณวัตถุไปจัด
แสดงในพิพิธภัณฑ์ของตัวเอง (แอนเดอร์สัน, 2552: 330) ส่วนกลุ่มที่ 2 มักพบในกลุ่มชาติที่เคยตกเป็นเมือง
อาณานิคม จะใช้โบราณวัตถุ โบราณสถานเป็นสัญลักษณ์ของอดีตอันรุ่งเรือง เพื่อสร้างความทรงจ าร่วมของคน
ในชาติว่าเป็นใคร มาจากไหน และถูกรังแกจากเจ้าอาณานิคมอย่างไร กระบวนการนี้เรียกว่า ชาตินิยมต่อต้าน
เจ้าอาณานิคม ซึ่งมักเกิดขึ้นในกระบวนการปลดแอกเป็นชาติอิสระพร้อมๆกับการสร้างความเป็นรัฐชาติ
สมัยใหม่ขึ้นมา 

หากสังเกตต าแหน่งแห่งที่ของการใช้งานโบราณวัตถุและโบราณสถานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 แล้ว จะพบว่ามักสัมพันธ์กับกระบวนการสร้างจินตกรรมทางประวัติศาสตร์เสมอ ไม่
ว่าจะเป็นจินตกรรมเพ่ือการครอบครองในกลุ่มแรก หรือจะเป็นจินตกรรมเพ่ือการต่อต้านในกลุ่มที่สอง ที่
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ส าคัญก็คือ ไม่ใช่โบราณวัตถุทุกประเภทจะถูกน ามาใช้ แต่จะต้องเป็นโบราณวัตถุที่สามารถเป็นสัญลักษณ์ของ
อารยธรรมที่รุ่งเรืองได้ เป็นสัญลักษณ์ทางการเมือง เป็นสัญลักษณ์ของผู้ปกครอง เป็นสัญลักษณ์ทางความเชื่อ
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของกลุ่มได้ เพ่ือให้เอ้ือต่อการสร้างโครงสร้างส่วนบนของชาติให้ชัดเจนและแข็งแกร่ง ดังนั้น
ในช่วงนี้ เราจึงยังไม่เห็นการใช้ข้อมูลอดีตในแง่ของการท าความเข้าใจวิถีชีวิตของคน แต่จะอยู่ที่การประกอบ
สร้างอดีตจากวัตถุและสถานที่ท่ีพบมากกว่า 

เช่นเดียวกับที่อ่ืน ผู้ปกครองสยามก็ใช้งานโบราณวัตถุสถานเพ่ือเสริมสร้างโครงสร้างส่วนบน อันได้แก่ 
สถาบันการปกครอง และจินตกรรมทางประวัติศาสตร์เพ่ือก่อร่างสร้างชาติสยามท่ามกลางกระแสการล่าอาณา
นิคม ผู้เขียนมีความเห็นว่า ผู้ปกครองสยามในช่วงที่ต้องเผชิญหน้ากับเจ้าอาณานิคมนั้น ต้องทรงมีพระปรีชา
สามารถมากในการที่จะต่อรองกับเจ้าอาณานิคมที่ค่อยๆรุกคืบเข้ามา การเสด็จธุดงค์ไปยังเมืองเก่า เช่นที่
สุโขทัย จนพบศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหง ศิลาจารึกวัดป่ามะม่วงและพระแท่นมนังคศิลาบาตรหรือความ
พยายามที่จะศึกษาโครงสร้างของพระปฐมเจดีย์ด้วยการขุดชันสูตร คือการค้นคว้าอดีตยุคเริ่มต้น ซึ่งก่อนหน้า
นั้นแนวคิดการให้ความสนในหรือให้ความส าคัญกับอดีตยังไม่ปรากฏ แม้ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัวเองก็มีพระราชด ารัสถึงงานค้นคว้าส ารวจอดีตของพระวชิรญาณเถระ (รัชกาลที่ 4) “ด ารัสว่า
เป็นของอยู่ในป่ารก จะท าขึ้นก็ไม่เห็นเป็นประโยชน์อันใดนัก” แต่การตื่นตัวต่อภัยอาณานิคมที่ก าลังเข้ามา 
ด้วยกลยุทธ์การครบครองอดีตของดินแดนอาณานิคม น่าจะท าให้พระวชิรญาณเถระซึ่งจะได้ขึ้นครองราชย์เป็น
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เริ่มท าการค้นคว้าอดีตของสยามเองก่อนที่เจ้าอาณานิคม
จะมาถือครอง (ปีพ.ศ.2376) โดยเริ่มใช้กลยุทธ์การครอบครองอดีตเพ่ือสร้างอาณานิคมทางวัฒนธรรมภายใน
สยามเองในแบบที่เจ้าอาณานิคมจะท า 

การใช้งานอดีตเพ่ือชาติของสยามในยุคแรก ไม่ได้เป็นการท าภายใต้กลยุทธ์ต่อต้านแต่เป็นกลยุทธ์เพ่ือ
การครอบครองเช่นเดียวกับที่เจ้าอาณานิคมท า ซึ่งมาปรากฏชัดเจนให้ตีความได้ในนโยบายการต่างประเทศ
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่การเสด็จประพาสยุโรปเพ่ือสร้างพันธมิตรทางตะวันตก 
มาจนถึงการพัฒนาสยามให้เป็นรัฐสมัยใหม่เช่นเดียวกับแดนตะวันตก รวมถึงมีความพยายามฟ้ืน “สมัย
อยุธยา” ขึ้นมาให้ต่อเป็นเนื้อเดียวกับสยาม ณ ขณะนั้น เป็นการสานต่องานรื้อฟ้ืนอดีตของรัชกาลที่ 4 ด้วย
การส ารวจ ขุดแต่งและศึกษาพระราชวังโบราณในช่วงปีพ.ศ.2450 (ร.ศ.125) เพื่อประกอบพระราชพิธีรัชมงคล 
ซึ่งด้วยกลยุทธ์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างความชอบธรรมให้กับสยามที่กรุง
รัตนโกสินทร์ว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับอาณาจักรอยุธยาอันรุ่งเรืองในอดีต ประกอบกับปัจจัยด้านอ่ืนๆ 
ท้ายที่สุดก็เกิดแผ่นดินรูปขวานทองบนแผนที่โลกยุคใหม่ข้ึนมา พร้อมๆกับการก่อตั้ง “โบราณคดีสโมสร” (พ.ศ.
2450) ขึ้นมาเป็นหน่วยงานค้นคว้าอดีตของชาติอย่างเป็นทางการผ่านพงศาวดารและบันทึกโบราณเป็นหลัก 
(ต้นทางของวิชาประวัติศาสตร์ในปัจจุบัน)ก่อนที่การศึกษาโบราณวัตถุสถาน จะค่อยๆ กลายมาเป็นสัญลักษณ์
ของอดีตจากช่วงเวลาต่างๆ ผ่านงานเขียนอย่าง “ต านานพุทธเจดีย์สยาม” และ “เที่ยวเมืองพระร่วง”และการ
ค้นคว้าอดีตที่ใช้ Evolution of Style เป็นแกนในการศึกษาซึ่งต่อมาเป็นที่รู้จักกันในฐานะวิชาประวัติศาสตร์
ศิลปะ 
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“ศิลปวัตถุก็ดี โบราณวัตถุก็ดี ย่อมเปนส่วนหนึ่งของต านานและพงศาวดารของชาติ เปนสิ่งซึ่งแสดงให้
เห็นความเจริญและอารยธรรมของประเทศตามล าดับกาล ทั้งเปนสิ่งซึ่งแสดงให้เห็นวิญญาณและอุปนิสัยของ
ประชาชนแห่งชาตินั้นด้วย ด้วยเหตุเหล่านี้  จึงเปนของควรบ ารุงรักษาไว้เปนอย่างดี” (พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในคราวเสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งพระนคร 10 
พฤศจิกายน 2469)ตรงนี้แสดงให้เห็นว่าโบราณวัตถุได้กลายเป็นหนึ่งเดียวสถาบันชาติอย่างแนบแน่นผ่าน
การศึกษาและจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติแห่งแรกแล้ว 

ก่อนหน้านั้น 3 ปี พ.ศ.2466 ช่วงปลายรัชกาลที่ 6 มีการออก ประกาศจัดการตรวจรักษาของโบราณ 
ว่า “ให้พิเคราะห์เลือกสรรและก าหนดของโบราณแห่งใดและสิ่งใด ควรจะตรวจตราไว้ส าหรับบ้านเมืองบ้าง” 
คือจุดเริ่มต้นของการรวบรวมโบราณวัตถุชิ้นส าคัญจากหัวเมืองต่างๆเข้ามาเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์อย่างจริงจัง 
(คณะกรรมการอ านวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี , 2539) และแน่นอนว่าประเภทของ
โบราณวัตถุที่จะได้รับเลือกให้เข้ามาในพิพิธภัณฑ์ต้องเป็นวัตถุที่สัมพันธ์กับ “ต านานและพงศาวดารของชาติ 
เปนสิ่งซึ่งแสดงให้เห็นความเจริญและอารยธรรมของประเทศตามล าดับกาล” (ราชบัณฑิตยสภา, 2469) 
โบราณวัตถุแทบทั้งหมดจึงมักเป็นพระพุทธรูปและเทวรูป ซึ่งต่อมาจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแบ่งอดีต
ออกเป็นช่วงเวลาต่างๆ ผ่าน Evolution of Style ที่สยามรับอิทธิพลทางความรู้นี้มาจากส านักฝรั่งเศสแห่ง
ปลายบูรพาทิศและจะกลายมาเป็นแกนกลางการผลิตความรู้เกี่ยวกับอดีตของไทยในปัจจุบัน  

ย้อนกลับไปในช่วงการรวมศูนย์อ านาจทางการปกครองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
มีการออกส ารวจตามหัวเมืองต่างๆภายใต้ระบบข้าราชการ งานส ารวจนี้เป็นแบบเดียวกับงานส ารวจแบบที่
อังกฤษใช้ ซึ่งการค้นคว้าสมัยอยุธยาของพระยาโบราณราชธานินทร์ รวมถึงเที่ยวเมืองพระร่วงของร.6 ที่ท า
ตอนยังทรงด ารงพระอิสริยยศเป็นมกุฎราชกุมาร ก็เป็นผลจากระบบการปกครองใหม่ที่เอ้ือให้มีการออกส ารวจ
และค้นพบทั้งแหล่งโบราณคดีและโบราณวัตถุชิ้นส าคัญ ซึ่งระบบราชการการส ารวจและท างานเกี่ยวกับ
โบราณสถานโบราณวัตถุก็ได้พัฒนามาเป็นกรมศิลปากร (พ.ศ.2454)ในปัจจุบันและภายใต้ระบบการดูแลของ
กรมศิลปากรนี้เอง โบราณวัตถุได้รับการรวบรวมจากแหล่งโบราณคดีต่างๆเข้ามาเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ โดย
ในช่วงแรกโบราณวัตถุชิ้นส าคัญจะถูกน ามาเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์พระนครส่วนใหญ่จะเป็นพระพุทธรูปและเทวรูป
ที่พบตามศาสนสถานโบราณต่างๆ รวมถึงจารึกส าคัญหลักต่างๆซึ่งcollection เกี่ยวกับอดีตของชาติใน
พิพิธภัณฑ์พระนครนี้ เอง ได้กลายเป็นต้นแบบของการจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตขอ งชาติ ใน
พิพิธภัณฑสถานอ่ืนๆที่จะได้เปิดตามจังหวัดต่างๆในช่วงต่อมา และท าให้สังคมเกิดภาพจ าว่าโบราณวัตถุที่มี
ความส าคัญ จะต้องแสดงความรุ่งเรืองทั้งในทางศิลปกรรมและภูมิปัญญาของอารยธรรมในอดีตของชาติได้ ซึ่ง
องค์ประกอบทั้งหมดนี้จะอยู่ในพระพุทธรูป หรือเทวรูปต่างๆ  

เราจึงมองได้ว่า รัฐเคยใช้โบราณวัตถุเพ่ือประกอบสร้างโครงสร้างส่วนบนให้แข็งแรง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการสร้างอดีตของชาติให้เกิดขึ้นเป็นล าดับตามการแบ่งยุคของนักประวัติศาสตร์ศิลปะ (โบราณคดีเก่า) ให้
รับรู้อดีตเดียวกัน มีที่มาเดียวกัน เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันภายใต้รัฐเดียวกัน ซึ่งประสบความส าเร็จมากในการ
สร้างจินตกรรมเกี่ยวกับอดีตให้กับคนไทย แต่เมื่อเวลาผ่านไป ปัจจุบันบริบทสังคมวัฒนธรรมเราเปลี่ยนไปมาก 
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แต่วิธีคิดวิธีมองโบราณวัตถุยังคงเดิม ต่อให้ปรับเปลี่ยนเปลือก เปลี่ยนวิธีการจัดแสดงให้ดูใหม่ทันสมัยแค่ไหน 
มันก็จะยังออกมาเหมือนเดิม ของอย่างอ่ืน ของธรรมดา ประวัติศาสตร์สังคม ก็จะยังคงไม่ได้รับการน าเสนอ 
ดังที่ปรากฏเป็นปัญหาแม้กระทั่งในการจัดพิพิธภัณฑ์วัดของชุมชน ก็ยังพบว่าได้รับอิทธิพลจากกรอบคิดที่นิยม
ใช้ในอดีต (ใช้อดีตสร้างชาติ) แต่ทุกวันนี้ ชุมชนต้องการใช้อดีตพัฒนาสังคมบ้าง อยากเล่าเรื่องราวของตัวเอง
บ้าง จึงเกิดแรงเสียดทานเพราะความต่างของแนวคิดมุมมอง เพราะมายาคติที่มองว่าโบราณวัตถุจะต้องเป็น
ของสูง ถ้าจะใช้จัดแสดงต้องเป็นของที่มีความสัมพันธ์กับสถาบันใหญ่อย่างชาติ หรือกลุ่มผู้ปกครอง จนละเลย
วัตถุอ่ืนๆที่สามารถบอกเล่าแง่มุมอ่ืนๆของอดีตที่มีชีวิตชีวาไป 

การสืบย้อนการใช้งานโบราณวัตถุของรัฐ ท าให้พบที่มาของปัญหาว่า เกิดขึ้นในระดับแนวคิดและ
มุมมอง อันเป็นผลมาจากมายาคติต่อโบราณวัตถุว่าต้องเป็นของที่มีความส าคัญกับชาติอย่างที่เคยนิยมมาใน
อดีต ข้อวิพากษ์ถึงความเป็นชาติที่มากเกินไปในพิพิธภัณฑ์ปัจจุบันจึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหา แต่ตัว
ปัญหาที่แท้จริงคือการขาดการทบทวนแนวทางการจัดการที่เหมาะสมกับบริบทสังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลง
ไปในแต่ละช่วงเวลามากกว่าอันเป็นผลต่อเนื่องมาจากมายาคติของอ านาจความรู้เกี่ยวกับอดีตที่ถูกสถาปนาให้
เป็นความจริงขึ้นมาบดบัง 
 
2. อ านาจสถาปนา: โบราณวัตถุ สุนทรี (อาร) ยะ กับการก าหนดเวลา และปัญหาการสร้างความรู้ 
 ความรู้ทางวิชาการจากการศึกษาโบราณวัตถุสถาน ก่อให้เกิดยุคสมัยทางประวัติศาสตร์และภาพ
สะท้อนความเจริญในอดีตจากงานศิลปกรรม ซึ่งในบ้านเรา รับเอาวิชานี้มาจากส านักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพา
ทิศซึ่งนักวิชาการที่มีบทบาทอย่างมากก็คือ ยอร์ช เซเดส์ ผู้ซึ่งเข้ามาวางรากฐานการจัดกลุ่มโบราณวัตถุ 
(classification) และแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์จากกงานศิลปกรรมโบราณ (กรณรงค์ เหรียนระวี , 2545) ซึ่ง
ต่อมาได้พัฒนามาเป็นวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ และกลายเป็นแกนกลางของงานโบราณคดียุคก่อนปีพ.ศ.2500 
ไป 
 การศึกษาโบราณวัตถุและโบราณสถานช่วงก่อนปีพ.ศ.2500 ในประเทศไทยจะใช้ Evolution of 
Style เป็นแกน ซึ่งเป็นวิธีวิทยาที่เรารับมาจากฝรั่งเศส ภายใต้ค าว่า “โบราณคดี” ที่หมายรวมถึงทั้งการศึกษา
อดีตจากเอกสาร (ประวัติศาสตร์) จากรูปแบบพัฒนาการ (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) และการขุดตรวจ, ขุดแต่ง 
(โบราณคดี) ความรู้จากโบราณวัตถุและโบราณสถานแทบทั้งหมดเกิดขึ้นจากการศึกษารูปแบบพัฒนาการ นั่น
ท าให้แม้ในปัจจุบันเองก็ยังมีผู้เข้าใจว่าประวัติศาสตร์ศิลปะกับโบราณคดีเป็นวิชาเดียวกัน 
 ผลจากการสร้างความรู้เกี่ยวกับอดีตที่ใช้รูปแบบพัฒนาการเป็นแกน ท าให้เกิดการแบ่งยุคสมัยอดีต
ออกเป็นช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งจะสอดคล้องกับการค้นคว้าต านาน พงศาวดารเพ่ือสร้างประวัติศาสตร์ชาติขึ้นมา 
ความสอดคล้องระหว่างรูปแบบพัฒนาการของโบราณวัตถุสถานกับเรื่องเล่าในอดีตจากพงศาวดารนี้เอง ท าให้
รูปแบบวิธีการศึกษาอดีตในช่วงแรกของสยามเป็นไปภายใต้กรอบการสร้างความรู้ทางประวัติศาสตร์ศิลปะ 
และประวัติศาสตร์ ในขณะที่โบราณคดีที่ถูกเรียกรวมทั้งการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะกับประวัติศาสตร์ ซึ่งจะ
แยกตัวออกมาเป็นศาสตร์เฉพาะตัวในช่วงหลังปีพ.ศ.2500 ได้รับผลกระทบในเชิงการสร้างความรู้ดังปรากฏ
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เป็นปัญหาในงานโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ยุคอาณาจักรต่างๆ ซึ่งในที่นี้ผู้เขียนจะยกตัวอย่างงานโบราณคดี
พระราชวังหลวงอยุธยาเป็นกรณีศึกษา 

ส าหรับกรอบแนวคิดเบื้องหลังการสร้างความรู้เกี่ยวกับพระราชวังหลวงหรือโบราณคดีสมัยอยุธยาเอง
ในตอนนี้ กล่าวได้ว่ายังคงอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดเดิมตั้งแต่แรกเริ่ม คือ เป็นความพยายามที่จะรื้อฟ้ืนอาคาร
สิ่งก่อสร้างและสร้างภาพพระราชวังหลวงในอดีตขึ้นมาใหม่ ซึ่งเป็นมรดกทางความคิดตั้งแต่ครั้งที่มีการค้นคว้า 
“อดีต” เพ่ือก้าวสู่ความเป็นสมัยใหม่ (ร.5) พระราชวังหลวงอยุธยา คืออดีตที่สัมพันธ์กับโครงสร้างส่วนบน
อย่างชัดเจนของกรุงรัตนโกสินทร์ เพราะเป็นเครื่องหมายของศูนย์กลางการปกครองอาณาจักรจึงเป็นสิ่งส าคัญ
ของชาติ ซึ่ง ณ ขณะนั้น “โบราณคดี” ที่หลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ศิลปะ
ท าให้การศึกษาเป็นการค้นคว้าอดีตแบบนิรนัย (Inductive) ที่ยึดเอาประวัติศาสตร์จากจารึกและบันทึก
เอกสารพงศาวดารต่างๆเป็นโครงหลัก และใช้ประวัติศาสตร์ศิลปะเป็นตัวก าหนดช่วงเวลา (period) ส่วนการ
ขุดค้น-ขุดแต่งนั้นเป็นเพียงวิธีการเพ่ือเปิดเผยให้เห็นร่องรอยเพ่ือน าไปสนับสนุนเนื้อหาหรือองค์ความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ตามที่บันทึกไว้ และใช้เป็นวัตถุดิบส าหรับการก าหนดเวลา อายุสมัย และกลุ่มวัฒนธรรมในทาง
ประวัติศาสตร์ศิลปะเท่านั้น กระทั่งปัจจุบัน โบราณคดีแยกตัวออกมาเป็นศาสตร์ที่มีแนวคิดทฤษฎีและวิธีวิทยา
ในการศึกษาอย่างชัดเจนแล้ว แต่กรอบความคิดในการด าเนินงานทางโบราณคดีที่พระราชวังหลวงยังคงใช้
กรอบแนวคิดเดิม ซึ่งเน้นอยู่ที่การค้นหาหลักฐานเพ่ืออ้างอิงกับเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ (การขุดแต่ง) หรือ
การศึกษารูปแบบอาคาร ก็จะท าให้ผลของความรู้ ออกมาเป็นความรู้ทางประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์
ศิลปะ แทนที่จะเป็นความรู้ทางโบราณคดี เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิต อาหารการกิน สภาพแวดล้อม ไปจนถึง
ข้อมูลที่ไม่ปรากฏตามบันทึกแต่มีหลักฐานปรากฏอยู่ในชั้นดิน เพ่ือเติมเต็มองค์ความรู้ร่วมกับศาสตร์ที่ศึกษา
อดีตอ่ืนๆ นักโบราณคดีจึงจ าเป็นที่จะต้องก าหนดทิศทางการศึกษาโบราณคดีพระราชวังหลวงขึ้นให้ชัดเจน ว่า
จะด าเนินการศึกษาภายใต้กรอบแนวคิดแบบไหน เพ่ือที่จะได้ตั้งค าถามและค้นหาค าตอบให้ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้ังศาสตร์โบราณคดีเองและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 

ในช่วง 10 ปีแรกของการด าเนินงานทางโบราณคดีในพระราชวังหลวงอยุธยา (พ.ศ.2523-2532) จัด
ได้ว่าอยู่ในระยะที่ 2 ของงานโบราณคดีไทยที่รับเอาวิธีการขุดค้นอย่างเป็นระบบจากชาติตะวันตกเข้ามาใช้แล้ว 
(ระยะที่ 1 คือโบราณคดีจารีต) โดยได้สานต่อแผนที่ของพระยาโบราณราชธานินทร์ที่ได้ท าไว้ คือการขุดแต่ง 
(Building Excavation) บริเวณแนวโบราณสถานที่มีร่องรอยปรากฏบนผิวดินเป็นหลัก ควบคู่ไปกับการศึกษา
ชั้นทับถมทางโบราณคดีด้วยหลุมขุดตรวจ (Test Pit) (พ.ศ.2526) หลังจากนั้นได้เริ่มท าการศึกษาขอบเขตของ
พระราชวังด้วยด้วยการขุดแต่งแนวก าแพงพระราชวังหลวงด้านทิศเหนือที่ติดกับแม่น้ าลพบุรี (พ.ศ.2527) และ
ต่อมาในปีพ.ศ.2532 ได้มีการขุดแต่งในพ้ืนที่ท้ายวัดพระศรีสรรเพชญ์ฝั่งตะวันตกของพระราชวังหลวงบริเวณ
ต าหนักสวนกระต่าย และขุดแต่งตามแนวก าแพงทิศตะวันตกของพระราชวัง โดยในช่วง 5 ปีแรกของการ
ด าเนินงานโบราณคดีที่พระราชวังหลวงอยุธยานั้น เป็นการศึกษาข้อมูลสิ่งก่อสร้างควบคู่ไปกั บการปรับปรุง
พ้ืนที่และสภาพภูมิทัศน์ให้พร้อมเปิดเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ในปี พ.ศ. 2533 
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ต่อมาในปีพ.ศ.2539 งานโบราณคดียังคงต่อยอดการศึกษาขอบเขตของพระราชวังหลวงอยุธยาต่อ
จากที่ได้เคยมีการศึกษาไปแล้วในช่วงปีพ.ศ.2527-2532 โดยท าการขุดแต่งแนวก าแพงพระราชวังด้านทิศ
ตะวันออก, กับแนวก าแพงทิศเหนือ, และทิศตะวันตกเพ่ิมเติม ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจของงานโบราณคดีพระราชวัง
หลวงในปีพ.ศ.2539 นี้ คือการเริ่มใช้วิธีวิทยา (Methodology) แบบโบราณคดีใหม่อย่างชัดเจน ได้แก่ เริ่มใช้
วิธีวิทยาทางสถิติและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์หลักฐาน 

ในช่วงครึ่งแรกของทศวรรษที่ 2540 งานโบราณคดีพระราชวังหลวงมีจุดเด่นที่วิธีวิทยาด าเนินงาน
เฉพาะทางโบราณคดี มีการตั้งค าถามวิจัย และใช้วิธีวิจัยทางโบราณคดีร่วมสมัย ทั้งยังมีความพยายามที่จะ
ขยายขอบเขตการศึกษาไปถึงวิถีชีวิตของคนในสมัยอยุธยา ดังปรากฏว่ามีการขุดค้นชุมชนวัดมงคลบพิตรซึ่งอยู่
ในเขตปริมณฑลของพระราชวังหลวงอยุธยาเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบแหล่งโบราณคดีด้วย แต่ต่อมาในช่วงครึ่ง
หลังของทศวรรษที่ 2540 การด าเนินงานทางโบราณคดีพระราชวังหลวงก็กลับมาสานต่องานบูรณะและงานขุด
แต่งโบราณสถานที่เคยท าไว้ หลังจากนั้น ในช่วงทศวรรษท่ี 2550 มีการด าเนินงานทางโบราณคดีที่พระราชวัง
หลวงเพียง 2 ครั้ง คือในปี พ.ศ.2555 ทั้ง 2 ครั้ง โดยในครั้งแรกเป็นส่วนหนึ่งของการออกภาคสนามของ
นักศึกษาภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และอีกครั้งเป็นโครงการบูรณะและขุดแต่งพระราชวังหลวง
อยุธยาหลังน้ าท่วมปีพ.ศ. 2554 

รูปแบบของงานโบราณคดีที่พระราชวังหลวงอยุธยาที่ผ่านมา เป็นไปในลักษณะของการศึกษา
สิ่งก่อสร้างด้วยเทคนิคหลักคือการขุดแต่งโบราณสถาน (Building Excavation) เป็นหลัก ส่วนการขุดค้นทาง
โบราณคดีเพ่ือศึกษาชั้นทับถม, ร่องรอยกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลา, รวมถึงการใช้พื้นที่บริเวณต่างๆนั้น จากการ
ด าเนินงานตั้งแต่ปีพ.ศ.2523-2555 (32 ปี) มีหลุมขุดค้นที่ศึกษาชั้นทับถมทางโบราณคดีอย่างจริงจังในพ้ืนที่
พระราชวังหลวงอยู่ 13 หลุม (พ.ศ.2526, 2539, 2540, 2545, 2546, และ 2555) ซึ่งมักจะเป็นหลุมขุดตรวจ
ที่ศึกษาชั้นทับถมตามแนวอาคารสิ่งก่อสร้างเป็นหลักมากกว่าค้นหาร่องรอยกิจกรรม 

ส่วนในเชิงการใช้ความรู้ ข้อมูลจากการขุดแต่งส่วนใหญ่มีการน าไปต่อยอดโดยนักประวัติศาสตร์ศิลปะ
ที่ศึกษาพัฒนาการศิลปะสมัยอยุธยา รวมทั้งการสร้างรูปแบบสันนิษฐานของสิ่งก่อสร้างต่างๆภายในพระราชวัง
หลวง แต่ในทางโบราณคดี หลักฐานที่พบส่วนใหญ่มักถูกศึกษาในแง่ของหน้าที่ใช้งาน และการจัดแบ่งประเภท
เป็นหลัก และที่ผ่านมายังไม่นิยมการวิเคราะห์ในเชิงลึกเพ่ือการอภิปรายหรือตีความในแง่มุมอ่ืนๆ แต่ตั้งแต่ช่วง
ทศวรรษ 2540 เป็นต้นมา เริ่มมีการใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นจุดเด่นของงานโบราณคดีกระบวนการ
เข้ามาประกอบเพ่ือขยายขอบเขตความรู้เกี่ยวกับวัตถุวัฒนธรรมและนิเวศวัตถุที่พบ (ส่วนใหญ่ใช้ก าหนดอายุ
ตัวอย่าง เช่น ถ่าน หรืออิฐ) 

ปัญหาของการใช้โบราณวัตถุในการศึกษาโบราณคดีอยุธยา คือกรอบแนวคิดเก่าที่ก าหนดวิธีการคิด
และตีความหลักฐานซึ่งกลายเป็นก าแพงในเชิงวิธีการศึกษาที่ท าให้นักโบราณคดีเองไม่สามารถก้าวข้ามการ
สร้างความรู้เกี่ยวกับ “ของ” ไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของ “เจ้าของ” โบราณวัตถุสถานที่เราก าลัง
ศึกษาอยู่ได้ซึ่งเป็นผลมาจากกรอบคิดเดิม (โบราณคดีเก่า) ที่อ านาจของประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์
กดทับมุมมองโบราณคดีใหม่อยู่นั่นเอง 
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3. มายาคติของโบราณ: โบราณวัตถุของนักลักขุด 
นอกจากการใช้งานโบราณวัตถุโดยรัฐเพ่ือสร้างชาติอันหนึ่ง กับการใช้งานโบราณวัตถุของนักวิชาการ

เพ่ือสร้างความรู้อีกอันหนึ่ง อีกปัญหาที่ก าลังทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน ภายใต้การใช้งานโบราณวัตถุ
เหมือนกัน คือ เรื่องอาชญากรรมมรดกวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักลอบขุดแหล่งโบราณคดี 

การสืบย้อนดูที่มาของขบวนการลักขุด ท าให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตลาดโบราณวัตถุ นักสะสม 
และนักลักขุด ซึ่งวัฒนธรรมการสะสมนั้นเก่าแก่และมีมาก่อนหน้าที่รัฐจะน าโบราณวัตถุมาใช้เสียอีก และความ
นิยมในการสะสมนี้เอง ก่อให้เกิดการตามหาของเพ่ือเติมเต็มชุดสะสมให้ครบ ที่ส าคัญกลุ่มนักสะสมนี้เองที่ใช้
ความรู้ของนักวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ แค็ตตาล็อก หรือแม้กระทั่งหนังสือน าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือ
พิพิธภัณฑ์วัด อันนี้ท าให้เกิดการใช้คุณค่า ความงาม ซึ่งคนพวกนี้มองบนฐานคิดว่าเป็นศิลปวัตถุ สวยงาม สาม
รถตั้งโชว์แสดงบารมีได้ หรือแม้จะเป็นเพียงความชอบส่วนบุคคลก็ตาม มันน าไปสู่การก่อให้เกิดตลาดค้า
โบราณวัตถุขึ้นมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งการสะสมโบราณวัตถุเริ่มกลายมาเป็นปัญหาคือมีการลักลอบน าไป
ขายในตลาดต่างประเทศตั้งแต่ช่วงรัชกาลที่ 7 ดังมีปรากฏการออกกฎหมายเพ่ือควบคุมการน าออกนอก
ประเทศ (พ.ศ.2469) แสดงว่าก่อนหน้านั้นคงมีการลักลอบน าโบราณวัตถุออกจากโบราณสถานหรือแหล่ ง
โบราณคดีออกไปขายยังต่างประเทศเป็นจ านวนมากแล้ว นั่นเท่ากับว่า ขบวนการลักลอบขุดหาสมบัติตาม
แหล่งโบราณคดีก็เกิดข้ึนแล้วพร้อมๆกันตั้งแต่ช่วงรัชกาลที่ 7 เป็นอย่างน้อย 

ปรากฏการณ์การลักขุดโบราณสถานเพ่ือหาสมบัติกลับมาเข้มข้นอีกครั้งราวช่วงปลายทศวรรษ 2490-
ต้นทศวรรษ 2500 เช่น กรณีการลักขุดกรุวัดมหาธาตุ และกรุวัดราชบูรณะที่พระนครศรีอยุธยาในปีพ.ศ.2499 
หรือการตื่นแหล่งลูกปัดคลองท่อม ในช่วงปีพ.ศ.2509พร้อมๆไปกับการศึกษาแหล่งโบราณคดีต่างๆ  ของกรม
ศิลปากร เมื่อแหล่งถูกค้นพบมากขึ้น ขบวนการหาสมบัติตามแหล่งโบราณคดีต่างๆก็เริ่มทวีจ านวนมากขึ้น
เช่นเดียวกัน จนท าให้ตลาดค้าโบราณวัตถุมีข้ึนในบ้านเราอย่างจริงจังราวช่วงพ.ศ.2510 เป็นต้นมา 

คู้ล าพัน เป็นแหล่งขุดลูกปัดโบราณในพ้ืนที่ภาคตะวันออก (จ.ปราจีนบุรี) ที่เป็นที่รู้จักกันในหมู่นักลัก
ขุดว่ามีทั้งลูกปัด เทวรูป และพระพุทธรูปส าริดให้ขุดหาเป็นจ านวนมาก นักลักขุดที่นี่ให้ข้อมูลว่า คู้ล าพันเริ่ม
เป็นแหล่งลักขุดลูกปัดมาราว 40 ปี แต่มีจุดเริ่มต้นจากการค้นพบลูกปัดและพระพุทธรูปในทุ่งนาของชาวบ้าน
ก่อน ด้วยความเชื่อที่มีอยู่ว่าสมบัติในดินเป็นมรดกของบรรพบุรุษ ชาวบ้านที่นี่จึงมักเก็บลูกปัดที่มักถูกไถพรวน
ขึ้นมาระหว่างการไถนาเอาไว้บูชา เมื่อเจอมากๆเข้าและเก็บมาบูชาหลายๆรายเริ่มพบว่าลูกปัดมีฤทธิ์ในการ
ป้องกันและรักษา ประกอบกับความนิยมในลูกปัดโบราณที่เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งจากการค้นพบลูกปัดอู่ทอง
และลูกปัดที่คลองท่อม ท าให้เริ่มมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนลูกปัดโบราณท่ีขุดได้ระหว่างคนในพ้ืนที่กันเอง ก่อนที่
ตลาดจะขยายเข้าสู่กรุงเทพมหานคร 

สิ่งที่น่าสนใจคือ การให้ความหมายต่อลูกปัดโบราณว่าเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของนักลักขุดและนักสะสม
ลูกปัดโบราณ เพ่ิงปรากฏว่ามีในช่วง 40 ปีมานี้เอง แต่ก่อนหน้านั้น ยังไม่พบว่ามีการบูชาลูกปัดโบราณ
เนื่องจากยังไม่มีการค้นพบแหล่งลูกปัดโบราณและคนทั่วไปยังไม่รู้จัก แต่เมื่อเริ่มมีการส ารวจและศึกษาค้นคว้า
โดยกรมศิลปากร ชาวบ้านก็เริ่มให้ความหมายวัตถุวัฒนธรรมจากอดีตว่าเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ และเริ่มเก็บเอาไว้
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บูชา ก่อนที่จะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งนักสะสมจะเป็นผู้รับเอาข้อมูลทาง
วิชาการมาใช้เพ่ือตรวจสอบ และตามหาโบราณวัตถุชิ้นที่สนใจมาเก็บเช่นเดียวกับพ่อค้าที่มักตั้งราคา หรือเพ่ิม
ราคาไปตามคุณค่าที่นักวิชาการก าหนด (ยิ่งเก่า ยิ่งแพง) 

เราจะมองได้หรือไม่ว่า ผลจากการสร้างความรู้ต่ออดีตในทางวิชาการท าให้ผู้คนเริ่มให้ความสนใจกับ
โบราณวัตถุมากขึ้น แต่การให้ความหมายโบราณวัตถุของชาวบ้าน จะตั้งอยู่บนฐานความเชื่อเป็นหลักจึงมักเก็บ
ไว้บูชา ปรากฏการณ์นี้มีมาแต่สมัยอยุธยาแล้ว ดังปรากฏในพระไอยการอาชญาหลวง กฎหมายตราสามดวง 
มาตรา 107 “…ผู้ใดขุดได้แก้วแหวนเงีนทองทรัพยสิ่งของใดใด ถ้าหมีรู้จักเจ้าของ ท่านให้เอาทรัพยนั้นมาถวาย
แก่พระเจ้าอยู่หัว ให้ท าทรัพยนั้นเป็นสามส่วนให้แก่ผู้ขุดได้ส่วนหนึ่ง...”(กฎหมายตราสามดวง เล่ม 4, 2505: 
80)ซึ่งแนวคิดหลักในมาตรา 107 นี้ ได้ตกทอดมายังพ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 มาตรา 24 “…โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ที่ซ่อนหรือฝังหรือทอดทิ้งอยู่ ณ 
ที่ใดๆ โดยพฤติการณ์ซึ่งไม่มีผู้ใดสามารถอ้างว่าเป็นเจ้าของ ไม่ว่าที่ซึ่งซ่อนหรือฝังหรือทอดทิ้งไว้ จะอยู่ใน
กรรมสิทธิ์หรือความครอบครองของบุคคลใดหรือไม่ ให้ตกเป็นทรัพย์แผ่นดิน ผู้ใดเก็บได้ต้องส่งมอบแก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจ ตามประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญา แล้วมี
สิทธิจะได้รับรางวัลหนึ่งในสามแห่งค่าของทรัพย์นั้น...” 

แต่แม้จะมีกฎหมายออกมาควบคุม และชาวบ้านก็รู้ว่ามีกฎหมายอยู่ แต่เมื่อเจอกับโบราณวัตถุโดย
บังเอิญไม่ว่าจะขุดบ่อแล้วเจอหรือไถนาแล้วเจอ ชาวบ้านส่วนใหญ่จะเก็บไว้บูชาไม่น าส่งรัฐ เพราะเชื่อว่า
โบราณวัตถุเหล่านี้เป็นของศักดิ์สิทธิ์ และเป็นบุญของตัวเองที่ได้มาโดยบังเอิญ นักลักขุดหลายๆคนก็พัฒนามา
จากชาวบ้านที่เจอโบราณวัตถุโดยบังเอิญก่อนแล้วออกตามหา กระทั่งเจอมากเข้าจึงพัฒนาประสบการณ์และ
ลักขุดหาสมบัติขายซึ่งก่อให้เกิดผลเสียโดยตรงต่อข้อมูลในแหล่งโบราณคดี 

จุดนี้เองคือจุดปะทะ เมื่อนักโบราณคดีและนักลักขุดต้องใช้โบราณวัตถุชิ้นเดียวกันในการท างาน แต่
ส่วนใหญ่จะเป็นนักลักขุดที่ได้ไปใช้บูชาหรือขายต่อ ในขณะที่กว่านักโบราณคดีจะได้เข้าไปศึกษา แหล่ง
โบราณคดีส่วนใหญ่ก็ถูกรบกวนจากการลักขุดสมบัติไปไม่มากก็น้อย ท าให้เกิดภาวะคู่ตรงข้ามระหว่างนัก
โบราณคดีกับนักลักขุดขึ้นมา ในทางปฏิบัติคือการไล่จับแบบโจรผู้ร้าย แต่ปรากฏว่าที่ ผ่านมาเกิดผลร้าย
มากกว่าเกิดประโยชน์ เพราะต่อให้จับนักลักขุดได้ แต่ระบบการค้ายังมีอยู่ ก็จะมีนักลักขุดรายใหม่เกิดขึ้นมา
เรื่อยๆ และแหล่งโบราณคดีกับข้อมูลก็จะถูกท าลายลงเรื่อยๆเช่นกัน 

การสืบย้อนไปหาที่มาที่ไปของนักลักขุดและการใช้งานโบราณวัตถุของพวกเขาท าให้เราทราบว่า 
ก่อนที่มูลค่าจะมามีบทบาท ความเชื่อนั้นคือสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการใช้งานโบราณวัตถุมาก กระทั่งเกิดตลาดที่ให้
ค่าราคาของโบราณวัตถุ จึงกลายไปเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่มีราคา ที่ต้องค้นหาเพ่ือบูชาและขายต่อได้ด้วยใน
ขณะที่ปัญหาในเชิงการจัดการ กลายเป็นว่า การวิ่งไล่จับยิ่งท าให้เกิดปัญหามากกว่าการประนีประนอม เพราะ
กลายเป็นว่าการวิ่งไล่จับบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐยิ่งท าให้ชาวบ้านหวาดกลัวที่จะน าส่งโบราณวัตถุ 
เพราะกลัวจะถูกจับ กลัวจะถูกยึดของ และกลัวจะถูกยึดพ้ืนที่ท ากิน แต่ผลจากการสร้างความเข้าใจผ่านงาน
โบราณคดชีุมชน (สายันต์ ไพรชาญจิตร์, 2550) กลับช่วยประนีประนอมปัญหาให้ทุเลาลงได้ เมื่อนักวิชาการลง
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พ้ืนที่ไปแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองให้กับชาวบ้าน ก็ท าให้ชาวบ้านเริ่มเข้าใจ แม้จะไม่สามารถแก้ปัญหาการ
ลักขุดได้ทั้งหมด แต่ก็เริ่มมีคนน าโบราณวัตถุท่ีเก็บไว้มาให้นักวิชาการไปใช้ศึกษาต่อได้ 

 
อภิปรายสรุป 

หลังจากใช้วงศาวิทยาในการทบทวนปัญหากรอบมุมมองในการเลือกโบราณวัตถุเพ่ือจัดแสดงใน
พิพิธภัณฑ์ เราพบว่าในอดีต พิพิธภัณฑ์ถูกใช้เพ่ือเสริมสร้างความเป็นชาติ (โครงสร้างส่วนบน) จึงต้องมีวัตถุ
และเรื่องเล่าที่สื่อสารไปถึงเรื่องของสถาบันการปกครอง ศาสนา และสามารถสร้างจิตส านึกประวัติศาสตร์
ร่วมกันได้ แต่การใช้งานที่เหมาะสมและประสบผลส าเร็จในช่วงเวลาหนึ่งในอดีต ไม่สอดคล้องกับบริบทของ
ปัจจุบันแล้ว ท าให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าท าไมพิพิธภัณฑ์ของชาติจึงไม่สามารถเล่าเรื่อง “อ่ืนๆ” ได้ ตรงนี้
เป็นปัญหาของมายาคติที่เกิดขึ้น ท าให้คนในเองก็ติดที่จะมองและเลือกใช้โบราณวัตถุตามกรอบเดิม ทั้งๆที่ใน
ความเป็นจริง ก็ยังมีโบราณวัตถุหรือวัตถุอ่ืนๆที่สามารถเล่าเรื่องได้น่าสนใจ อย่างกรณีของการเลือกโบราณวัตถุ
จัดแสดงที่ผู้ใหญ่ติดกรอบแนวคิดเก่าจึงเห็นว่าต้องเล่าเรื่องที่สัมพันธ์กับชาติเท่านั้นจึงจะดี แต่ชาวชุมชนที่เข้า
มาร่วมท าพิพิธภัณฑ์กลับเห็นว่าโบราณวัตถุอ่ืนๆ ทั้งข้าวของเครื่องใช้ธรรมดาและของที่คนน ามาถวายวัด คือ
เครื่องแสดงให้เห็นว่าคนศรัทธาต่อวัดมากขนาดไหน สุดท้าย ภายใต้ความเข้าใจและความเห็นที่ลงตัว วัตถุ
สามัญจึงไม่ถูกละเลย ได้จัดแสดงและเล่าเรื่องร่วมกับวัตถุชั้นสูงด้วย การน าเสนอแนวคิดและสร้างความเข้าใจ
จึงอาจเป็นทางออกหนึ่งในการทลายมายาคติเรื่องชนชั้นในโบราณวัตถุออกไปได้ 

ส่วนปัญหาความพร่าเลือนของบทบาทในการสร้างความรู้ทางโบราณคดี ก็เป็นผลมาจากอ านาจของ
กรอบคิดเก่าที่ไม่ได้ถูกท าความเข้าใจ นักโบราณคดีจึงไม่สามารถพัฒนาองค์ความรู้ของงานโบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร์ได้มากเท่าที่ควรเพราะตกอยู่ภายใต้อ านาจความรู้ทางประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ศิลปะ 
แต่หากได้ทบทวนจุดยืนแล้ว จะเห็นการคลี่คลายของศาสตร์ศึกษาอดีตที่แตกแขนงออกไปและโบราณคดีเองก็
จะสามารถก าหนดทิศทางการศึกษาเฉพาะของตัวเองได้ เพ่ือช่วยเสริมข้อมูลที่ศาสตร์ศึกษาอดีตอ่ืนๆไม่อาจ
สร้างข้ึนหรือเข้าถึงได้ 

ส าหรับปัญหาการลักขุดที่สัมพันธ์กับทั้งนักสะสมและตลาดการค้า แต่ส่งผลกระทบกลับมาในวง
การศึกษาอดีตและสร้างความรู้ของนักวิชาการด้วย จึงเป็นปัญหาในเชิงการจัดการทรัพยากรมรดกวัฒนธรรมที่
ต้องอาศัยการสร้างความเข้าใจ และการประนีประนอมในการจัดการ ที่ส าคัญ ไม่ใช่แค่เงินที่เป็นตัวขับเคลื่อน
ระบบนี้ แต่ยังมีมิติของความเชื่อที่ทรงพลังมาก คอยขับเคลื่อนการล่าสมบัติอยู่ด้วย ดังนั้นในการแก้ปัญหาให้มี
ประสิทธิภาพจึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาในแง่มุมนี้ให้ลึกซ้ึงด้วย เพ่ือให้สามารถหาทางออกท่ีลงตัวได้ 

 
เอกสารอ้างอิง 
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ธรณีสัณฐานเนินลมพาทรายแผ่ กับการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณ 
ทุ่งกุลาร้องไห้ด้านตะวันออก 

Aeolian Sand Splays Landform and Settlement of Eastern  
Thung Kula Rong-Hai Ancient Sites  

 
พัชรพร เงินเกิด1  และ มนตรี ชูวงษ์2 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษางานโบราณคดีในประเทศไทยปัจจุบัน มักมีความเกี่ยวข้องกับงานด้านธรณีวิทยาในแง่ของ
การน าทฤษฎี เทคนิค และเครื่องมือมาประยุกต์ใช้ ส าหรับงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณกับรูปแบบธรณีสัณฐานภายใต้แนวคิด “ธรณีโบราณคดี” บริเวณพ้ืนที่
ทุ่งกุลาร้องไห้ด้านตะวันออก ในเขตจังหวัดศรีสะเกษและยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
โดยจากการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นได้พบชุมชนโบราณตั้งอยู่ในพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด 54 แห่ง มีอายุสมัยตั้งแต่ยุค
ก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย (2,500 - 1,500 ปีมาแล้ว) จนถึงยุคประวัติศาสตร์สมัยทวารวดีและเขมรใน
ดินแดนไทย (ราวพุทธศตวรรษที่ 13-18) ซึ่งผู้วิจัยได้น าวิธีการศึกษาทางด้านธรณีสัณฐานมาประยุกต์ใช้ อัน
ได้แก่ ข้อมูลโทรสัมผัส เครื่องมือธรณีฟิสิกส์ และการส ารวจทางธรณีวิทยา จากการศึกษาพบว่า ในพ้ืนที่ทุ่ง
กุลาร้องไห้ด้านตะวันออกระหว่างแม่น้ ามูลและแม่น้ าชี มีลักษณะรูปทางธรณีสัณฐานที่ส าคัญ คือ เนินลมพา
ทรายแผ่ ซึ่งพบชุมชนโบราณบางแห่งตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณส่วนปลายของเนินลมพาทรายแผ่ เนื่องจากพ้ืนที่
ดังกล่าวมีแหล่งน้ าจืดที่อยู่ใต้ดินในระดับตื้น และใกล้กับล าน้ า รวมถึงบริเวณเนินทรายนั้นมีระดับความสูงกว่า
พ้ืนที่ โดยรอบ สามารถป้องกันน้ าท่วม  และใช้ประโยชน์ของที่ราบน้ าท่วมถึงในการท าเกษตรกรรม
ได ้นอกจากนี้ ได้พบศาสนสถานสมัยทวารวดี (ราวพุทธศตวรรษที่ 13-15) มักนิยมตั้งอยู่บนเนินลมพาทรายแผ่ 
ท าให้เกิดข้อสันนิษฐานที่ว่า บริเวณเนินทรายน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับศาสนาและความเชื่อในช่วงสมัยทวาร
วดี รวมไปถึงเก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในช่วงดังกล่าวด้วย 

 
ค าส าคัญ:  ธรณีโบราณคดี เนินลมพาทรายแผ่ ชุมชนโบราณ การตั้งถิ่นฐาน ทุ่งกุลาร้องไห้ 
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Abstract 

In Thailand, archaeology is generally associated with geological application.  In this 
work, the relationship between ancient site settlement and geomorphology is carried out 
under geoarcha eological approach. Study area is located on the eastern ThungkulaRonghai 
( TKR)  bordered between Mun and Chi Rivers in Srisaket and Yasothon where many 
archaeological sites have been found.  The research focuses on aerial photograph and 
satellite imaginary interpretation, application of ground penetrating radar ( GPR)  on sand 
splays morphology and GIS technique to analyze ancient site location on geomorphology for 
reconstructing the relationship of human past with their landscapes.  Results indicate the 
interesting landforms of the study area including paleochannels, Annular Depression 
Landform (ADL) and aeolian sand splays. The 54 archaeological sites are almost placed close 
to paleochannel with ADL, in contrast to a few moated sites located on distal sand splay 
due to shallow groundwater level and short distance from streams.  These are appropriate 
for living and agriculture.  In addition, the historical settlement is associated with the sand 
splays, especially the temples. Finally, they can be explained under approach of landscape 
archaeology that the religion or the faith is realized in term of cultural factor while the 
paleoclimate and physical landscape are considered as natural factor.  

 
Keywords: Geoarchaeology, aeolian sand splays, ancient settlement, Thung Kula Rong-Hai 
 
 
1) บทน า 
 ในความคิดของคนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น มีความรับรู้หรือตระหนักรู้ถึงสภาพพ้ืนที่ของ      ทุ่ง
กุลาร้องไห้ในรูปแบบของความแห้งแล้ง เช่น ขาดแคลนแหล่งน้ า ดินเค็ม ไม่เหมาะสมต่อการท าเกษตรกรรม 
เป็นต้น แต่จากการศึกษาครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นว่า ในอดีตราว 2,500-1,500 ปีมาแล้ว บริเวณพ้ืนที่ทุ่งกุลา
ร้องไห้ได้เกิดสังคมขนาดเล็กที่มีการตั้งถิ่นฐานอยู่บนเนินดินรูปวงกลม มีคูน้ าคันดินล้อมรอบ มากกว่า 400 
แห่ง ซึ่งบางสังคมได้พัฒนาจากชุมชนขนาดเล็กระดับหมู่บ้านไปถึงระดับเมืองในช่วงเวลาต่อมา ชุมชนเหล่านี้ได้
มีการสร้างวัฒนธรรมต่างๆ ร่วมกัน จนเกิดเป็นเอกลักษณ์ที่รู้จักกันในชื่อของ “วัฒนธรรมทุ่งกุลาร้องไห้” 
ปรากฏหลักฐานประเพณีการฝังศพมาตั้งแต่ 4,000 ปีมาแล้ว รวมถึงรูปแบบภาชนะดินเผาที่มีลักษณะ
เฉพาะตัว (สุกัญญา เบาเนิด, 2553) ในส่วนของธรณีสัณฐานในพื้นที่ดังกล่าวนั้น พบว่ามีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบ
ลุ่ม มีล าน้ าสายเล็กไหลผ่านเนินดินที่ตั้งชุมชนทั่วพ้ืนที่ ซึ่งปัจจุบันบางล าน้ าก็ไม่พบร่องรอยของน้ าแล้ว แต่ยังมี
บางแหล่งที่ยังคงมีน้ าไหลตลอดทั้งปี อันปรากฏให้เห็นร่องรอยจากการแปลภาพถ่ายทางอากาศ ส าหรับพ้ืนที่
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ศึกษาของงานวิจัยนี้มีขอบเขตอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร และอ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
ครอบคลุมพ้ืนที่ระหว่างแม่น้ ามูลและแม่น้ าชี หรือในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ด้านตะวันออก ซึ่งพบร่องรอยคูน้ า
คันดินร่วมกับแหล่งโบราณคดีจ านวนทั้งสิ้น 54 แหล่ง ที่มีอายุสมัยตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ (ราว 2,500-
1,500 ปีมาแล้ว) จนถึงสมัยทวารวดี (ราวพุทธศตวรรษที่ 13-15)ท่ีน่าสังเกตคือ แหล่งโบราณคดีบางแหล่งนั้น
ตั้งอยู่บน “เนินลมพาทรายแผ่ (Aeolian sand splays)”ซึ่งเป็นภูมิลักษณ์รูปแบบหนึ่งที่มักพบอยู่ในพ้ืนที่ทุ่ง
กุลาร้องไห้ อันเกิดจากการกระท าของลมที่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดย
เป็นการพัดทรายจากแม่น้ าเก่ามาทับถมยังที่ราบน้ าท่วมถึงจนเกิดเป็นเนินและแผ่ออกเป็นปลายแหลมขึ้นใน
แนวแกนทิศเดียวกับทิศทางลม (Hokjaroen and Parry, 1989)จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า พ้ืนที่บริเวณ
เนินลมพาทรายแผ่เหล่านี้ ไม่มีศักยภาพส าหรับการท าเกษตรกรรม และไม่ค่อยพบแหล่งน้ าบนเนินทรายนี้ จึง
น าไปสู่ประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งโบราณคดีกับธรณีสัณฐานรูปแบบเนินลมพาทราย
แผ่ ในแง่ของการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติของมนุษย์ในอดีตเพ่ือการด ารงชีวิตอันน าไปสู่พัฒนาการทางสังคม
และวัฒนธรรมในยุคสมัยต่อมา โดยน าเทคนิควิธีการทางธรณีวิทยาและโลกศาสตร์มาใช้ในการศึกษาวัฒนธรรม
ของมนุษย์ในอดีตภายใต้แนวคิดธรณีโบราณคดี 
 
2) ระเบียบวิธีการวิจัย 
 ระเบียบวิธีการวิจัยส าหรับการศึกษานี้สามารถแบ่งได้ทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

2.1 ทบทวนวรรณกรรม 
2.1.1 แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เช่น ธรณีโบราณคดี (geoarchaeology) ภูมิทัศน์

โบราณคดี (landscape archaeology) และธรณีฟิสิกส์ (geophysics) รวมถึงวิธีการต่างๆ ในการประยุกต์ใช้
กับงานวิจัย  

2.1.2 งานด้านธรณีสัณฐานและโบราณคดีที่ผ่านมาเกี่ยวกับพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 
2.2 รวบรวมข้อมูล และวางแผนส ารวจ 

2.2.1ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT /ภาพถ่ายทางอากาศขาว-ด า โครงการ 
WWS ปี พ.ศ. 2495 

2.2.2 แปลภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพถ่ายดาวเทียม เพ่ือสร้างแผนที่ธรณีสัณฐาน 
2.2.3 ข้อมูลด้านโบราณคดี  
2.2.4 ก าหนดพ้ืนที่ลงส ารวจ 

  2.3 ออกภาคสนาม 
   2.3.1 ส ารวจทางโบราณคดี เช่น สัมภาษณ์ประวัติการพบโบราณวัตถุในพ้ืนที่ การ
วิเคราะห์อายุสมัยแหล่ง ความเปลี่ยนแปลงของแหล่ง เป็นต้น 

2.3.2 ส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ โดยใช้เครื่องมือหยั่งลึกเรดาห์ (Ground-penetrating 
radar - GPR) ในพ้ืนที่ศึกษา 
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  2.4 วิเคราะห์ 
   2.4.1 แปลผลการส ารวจจากการใช้เครื่องมือหยั่งลึกเรดาห์ (GPR)  

2.4.2 วิเคราะห์ต าแหน่งแหล่งโบราณคดีกับรูปแบบธรณีสัณฐานที่ได้จากการส ารวจ
และจากการแปลภาพถ่ายทางอากาศ โดยใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  

2.4.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างธรณีสัณฐานกับแหล่งโบราณคดี เช่น  ข้อดี-
ข้อเสีย ของรูปแบบธรณีสัณฐานนั้นๆ เป็นต้น 
  2.5 สรุปผล ด้านความสัมพันธ์ระหว่างธรณีสัณฐานกับแหล่งโบราณคดีในพื้นที่ศึกษา 
 
3) ผลการศึกษา 
 จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียมในพ้ืนที่ศึกษา ได้แสดงถึงลักษณะทางธรณี
สัณฐานในพ้ืนที่ราบลุ่มระหว่างแม่น้ ามูลและแม่น้ าชีตอนล่าง อันปรากฏให้เห็นลักษณะของที่ราบน้ าท่วมถึง 
(floodplain) ที่มีแนวขนานไปกับล าน้ าทั้งสอง ถัดขึ้นไปในอีกระดับความสูงพบว่าในพ้ืนที่ดังกล่าวแสดงให้เห็น
ลักษณะของพ้ืนที่ลานตะพักล าน้ าทั้งหมด 2 ระดับ ได้แก่ ลานตะพักล าน้ าระดับต่ า (low terrace) และลาน
ตะพักล าน้ าระดับสูง (high terrace) ซึ่งในพ้ืนที่ลานตะพักล าน้ าเหล่านี้ มักปรากฏร่องรอยของทางน้ าโบราณ 
(paleo-drainage) ที่สันนิษฐานว่าน่าจะปรากฏมาตั้งแต่ช่วงสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย (Late Pleistocene) 
ก่อนที่มนุษย์จะเข้ามาใช้ประโยชน์พ้ืนที่ในสมัยหลังอีกทั้งบริเวณพ้ืนที่ศึกษายังปรากฏร่องรอยรูปแบบธรณี
สัณฐานหรือลักษณะภูมิลักษณ์เฉพาะที่มักพบในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะบริเวณทุ่งกุลา
ร้องไห้ ได้แก่ แอ่งยุบวงแหวน (Annular Depression Landform)และเนินลมพาทรายแผ่ (Sand splays) 
ปรากฏให้เห็นทั่วพ้ืนที่ศึกษา ซึ่งทั้งสองรูปแบบนี้มักปรากฏร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในอดีตร่วมด้วย
เสมอ ในส่วนของชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่มีทั้งหมด 54 แหล่ง ส่วนใหญ่เป็นแหล่งสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
(ราว 2,500-1,500 ปีมาแล้ว) ถึงสมัยทวารวดี (ราวพุทธศตวรรษที่ 12-14) โดยพิจารณาจากหลักฐานทาง
โบราณคดีที่พบ เช่น รูปแบบและการตกแต่งของภาชนะดินเผา เครื่องมือเครื่องใช้ หลักฐานด้านความเชื่อ
ศาสนา และร่องรอยของอาคารสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น (รูปที่ 1-2) 
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รูปที่ 1 แสดงลักษณะธรณีสัณฐานและภูมิลักษณ์จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศในพ้ืนที่ศึกษา ซึ่งตั้งอยู่
บริเวณแม่น้ ามูล-ชีตอนล่าง เขตอ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ และอ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 

 
รูปที่ 2 แสดงต าแหน่งแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่บนลั กษณะธรณี
สัณฐานและภูมิลักษณ์รูปแบบต่างๆ ในพ้ืนที่ศึกษา 
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ผลการศึกษาพบว่า แหล่งโบราณคดีหรือชุมชนโบราณส่วนใหญ่ มักเลือกตั้งถิ่นฐานอยู่บนเนินดินรูป
วงกลมที่มีคูน้ าคันดินล้อมรอบ ซึ่งลักษณะเนินดินดังกล่าวเป็นลักษณะของภูมิลักษณ์แอ่งยุบวงแหวนที่เกิดขึ้น
จากอิทธิพลของวิวัฒนาการการเกิดโดมเกลือระดับตื้น สามารถอธิบายด้วยแนวคิดธรณีแปรสัณฐาน (tectonic 
concept) ที่มีต่อชั้นหินเกลือที่อยู่ในหมวดหินมหาสารคามใต้ผิวดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทฤษฎีการ
แทนที่ของตะกอนโดยรอบ (displacement of unconsolidated sediments) เมื่อเกิดแรงมากระท าต่อชั้น
หินเกลือดังกล่าว จนท าให้เกิดเป็นรูปแบบของเนินดินที่ล้อมรอบด้วยแอ่งยุบวงแหวน(กฤษณพล วิชพันธุ์, 
2535) อันพบได้ทั่วไปในพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ร่วมกับร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์ในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย โดยมนุษย์เลือกตั้งถิ่นฐานบนเนินดินเหล่านี้เนื่องจากสามารถป้องกัน
น้ าท่วม และมีแอ่งยุบที่สามารถใช้เป็นที่กักเก็บน้ าจืดไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ ซึ่งอาจจะมีการขุดลอกเพ่ิมเติมเพ่ือใช้
ประโยชน์ด้านเกษตรกรรมเพ่ิมเติมด้วย เป็นที่น่าสังเกตว่าเนินดินเหล่านี้มักจะพบทางน้ าโบราณทั้งคลอง
ธรรมชาติและคลองขุดให้น้ าไหลผ่านเข้าสู่คูน้ าล้อมรอบเนินเสมอ ถือได้ว่าความคิดความสามารถในการบริหาร
จัดการน้ าของคนในพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ในช่วงสมัยนี้ได้เกิดขึ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม บางชุมชนได้เลือกตั้งถิ่นฐาน
อยู่บนเนินลมพาทรายแผ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณส่วนปลายของพ้ืนที่ ซึ่งชุมชนเหล่านี้มักมีการอยู่อาศัย
อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ในช่วงทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 11-
15) 
 ผลการส ารวจทางโบราณคดีและธรณีฟิสิกส์ โดยใช้เครื่องมือหยั่งลึกเรดาห์ (Ground-penetrating 
Radar)ในการศึกษาวิวัฒนาการเนินลมพาทรายแผ่จ านวน 3 แห่ง ในพ้ืนที่อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร พบว่า
ระดับน้ าใต้ดิน ความสามารถในการกักเก็บน้ าจืดของตะกอนทราย และระดับความสูง น่าจะเป็นปัจจัยส าคัญ
ต่อการเลือกตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในอดีต เนื่องจากบนพ้ืนที่เนินทรายมีระดับน้ าใต้ดินที่ค่อนข้างตื้นตามระดับ
ความลาดเอียงของเนินทราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนปลายเนิน ที่พบระดับน้ าใต้ดินในความลึกประมาณ 2 
เมตร ซึ่งเป็นระดับเดียวกับที่ราบน้ าท่วมถึงที่ถูกเนินทรายปกคลุม รวมถึงศักยภาพของที่ราบน้ าท่วมถึงที่
สามารถใช้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมเพาะปลูกข้าวได้(รูปที่ 3) ดังนั้น จึงเป็นไปได้ว่าพ้ืนที่เหล่านี้น่าจะเป็นอีก
ตัวเลือกหนึ่งของมนุษย์ในช่วงก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายที่จะใช้ในการด ารงชีพ ทั้งนี้ เมื่อมีการเปรียบเทียบ
ความหนาแน่นและการกระจายตัวของชุมชนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายและทวารวดี พบว่าเมื่อ
เข้าสู่สมัยทวารวดีได้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการตั้งถิ่นฐานจากแอ่งยุบวงแหวนมาเลือกตั้งอยู่บนเนินลมพา
ทรายแผ่เป็นหลัก (รูปที่ 4-5) โดยการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางธรรมชาติและปัจจัย
ทางวัฒนธรรม 
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รูปที่  3 ตัวอย่างแหล่งโบราณคดีที่พบบนส่วนปลายของเนินลมพาทรายแผ่ ที่มีระดับความสูงจาก                   
ที่ราบน้ าท่วมถึงประมาณ 2 เมตร และปรากฏร่องรอยของทางน้ าโบราณในบริเวณกว้างจากการแปลภาพถ่าย
ดาวเทียม 

 
รูปที่ 4 แผนที่แสดงความหนาแน่นของชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่นิยมเลือกตั้งถิ่นฐานอยู่บนภูมิลักษณ์
แอ่งยุบวงแหวน (ADL) ซึ่งมปีรากฏร่องรอยที่สัมพันธ์กับการไหลของทางน้ าโบราณร่วมด้วย 
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รูปที่ 5 แผนที่แสดงความหนาแน่นของชุมชนสมัยประวัติศาสตร์หรือทวารวดีในพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ด้าน
ตะวันออก ที่ได้เปลี่ยนการตั้งถิ่นฐานจากแอ่งยุบวงแหวนมาอยู่บนภูมิลักษณ์เนินลมพาทรายแผ่ ( sand 
splays) เป็นหลัก  
 ในส่วนอิทธิพลของปัจจัยทางธรรมชาตินั้น แสดงให้เห็นจากการศึกษาด้านสภาพอากาศโบราณที่
พบว่าในช่วงเวลา 1,200-900 ปีมาแล้วได้มีปริมาณน้ าฝนที่เพ่ิมขึ้น (Wohlfarth et al., 2016; Yamoah et 
al., 2017) น าไปสู่ปริมาณน้ าในแม่น้ าที่เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้ระดับน้ าท่วมสูงขึ้นในฤดูฝนจึงเป็นสาเหตุท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่ตั้งถิ่นฐาน หรืออีกสาเหตุหนึ่งน่าจะมาจากน้ าในคูน้ าเริ่มเกิดความเค็ม จนไม่
สามารถใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคได้ เนื่องจากเมื่อมีปริมาณน้ าฝนที่สูงขึ้น จ าเป็นที่จะต้องมีการขุดลอก
หรือขุดคูน้ าใหม่เพ่ิมขึ้น (รูปที่ 6) ดังนั้น จึงท าให้ชั้นเกลือที่อยู่ด้านล่างนั้นแทรกซึมขึ้นมายังน้ าผิวดินกลายเป็น
น้ าเค็มในเวลาต่อมา ดังปรากฏให้เห็นจากภาพแปลสัญญาณเครื่องหยั่งลึกเรดาห์ที่ส ารวจบนเนินดินแหล่ง
โบราณคดีวัดดอนเกลือพบว่า ในระดับความลึกตั้งแต่ 2 เมตร ปรากฏภาพสัญญาณที่ไม่ชัดเจนเนื่องมาจากค่า
การน าไฟฟ้าของน้ าใต้ดินที่เค็มมีค่ามากขึ้นจึงส่งผลให้เกิดการรบกวนของสัญญาณ ประกอบกับในระดับความ
ลึก 0.6-1.8 เมตร จากผิวดิน ได้แสดงให้เห็นถึงความหนาแน่นของหลักฐานทางโบราณคดีในช่วงระดับดังกล่าว 
ทั้งนี้ ได้มีการเจาะตะกอนบริเวณที่ท าการส ารวจด้วยเครื่องหยั่งลึกเรดาห์ร่วมกับการวัดค่าเกลือ พบว่าเนินดิน
ของแหล่งโบราณคดีวัดดอนเกลือนั้น น่าจะเป็นเนินดินที่เกิดจากธรรมชาติ เนื่องจากไม่พบค่าเกลือในชั้นดิน
ทางวัฒนธรรม แต่พบค่าเกลือที่สูงขึ้นตั้งแต่ระดับน้ าใต้ดินลึกลงไป ซึ่งเป็นระดับเดียวกับคูน้ าที่ล้อมรอบเนิน  
(รูปที่ 7) จึงท าให้สันนิษฐานว่า เมื่อขุดคูน้ าให้ลึกก็จะยิ่งเป็นการเพ่ิมความเค็มให้กับน้ าในคูมากขึ้นเช่นกัน
เพราะใกล้กับชั้นเกลือใต้ผิวดินที่ดันตัวขึ้นมาเป็นเนินเมื่อครั้งที่เกิดจากมีแรงภายนอกมากระท า  ดังนั้น ปัจจัย
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ธรรมชาติที่กล่าวไปข้างต้น ได้แสดงให้เห็นว่ามนุษย์จะต้องมีการปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเพ่ือการด ารงชีวิตที่ดีขึ้น
กว่าเดิม อันแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม บางชุมชน
ก่อนประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่บนเนินดินขนาดใหญ่มีคูน้ าคันดินหลายชั้นนั้น ก็ยังคงมีการอยู่อาศัยต่อเนื่องจนเข้าสู่
ยุคประวัติศาสตร์สมัยทวารวดีจนถึงสมัยเขมรในดินแดนไทยราวพุทธศตวรรษที่ 16-18 

 
 
รูปที่ 6 แสดงลักษณะสภาพอากาศโบราณในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เปรียบเทียบกับ
พัฒนาการทางสังคมของชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงประวัติศาสตร์ จะเห็นว่าในช่วงเวลา 1,200-900 ปี
มาแล้ว จะมีค่าความชื้นร่วมกับปริมาณน้ าฝนที่ เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่สังคมพัฒนาเข้าสู่ยุค
ประวัติศาสตร์สมัยทวารวดีหรืออาณาจักรเจนละในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (ดัดแปลง
จาก Wohlfarth et al., 2016) 
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รูปที่ 7 แสดงค่าเกลือที่เพ่ิมขึ้นตามระดับความลึกตั้งแต่ 2 เมตร ของเนินดินแหล่งโบราณคดีวัดดอนเกลือ ซึ่ง
น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าใต้ดินที่อยู่ในระดับเดียวกับพ้ืนที่ราบของคูน้ าล้อมรอบ
เนิน 

นอกจากนี้ ปัจจัยทางวัฒนธรรมก็น่าจะมีบทบาทเช่นเดียวกันส าหรับการเปลี่ยนรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน
ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสมัยประวัติศาสตร์หรือสมัยทวารวดีในพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ ามูล-ชีตอนล่าง เนื่องจากการส ารวจ
ทางโบราณคดีในพ้ืนที่บริเวณเนินลมพาทรายแผ่ในส่วนต้น-ปลายเนินได้พบความน่าสนใจคือ บริเวณต้นถึง
กลางเนินทรายนั้น มักพบแหล่งโบราณคดีในรูปแบบของศาสนสถาน โดยพบหลักฐานประเภทก้อนอิฐ ศิลา
แลง ใบเสมาทวารวดี และชิ้นส่วนประติมากรรม อันแสดงให้เห็นว่าในอดีตพ้ืนที่เนินลมพาทรายแผ่เคยเป็นที่ตั้ง
ของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ด้านความเชื่อศาสนาของคนในพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ด้านตะวันออกสมัยทวารวดีมาก่อน 
หากพิจารณาภายใต้แนวคิดด้านภูมิทัศน์โบราณคดี (Landscape Archaeology) ที่ค านึงถึงปฏิสัมพันธ์
ระหว่างชุมชนสังคมมนุษย์กับพ้ืนที่แวดล้อมคล้ายคลึงกับแนวคิดด้านธรณีโบราณคดี (Chapman, 2006) แต่
จะมีการตีความถึงความคิด ความเชื่อ และความรู้สึก อันมาจากจิตใจของมนุษย์ในอดีตที่ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์สถานที่ต่างๆ (place) ออกมาในรูปแบบพ้ืนที่หนึ่ง (space) ที่อาจเรียกได้ว่า “ภูมิทัศน์” (Tilley, 
1994) จะเห็นว่ามนุษย์สมัยนั้นได้ค านึงถึงเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติ เช่น การอยู่ใกล้กับท้องฟ้า และแม่น้ า หรือ
แม้แต่พ้ืนที่ที่มีสภาพแตกต่างไปจากที่อยู่อาศัยของตนที่เคยพบเห็น ดังนั้น จึงได้เลือกตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพ
บูชาไว้ ณ ที่แห่งนั้น ในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ด้านตะวันออกก็คือ เนินลมพาทรายแผ่ ซึ่งในบริเวณพ้ืนที่ส่วนต้น
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เนินนั้น จะมีระดับความสูงจากพ้ืนที่โดยรอบประมาณ 4-5 เมตร และมักจะมีต้นไม้ปกคลุมอยู่อย่างหนาแน่น
ใกล้กับล าน้ า จึงเป็นไปได้ว่าองค์ประกอบโดยรวมของลักษณะพ้ืนที่เหล่านี้น่าจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้มนุษย์
ในอดีตเลือกท่ีจะตั้งศาสนสถานไว้บริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว (รูปที่ 8) ในส่วนบริเวณปลายเนินนั้น มีระดับความสูงที่
รองลงมาจากบริเวณต้น-กลางเนิน ร่วมกับใกล้พ้ืนที่ราบน้ าท่วมถึง สะดวกต่อการเข้าถึงแหล่งน้ าและสามารถ
ใช้ประโยชน์ในการท าเกษตรกรรมได้ จึงมักพบแหล่งโบราณคดีประเภทที่อยู่อาศัยปรากฏอยู่เสมอบริเวณปลาย
เนิน ซึ่งแต่ละแหล่งก็จะตั้งอยู่ไม่ห่างจากศาสนสถานมากนัก 

 
 
รูปที่ 8 หลักฐานด้านความเชื่อทางศาสนาที่มักพบบนพ้ืนที่ของเนินลมพาทรายแผ่ และภูมิลักษณ์แอ่งยุบวง
แหวนขนาดใหญ่ ที่มักพบร่องรอยการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรในพ้ืนที่ทุ่ง
กุลาร้องไห้สมัยต้นประวัติศาสตร์ร่วมด้วย เนื่องด้วยพ้ืนที่ชุมชนเดิมมีอยู่อย่างจ ากัด อาจไม่เพียงพอต่อจ านวน
ประชากรที่เพ่ิมข้ึน จึงจ าเป็นต้องหาพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการตั้งถิ่นฐานเพ่ิมข้ึน ซึ่งพ้ืนที่เนินลมพาทรายแผ่ก็เป็น
ตัวเลือกหนึ่งของคนในสมัยนั้น  

 
4) สรุปและอภิปรายผล 

การศึกษาภายใต้แนวคิด “ธรณีโบราณคดี” ในงานวิจัยนี้ เป็นการประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการศึกษาด้าน
ธรณีวิทยาและโลกศาสตร์มาช่วยในการตีความและสร้างภาพของวัฒนธรรมในอดีตบริเวณพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ ามูล-ชี
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ตอนล่าง หรือทุ่งกุลาร้องไห้ด้านตะวันออก อันสะท้อนให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
โดยรอบ ซึ่งพบว่าชุมชนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในพ้ืนที่กุลาร้องไห้ด้านตะวันออก นิยม
เลือกตั้งถิ่นฐานอยู่บนภูมิลักษณ์แอ่งยุบวงแหวน อันเป็นเนินดินธรรมชาติที่มีคูน้ าล้อมรอบ บางแหล่งได้
เลือกตั้งถิ่นฐานอยู่บนเนินลมพาทรายแผ่ อันเป็นตะกอนทรายแม่น้ าที่เกิดจากการพัดพาของลมมาทับถมบนที่
ราบน้ าท่วมถึง ก่อให้เกิดเป็นเนินทรายทางธรรมชาติ ทั้งสองภูมิลักษณ์มีความเกี่ยวข้องกับทางน้ าโบราณ โดย
มนุษย์ในอดีตได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานบนเนินต่างๆ เนื่องจากมีความโดดเด่นในเรื่องของระดับความสูง อย่างไรก็
ตาม พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะขนาดใหญ่ ท าให้ง่ายต่อการแทรกแซงของชั้นเกลือที่อยู่ในชั้น
หมวดหินมหาสารคาม จึงมักประสบปัญหาความเค็มเสมอ ดังนั้น มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายจึงเริ่มมี
แนวคิดในการจัดการน้ า โดยปรากฏร่องรอยการขุดคลองชักน้ าเข้าสู่คูน้ าที่ล้อมรอบเนินดินธรรมชาติเพ่ือ
รองรับปริมาณน้ าผิวดิน รวมถึงมีการขุดคูน้ าคันดินล้อมรอบเนินเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับปริมาณน้ าฝนที่เป็นน้ าจืด
ได้มากขึ้นเพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 

นอกจากนี้ บางชุมชนได้เลือกตั้งถิ่นฐานอยู่บนเนินลมพาทรายแผ่ เนื่องจากอยู่ใกล้กับล าน้ าธรรมชาติ
และใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ราบน้ าท่วมถึงในการท าเกษตรกรรมได้ จนกระทั่งเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ ได้มีการ
โยกย้ายการตั้งถิ่นฐานมายังเนินลมพาทรายแผ่เป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีการสร้างสัญลักษณ์ทางศาสนาไว้
บริเวณพ้ืนที่ส่วนต้นเนินทราย และมีชุมชนที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณพ้ืนที่ส่วนปลายเนิน ซึ่งสาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงนี้น่าจะเกิดมาจากทั้งปัจจัยธรรมชาติ คือ สภาพอากาศในช่วง 1,200-900 ปีมาแล้ว มี
ปริมาณน้ าฝนที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ระดับน้ าในทางน้ าต่างๆ มีปริมาณสูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น บางชุมชนอาจ
ประสบปัญหาน้ าท่วมบ่อยครั้ง จึงจ าเป็นที่จะต้องขุดลอกคูน้ าเพ่ิมขึ้น ซึ่งน าไปสู่ปัญหาการแทรกแซงของน้ าใต้
ดินที่มีความเค็ม เป็นปัญหาต่อการใช้ประโยชน์ จึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยใหม่ อีกสาเหตุหนึ่งคือ
เรื่องปัจจัยทางวัฒนธรรม ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเนินลมพาทรายแผ่ว่าเป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์จึงได้เลือกสร้างศาสน
สถานไว้ ณ พ้ืนที่ดังกล่าว รวมไปถึงการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรในช่วงสมัยประวัติศาสตร์ ก็อาจส่งผลต่อ
การมาเลือกมาอยู่อาศัยบริเวณพ้ืนที่เนินลมพาทรายแผ่เช่นกัน 
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ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง: อุปสรรคต่อความความส าเร็จในการท างานของผู้หญิง* 

Structural Violence: A Barrier for Women to Work Achievement 
 

ปิยะกมล มหิวรรณ1 ดุษฎี อายุวัฒน์2 
 

บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะความรุนแรงเชิงโครงสร้างในการท างานของผู้หญิง และ
ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบในการท างานของผู้หญิงจากความรุนแรงเชิงโครงสร้างดังกล่าว โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์
ข้อมูลจากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างทางสังคมมีความเชื่อมโยงกับอคติทาง
เพศในเรื่องการท างานของผู้หญิง ฟูมฟักอคติทางเพศไว้ในระบบสังคมชายเป็นใหญ่ ก าหนดให้ผู้หญิงมีคุณค่า
ด้อยกว่าผู้ชาย จ ากัดบทบาทหน้าที่ ปลูกฝังว่าการเป็นผู้หญิงต้องมีหน้าที่เป็นภรรยาปรนนิบัติสามี เป็นแม่ที่
ดูแลลูกอยู่ในบ้านเท่านั้น เมื่อเข้าสู่สังคมสมัยใหม่ผู้หญิงมีโอกาสออกมาท างานนอกบ้านมากขึ้น มีความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและมีทางเลือกในการด าเนินชีวิตมากกว่าในอดีต แต่ผู้หญิงยังต้องเผชิญกับความรุนแรงเชิง
โครงสร้างในการท างาน เช่น ไม่ได้รับความเสมอภาคทางเพศ ถูกเลือกปฏิบัติ ได้รับค่าจ้างและมีสถานภาพการ
ท างานที่ต่ ากว่าผู้ชาย ผู้หญิงไม่ได้รับการยอมรับในความรู้ ความสามารถ ผู้หญิงจึงมีชีวิตการท างานที่ถูกกดขี่ 
ถูกจ ากัดศักยภาพ และถูกเอาเปรียบเรื่อยมา ท าให้มีโอกาสประสบความส าเร็จในการท างาน หรือก้าวขึ้นสู่
ต าแหน่งส าคัญในองค์กรน้อยกว่าผู้ชาย 
 
ค าส าคัญ : ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง ความเสมอภาคทางเพศ การเลือกปฏิบัติ 
 

Abstract 

 The objective of this article is to study the characteristics of structural violence in the 
work of women. And point out the impact on the work of women from the structural 
violence. This study was conducted using a literature review and document analysis. The 
results indicated that social structure has links with academia in the work of a woman by 
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socializing sexual prejudice in the system a patriarchal society due to the inferior man 
woman valuable limited role. Cultivate the women must have a wife to serve her husband, 
a mother who takes care of the baby in the house. When entering the modern society 
women work outside the home even more chance out stability and economic choice in life 
than in the past. But women also faced with structural violence at work, such as get gender 
inequality, discrimination, paid and have lower status than men. The women were not 
accepted in the knowledge ability. Therefore, women are oppressed working life limited 
potential and taken advantage. The chances for success in work or step up to important 
positions in the organization less than men.  
 
Keywords: Structural Violence, Gender equality, Discrimination 
 
 
บทน า 
 ในอดีตนั้นสังคมไทยจ ากัดให้ผู้หญิงท างานอยู่ภายในบ้าน เพราะสังคมมีความเชื่อและค่านิยมที่มองว่า
ผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอ ต้องพ่ึงพาผู้อ่ืน ต่างกับผู้ชาย ดังนั้นผู้หญิงจึงเป็นเพียงแรงงานในครัวเรือนที่มีหน้าที่
ดูแลบ้านและเลี้ยงดูบุตร ผู้ชายมีหน้าที่ออกไปท างานหาเลี้ยงครอบครัว (ปาริฉัตร ตู้ด า และชาลี ไตรจันทร์ , 
2556) เมื่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจของไทยเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงไป ผู้หญิงจึงมีโอกาสเข้าสู่การเป็น
แรงงานในระบบเศรษฐกิจ ในปัจจุบันประเทศไทยมีจ านวนประชากรหญิงประมาณ 33 ล้านคน ซึ่งเป็นผู้มี
ท างานประมาณ 17 ล้านคน และพบว่ามีจ านวนของผู้หญิงมากกว่าผู้ชายในบางอาชีพทั้งในส่วนภาครัฐและ
ภาคเอกชน เช่น ข้าราชการในต าแหน่งประเภททั่วไป เป็นหญิงร้อยละ 56.75 และชายร้อยละ 43. 25  
พนักงานบริการ เป็นหญิงร้อยละ 59.6 ชายร้อยละ 40.3 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2559) สถิติดังกล่าวสะท้อน
ให้เห็นว่าสังคมไทยได้เปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมในการท างานมากขึ้น ผู้หญิงสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
มีรายได้เป็นของตนเอง และมีบทบาทที่เพ่ิมขึ้นหรือเปลี่ยนไปจากการเป็นแม่บ้านเพียงอย่างเดียว แต่การที่
ผู้หญิงได้มีโอกาสประกอบอาชีพไม่สามารถยืนยันความเสมอภาคในการท างานเสมอไป แม้ว่ารัฐบาลไทยจะ
ก าหนดให้การสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคมเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ 
ผลักดันนโยบายเพ่ือผู้หญิงอย่างจริงจัง รวมถึงมีการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น าให้กับแก่ผู้หญิง เพ่ือให้
ผู้หญิงมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการเมืองมากข้ึนในสังคมแล้วก็ตาม 
 เนื่องด้วยโครงสร้างทางสังคมไทยที่เชื่อมโยงโดยตรงกับคติ ระบบการให้คุณค่ากับผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 
ซึ่งการให้ปลูกฝังค่านิยม การให้คุณค่าระหว่างหญิงชายที่ไม่เท่าเทียม การแบ่งแยกหน้าที่ชายหญิงตามเพศ
แบบชัดเจน และมีวัฒนธรรมการแบ่งพ้ืนที่ก าหนดว่าผู้หญิงและผู้ชายควรท าอะไร ที่ไหน แบ่งพ้ืนที่สาธารณะ
และพ้ืนที่ส่วนตัวแยกออกจากกัน ท าให้ผู้หญิงถูกจ ากัดหน้าที่ มีสถานภาพบทบาทด้อยกว่าผู้ชายเพียงเพราะมี
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สรีระที่อ่อนแอกว่าและงานบ้านที่ท านั้นไม่มีคุณค่าเชิงเศรษฐกิจ (กาญจนา แก้วเทพ, 2544) ส่งผลให้เกิดความ
ไม่เสมอภาคทางเพศ ผู้ชายได้รับการยอมรับ มีโอกาสทางการศึกษาและโอกาสในการท างานมากกว่า ผิดกับ
ผู้หญิงที่ถูกก าหนดให้มีคุณค่าด้อยกว่าผู้ชาย จึงถูกจ ากัดสิทธิ ถูกจ ากัดโอกาสในการศึกษา โครงสร้างสังคมได้
บิดเบือนให้เห็นว่าเพราะตัวผู้หญิงเองที่ไม่มีศักยภาพหรือไม่ต้องการเข้าถึงโอกาสดังกล่าว จึงท าให้ผู้หญิงถูก
จ ากัดโอกาสทั้งในด้านชีวิตและการท างาน (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว , ม.ป.ป.) มีผู้หญิงถึงร้อยละ 
52 ที่เคยประสบปัญหาในการท างาน โดยปัญหาที่ผู้หญิงได้รับจากการท างานมากท่ีสุดคือเคยถูกกีดกันจากการ
เข้าท างานในบางต าแหน่งร้อยละ 58 และเคยถูกกีดกันไม่ให้ได้รับต าแหน่งงานในระดับสูงร้อยละ 26 (ไทยรัฐ
ออนไลน์, 2555) นอกจากนี้ยังพบว่าผู้หญิงถูกเลิกจ้างหรือไล่ออกจากงานโดยที่ไม่มี ความผิด ถูกบังคับให้
ท างานมากกว่าวันละ 8 ชั่วโมง ได้รับค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรม (นาถฤดี เด่นดวง และสุพจน์ เด่นดวง, 2557)  
 เมื่อพิจารณาตามความหมายของความรุนแรงต่อผู้หญิงตามที่องค์การสหประชาชาติได้ให้ความหมาย
ไว้ว่า “การกระท าใด ๆ ที่เป็นความรุนแรงที่เกิดจากอคติทางเพศ ซึ่งเป็นผลให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่สตรี 
รวมทั้งการขู่เข็ญ คุกคาม กีดกันเสรีภาพทั้งในที่สาธารณะและในชีวิตส่วนตัว” (กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์, 2548) เราจึงกล่าวได้ว่าผู้หญิงถูกกระท าความรุนแรงในการท างาน ซึ่งเป็นความรุนแรง
เชิงโครงสร้าง (Structural Violence) โดย Johan Galtung (1969) ได้อธิบายแนวคิดความรุนแรงทาง
โครงสร้างว่าเป็นระบบที่ท าให้เกิดช่องว่างระหว่างศักยภาพของมนุษย์ (Potentiality) กับสิ่งที่มนุษย์เป็นอยู่
จริง (Actuality) ท าให้บุคคลไม่สามารถบรรลุศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ได้ ซึ่งความรุนแรงเชิงโครงสร้างไม่ใช่
สิ่งที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ซ่อนเร้นด ารงอยู่ในสังคมมายาวนานและต่อเนื่องในรูปของกระบวนการใน
บริบททางการเมืองและเศรษฐกิจ เช่น การกดขี่ (Repression) และการขูดรีด (Exploitation) กล่าวคือ 
ผู้หญิงถูกจ ากัดศักยภาพในการท างาน ถูกเอาเปรียบในเรื่องสิทธิ โอกาส และค่าจ้างในการท างาน จะเห็นได้ว่า
ลักษณะของความรุนแรงเชิงโครงสร้างในการท างานอาจไม่ได้ท าให้ผู้หญิงได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย แต่ได้กดขี่ 
ขุดรีดผู้หญิงในการท างานโดยการจ ากัดศักยภาพและการเลือกปฏิบัติ โครงสร้างสังคมไทยได้ถ่ายทอดความคิด 
ค่านิยมความแตกต่างระหว่างหญิงชายอย่างต่อเนื่อง ฝังรากลึกในวัฒนธรรมและบรรทัดฐานของสังคมไทย จน
ท าให้คนในสังคมเกิดความเคยชินและไม่รู้สึกว่าการที่ผู้หญิงไม่ได้รับความเสมอภาคทางเพศในการท างานนั้น
เป็นความรุนแรง (อภิญญา ดิสสะมาน, 2553) 
 ความรุนแรงต่อผู้หญิงโดยเฉพาะความรุนแรงเชิงโครงสร้างเป็นรากฐานของการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และเป็นการตอกย้ าความไม่เสมอภาคทางเพศในสังคม ซึ่งขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน (จงจิตต์ โสภณคณาภรณ์ , 
2553) ดังนั้นเราจึงควรศึกษาลักษณะของความรุนแรงเชิงโครงสร้างในการท างานของผู้หญิง เพ่ือขยายองค์
ความรู้และน าไปสู่การแก้ไขปัญหาประเด็นความไม่เสมอภาคในการท างานระหว่างหญิงชาย เพิ่มโอกาสในการ
ท างานที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่ผู้หญิง ขจัดการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ ในการจ้างงาน และคุ้มครองสิทธิของ
ผู้หญิงให้มากขึ้น ผู้หญิงควรได้รับความเสมอภาคในการท างาน มีโอกาสด้านการท างานที่ไม่จ ากัดด้วยเพศ 
ได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมเติมทักษะ ปรับโครงสร้างค่าจ้าง เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จในการท างานของผู้หญิง หาก
ผู้หญิงการได้รับการปฏิบัติที่เสมอภาคจะท าให้ผู้หญิงพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ ซึ่ง
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องค์กรต้องให้ความส าคัญกับการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงตั้งแต่การสรรหาบุคคลเข้าท างาน การเลื่อนต าแหน่ง 
การให้ค่าตอบแทน และโอกาสในการฝึกอบรม พัฒนาทักษะ (วิทยากร บุญเรือง, 2556) 
 
วิธีการศึกษา 
 การศึกษานี้เป็นการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) และการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิจาก
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ (Document Analysis) โดยการสืบค้นข้อมูลจากหนังสือ ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ Scopus, Google Scholar และ ThaiLIS น า เสนอรายงานแบบพรรณ นาเชิ ง
วิเคราะห์ (Analytical Description) โดยค าส าคัญ (Key Words) ที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล คือ Structural 
Violence and Women และ Structural Violence in the Workplace 
 
ผลการศึกษา 
 จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถจ าแนกลักษณะของความรุนแรงเชิงโครงสร้างการท างานของ
ผู้หญิงและผลกระทบในการท างานของผู้หญิงจากความรุนแรงเชิงโครงสร้างได้โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ลักษณะของความรุนแรงเชิงโครงสร้างการท างานของผู้หญิง 
1.1  ความรุนแรงเชิงโครงสร้างในการท างานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

  อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ หรือ CEDAW (Convention 
on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) ได้ก าหนดนิยามเลือกปฏิบัติต่อ
ผู้หญิงว่าหมายถึง “การแบ่งแยกการกีดกัน หรือการจ ากัดใด ๆ เพราะเหตุแห่งเพศ ซึ่งมีผลหรือความมุ่ง
ประสงค์ที่จะท าลายหรือท าให้เสื่อมเสียการยอมรับ การได้อุปโภค หรือใช้สิทธิโดยสตรีโดยไม่ค านึงถึง
สถานภาพด้านการสมรส บนพ้ืนฐานของความเสมอภาคของบุรุษและสตรีของสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้น
พ้ืนฐานในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของพลเมืองหรือด้านอ่ืน ๆ” ในอนุสัญญาดังกล่าวมีหลัก
คุ้มครองสิทธิของผู้หญิงในด้านการท างาน โดยผู้หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันในการเข้าถึงการประกอบอาชีพ การ
ท างาน สิทธิประโยชน์และหลักประกันสังคมดังนี้(UNIFEM CEDAW SEAP –Thailand, ม.ป.ป.) 

1. ผู้หญิงมีสิทธิในโอกาสที่จะได้รับการจ้างงานชนิดเดียวกัน รวมทั้งการใช้หลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกเดียวกันในเรื่องของการจ้างงาน 

2. ผู้หญิงมีสิทธิในการเลือกอาชีพและการท างานได้อย่างเสรี มีสิทธิในการได้เลื่อนต าแหน่ง ได้รับ
ความปลอดภัยในการท างาน และสิทธิที่จะได้รับการฝึกด้านอาชีพระดับสูง 

3. ผู้หญิ งมีสิทธิที่จะได้รับค่าจ้างที่ เท่าเทียมจากงานคุณลักษณะเดียวกัน มีสิทธิที่จะได้รับ
ผลประโยชน์และสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติที่เสมอภาคเกี่ยวกับงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน รวมทั้งความเท่า
เทียมในการวัดผลคุณภาพของงาน 
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4. ผู้หญิงมีสิทธิที่จะได้รับประกันสังคม โดยเฉพาะในกรณีของการเกษียณอายุ การตกงาน การป่วย 
การทุพพลภาพและวัยชรา และการหมดสมรรถนะท่ีจะท างานอ่ืน ๆ รวมถึงสิทธิในการได้รับเงินค่าจ้างขณะพัก
งาน  

  ความรุนแรงเชิงโครงสร้างในการท างานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานจึงเป็นเรื่องของค่านิยม 
อคติทางเพศ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท างาน และการละเมิดสิทธิในการท างานดังกล่าว สามารถแบ่งได้ 10 
รูปแบบ ได้แก่ 

1. การที่ผู้หญิงถูกจ ากัดการเข้าสู่อาชีพหรือในการปฏิบัติงานแม้จะมีความสามารถเท่าแรงงานชาย 
2. การที่ผู้หญิงการถูกมอบหมายภาระงานที่มากเกินไป เกินขอบเขตของต าแหน่งงานหรือถูกบังคับ

ให้ท างานมากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน 
3. การที่ผู้หญิงการถูกลดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ ไม่ถูกให้ความส าคัญในองค์กร 
4. การที่ผู้หญิงการถูกจ ากัดการแสดงความคิดเห็นในการท างานไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้

อย่างอิสรเสรี 
5. การที่ผู้หญิงถูกก้าวล่วงอ านาจในการตัดสินใจ ไม่สามารถตัดสินใจในการท างานได้อย่างอิสระเสรี 
6. การที่ผู้หญิงถูกประเมินผลงานที่ไม่เป็นธรรม  
7. การที่ผู้หญิงไม่ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น สกัดกั้นการเลื่อนต าแหน่ ง โดย

พิจารณาจากการเป็นเพศหญิงมากกว่าการพิจารณาในศักยภาพและความสามารถในการท างาน 
8. การที่ผู้หญิงได้รับค่าจ้างไม่เสมอภาคกับแรงงานชายในต าแหน่งเดียวกัน คือ การให้ค่าแรงต่างกัน

ส าหรับงานชนิดเดียวกันแต่จ านวนค่าแรงขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติงานว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรื อการให้ค่าแรง
ต่างกันส าหรับงานที่มีลักษณะไม่เหมือนกันแต่มีคุณค่าเท่ากัน จ านวนค่าแรงขึ้นอยู่กับงานนั้นว่าเป็นงานที่
ผู้หญิงหรือผู้ชายท าเป็นส่วนใหญ่ 

9. การที่ผู้หญิงไม่ได้รับค่าจ้างในการท างานล่วงเวลา ไม่ได้รับเงินค่าจ้างขณะพักงานในกรณีเจ็บป่วย 
หรือถูกปฏิเสธการให้ค่าจ้างเมื่อลางานด้วยเหตุจ าเป็นเป็นต้น ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิแรงงานหญิง 

10. การที่ผู้หญิงเข้าไม่ถึงประกันสังคมหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ 
 

1.2  ความรุนแรงเชิงโครงสร้างในการท างานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสามารถ 
  ตามอนุสัญญาCEDAW ผู้หญิงมีสิทธิที่จะได้รับการฝึกด้านอาชีพระดับสูงดังนั้นความรุนแรง
เชิงโครงสร้างในการท างานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสามารถจึงเป็นเรื่องของการถูกจ ากัดโอกาสในการ
ฝึกอบรมทักษะ การได้รับความรู้เกี่ยวกับข่าวสาร ซึ่งการฝึกอบรมพนักงานในองค์กรนั้นเป็นสิ่งส าคัญอย่างมาก 
เพ่ือให้พนักงานมีทักษะในการท างานในการสื่อสาร การแก้ไขปัญหา และให้พนักงานมีความรอบรู้เรื่องภายใน
องค์กรตลอดจนสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ(วีระพันธ์ แก้วรัตน์,2553)ดังนั้น
เมื่อผู้หญิงได้รับการฝึกอบรมทักษะ ก็จะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถมากขึ้นมีโอกาสที่ในการพัฒนาตนเอง
ไปสู่ความส าเร็จ ความก้าวหน้าในการท างานได้สามารถแบ่งได้ 10 รูปแบบ ได้แก่ 
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1. การที่ผู้หญิงถูกกีดกันโอกาสในการฝึกอบรมระหว่างการท างาน การศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
งาน ท าให้มีทักษะน้อยกว่า ไม่ได้พัฒนาตนเอง 

2. การที่ผู้หญิงควบคุมทรัพยากรและข้อมูลข่าวสาร ไม่ได้รับรู้ถึงข่าวสารขององค์กร หรือข่าวสาร
อ่ืน ที่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ต่อผู้หญิงในฐานะผู้ปฏิบัติงาน 

   
2. ผลกระทบในการท างานของผู้หญิงจากความรุนแรงเชิงโครงสร้าง 

 โดยปกติแล้วการพิจารณาความแตกต่างของค่าจ้าง หรือการแบ่งระดับของแรงงานนั้นอาจะพิจารณา
ได้จากทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การท างาน เป็นต้น แต่โครงสร้างทางสังคมที่ท าให้เกิดความ
รุนแรงเชิงโครงสร้างในการท างานนั้นมีพื้นฐานมาจากระบบความคิด ค่านิยมของสังคม ที่มีอคติต่อผู้หญิง (ILO, 
2012) ในทางเศรษฐศาสตร์การสร้างความเสมอภาคระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทาง
เศรษฐกิจ (Economic Efficiency) สามารถน าไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เนื่องจากผู้หญิงจะมีทักษะ
เฉพาะที่ผู้ชายไม่มี เช่น ความละเอียดอ่อน ความอดทน ในงานบางประเภทผู้หญิงอาจจะสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าผู้ชาย (พิริยะ ผลพิรุฬห์ , 2555) ความรุนแรงเชิงโครงสร้างในการท างานเป็น
อุปสรรคต่อความส าเร็จและความก้าวหน้าในอาชีพการงานของผู้หญิง ค่านิยม อคติทางเพศที่กีดกัน แบ่งแยก
หญิงชาย มีผลท าให้ผู้หญิงไม่ได้รับความเสมอที่พึงจะได้รับเหมือนกันกับผู้ ชายผู้หญิงมีชั่วโมงการท างานที่
ยาวนาน แต่ได้รับค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรมไม่ได้รับสิทธิแรงงานและสวัสดิการทางสังคม ตกอยู่ในสถานภาพที่
เสียเปรียบในชีวิตการท างานท าให้ไร้อ านาจในการต่อรองในองค์กร และขาดความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพ
ตนเอง นอกจากนี้ความรุนแรงเชิงโครงสร้างในการท างานได้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพผู้หญิงท าลายความ
เป็นอยู่ที่ดี ท าให้ผู้หญิงเกิดความเครียด เสียสุขภาพจิตซึ่งจะมีผลกระทบต่อการท างานอีกด้วย กล่าวได้ว่า 
ความรุนแรงเชิงโครงสร้างในการท างานของผู้หญิงส่งผลให้ผู้หญิงถูกจ ากัดศักยภาพ ละเมิดสิทธิทั้งทางร่างกาย 
จติใจและถูกเอาเปรียบ 
 

สรุปผลการศึกษา 
 ความรุนแรงเชิงโครงสร้างในการท างานเกี่ยวข้องโดยตรงกับความรุนแรงเชิงโครงสร้างที่ท าให้เกิด
ความไม่เสมอภาคระหว่างหญิงชายความรุนแรงเชิงโครงสร้างไม่เพียงแต่จะท าให้ผู้หญิงต้องอยู่ใต้อ านาจของ
ผู้ชาย และเป็นเหยื่อของความรุนแรง ในการท างานผู้หญิงถูกกระท ารุนแรงจากโครงสร้างการท างาน ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อความส าเร็จและความก้าวหน้าในอาชีพการงานของผู้หญิงถูกละเมิดสิทธิ ต้องตกอยู่ในสถานภาพที่
ด้อยหรือเสียเปรียบในองค์กรที่ท างาน เนื่องจากอคติทางเพศต่าง ๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการท างาน และเกิด
ความทุกข์ ความรุนแรงในที่ท างานถือเป็นสิ่งที่คุกคามสุขภาพจากการท างาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตโดยลักษณะความรุนแรงเชิงโครงสร้างในการท างานสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 
 1.ความรุนแรงเชิงโครงสร้างในการท างานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานคือ การที่ผู้หญิงถูกจ ากัด
ศักยภาพ ละเมิดสิทธิเกี่ยวกับการท างาน รวมไปถึงค่าจ้าง ได้แก่ การถูกมอบหมายภาระงานที่มากเกินไป การ
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ถูกลดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ การถูกจ ากัดการแสดงความคิดเห็น การถูกก้าวล่วงอ านาจในการตัดสินใจ การ
ถูกประเมินผลงานที่ไม่เป็นธรรม และการไม่ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนต าแหน่งที่สูง ในด้านค่าจ้าง ได้แก่ การ
ได้รับเงินเดือนไม่เสมอภาคกับแรงงานชายในต าแหน่งเดียวกัน การไม่ได้ค่าจ้างในการท างานล่วงเวลา การไม่ได้
รับเงินค่าจ้างขณะพักงาน และการเข้าไม่ถึงประกันสังคมหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ  
 2.ความรุนแรงเชิงโครงสร้างในการท างานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสามารถคือ การที่ผู้หญิงถูก
จ ากัดศักยภาพ ถูกกีดกันโอกาสในการฝึกอบรมระหว่างการท างาน การพัฒนาทักษะเกี่ยวกับงาน การถูก
ควบคุมทรัพยากรและข้อมูลข่าวสาร 
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บทคัดย่อ 

 บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือบททวนงานวิจัยที่ศึกษาการประกอบสร้างความหมายของความเป็น
ชาย และการท าศัลยกรรมความงามของผู้ชายสมัยใหม่โดยอุดมคติความเป็นชาย เป็นสิ่งประกอบสร้างทาง
สังคม และเมื่อบริบททางสังคมวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไปความหมายของความเป็นชายในสังคมจึงเปลี่ยนแปลง
ไปด้วย ซึ่งในปัจจุบันรูปแบบของความเป็นชายสมัยใหม่ได้รับอิทธิพลจากระบบทุนนิยมและวัฒนธรรมบริโภค
ส่งผลให้ชุดความคิดที่เกี่ยวข้องกับอุดมคติความเป็นชายมีความหลากหลายมากขึ้น และได้พบว่าผู้ชายในสังคม
ปัจจุบันหันมาท าศัลยกรรมความงามกันมากขึ้น ถือได้ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ชายที่หันมา
บริโภคเรื่องของความงาม ซึ่งแต่เดิมมีเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงเท่านั้นที่สนใจ โดยข้อมูลที่ได้จะน าไปสู่การวิเคราะห์
พลวัตของอุดมคติความเป็นชายในสังคมปัจจุบันที่การบริโภคและการจัดการร่างกายมีส่วนส าคัญในการ
ก าหนดตัวตนและสถานะทางสังคมของปัจเจกทั้งนี้พบว่างานวิจัยในสังคมไทยส่วนใหญ่ ได้เสนอให้เห็นเฉพาะ
ภาพแสดงแทนความเป็นชายเท่านั้น ไม่สามารถเห็นความคิดและบทบาทการเป็นผู้กระท า (agency) ของ
ผู้ชายในการยินยอม และท้าทายวาทกรรมหลักของสังคม ผู้วิจัยเห็นว่า ผู้ชายที่ท าศัลยกรรมไม่ได้เป็นเพียง
เหยื่อของวัฒนธรรมบริโภคนิยมเท่านั้น แต่เป็นผู้กระท าการที่เลือกตัดสินใจในบริบทของสังคมปัจจุบัน 
การศึกษานี้จะช่วยต่อยอดและเติมเต็มองค์ความรู้เกี่ยวกับเรือนร่างและการสร้างตัวตนของผู้ชายในสังคมไทย 
 
ค าส าคัญ : ความเป็นชาย, ศัลยกรรมความงาม, เรือนร่างและสังคม 
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Abstract 

This study aims to review the research of the meaning of masculinity.  And modern 
men's Cosmetic Surgery.  Ideal of Masculinitya social constructivist.  And when the socio-
cultural context changes, the meaning of masculinity in society changes. At present, modern 
masculinity are influenced by capitalism and consumption culture. As a result, the concept 
of male idealism is more diverse. And found that men in society turned to cosmetic surgery 
more. It is a change of behavior of men who turn to the consumption of beauty. Originally, 
only women were interested. The data will lead to an analysis of the dynamics of the ideal 
of masculinity in the present society where consumption and physical management play an 
important role in determining the identity and social status of individuals. Only show images 
instead of men.Cannot see man's idea and role as the agency of consent. And challenge the 
main discourse of society.  The Researcher suggests that Men Who Received Cosmetic 
Surgery are not the only victims of consumption culture. It is a decision maker in the context 
of society. This study will build on and complement the body of knowledge about the body 
and the identity of the man in Thai. 

 
Keywords: Masculinity, Cosmetic Surgery, Body and Society 
 
บทน า 

อุดมคติความเป็นชาย (Masculinity) เป็นสิ่งประกอบสร้างทางสังคม และเมื่อบริบททางสังคม
วัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไปความหมายของความเป็นชายในอุดมคติจึงเปลี่ยนแปลงไปด้วย ซ่ึงในปัจจุบันรูปแบบ
ของความเป็นชายสมัยใหม่ได้รับอิทธิพลจากระบบทุนนิยมและวัฒนธรรมบริโภครวมทั้งการเคลื่อนเข้าสู่ยุค
เศรษฐกิจงานบริการ (Service Economy) ส่งผลให้ชุดความคิดที่เกี่ยวข้องกับอุดมคติความเป็นชายมีความ
หลากหลายมากขึ้น พบว่าการดูแลภาพลักษณ์และร่างกายเป็นส่วนส าคัญอย่างหนึ่งของความเป็น “ผู้ชาย
สมัยใหม่” ที่แสดงออกผ่านรูปแบบการใช้ชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคเช่น การใช้เครื่องส าอาง เสื้อผ้า
เครื่องประดับ เป็นต้น (ภูริชญ์ สมโลก, 2553; นพวรรณ สุทธศิลป์, 2548) 

การดูแลภาพลักษณ์ของผู้ชายในสังคมปัจจุบันไม่ได้หยุดอยู่ที่การดูแลตัวเองและการใช้เครื่องส าอาง
เท่านั้น ยังพบว่ามีผู้ชายตัดสินใจท าศัลยกรรมความงามเป็นจ านวนเพ่ิมสูงขึ้นอีกด้วย ขณะที่ข้อมูลของสมาคม
ศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยนานาชาติ (International Society of Aesthetic Plastic Surgery) พบว่า ผู้ชาย
ทั่วโลกเข้ารับการตกแต่งเสริมความงามทั้งแบบผ่าตัดและไม่ผ่าตัดเพ่ิมมากขึ้นกว่าห้าแสนคนในระหว่างปี 
2014 – 2015 และประเทศไทยถูกจัดอันดับที่ 21 ของโลกที่นิยมท าศัลยกรรมความงามในปี 2016 (ISAPS, 
2560) รวมทั้งตลาดเสริมความงามของไทยได้มีแนวโน้มที่ขยายมากตัวขึ้นจากการส ารวจของศูนย์วิจัย
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เศรษฐกิจและธุรกิจ (EIC) พบว่า คนในสังคมไทยเริ่มหันมาสนใจสุขภาพและความงามโดยเฉพาะกลุ่มคนวัย
ท างานมีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ความงามมากถึง 60-80% ด้วยกัน (smartsme, 2559) นอกจากนี้สังเกต
ได้จากการน าเสนอข่าวผู้ชายในสังคมที่นิยมหันมาท าศัลยกรรมความงามอยู่บ่อยครั้ง เช่น ชายผู้ เสพย์ติดการ
ศัลยกรรม ท ามาแล้วกว่า 100 ครั้ง (men.mthai, 2014) เปิดใจ 'หล่อ (ศัลยกรรม) ขั้นเทพ ' อายุ 17 ปี ผ่า
หน้า 16 ครั้ง (ไทยรัฐออนไลน์, 2554) เปิดใจแมท ปภาวิน หนุ่มโดนล้อแก้วหน้าม้า ศัลยกรรมจนหล่อมาก 
(sanook, 2559) หนุ่มศัลยกรรมหลาย 10 ครั้ง เปลี่ยนหน้าตาธรรมดาให้หล่อปัง (sanook, 2560) เปิดใจอดีต
พ่อค้าขายรองเท้า ศัลยกรรม29ครั้งพลิกชีวิต (เดลินิวส์ออนไลน์, 2560) เป็นต้น ทั้งนี้ กระแสสังคมมีทั้งยอมรับ
และไม่ยอมรับการท าศัลยกรรมความงามของผู้ชาย แสดงให้เห็นถึงการปะทะกันระหว่างความหมายของความ
เป็นชายและการจัดการร่างกายของผู้ชายในสังคมปัจจุบัน  

บทความฉบับต้องการอธิบายการให้ความหมายกับอุดมคติความเป็นชายและการประกอบสร้าง
ความหมายของความเป็นผู้ชายสมัยใหม่ในสังคมไทยผ่านการท าศัลยกรรมความงามของผู้ชายจากการทบทวน
งานวิจัย เพ่ือส ารวจอิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมในการก าหนดความหมายของความเป็นชายที่พึง
ปรารถนาและพิจารณาบทบาทการเป็นผู้กระท าของปัจเจกที่มีส่วนในการตอกย้ า ต่อรอง และท้าทายวาท
กรรมหลักของสังคมเพ่ือที่จะต่อยอดและเติมเต็มองค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นชายในสังคมไทยซึ่งยังไม่ค่อย
ได้รับการศึกษา โดยเฉพาะในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการจัดการร่างกาย  
การประกอบสร้างความเป็นชายในสังคมไทย 
  เพศภาวะ (Gender) เป็นอัตลักษณ์พ้ืนฐานทางสังคมของมนุษย์ซึ่งบางครั้งเรียกว่า อัตลักษณ์ความ
เป็นหญิงและความเป็นชาย อัตลักษณ์ดังกล่าวไม่ใช่คุณสมบัติทางธรรมชาติหรือคุณสมบัติทางชีววิทยาที่ติดตัว
มนุษย์มา แต่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สังคมสร้างสรรค์ขึ้นและคาดหวังให้สมาชิกในสังคมเชื่อฟังและ
ปฏิบัติตามนั้น อัตลักษณ์เพศภาวะจึงมีบริบทเฉพาะทางประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง และเศรษฐกิจเป็น
ตัวก าหนดและก ากับเสมอ (สุชาดา ทวีสิทธิ์, 2550) ดังนั้นการศึกษาความหมายของความเป็นหญิงความเป็น
ชายในแต่ละช่วงเวลาในสังคมย่อมท าให้เข้าใจบริบทของสังคมนั้นๆ ร่วมด้วย   
  ความเป็นชายจึงไม่ใช่เรื่องทางธรรมชาติหรือชีววิทยา แต่เกิดขึ้นจากการให้ความหมายและคุณค่า
ตลอดจนบทบาทที่สังคมคาดหมายต่อมนุษย์ผู้ชาย ความเป็นชายถูกก าหนดด้วยบรรทัดฐานทางสังคมและ
มนุษย์ผู้ชายต้องเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามบทบาทและความคาดหวังนั้น หากผู้ชายคนไหนมีพฤติกรรมผิดไปจาก
บรรทัดฐานตามที่สังคมก าหนดไว้จะถูกลดทอนและตัดสินว่าไม่ใช่ผู้ชายที่แท้จริง (Connell, 2005; 
Thompson, Pleck, &Ferrera, 1992) อุดมการณ์และความหมายของความเป็นชายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาตามยุคตามสมัยและบริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
  ความเป็นชายในสังคมไทยถูกประกอบสร้างในแต่ละช่วงเวลาโดยมีเหตุหรือปัจจัยต่างๆ ที่สังคมได้
สร้างมายาคติให้ผู้ชายต้องอยู่ในกรอบตามที่สังคมคาดหวังแตกต่างกันไปดังเช่น ในสมัยอยุธยา อิทธิพลแนวคิด
การเมืองการปกครองจากศาสนาพราหมณ์และพุทธที่มาจากอินเดียและเขมรให้ความส าคัญกับเพศชายใน
ฐานะผู้มีอ านาจปกครองตั้งแต่ในระดับครัวเรือนถึงระดับชุมชนและรัฐ  ผู้ชายในอุดมคติในสมัยอยุธยาที่
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สะท้อนผ่านต าราเรียนส าหรับผู้ชายและวรรณกรรมต่างๆ เน้นให้ผู้ชายต้องมีความเข้มแข็งเป็นผู้น า และ
คุณสมบัติที่ดีของ “ลูกผู้ชาย” (วรรณาภรณ์ สุขมาก, 2547; นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์, 2538)  

ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์เมื่ออิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีความส าคัญ ก็ส่งผลต่ออุดมคติ
ความเป็นชายในสังคมไทยด้วย ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ประเทศไทย
ได้รับแนวคิดเรื่อง “สุภาพบุรุษ” จากตะวันตก ภายใต้แนวคิดนี้ “ความเป็นชาย” เป็นสิ่งที่มีลักษณะพิเศษและ
ผู้ชายที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างสง่างามต้องมีมารยาท เคารพและให้เกียรติผู้หญิง รู้จักกาลเทศะ และมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ความเป็นสุภาพบุรุษยังแสดงออกผ่านร่างกาย เช่นการสวมชุดสูทสากล สูบซิการ์ 
ถือไม้เท้า เป็นต้น ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) พระองค์ทรงเชื่อว่าผู้ชายควร
มีร่างกายที่ก าย า จึงได้สนับสนุนการฝึกการต่อสู้ ในขณะที่ความเสียสละในยามรบสามารถเป็นเครื่องมือในการ
วัดความเป็นชาย ความเป็นชายแบบ “สุภาพบุรุษ” ในสมัยรัชกาลที่ 6 ยังได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือแสดงถึง 
“ความศิวิไลซ์” หรือ “ความมีอารยธรรม” เพ่ือให้มีความทัดเทียมกับชาติตะวันตกในขณะนั้น (สหะโรจน์ กิตติ
มหาเจริญ, 2553; ชานันท์ ยอดหงษ์, 2555) ส่วน “สุภาพบุรุษ” ของศรีบูรพาได้หมายถึงการแสดงออกความ
เป็นชายที่ไม่ได้จ ากัดว่าจะต้องอยู่ในชนชั้นสูงเท่านั้น สามัญชนก็สามารถเป็น “สุภาพบุรุษ” ได้ ถ้ามีความ
ประพฤติดีหรือเป็นคนดี มีความเสียสละ กล้าหาญ ปฏิบัติตนต่อผู้หญิง มีความยุติธรรม ตลอดจนเคารพใน
เกียรติและศักดิ์ศรีของผู้อ่ืน ที่ได้สอดรับกับสังคมและวัฒนธรรมหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ที่ประชาชน
มีความเสมอภาคกันเท่าเทียมกัน (สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ, 2551)  

งานวิจัยในข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความหมายที่เกี่ยวกับความเป็นชายในสังคมไทย เปลี่ยนแปลงไป
ตามบริบทสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละช่วงเวลา โดยมาจากการก าหนดของสังคมที่ได้ประกอบสร้างความ
เป็นชายและการครอบง าทางร่ายกาย ซึ่งในปัจจุบันผ่านสื่อต่างๆ ได้มีส่วนในการประกอบสร้างความเป็นชาย 
โดยในโลกแห่ง “อุตสาหกรรมการสร้างวัฒนธรรม” ในปัจจุบันสื่อมวลชนเป็นตัวจักรส าคัญในการสร้าง
วัฒนธรรมในให้แก่สังคม โดยสื่อมวลชนเป็นทั้งเวทีของการต่อสู้เพ่ือก าหนดความหมาย เป็นผู้สื่อข้อความชุด
พิเศษต่างๆ ซึ่งมีทัศนคติ ความคาดหวัง และความหมายอ่ืนๆ ซ่อนเร้นอยู่ เป็นการสร้าง “โลกแห่งความจริง” 
ให้เกิดขึ้นในความคิดของผู้รับสาร โดยสื่อท าหน้าที่ในการถ่ายทอดและผลิตซ้ าค่านิยมทางวัฒนธรรมต่างๆ 
(พนิดา หันสาวสดิ์, 2544) 

การน าเสนอเรือนร่างของผู้ชายผ่านโฆษณาบนหน้านิตยสารและโทรทัศน์ ที่น าเสนอภาพความเป็น
ผู้ชายสมัยใหม่ที่จะต้องสนใจดูแลรูปร่างหน้าตาของตนเอง โดยถูกน าเสนอผ่านเรือนร่างสามารถแบ่งออกได้
เป็น 2 ประเภทด้วยกันคือ ความเป็นชายแบบ The Muscular Body น าเสนอความเป็นชายผ่านการเปิดเผย
ให้เห็นถึงสรีระรูปร่างของผู้ชายที่สัดส่วนก าย า บึกบึน หน้าอกผาย หัวไหล่กว้าง ดูแข็งแรงเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อ 
และความเป็นชายแบบ The Beautiful Man น าเสนอภาพความเป็นชายผ่านใบหน้าที่ดูดี สะอาด และ
แสดงออกถึงความพิถีพิถันในการดูแลตนเอง เพื่อให้ตนเองดูดีอยู่เสมอในทุกองค์ประกอบทั้งนี้ผู้ผลิตโฆษณาได้
สร้างชุดความคิดผ่านกลวิธีทางภาษาต่างๆ ท าให้สังคมคาดหวังรูปลักษณ์ตามกระแสที่สื่อได้น าเสนอ และวาท
กรรมโฆษณายังได้น าเสนอว่า สินค้าและบริการเป็นตัวช่วยที่ดีจะท าให้ผู้ชายสมบูรณ์แบบได้ ทั้งนี้ภาพรวมของ
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การน าเสนอภาพความเป็นชายนั้นเป็นผลเกิดจากการน าเอาความเป็นชายแบบเก่า ตามค่านิยมกระแสหลัก
ของสังคมมาผนวกกับความเป็นชาย ตามค่านิยมกระแสหลักของสังคมมาผนวกกับความเป็นชายแบบใหม่ที่
ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน (สิลาพร เจริญสาธิต, 2553; วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, 2553; พงษ์ศักดิ์ พุ่มประดิษฐ์, 
2553) 
  ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในปัจจุบันกระแสบริโภคนิยมก่อให้เกิดวิกฤตความเป็นชายในช่วงศตวรรษที่ 20 
ด้วยการเปลี่ยนสถานะและอัตลักษณ์ของผู้ชายจากการเป็นผู้ผลิตในช่วงต้นของระบบทุนนิยมมาเป็นเพียง
ผู้บริโภคภายใต้การขับเคลื่อนของระบบทุนนิยมและลัทธิบริโภคนิยม ร่างกายของผู้ชายตกอยู่ในฐานะเป็น 
“สินค้าทางเพศ” ผู้ชายจ านวนมากหันมายึดโยงชีวิตของตนเองไว้กับการบริโภครวมไปถึงการประกอบสร้างอัต
ลักษณ์ความเป็นชายจากสินค้าที่บริโภค (นพวรรณ สุทธศิลป์, 2548; ไทวิกา อิงสันเทีย, 2555) กลุ่มนายทุนใน
ปัจจุบันสร้าง ‘ค า’ อธิบายรูปแบบประเภทของ“ผู้ชายสมัยใหม่” เพ่ือสร้างเทรนด์การบริโภคในหมู่ผู้ชาย เช่น 
Metrosexual3, Ubersexual4 และ Neosexual5 เป็นต้น (รุ้งรวี ศิริธรรมไพบูลย์ , 2554) โดยเป็นความ
ต้องการที่จะเพ่ิมการบริโภคให้มากขึ้นเพ่ือให้บรรดาเจ้าของสินค้าต่างๆ ผลิตสินค้าที่อยู่ในขอบข่ายการบริโภค
ของรูปแบบของผู้ชายนั้นๆ ออกมาเพ่ือให้ผู้ชายบริโภคตามเทรนด์ หรือรูปแบบที่ตัวผู้ชายคนนั้นอยากเป็นหรือ
ถูกกระตุ้นให้เป็น 

งานวิจัยในข้างต้นน าเสนอบทบาทของสื่อโฆษณาที่ประกอบสร้างความเป็นชายโดยผ่านการแสดงออก
ทาง เรือนร่าง และหน้าตา แสดงให้เห็นถึงการลื่นไหลของความเป็นชายที่มีหลากหลายรูปแบบ โดย
ผู้ประกอบการใช้สื่อสร้างความเป็นชายในรูปแบบต่างๆ ที่มีอ านาจในการครอบง าผู้ชายในสังคม ทั้งนี้การ
น าเสนอความเป็นชายในรูปแบบดังกล่าวส่งผลต่อความนึกคิดของผู้คนในสังคม ก่อให้เกิดความเป็นชายในอุดม
คติที่สังคมคาดหวัง รวมทั้งกลุ่มนายทุนที่สร้างสื่อโฆษณาท าให้กลุ่มผู้ชายตกเป็นเหยื่อของการบริโภคนิยม ซึ่ง
ส่งผลให้ความเป็นชายมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งนี้งานวิจัยเกี่ยวกับการประกอบสร้างความเป็นชายใน
สังคมไทยส่วนใหญ่ ได้เสนอให้เห็นเฉพาะภาพแสดงแทนความเป็นชายเท่านั้น ไม่สามารถเห็นความคิดและ
บทบาทการเป็นผู้กระท า (agency) ของของผู้ชายในการยินยอม หรือต่อต้านชุดความคิดนั้นๆ ที่สื่อได้เป็นผู้
ประกอบสร้างขึ้น ผู้วิจัยเห็นว่า ผู้ชายที่ท าศัลยกรรมไม่ได้เป็นเพียงเหยื่อของการโฆษณาและวัฒนธรรมบริโภค
นิยมเท่านั้น แต่เป็นผู้กระท าการที่เลือกตัดสินใจในบริบทของสังคมปัจจุบัน การศึกษานี้จึงให้ความส าคัญกับ
การฟังเสียงของผู้ชายที่ท าศัลยกรรมผ่านการสัมภาษณ์ 
  

                                                           
3 Metrosexual หมายถึง ผู้ชายชาวเมืองที่ช่ืนชอบในเรื่องของความงาม โดยใช้เงินและเวลาส่วนใหญ่กับภาพลักษณ์ของ
ตนเอง 
4Ubersexual หมายถึง ผู้ชายยุคใหม่ท่ีมีความกระตือรือร้น ความมั่นใจในตัวเอง เช่ือมั่นในหลักการ และความเป้นผู้น าที่ผู้ชาย
ควรมี ผสมผสานกับการดูแลตัวเองให้เพียบพร้อมไปในทุก ๆ ด้าน 
5Neosexual หมายถึง ผู้ชายท่ีชอบเรื่องของแฟช่ันการแต่งกาย สนใจการพัฒนาบุคลิก ดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอ และกลุ่มนี้ยัง
ต้องการความโดดเด่นในสังคม มีความเป็นตัวเองสูง บ่งบอกถึงความเป็นผู้ชายที่มีรสนิยมในการแต่งตัว 
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ความเป็นชายสมัยใหม่กับเรือนร่างท่ีถูกสร้างโดยสังคม 
  ความเป็นชายในสังคมไทยได้ผูกติดอยู่กับแสดงออกผ่านร่างกาย ดังเช่น ในสมัยอยุธยา รอยสักบน
ร่างกายของผู้ชายเป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นถึงความเป็น “ลูกผู้ชาย” หรือ “ชายชาตรี” อีกทั้งเป็น
เครื่องหมายที่แสดงออกถึงชนชั้นและสถานะทางสังคม (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2556) ต่อมาการสร้างเรือนร่าง
ของผู้ชายในช่วงของสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามชี้ให้เห็นว่าความเป็นชายสมัยใหม่ของรัฐไทยเป็นเรื่องเชิง
การเมืองที่ผู้น าชาติต้องการน าความคิดเรื่องศิวิไลซ์และความมีอารยะมาไว้บนร่างกายของประชาชน กล่าวคือ 
ร่างกายของผู้ชายจะถูกสร้างใหม่ผ่านอุดมการณ์ทางวิทยาศาสตร์และบรรทัดฐานรักต่างเพศ รวมทั้งความคิด
เรื่องสุขภาพอนามัยที่ดี และออกก าลังกายเป็นประจ าเพ่ือให้ที่สุขภาพแข็งแรง ผู้ชายไทยเริ่มสร้างร่างกายของ
ตนเองให้มีกล้ามเนื้อใหญ่โตเหมือนชาวตะวันตก แนวคิดความเป็นชายสุภาพบุรุษ และการมีสุขภาพแข็งแรงท า
ให้ผู้ขายไทยมองดูร่างกายของตัวเองในเชิงชีววิทยา และกามารมณ์มากขึ้น กล่าวคือร่างกายของผู้ชายจะถูก
ประเมินจากเพศสรีระ/อวัยวะเพศ และกล้ามเนื้อ ผู้ชายต้องออกก าลังกาย เล่นกีฬา หรือฝึกกายบริหารเพื่อท า
ให้ตนเองมีสุขภาพแข็งแรง และมีทรงงามตามท่ีสังคมในสมัยนั้นได้สร้างอุดมคติไว้ (ก้องสกล กวินรวีกุล, 2549) 

การสร้างกายของผู้ชายในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามสถาบันทางสังคมคือรัฐบาลเป็นผู้ควบคุมโดย
ใช้ความเป็นชายที่ยึดกับแนวคิดวิทยาศาสตร์เข้ามามีบทบาทในการจัดการร่างกาย เพ่ือเป็นการวางระเบียบ
และสร้างวินัยร่างกายให้อยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นอารยะ และเพ่ือความเจริญของประเทศ ในปัจจุบันการ
สร้างร่างกายของคนในสังคมได้มีสถาบันย่อยอ่ืน ๆ เข้ามามีบทบาทควบคุมและก าหนดการสร้างร่างกายผู้ชาย
ซึ่งในยุคสังคมบริโภคนิยมร่างกายผู้ชายถือเป็นการสร้างทุนให้กับตนเองในอีกรูปแบบหนึ่ง อย่างเช่นในกรณี
ของนายแบบ นักแสดงชาย และนักร้องชาย พบว่าก่อนเข้าสู่อุตสาหกรรมบันเทิง นายแบบ นักแสดงชาย และ
นักร้องชายได้มีการสร้างร่างกายอยู่ก่อนแล้ว แต่เป็นการสร้างเรือนร่างในชีวิตประจ าวันที่ไม่เป็นระบบถือได้ว่า
เป็นการสร้างทุนทางกายภาพที่ต้องอาศัยอยู่กับทุนทางเศรษฐกิจร่วมด้วย รวมทั้งการสะสมทุนทางสัญลักษณ์ 
โดยการสร้างชื่อเสียงจากการการประกวดในเวทีต่างๆ และหลังเข้าสู่อุตสาหกรรมบันเทิง การสร้างร่างกายของ
นายแบบ นักแสดงชาย และน้องร้องชายได้ใช้ความรู้อย่างเป็นระบบ เรือนร่างจึงได้ ถูกก ากับจากแวดวง
อุตสาหกรรมบันเทิง และยังมีแวดวงย่อยๆ ที่จะต้องสร้างบุคลิกและลักษณะเฉพาะตัวเพ่ือความโดนเด่นและ
แตกต่างให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของธุรกิจบันเทิงแต่ละชนิด (อิทธิเทพ หลีนวรัตน์, 2553) 

งานวิจัยของ อิทธิเทพ หลีนวรัตน์ ได้ศึกษาการสร้างเรือนร่างของผู้ชายที่ยังอยู่ในกลุ่มเฉพาะอยู่คือ 
นายแบบ นักแสดงชาย และนักร้องชาย ที่จ าเป็นต้องสร้างเรือนร่างของตนเองเพ่ือการประกอบอาชีพโดยการ
สร้างทุนให้กับร่างกายเพ่ือเป็นทุนทางเศรษฐกิจ และที่น่าสังเกตคือ การจัดการร่างกายของกลุ่มนี้ได้รับการ
ประกอบสร้างโดยมีการควบคุมจากอุตสาหกรรมบันเทิง และสังคมที่ต้องการเห็นความเป็นชายในอุดมคติโดย
เป็นการประกอบสร้างผ่านสถาบันเหล่านี้ที่เป็นผู้ควบคุมร่างกาย ดังนั้นงานวิจัยของก้องสกล กวินรวีกุล และ
อิทธิเทพ หลีนวรัตน์ ท าให้ผู้วิจัยเห็นถึงการควบคุมร่างกายที่สถาบันทางสังคมเข้ามามีบทบาทในการสร้างกาย
ของปัจเจกบุคคลในสังคม จึงท าให้การสร้างร่างกายของผู้ชายมีความลื่นไหลไปตามกระแสของสังคม 
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ในปัจจุบันการสร้างร่างกายของผู้ชายสมัยใหม่โดยวิธีศัลยกรรมความงามถือเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ 
และการสร้างร่างของผู้ชายไม่ได้จ ากัดอยู่แค่ในกลุ่มวงการบันเทิงเท่านั้น โดยการส ารวจพฤติกรรมของผู้ชายที่
ได้ตัดสินใจในการท าศัลยกรรมความงาม ที่ชี้ให้เห็นถึงความงามที่แต่เดิมได้เป็นบรรทัดฐานของผู้หญิงได้มีความ
เปลี่ยนแปลงไปที่ผู้ชายในปัจจุบันหันมานิยมท าศัลยกรรมกันมากขึ้น(Holliday And Cairnie,2007)งานวิจัย
ของ Michael Atkinson (2008) น าได้เสนอการท าศัลยกรรมความงามในกลุ่มผู้ชายที่ได้เพ่ิมขึ้นย่างรวดเร็วใน
ประเทศแคนาดา สามารถสรุปประเด็นที่ได้ดังนี้ ประการแรกคือ การเปลี่ยนแปลงสถานะและอัตลักษณ์ของ
ผู้ชายที่อันเป็นผลมาจากการลงทุนทางเศรษฐกิจในการศัลยกรรมความงาม ให้มีรูปร่างหน้าตาตามที่สังคมให้
คุณค่าประการที่สองการท าศัลยกรรมความงามถือภาพตัวแทนของการต่อสู้ทางสังคมระหว่างเพศ เนื่องจาก
เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ชายให้หันมาบริโภคในเรื่องของความงาม ซึ่งแต่เดิมมีเฉพาะในกลุ่มผู้หญิง
เท่านั้นที่สนใจทางด้านดังกล่าว ประการที่สามผู้ชายที่ท าศัลยกรรมความงามในประเทศแคนาดายังถูกมองว่า
เป็นตัวประหลาดของสังคม ประการที่สี่การท าศัลยกรรมความงามส าหรับผู้ชายนั้นถือว่าเป็นเทคนิคแบบใหม่ที่
แต่เดิมได้มีการท าเฉพาะในกลุ่มของผู้หญิงเพียงเท่านั้น  ประการสุดท้ายการวิเคราะห์การท าศัลยกรรมความ
งามของชาวแคนาดานั้น แสดงให้เห็นการควบคุมทางสังคมในรูปแบบของการปฏิบัติผ่านทางร่างกาย ที่ได้ต่อสู้
กับอัตลักษณ์ของตนเอง และถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่เก่ียวข้องกับอ านาจในการควบคุมเพศสภาพ 

จากงานวิจัยข้างต้นประเด็นที่น่าสังเกตคือ การก าหนดรูปแบบความเป็นชายจากสังคมส่งผลให้ผู้ชาย
หันมาท าศัลยกรรมความงามกันมากขึ้น รวมทั้งการท าศัลยกรรมความงามในกลุ่มผู้ชายนั้นยังสามารถสร้างทุน
ให้แก่ร่างกายเพ่ือเปลี่ยนไปเป็นทุนทางเศรษฐกิจ โดยใช้หน้าตาในการประกอบอาชีพ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การท าศัลยกรรมความงามในกลุ่มผู้ชายของในประเทศไทย พีรพัฒน์ ค าป๊ก (2555) ได้ศึกษาพฤติกรรมของ
ผู้ชายวัยท างานใน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ต่อการท าศัลยกรรมความงาม โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 200 ตัวอย่าง สอบถามกลุ่มผู้ชายที่เคยผ่านการ
ท าศัลยกรรมเสริมความงาม อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป  ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่มีอายุ 20 – 30 ปี  
ข้อค้นพบด้านพฤติกรรมพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยท าศัลยกรมเสริมความงาม ด้วยวิธีฉีดสารอ่ืน ๆ 
ได้แก่ ฉีดสารโบท๊อก หน้าผาก รอบตีนกา รองลงมาคือการศัลยกรรมเสริมความงามด้วยวิธีผ่าตัด ได้แก่ การ
เสริมจมูก/ตัดปีกจมูก เป้าหมายหลักของการโดยรวมในการตัดสินใจท าศัลยกรรมเสริมความงาม เพื่อให้รูปร่าง
หน้าตาดีขึ้น และวัตถุประสงค์ในการท าศัลยกรรมความงามคือ เสริมบุคลิกภาพ เสริมความม่ันใจ  
 ข้อจ ากัดงานวิจัยของ พีรพัฒน์ ค าป๊ก เป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่ได้ขาดการวิเคราะห์มิติเชิงสังคม
วัฒนธรรม ท าให้เราได้ทราบเพียงข้อค้นพบแต่ขาดถึงบริบทแวดล้อมอ่ืนๆ ที่ส่งผลให้ผู้ชายตัดสินใจ
ท าศัลยกรรมความงาม รวมทั้งขาดการวิเคราะห์มิติเพศสภาพ (Gender) และจากการทบทวนงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องในข้างต้น พบว่ายังค่อนข้างขาดงานที่เกี่ยวกับการสร้างร่างกายในผู้ชาย โดยเฉพาะการท าศัลยกรรม
ความงาม ซึ่งงานวิจัยส่วนใหญ่ศึกษาในผู้หญิงเท่านั้น ในขณะที่ความนิยมการท าศัลยกรรมของผู้ชายเพ่ิมสูงขึ้น
ในปัจจุบัน 
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บทส่งท้าย: ความงาม และร่างกายในมุมมองทางสังคมศาสตร์  
ในทางสังคมศาสตร์ร่างกาย มิได้เป็นเพียงวัตถุทางชีววิทยาที่ไร้เดียงสา ตรงไปตรงมา และเป็น

เครื่องมือของเจ้าของในการด าเนินชีวิตประจ าวันเท่านั้น หากแต่เป็นพ้ืนที่การแสดงออก การควบคุม และการ
ต่อรองของอ านาจ มิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault) และรูดอฟกี้ รูดอฟกี้ (Rudofsky) ให้ความส าคัญกับ
อ านาจและอิทธิพลของสังคมในการหล่อหลอมกล่อมเกลา (socialized) เรือนร่างของปัจเจกบุคคลให้
กลายเป็น “เรือนร่างทางสังคม (Social Body)”กล่าวคือร่างกายของปัจเจกถูกควบคุมและประกอบสร้าง
ความหมายจากสังคมผ่านค่านิยม วัฒนธรรม และบรรทัดฐานต่างๆ ส าหรับสังคมปัจจุบัน สิ่งที่ได้รับการให้
คุณค่ามากคือการสร้างและดูแลร่างกายให้แข็งแรงดูดีสวย หล่อ และอ่อนเยาว์ ซึ่งถูกต้องย้ าผ่านสื่อต่างๆ 
รวมถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนความงามให้เป็นปัญหาทางการแพทย์ และปลูกฝัง
ความเข้าใจที่ว่าแพทย์สามารถเปลี่ยนร่างกายให้สวยงามตามที่ต้องการได้ (นพพร ประชากุล , 2554; สายพิณ 
ศุพุธรมงคล และคณะ, 2541; จุฬารัต ยุกตะนันทน์ , 2558) Chris Shilling (1996) ได้อธิบายว่าการใช้
เทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่ในการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของมนุษย์ผ่านการศัลยกรรมสะท้อนสังคมที่ให้
คุณค่าความเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดกาล และเห็นว่าความชราภาพของร่างกายเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ โดยความ
งามทางร่างกายสามารถจัดการ และเข้าถึงได้ด้วยกระบวนการแพทย์ดังในวาทกรรม “สวยด้วยมือแพทย์” ที่มี
อ านาจในการครอบง าทางความคิดของกลุ่มผู้บริโภค  

แม้จะให้ความส าคัญต่ออ านาจครอบง าที่สังคมมีต่อปัจเจก ฟูโกต์ยังแสดงให้เห็นด้วยว่าปัจเจกบุคคล 
ไม่ได้ยอมรับการครอบง าจากสังคมอย่างสมบูรณ์แต่ยังสามารถท้าทายชีวอ านาจจากรัฐสมัยใหม่และระบบทุน
นิยม เพ่ือน าไปสู่อ านาจอิสรภาพในการปกครองตนขององค์ประธานและการแสดงบทบาทของผู้กระท าในการ
เข้าถึงแรงปรารถนาของตน (สายพิณ ศุพุธรมงคล และคณะ , 2541; จุฬารัต ผดุงชีวิต , 2558) ดังนั้นการ
ท าศัลยกรรมความงามนั้นไม่ได้หมายความถึงร่างกายเป็นผู้ถูกกระท าเสมอไป อย่างที่ฟูโกต์ได้ข้อค้นพบใหม่
จากงานของตนที่ว่าที่ว่าร่างกายของปัจเจกนั้นสามารถเป็นผู้กระท าการเองได้ โดยใช้ร่างกายในการต่อสู้ขัดขืน
ต่อโครงสร้างของสังคม แสดงให้เห็นว่าร่างกายสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างอ านาจ และควบคุม
การปฏิสัมพันธ์ของผู้คนรอบข้างได้ 

ส าหรับปิแอร์ บูร์ดิเยอ (Pierre Bourdieu) ได้มีแนวทางในการศึกษาร่างกาย ในมิติของสังคมทุนนิยม
โดยได้เสนอถึงทฤษฎีเกี่ยวกับการผลิตซ้ าทางสังคม กล่าวคือ สังคมในแต่ละยุคสมัยได้มีการให้ความหมายทาง
สังคม (Social Meaning) แก่ร่างกายไม่เหมือนกัน ในด้านหนึ่งของสังคมให้ความส าคัญต่อรูปร่างหน้าตา ซึ่งบูร์
ดิเยอได้มองร่างกายในฐานะแหล่งบรรจุคุณค่าทางสัญลักษณ์ ที่ประกอบด้วยการสร้างทุนทางกายภาพ และ
การแปรรูปทุนทางกายภาพ ทั้งนี้ทุนทางกายภาพมักจะถูกเปลี่ยนไปเป็นทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรม 
และทุนทางสังคม ซึ่งบูร์ดิเยอเน้นไปที่กระบวนการท าให้ร่างกายกลายเป็นสินค้า (Commodification) 
นอกจากนั้นได้ ยังหมายถึงวิธีการใช้ร่างกายกลายเป็นรูปแบบหนึ่งของทุนทางกายภาพ ซึ่งหมายถึงว่าร่างกาย
เป็นเจ้าของอ านาจ สถานภาพ หรือรูปแบบทางสัญลักษณ์ที่ได้เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะน าไปสู่การสะสมทรัพยากร
ต่างๆ (กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หินวิมาน, 2551; สายพิณ ศุพุธรมงคล และคณะ, 2541)   
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คุณค่าทางสัญลักษณ์ตามทัศนะของบูร์ดิเยอหมายถึง คุณสมบัติที่ต้องอาศัยการตีความโดยสมาชิกใน
สังคมที่มีกระบวนการการรับรู้และประเมินค่าชุดเดียวกันถึงจะสามารถก่อผลหรือมีมูลค่าได้ คุณค่าทาง
สัญลักษณ์ได้มีความเก่ียวโยงกับทุนทางวัฒนธรรม อันเนื่องจากได้มีการลงทุนทางวัฒนธรรมที่ได้รับการปลูกฝัง
เข้าไปในตัวของปัจเจกบุคคลผ่านกระบวนการหล่อหลอมทางสังคม หลังจากนั้นได้ประกอบสร้างกลายเป็นการ
รับรู้และคุณค่าต่อคนในสังคม โดยจะเอ้ือให้เกิดคุณค่าทางสัญลักษณ์อีกต่อหนึ่งด้วย เช่น การมีรสนิยมดี การมี
ความรู้ จะส่งเสริมให้บุคคลมีเกียรติ ศักดิ์ศรี และสุดท้ายสามารถน าไปเป็นทุนทางเศรษฐกิจได้ (ชนิดา เสงี่ยม
ไพศาลสุข, 2550) ซึ่งร่างกายบางแบบถูกท าให้เชื่อว่ามีคุณค่าเชิงสัญลักษณ์มากกว่าร่างกายแบบอ่ืนๆ ซึ่ง
คุณค่าทางสัญลักษณ์นี้ผูกติดอยู่กับรูปร่างที่มีความพิเศษ ที่แสดงนัยยะถึงความเป็นตัวตนและเป็นหนทางที่ท า
ให้ร่างกายเป็นพ้ืนที่ของการดิ้นรนเพ่ือสร้างให้ตนเองดูพิเศษ และความพิเศษนี่ เองที่จะท า ให้ก้าวเข้าสู่กลุ่ม
หลักที่นิยามร่างกายตัวเองว่าดีกว่า เหนือกว่าหรือเป็นร่างกาย/รูปร่างที่มีคุณค่า (Hancock et al., 2000 อ้าง
ในพัชรีพรรณ ระหว่างบ้าน, 2553)  

ในสังคมปัจจุบันได้ให้คุณค่าถึงรูปร่าง และหน้าตาที่ดูดี จึงท าให้ผู้ชายในสังคมขาดความมั่นใจ ในการ
ด าเนินชีวิตจึงก่อให้เกิดการลงทุนทางกายภาพคือการท าศัลยกรรมความงามเพ่ือให้ตนเองมีใบหน้า และรูปร่าง
ที่ทันสมัยตามที่สังคมได้ให้คุณค่าถึง รวมทั้งเพ่ือดึงดูความสนใจและก้าวเข้าสู่สังคมที่ดีกว่า ไม่ว่าจะเป็น
เครือข่ายทางเศรษฐกิจ หรือสังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้น ามาสู่ รายได้และอาชีพด้วยเช่นกัน (Rosemary and 
Kimberley, 2009) รวมทั้งสังคมในปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจงานบริการ (Service Economy) ที่
ลักษณะทางกายภาพของปัจเจกมีส่วนส าคัญในการเข้าถึงอาชีพ เนื่องด้วยลักษณะทางภาพได้ส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และสามารถสร้างทัศนะเชิงบวกต่อสินค้านั้น ๆ ด้วย (Sikder, 2015) ดังนั้น
แนวคิดของบูร์ดิเยอได้ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของร่างกายที่ก่อให้เกิดความแตกต่างและความไม่เท่าเทียมกันใน
สังคม ซึ่งการให้คุณต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ทางสังคม ที่จะให้คุณค่ากับชุด
ความรู้นั้นๆ 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าปัจเจกสามารถมีความคิดในการสร้างสรรค์เรือนร่างของตนเองได้ เพียงแต่
ความคิดและการสร้างสรรค์นั้นได้ยึดอยู่กับบรรทัดฐาน ค่านิยม และวาทกรรมความเป็นชายที่สังคมได้สร้างขึ้น 
ดังนั้นท าให้เราเห็นได้ว่าร่างกายของปัจเจกได้ถูกสังคมประกอบสร้างทางสังคมอย่างแยบยล ดังที่บัตเลอร์ 
(Butler, 1993 อ้างใน รัชพล แย้มกลีบ, 2560) ได้กล่าวว่า การประกอบสร้างไม่ได้มีผลเฉพาะเพศสภาวะ 
(gender) แบบที่แยกขาดออกจากเพศ (sex) แต่ร่างกายที่มีเพศ (sexed body) เองก็เป็นผลจากการประกอบ
สร้างของวาทกรรมด้วย 

จากการทบทวนงานวิจัยในข้างต้นท าให้เห็นเพียงภาพของความเป็นชาย ที่ อิทธิพลของสังคมและ
วัฒนธรรมได้เป็นตัวก าหนดบทบาทของผู้กระท าที่เป็นวาทกรรมหลักของสังคม รวมทั้งยังขาดการศึกษาถึงการ
ฟังเสียงของผู้ชายที่ท าศัลกรรมความงามท่ีเป็นผู้ถูกกระท าการโดยสังคมดังนั้นการวิจัยในเรื่อง “เป็นผู้ชาย อย่า
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หยุดหล่อ”: การพิจารณาเรือนร่างและสังคม ผ่านตัวตนในเรื่องเล่าของชายศัลยกรรมความงาม 6ผู้วิจัยจะ
น าเสนอมิติทางสังคมวัฒนธรรมของการใช้บริการทางการแพทย์อย่างการท าศัลยกรรมเพ่ือปรับแต่งรูปลักษณะ 
จากการศึกษาถึงเรื่องเล่าและการสร้างตัวตนของผู้ชายที่ท าศัลยกรรมความงาม ซึ่งทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของ
การท าความเข้าใจสังคมไทยในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 
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KatheyLoa: Transgender Transsexuality Trans-border  

and Risk of Sexual Health 
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บทคัดย่อ 

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ท าให้เกิดการหลั่งไหลเข้ามาของแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะแรงงานจาก
ประเทศลาว ซึ่งประกอบไปด้วยแรงงานหญิง ชาย และกลุ่มหลากหลายทางเพศ หนึ่งในนั้นคือกะเทยลาว 
ซึ่งอัตลักษณ์ของพวกเธอได้รับอิทธิพลจากภาพตัวแทนต่างๆ และถูกประกอบสร้างความหมายที่มาจากทั้งฝั่ง
ลาวและไทย ไม่ว่าจะเป็น “พลเมืองลาวที่ว่านอนสอนง่าย” “ผู้หญิงลาวที่อยู่ในกรอบจารีต” “ความเป็นลาวที่
ด้อยกว่าไทย” “แรงงานลาวที่ก่อปัญหาอาชญากรรมและปัญหาทางเพศ” และความหมายอ่ืนๆ ซึ่งในบริบท
ของพ้ืนที่ชายแดนที่มีการปะทะประสานของวัฒนธรรมและความหมายต่างๆมากมายนั้น กลุ่มกะเทยลาวที่มี
ประสบการณ์ข้ามแดนเหล่านี้ได้มีการตอบโต้และเลือกหยิบบางความหมายขึ้นมาประกอบสร้างเป็นอัตลักษณ์
ที่แสดงถึงความเป็นเพศภาวะและเพศวิถีซึ่งอาจจะน ามาสู่ความเสี่ยงต่อสุขภาวะทางเพศ การศึกษาครั้งนี้
ต้องการศึกษาถึงความลื่นไหลของอัตลักษณ์ทางเพศภาวะและเพศวิถีของกะเทยลาว ภายใต้บริบทการข้าม
พรมแดนทางวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับภาพตัวแทนความเป็นลาวและผลของความลื่นไหลดังกล่าวต่อความเสี่ยง
ด้านสุขภาวะทางเพศ โดยการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้กรอบมโนทัศน์เรื่องอัตลักษณ์ (Identity) ทฤษฎีเควียร์ (Queer 
theory) แนวคิดวัฒนธรรมข้ามพรมแดน (Transnationalism) และ แนวคิดสตรีนิยมและหลังอาณานิคม 
(Feminism and Post-colonialism) ในการท าความเข้าใจการประกอบสร้างอัตลักษณ์ ความลื่นไหลของเพศ
ภาวะ เพศวิถี และความเสี่ยงต่อสุขภาวะทางเพศที่เกิดขึ้น โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มกับ
กะเทยลาวที่เคยข้ามมาท างานที่ประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีประเทศไทยและแขวงจ าปาสัก สปป.
ลาว จ านวน 30 คน ในส่วนของข้อค้นพบผู้วิจัยยังอยู่ระหว่างการศึกษา 

 
ค าส าคัญ : การข้ามเพศ เพศภาวะ เพศวิถี ข้ามพรมแดน อัตลักษณ์ สุขภาวะทางเพศ 

 
Abstract 

The entry into the ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) that brought about the 
influx of migrants, especially Laos workers. It consists of male, female and LGBT, one of 
them is Kathey Loa. Their identities are influenced by the images and meaning construction 
of both Lao and Thai, whether they are "Lao citizens of harmony." "Lao women in a 
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conservative frame." “Lao inferior to Thai" "Lao laborers cause crime and sexual problems" 
and other meanings. In the context of the border area, articulationof cultures and meanings. 
Kathey Loa have responded and chose some of the meanings that construction the identity 
of gender and sexuality, this may to sexual health risks. This study aims to investigate the 
fluidity of gender and sexuality identity of Kathey Loa under the context of cultural cross-
border interaction with Lao representations and the effects of such fluidity on sexual health 
risks. This study uses the conceptual framework of identity, Queer theory, Transnationalism 
and Feminism and Post-colonialism for understanding the Identity construction, fluidity of 
gender and sexuality and risk of sexual health. Using in-depth interviews and group 
discussion with Kathey Lao who had crossed over to work in Thailand in UbonRatchathani, 
Thailand and Champasak, Lao PDR, 30 persons. The finding are still under study. 
 
Keyword: Transgender, gender, sexuality, trans-border, Identity, sexual health. 

 
 

บทน า 
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY: AEC) ของประเทศไทย

ได้ก่อให้เกิดการหลั่งไหลของการลงทุนด้านต่างๆมาสู่ประเทศไทยมากขึ้น รวมไปถึงก่อให้เกิดการเคลื่อนย้าย
แรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาท างานในประเทศไทยมากขึ้น โดยสมเกียรติ (2555) ได้ประมาณว่าในปี 
2553 มีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาท างานในไทยเป็นจ านวนถึง 1.35 ล้านคน โดยมีจ านวน 1.18 
ล้านคนที่มาจากกลุ่มประเทศอาเซียน ส่วนใหญ่ได้แก่กัมพูชา ลาว และพม่า ซึ่งส่วนมากเข้ามาท างานเป็น
กรรมกรและแรงงานรับใช้ในบ้าน และจากการส ารวจของส านักปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ในปี 2557 (อ้างในอมรา, 2558) พบว่าแรงงานจากประเทศอาเซียนที่เข้ามาท างานในประเทศไทยนั้น
เป็นแรงงานจากประเทศลาวจ านวนทั้งสิ้น 110,854 คน โดยมีการย้ายถิ่นในลักษณะ 2 ลักษณะคือแรงงานไร้
ฝีมือที่เข้ามาท างานในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่มห่มและสิ่งทอ อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์  ประมง ก่อสร้าง และ
เกษตรกรรม กับอีกลักษณะหนึ่งคือแรงงานกึ่งฝีมือและไร้ฝีมือที่เข้ามาท างานในกิจการประมง ก่อสร้าง ธุรกิจ
การค้าย่อย และการบริการ ซึ่งในการย้ายถิ่นของแรงงานลาวเข้ามาสู่ประเทศไทยนั้นย่อมประกอบไปด้วย
แรงงานที่เป็นเพศหญิง เพศชาย และกลุ่มหลากหลายทางเพศ โดยในส่วนของแรงงานผู้มีความหลากหลายทาง
เพศซึ่งหนึ่งในนั้นคือกลุ่ม “กะเทย” พบว่า อัตลักษณ์ของพวกเธอนั้นได้รับอิทธิพลจากภาพตัวแทนต่างๆที่ถูก
ประกอบสร้างขึ้นมาจากหลายด้านและบางครั้งยังมีความย้อนแย้งกันเองอีกด้วย โดยการประกอบสร้างภาพ
ตัวแทนของพวกเธอนั้นมาจากทั้งอิทธิพลของสื่อ/ชุมชน/รัฐ จากฝั่งลาวที่พวกเธอมา และยังมาจากการสร้าง
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วาทกรรมและให้ความหมายผ่านสื่อ/ชุมชน/รัฐ จากฝั่งไทย ภายใต้บริบทของความเป็นพ้ืนที่ชายแดนที่มีการ
ข้ามไปมาของวัฒนธรรมและความคิดความเชื่อต่างๆ อีกด้วย 

ในส่วนของภาพตัวแทนความเป็นลาวที่ถูกประกอบสร้างข้ึนมาอย่างหลากหลายนั้น ภาพตัวแทนแรกที่
พบได้แก่ภาพตัวแทนของความเป็น “ชาติพันธุ์ลาว” ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยภาครัฐของ สปป.ลาว ภาพตัวแทน
ดังกล่าวสะท้อนได้จากงานศึกษาของปณิตา (2557) ที่ได้ศึกษาภาพตัวแทนของความเป็นชาติพันธุ์ลาวผ่าน
พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์ ใน สปป.ลาว ซึ่งในงานศึกษาดังกล่าวพบว่าภาพตัวแทนความเป็นคนลาวที่ถูกน าเสนอผ่าน
พิพิภัณฑ์ชาติพันธุ์ต่างๆ ซี่งเป็นการน าเสนอในนามของภาครัฐของ สปป.ลาว ได้น าเสนอภาพของความเป็น
ลาวนั้นประกอบขึ้นมาจากกลุ่มคนที่มีความหลากหลาย ทั้งจากชนกลุ่มน้อย กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ และกลุ่มคน
ลาวที่เป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศแต่บนความหลากหลายนั้นทั้งภาครัฐและสังคมลาวต่างก็มองเห็นและ
ยอมรับความหลากหลายที่มีนั้นด้วยการสร้างส านึกความเป็นพลเมืองลาวร่วมกันหากแต่ในท่ามกลางการสร้าง
ส านึกร่วมนั้นวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆก็ถูกท าให้เชื่องและแยกออกจากเรื่องของการเมืองไปด้วย และ
ในขณะเดียวกันทางภาครัฐเองก็ผลิตซ้ าภาพของชนเผ่าอย่างที่รัฐต้องการให้เป็นคือ ว่านอนสอนง่าย ใช้ชีวิต
ใกล้ชิดธรรมชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขปราศจากความขัดแย้ง ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้คือภาพตัวแทนแรกของ
ความเป็นคนลาวในฐานะที่เป็น “พลเมืองลาวที่ว่านอนสอนง่าย” 

ภาพตัวแทนถัดมาของความเป็นลาวได้แก่ ภาพตัวแทนของความเป็น “ผู้หญิงลาว” ที่ถูกสร้างขึ้นมา
ผ่านสื่อต่างๆ ของสังคมลาว โดยภาพตัวแทนดังกล่าวสะท้อนได้จากงานศึกษาของดวงเดือน (2557) ที่ได้ศึกษา
ภาพตัวแทนความเป็นผู้หญิงลาวผ่านงานวรรณกรรม ซึ่งจากงานศึกษาดังกล่าวพบว่าภาพตัวแทนของความ
เป็นผู้หญิงลาวที่ได้น าเสนอผ่านวรรณกรรมนั้น ได้น าเสนอภาพของความเป็นผู้หญิงที่มีความซื่อสัตย์ กล้าหาญ 
และเป็นผู้รักษาจารีตประเพณีของวัฒนธรรมลาว หากแต่ในการน าเสนอภาพของผู้หญิงดังกล่าวนั้นในเวลา
เดียวกันก็เป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของผู้หญิงในสังคมลาว พร้อมๆกับบทบาทของผู้หญิงที่ค่อยๆลดลงไปทั้ง
ในงานวรรณกรรมและในประวัติศาสตร์สังคมลาวที่ผ่านมาด้วย ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้คือภาพตัวแทนของความ
เป็นผู้หญิงลาวในฐานะที่เป็น “ผู้หญิงลาวที่อยู่ในกรอบประเพณี” 

ในขณะที่ภาพตัวแทนของความเป็นคนลาวและผู้หญิงลาวที่ถูกสร้างขึ้นมาผ่านสื่อ/ชุมชน/ภาครัฐของ
ฝั่งลาวนั้นเป็นภาพตัวแทนของ “พลเมืองลาวที่ว่านอนสอนง่าย” และ “ผู้หญิงลาวที่อยู่ในกรอบประเพณี” แต่
ในส่วนของภาพตัวแทนความเป็นคนลาวที่ถูกสร้างขึ้นมาผ่านสื่อ/ชุมชน/ภาครัฐของฝั่งไทยกลับเป็นภาพในอีก
ลักษณะหนึ่ง สะท้อนได้จากงานศึกษาของสุกัญญา (2548) ซึ่งเป็นงานศึกษาเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่
สะท้อนมุมมองของผู้ปกครองไทยกับค าว่า “ลาว” ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นช่วง พ.ศ. 2325 – 2453 ที่
พบว่ามุมมองของผู้ปกครองไทยนั้นมองว่าคนลาวมีความด้อยกว่าตนเองในทุกด้าน และมุมมองดังกล่าวยังคง
อยู่ในกลุ่มผู้ปกครองไทยหลังจากนั้นมาจนถึงปัจจุบันอีกด้วย และนอกจากภาพตัวแทนของ “ความเป็นลาวที่
ด้อยกว่าไทย” ซึ่งเป็นภาพตัวแทนที่คนไทยมองลาวมาอย่างยาวนานแล้ว ในบริบทของพ้ืนที่ชายแดนไทยลาว
ยังมองคนลาวในพ้ืนที่ว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาในชุมชนและสังคมอีกด้วย สะท้อนได้จากการศึกษาของ 
International Women’s Rights Action Watch Asia Pacific (2009) ที่ได้ศึกษาแรงงานหญิงลาวที่ เป็น
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แรงงานรับจ้างระดับล่างและท างานขายบริการทางเพศในเขตจังหวัดบริเวณชายแดนไทย ผ่านปัญหาสุขภาพ
ทางเพศ อนามัยเจริญพันธุ์ และ HIV โดยที่แรงงานข้ามชาติลาวนั้นอยู่ในประเทศไทยมีถึง 200 ,000 คน ซึ่ง
รวมทั้งคนที่ข้ึนทะเบียนและไม่ขึ้นทะเบียน โดยเป็นผู้หญิงถึง 55% และอยู่ในช่วงวัยระหว่าง 17-25 ปี และยัง
พบว่าแรงงานชายลาวที่มีเพศสัมพันธ์ไม่นิยมใส่ถุงยางอนามัย ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึ ง
ภาพตัวแทนที่คนไทยมองความเป็นคนลาวในพ้ืนที่ชายแดนว่าเป็น “แรงงานลาวที่ก่อปัญหาอาชญากรรมและ
ปัญหาทางเพศ” 

นั่นคือภาพตัวแทนของความเป็นคนลาวต่างๆที่ถูกประกอบสร้างขึ้นมาอย่างหลากหลายและบางอย่าง
ยังย้อนแย้งกันเองอีกด้วยซึ่งภาพตัวแทนดังกล่าวได้ถูกประกอบสร้างขึ้นมาทั้ งจากทางสื่อ/ชุมชน/ภาครัฐ จาก
ฝั่งไทยและลาว แต่ในส่วนของกะเทยลาวที่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่ชายแดนไทยลาวนั้นได้ถูกให้ภาพตัวแทนของพวก
เธอเหล่านั้นไว้อย่างไร ซึ่งที่ผ่านมาแม้จะยังไม่มีการศึกษาภาพตัวแทนของกลุ่มกะเทยลายในพ้ืนที่ชายแดนไทย
ลาวก็จริง แต่ได้มีงานศึกษาถึงกลุ่มชายรักชายทั้งในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง ดังเช่นงานศึกษาของ 
Guadamuz และคณะ (2011) Yu และคณะ (2013) และ Guadamuzและคณะ (2013) ซึ่งได้ศึกษาปัจจัย
เสี่ยงในกลุ่มชายรักชายในประเทศไทย ประเทศจีน และประเทศสหรัฐอเมริกาได้พบว่าปัจจัยเสี่ยงของการติด
เชื้อ HIV ประกอบด้วยการเป็นโรคซึมเศร้า การใช้สารเสพติด การมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน การประสบกับ
ความรุนแรงทางเพศและทางกาย การพยายามฆ่าตัวตาย และการขายบริการทางเพศ หรือจากงานศึกษาของ 
Hardon, Idrus, และ Hymans (2013) ในกลุ่มชายรักชายประเทศอินโดนีเซียที่พบว่าปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
ท าให้ MSM จึงเลือกที่จะต้องปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV และบางครั้งก็ไม่มีอ านาจในการ
ต่อรองกับลูกค้าเพ่ือที่จะป้องกันตัวเอง ซึ่งจากงานศึกษาเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นภาพของกลุ่มชายรักชายใน
พ้ืนที่ชายแดนทั้งในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงว่าเป็น “กลุ่มเสี่ยงต่อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
และการขายบริการทางเพศ” 

เมื่อกลับมามองในประเด็นอัตลักษณ์และการนิยามตัวเองของกลุ่มกะเทยลาวในบริเวณชายแดนไทย
ลาว จึงพบว่าพวกเธอได้ถูกสร้างภาพตัวแทนต่างๆไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น “พลเมืองลาวที่ว่านอนสอนง่าย” 
“ผู้หญิงลาวที่อยู่ในกรอบจารีต” “ความเป็นลาวที่ด้อยกว่าไทย” “แรงงานลาวที่ก่อปัญหาอาชญากรรมและ
ปัญหาทางเพศ” รวมไปถึง “กลุ่มเสี่ยงต่อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการขายบริการทางเพศ” 
จากภาพตัวแทนมากมายเหล่านี้พวกเธอได้มีการจัดการอัตลักษณ์ของตนเองอย่างไร และการจัดการอัตลักษณ์
ดังกล่าวได้น าไปสู่ความเสี่ยงต่อสุขภาวะทางเพศของพวกเธออย่างไร 

โดยในส่วนของกระบวนทัศน์ที่ใช้มองปัญหาความเสี่ยงต่อสุขภาวะของกลุ่มหลากหลายทางเพศใน
สังคมไทยนั้นที่ผ่านมาได้มีกระบวนทัศน์ในการมองคนกลุ่มนี้อย่างหลากหลาย ซึ่งนฤพนธ์ (2555) ได้สรุป
กระบวนทัศน์ที่ใช้ในการมองปัญหาเกย์และเพศที่สามในสังคมไทยไว้ 3 กระบวนทัศน์ด้วยกันนั่นคือ 

1) กระบวนทัศน์ปฎิฐานนิยม (Positivism) เป็นกระบวนทัศน์ที่มาจากแนวคิดการเบี่ยงเบน โดยเชื่อ
ว่าโฮโมเซ็กช่วล คือพฤติกรรมเบี่ยงเบน ปัญหาสังคม และบ่อนท าลายศีลธรรมอันดีงาม จะ
แก้ปัญหาได้ถ้าบุคคลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
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2) กระบวนทัศน์สัมพัทธนิยม (Relativism) เป็นกระบวนทัศน์อธิบายว่าวิถีชีวิตของเกย์คือ “ไลฟ์
สไตล์” เป็นแบบแผนทางวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยที่ถูกสังคมปิดกั้นและขาดสิทธิเสรีภาพ จะ
แก้ปัญหาได้ถ้าสังคมเปลี่ยนทัศนคติและหันมายอมรับคนกลุ่มนี้ 

3) กระบวนทัศน์เควียร์ (Queer) เป็นมุมมองที่พยายามก้าวข้ามการมองเพศแบบแก่นแท้ที่มีเพียง
สองเพศหรือ binary โดยการวิพากษ์หรือรื้อสร้างสิ่งที่เรียกว่าความรู้และความจริงเกี่ยวกับเพศ
ของมนุษย์ 

จะเห็นว่ากระบวนทัศน์ที่ใช้ในการมองกลุ่มคนหลากหลายทางเพศในสังคมไทยนั้นมีพัฒนาการที่
พยายามท าความเข้าใจกับความหลากหลายของความเป็นเพศในสังคมไทยมากข้ึน 

และนอกจากนี้แล้วยังมีงานศึกษาที่พยายามท าความเข้าใจความลื่นไหลในความเป็นเพศของคนกลุ่มนี้ 
ดังเช่นงานศึกษาของสิทธิพันธ์และคณะ (2551) ที่ได้ศึกษาความลื่นไหลของเพศภาวะและเพศวิถีของสาว
ประเภทสองในสังคมไทยโดยผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเพศภาวะและอัตลักษณ์ทางเพศภาวะของสาว
ประเภทสอง มีการเปลี่ยนแปลงลื่นไหลไปมาตามการรับรู้/เรียนรู้ตัวตนทางเพศ บริบทการท างาน สถานภาพ
และบทบาททางสังคม ความสัมพันธ์เชิงอ านาจ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ทางเพศในด้านการปรับแต่ง
ตัวตนและความลื่นไหลทางเพศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมาระหว่าง กะเทย สาวประเภทสอง และเกย์และ
นอกจากนี้เพศภาวะและเพศวิถีของสาวประเภทสองยังมีความซับซ้อนและความหลากหลายของรสนิยมทาง
เพศและคู่ความสัมพันธ์ของสาวประเภทสอง ที่ส่วนหนึ่งตระหนักถึงความเป็นผู้หญิงและมีเพศวิถีแบบผู้หญิง 
ขณะที่อีกส่วนหนึ่งกลับมีรสนิยมทางเพศและคู่ความสัมพันธ์ที่หลากหลายไม่ตายตัวอยู่กับเพียงผู้ชายเท่านั้น ซึ่ง
พฤติกรรมทางเพศข้ึนอยู่กับบริบทในการมีเพศสัมพันธ์แต่ละครั้งว่าเป็นไปเพ่ืออะไรและกับใคร 

อย่างไรก็ดีแม้จะมีความพยายามในการท าความเข้าใจกลุ่มเพศหลากหลายวิถีชีวิตที่ลื่นไหลต่อเพศ
ภาวะและเพศวิถี แต่คนกลุ่มนี้ก็ยังประสบกับปัญหาการใช้บริการสุขภาพ ดังเช่นงานศึกษาของสุไลพร (2550) 
ที่ได้ศึกษาปัญหาในระบบบริการสุขภาวะทางเพศของกลุ่มเพศที่สามซึ่งพบว่าคนกลุ่มนี้ประสบปัญหาในการเข้า
รับบริการดังนี้คือ 

1) ปัญหาที่เกิดจากระบบบริการสุขภาพทางเพศ ระบบบริการสุขภาพทางเพศยังไม่ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม
โดยเฉพาะในกลุ่มเพศที่สาม การไม่มีบริการให้ความรู้  ค าปรึกษา ขาดการส่งต่อข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ และไม่สามารถสร้างความเชื่อม่ันในการรักษาความลับ 

2) ปัญหาที่เกิดจากบุคลากรผู้ให้บริการด้านสุขภาวะทางเพศ ผู้ให้บริการยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และ
ความละเอียดอ่อนต่อเรื่องวิถีชีวิตทางเพศ และตัวตนทางเพศที่แตกต่างหลากหลายและลื่นไหลของ
บุคคล 

 
จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าในการเข้ามาท างานบริเวณพ้ืนที่ชายแดนไทยลาวนั้น กลุ่มกะเทยลาวเหล่านี้

จะมาพร้อมกับภาพตัวแทนหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นภาพตัวแทนความเป็นคนลาว/ผู้หญิงลาว ซึ่งเป็นภาพตัว
แทนที่ติดตัวมาจากทางฝั่งลาว รวมไปถึงภาพตัวแทนของความเป็นคนลาว/แรงงานลาว ที่ถูกนิยามโดยฝั่งไทย 
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และยังรวมไปถึงการเป็นกลุ่มเพศหลากหลายในพ้ืนที่ชายแดนซึ่งมักถูกให้ภาพที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาต่างๆ
อยู่แล้ว ซึ่งในภาพตัวแทนทั้งหลายเหล่านี้กลุ่มกะเทยลาวจะมีการประกอบสร้างเป็นอัตลักษณ์ของพวกเธอได้
อย่างไรภายใต้บริบทของความเป็นชายแดนที่มีการข้ามไปมาของชุดวัฒนธรรมความคิดต่างๆที่พวกเธอสามารถ
เลือกหยิบมาประกอบสร้างเป็นตัวตนของพวกเธอได้ และการแสดงอัตลักษณ์ความเป็นเพศของพวกเธอนั้นมี
ความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันอย่างไรกับอัตลักษณ์ของความเป็น “ผู้หญิงลาว” ภายใต้โครงสร้างสังคมชาย
เป็นใหญ่ของลาว และขณะเดียวกันภายใต้ความหลากหลายและลื่นไหลต่อการข้ามพรมแดนความเป็นเพศและ
วัฒนธรรมเหล่านี้ พวกเธอต้องประสบกับความเสี่ยงทางด้านสุขภาวะทางเพศอย่างไรในฐานะที่พวกเธอเป็น
กะเทยลาวที่เป็นแรงงานข้ามชาติ 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความลื่นไหลของอัตลักษณ์ความเป็นเพศภาวะและเพศวิถีของกะเทยลาว ภายใต้บริบทการ
ข้ามพรมแดนไทยลาว 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์ความเป็น “ผู้หญิงลาว” กับความลื่นไหลของการแสดงอัต
ลักษณ์ความเป็นเพศภาวะและเพศวิถีของกะเทยลาวที่เป็นแรงงานข้ามชาติ 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความลื่นไหลของการแสดงอัตลักษณ์ของความเป็นเพศภาวะและเพศ
วิถีของกะเทยลาวที่เป็นแรงงานข้ามชาติ กับความเสี่ยงทางด้านสุขภาวะทางเพศ 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

งานวิจัยชิ้นนี้จะใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสนใจข้อมูลเชิงอัตวิสัย ประสบการณ์ ประวัติส่วน
บุคคล เพื่อเข้าใจปรากฏการณ์นั้นๆ ซึ่งการวิจัยเชิงคุณภาพจะท าให้เข้าใจการประกอบสร้างอัตลักษณ์บนความ
ลื่นไหลของเพศภาวะและเพศวิถีของกะเทยลาวภายใต้บริบทพ้ืนที่ชายแดนรวมไปถึงเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงทางด้านสุขภาวะทางเพศแก่พวกเธอได้อีกด้วย 
 
พื้นที่การศึกษา 
 งานชิ้นนี้จะศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนไทยลาวที่จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย และแขวงจ าปาสัก 
สปป.ลาว เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ชายแดนที่มีการข้ามมาท างานของแรงงานลาวจ านวนมาก และความเป็นบริบท
ชองพ้ืนที่ชายแดนที่มีการข้ามไปมาของกลุ่มคนต่างวัฒนธรรมอยู่ตลอดเวลา ท าให้สามารถมองเห็นการข้าม
ของชุดความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างไปมาได้เช่นกัน 
 
ผู้ให้ข้อมูลและวิธีการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล 
 ผู้วิจัยจะท าการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลด้วยวิธีการแบบเจาะจง (purposive sampling recruitment 
method) ซึ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจะประกอบไปด้วย 2 กลุ่มคือ 1) กลุ่มกะเทยลาว มีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้คือ 1.1 
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เป็นแรงงานลาวที่เคยข้ามมาท างานในประเทศไทย 1.2 เป็นหรือเคยเป็นกะเทย 2) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญใน
พ้ืนที่ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้น าชุมชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องในประเด็นภาพตัวแทนกลุ่มชาติพันธ์
ลาวและผู้หญิงลาวในพ้ืนที่ สปป.ลาว และพ้ืนที่ชายแดน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบและแนวทางการสังเกตการณ์ 
 2. แนวการสัมภาษณ์เจาะลึก 

3. แนวค าถามปลายเปิด 
 4. อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ได้แก่ เครื่องบันทึกเสียง โทรศัพท์ และแบบจดบันทึก 
 5. ตัวนักวิจัย ที่เป็นเครื่องมือส าคัญในการได้ข้อมูลที่ตรงประเด็น 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม  
ท าการสังเกตแบบมีแบบแผนจดบันทึก โดยจะเข้าไปสังเกตการณ์ในพ้ืนที่ในประเด็นเรื่องรูปแบบการ

เดินทางเข้ามาท างานของกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการใช้ชีวิตของกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ ความคิดความเชื่อที
แสดงออก รูปแบบการสื่อสารทั้งภายในกลุ่มและภายนอกกลุ่มของกลุ่มเป้าหมายและชุมชนที่อยู่อาศัย รวมไป
ถึงสื่อต่างๆ ที่ปรากฏในพื้นที่และที่กลุ่มเป้าหมายรับข่าวสารข้อมูล 

 
การสัมภาษณ์เจาะลึก 
การสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่แรงงานกะเทยลาวที่มีลักษณะตามเกณฑ์ที่ก าหนด

ในประเด็นต่างๆตามวัตถุประสงค์ โดยการสัมภาษณ์จะเริ่มต้นโดยเข้าไปแนะน าตัวเองกับกลุ่มเป้าหมายว่า
ตัวเองเป็นใคร มาจากไหน ต้องการท าวิทยานิพนธ์และเก็บข้อมูลเรื่องอะไรตามวัตถุประสงค์ จากนั้นจึงจะขอ
สัมภาษณ์หรือนัดหมายเพ่ือท าการพูดคุยสัมภาษณ์ต่อไป โดยการสัมภาษณ์จะเป็นไปตามความสะดวกและ
ความสมัครใจของกลุ่มเป้าหมาย และจะใช้เวลาในการสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งประมาณ 30นาที– 1 ชั่วโมง โดยจะ
สร้างบรรยากาศการพูดคุยให้เป็นกันเองมากที่สุด ซึ่งจะนัดสัมภาษณ์คนละ 2 ครั้ง หรือจนกว่าจะได้ข้อมูลที่
ครบถ้วน  

 
การสัมภาษณ์ด้วยค าถามปลายเปิด (open-ended interview)  

 การสัมภาษณ์ด้วยค าถามปลายเปิด (open-ended interview) เป็นวิธีการเก็บข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญนั้นคือ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้น าชุมชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องในประเด็นภาพตัวแทนกลุ่มชาติพันธ์ลาวและ
ผู้หญิงลาวในพ้ืนที่ สปป.ลาว และพ้ืนที่ชายแดน โดยจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับบริบท ความเป็นไป ประสบการณ์ 
และความคิดความเชื่อที่เก่ียวกับแรงงานลาวข้ามชาติและความหลากหลายทางเพศในพ้ืนที่ชายแดน เป็นต้น 
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การวิเคราะห์ข้อมูลและจริยธรรมการวิจัย 
 ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้มาถอดเทปเพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ร่วมกับการสังเกตการณ์จากการ
แต่งตัว แต่งหน้า สีหน้า ท่าทาง การพูดจา ที่ละคน ๆ เพ่ือหาความเหมือนของข้อมูล และน ามาก าหนดทีม  
(theme) ข้อมูล ผ่านแนวคิดที่ใช้ศึกษา (อัตลักษณ์ ความหลากหลายทางเพศ แนวคิดวัฒนธรรมข้ามพรมแดน 
และแนวคิดหลังอาณานิคม) เพ่ือให้ได้ประเด็นหลักจากค าถามการวิจัย ซึ่งจะต้องน าไปจัดระเบียบข้อมูลขั้นต้น 
เพ่ือน าไปสู่การแสดงข้อมูลที่เป็นรูปธรรมผ่านชุดข้อมูลที่ถูกก าหนดไว้ โดยต้องเป็นข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์
ตามแนวคิดทฤษฎีที่ตอบค าถามการวิจัยและรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูลโดยใช้นามสมมติทั้งหมด 
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“เพศภาวะ เพศวิถี ประสบการณ์ชีวิตของกะเทยในคุก” 
(Lived Experiences, Gender and Sexuality of Katoey in Prison) 

 
จารุวรรณ คงยศ1 ปณิธี บราวน์2 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่อง “เพศภาวะ เพศวิถี ประสบการณ์ชีวิตของกะเทยในคุก” เป็นการศึกษากลุ่มที่มีความ
หลากหลายทางเพศ ซึ่งเรียกตนเองว่า กะเทย ภายใต้อิทธิพลของแนวคิดเรื่องเพศกระแสหลักท่ีส่งผลให้สังคมมี
การ ให้คุณค่ากับ “ความเป็นชาย” และ “ความเป็นหญิง” น าไปสู่ระบบความสัมพันธ์ทางเพศแบบคู่ตรงข้าม
ระหว่างชายและหญิง ว่าเป็นความปกติ ท าให้คนที่มีความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างเพศเดียวกัน กลายเป็น 
“ความผิดปกติ” “ความเบี่ยงเบน” หรือเป็น “คนชายขอบ” แม้ว่าในปัจจุบัน สังคมไทยจะเปิดกว้างมากขึ้น 
แต่ก็ดูเหมือนว่าพ้ืนที่ส าหรับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศก็ยังถูกจ ากัดอยู่ เช่น ถูกจ ากัดทางกฎหมาย 
ถูกจ ากัดทางอาชีพ ถูกจ ากัดจากครอบครัว เป็นต้น และเมื่อกะเทยเหล่านี้ต้องมาอยู่ในบริบทที่เรียกว่า “คุก” 
เนื่องจากการกระท าผิดกฎหมายบ้านเมืองกลายเป็น “อาชญากร” ถูกตีตราจากการถูกจองจ าในคุก แยกพวก
เธอออกไปจากสังคม ยิ่งสร้างตราประทับให้แก่พวกเธอทั้งหลาย หรือที่เรียกว่า “ความเป็นชายขอบซ้ าซ้อน” 
(Multiple Marginalities) คุกที่เต็มไปด้วยระเบียบวินัย กฎระเบียบที่เคร่งครัด ตายตัว บริหารจัดการด้วย
เวลาและพ้ืนที่ที่จ ากัด การควบคุม สอดส่อง จากผู้คุม ๒๔ ชั่วโมง พื้นที่ทางกายภาพที่ถูกสร้างไว้ส าหรับเพศ
หญิงและเพศชาย คือ ผู้หญิงก็จะคุมขังในทัณฑสถานหญิง ส่วนผู้ชายจะถูกคุมขังในเรือนจ าชาย แล้วกะเทยผู้มี
เพศสรีระเป็นชาย แต่มีอัตลักษณ์และการนิยมตัวตนว่า “ไม่ใช่ผู้ชาย” บางคนมีการเปลี่ยนแปลงตนเองให้มี
รูปลักษณ์เป็นผู้หญิงแล้วก็ตาม ก็จะถูกส่งไปจองจ า ณ คุกชาย จากบริบทเหล่านี้น าไปสู่การตั้งค าถามใน
การศึกษาครั้งนี้ว่า กะเทยในคุกเหล่านี้จะมีประสบการณ์การใช้ชีวิตภายในคุกชายอย่างไร การที่ต้องใช้ชีวิต
ร่วมกับผู้ต้องขังชายอ่ืนๆ มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ าวันภายในคุกหรือไม่ อย่างไร รวมถึงมุมมองเกี่ยวกับ
เพศภาวะและเพศวิถีของพวกเธอทั้งก่อนและหลังติดคุกเป็นอย่างไร การติดคุกจะส่งผลต่อเพศภาวะและเพศ
วิถีของกะเทยอย่างไร นอกจากนี้แล้วการที่กะเทยต้องมาอยู่ในคุก พวกเธอจะสามารถธ ารงเพศภาวะและเพศ
วิถีของตนได้อย่างไร จะมีการปรับตัว หาทางเลือก ทางออก ต่อรองกับการใช้ชีวิตภายในคุกอย่างไร  
 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาในเชิงคุณภาพ ซึ่งเก็บข้อมูลผ่านมุมมองและประสบการณ์จากผู้ถูก
ศึกษา โดยการเล่าประวัติชีวิต (Life History) ที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้ถูกศึกษา ประกอบการสัมภาษณ์แบบไม่

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิจัยสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวทิยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
E-mail: auiy25@hotmail.com 
2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ประจ าคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ E-
mail: spanitee@hotmail.com 
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เป็นทางการ (Informal Interview) และการสังเกตการณ์ (Observation) นอกจากนี้ยังใช้เทคนิคใช้การเข้าถึง
ข้อมูลด้วยวิธีการอ้างอิงต่อเนื่องแบบปากต่อปาก (Snowball sampling) พ้ืนที่ในการศึกษาเป็นเรือนจ าแห่ง
หนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการน าแนวคิดเพศภาวะ (Gender) และเพศวิถี (Sexuality) และความ
หลากหลายทางเพศ และแนวคิดสถาบันเบ็ดเสร็จ (Total Institution) กระบวนทัศน์เควียร์ (Queer) มาเป็น
กรอบในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การที่กะเทยต้องมาใช้ชีวิตในคุกชาย ไม่ได้ท าให้เพศภาวะและ
เพศวิถีของพวกเธอถูกกดทับไว้แต่อย่างใด กลับท าให้พวกเธอสามารถแสดงตัวตนของพวกเธอได้อย่างเต็มที่ 
คุกแม้จะมองว่าเป็นสถาบันเบ็ดเสร็จที่มีอ านาจในการควบคุมชีวิตของผู้ต้องขังก็ยังมีช่องทางให้พวกเธอได้
แสดงตัวตนเพศภาวะและเพศวิถีของพวกเธอ 
 
ค าส าคัญ: เพศภาวะ เพศวิถ ีความหลากหลายทางเพศ สถาบันเบ็ดเสร็จ  
 

Abstract 

The study on “Lived Experiences, Gender and Sexuality of Katoey in Prison” focuses 
on the transsexual group who called themselves as Katoey. Under the influence of 
mainstream perception on gender, society values masculinity and femininity. This leads to 
the relationship system that heterosexual relationship is the normal relationship, while the 
homosexual relationship is the abnormal, deviant behavior or being marginalized group. 
Although, presently Thai society more welcomes this relationship, the limitations are still 
present such as legal limitation, occupational limitation, family limitation. Especially, when 
this homosexuals enter prison context with illegal behavior and become “criminal.” 
Immediately stigmatized in prison, they are previously separated from society and then 
confront more stigma or called “multiple marginalities”. The prison is full of rule, regulation, 
limited time and space with 24 hours surveillance by wardens. The physical separation is by 
gender; female imprisons in female detention center, while male imprisons in male prison. 
The homosexuals who have men physical, but female identity and self defined as “not 
male” and in some case been changed their appearance to become female are sent to 
male prison. This context leads to the question of the study : how does these homosexual 
live in prison? while living with other male prisoners, does it effect their daily life in prison? 
How? Also what is their perception about gender and sexuality before and after being in 
prison? How does being in prison effect their gender and sexuality? Moreover, how they 
maintain their gender and sexuality? Last but not least, how they adjust, find solution and 
negotiation while living in prison?  
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This study is quality study, collecting data through perception and experience of 
target group. The informal interview and observation have conducted to gain the life history 
of target group. In the mean while, information is reached through snowball sampling 
technique from one prison in Bangkok. The concept of gender and sexuality, total institution, 
sexual diversities and queer theory are the framework of the study. The result shows that 
living in male prison does not suppress the homosexual’s gender and sexuality. In contrary, 
they can perfectly express their identity. Even in the prison where is the total institution 
which have total absolute authority to control prisoners’ life, the homosexual still have 
space to express their gender and sexuality.  

 
Keywords: Gender1 Sexuality2 Sexual Diversities3 Total Institution4 
 
 

บทน า 
ระบบคิดเกี่ยวกับเพศสภาพ (Gender) ที่ให้ความส าคัญกับการก าหนดสถานะทางเพศจากเพศสรีระ

(Sex)ที่ปรากฏหรือที่ติดตัวมาตั้งแต่ก าเนิด มีอิทธิพลให้สังคมแบ่งเพศเป็นสองขั้วชัดเจน  คือ ชายและหญิง 
สังคมคาดหวังให้บุคคลแสดงบทบาททางเพศ (Gender role) ที่สอดคล้องกับ เพศสรีระของตน นั่นคือ “ความ
เป็นหญิง” และ “ความเป็นชาย” กล่าวคือ หากบุคคลมีเพศสรีระเป็นหญิง สังคมก็คาดหวังให้แสดงบทบาท 
“ความเป็นหญิง” หากบุคคลมีเพศสรีระเป็นชาย สังคมก็คาดหวังให้แสดงบทบาททางเพศให้สอดคล้องกับ 
“ความเป็นชาย” รวมทั้งยังก าหนดคู่ความสัมพันธ์แบบชายและหญิง หรือรักต่างเพศ จนกลายเป็นวิถีเพศ
กระแสหลักในสังคมที่ให้คุณค่ากับระบบสัมพันธ์ทางเพศแบบคู่ตรงข้าม ระบบคิดเหล่านี้ได้ถูกหล่อหลอม จน
กลายเป็น ค่านิยม บรรทัดฐานที่ฝังรากลึกในสังคมไทย การมองเรื่องเพศและเพศวิถีดังที่กล่าวมา ส่งผลให้
ความหลากหลายของเพศวิถีในแบบอ่ืนๆ ที่แตกต่างไปจากเพศวิถีหลักที่สังคมให้คุณค่านั้นถูกมองว่าเป็น 
“ความผิดปกติ” เช่น การมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน หรือรักร่วมเพศท่ีมักถูกมองว่า เรื่องเพศในลักษณะนี้เป็น
แบบไม่ปกติ รวมทั้งผู้มีเพศวิถีหลากหลายยังถูกมองในเชิงลบว่าเป็นผู้ที่มี “ความเบี่ยงเบนทางเพศ” “ความ
ผิดปกติทางเพศ” นอกจากนี้เพศภาวะและเพศวิถียังถูกน าไปสัมพันธ์กับสถานภาพทางสังคมอ่ืนๆ (Social 
status) เช่น อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ชาติพันธ์ เพ่ือใช้ก าหนดต าแหน่งแห่งที่ทางสังคมของบุคคล กล่าวคือ 
นอกจากพวกเขาจะมีเพศวิถีที่ “เบี่ยงเบน” ไปจากเพศวิถีกระแสหลักที่สังคมคาดหวังแล้ว พวกเขายัง
ครอบครองต าแหน่งทางสังคมที่ถูกให้คุณค่าหรือประทับตราว่าเป็น “ความด้อย” “สิ่งที่ไม่พึงปรารถนา” อีก
ด้วย หรือที่เรียกว่า “ความเป็นชายขอบซ้ าซ้อน” (Multiple Marginalities) งานศึกษาชิ้นนี้สนใจศึกษากลุ่มผู้
มีเพศวิถีที่หลากหลายที่มีความเป็นชายขอบซ้ าซ้อนเช่นกัน ซึ่งก็คือกะเทยที่ต้องโทษและถูกคุมขังอยู่ในเรือนจ า 
หรือเรียกว่า “กะเทยในคุก” ผู้ซึ่งมีเพศภาวะและเพศวิถีไม่เป็นความคาดหวังของสังคม แล้วยังมีพฤติกรรมที่
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ละเมิดต่อกฎหมายของสังคม จนต้องถูกลงโทษด้วยการจ าคุก ซึ่งในทางสังคมวิทยา คุกถูกมองว่าเป็นสถาบัน
เบ็ดเสร็จ (Total Institution)ซึ่งตามค าจ ากัดความของ Goffman (1961, อ้างถึงใน สายพิณศุพุทธมงคล, 
2542, น.2) ได้นิยาม “สถาบันเบ็ดเสร็จ” (Total institution) ว่าเป็นสถาบันหนึ่งที่สังคมสร้างขึ้นมา มีการ
ก าหนดกรอบการประพฤติปฏิบัติให้แก่สมาชิกอย่างเข้มงวด สมาชิกจะถูกตัดขาดจากสังคมภายนอกและการ
ท ากิจกรรมต่างๆ จะด าเนินไปในสถานที่เดิมตลอดเวลาและตามตารางเวลาอย่างเข้มงวดภายใต้กฎระเบียบที่
เคร่งครัดและสมาชิกต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา ซึ่งคุกมีองค์ประกอบที่พิจารณาได้
ว่าเป็นสถาบันเบ็ดเสร็จ ทั้งในเชิงกายภาพ คุกเป็นพ้ืนที่ปิด ล้อมรอบไปด้วยก าแพงสี่เหลี่ยมสูง แน่นหนา เป็น
พ้ืนที่ “พิเศษ” ในแง่ที่ว่าเป็นพ้ืนที่ที่ถูกท าให้แยก ตัดขาดจากโลกภายนอก คือ การถูกตัดขาดจากครอบครัว 
ญาติมิตร ผู้คนทั่วไปหรือผู้ต้องขังไม่สามารถเข้าออกคุกได้อย่างอิสระตามต้องการ หากแต่มีการควบคุมการเข้า
ออกในพ้ืนที่แห่งนี้ ผู้ต้องขังจะไม่สามารถเดินจากแดนหนึ่งไปยังอีกแดนหนึ่งหรือจากตึกหนึ่งไปยังอีกตึกหนึ่งได้
ตามใจชอบ ในเชิงระเบียบกฎเกณฑ์ คุกมีระเบียบปฏิบัติที่เข้มงวด มีกิจวัตรประจ าวันที่ก าหนดเป็นตารางเวลา
ที่ชัดเจนตั้งแต่เวลาตื่นนอนในตอนเช้าไปจนถึงเวลาเข้านอนในตอนค่ า  กิจกรรมต่างๆ ภายในคุกได้ถูกก าหนด
และเป็นไปตามตารางเวลา ซึ่งผู้ต้องขังทุกคนต้องปฏิบัติเหมือนกันภายใต้ของการควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่
ตลอดเวลาคุกเป็นพ้ืนที่ที่อ านาจท างานอย่างเต็มที่ ภายใต้อ านาจที่ฟูโกต์เรียกว่า ชีวอ านาจ (Bio-power)หรือ 
อ านาจที่กระท าต่อร่างกาย พฤติกรรม ทัศนคติ และวิถีชีวิตของผู้คน เพ่ือให้ร่างกายกลายเป็นร่างกายที่เชื่อฟัง 
ว่านอนสอนง่าย มีประโยชน์ เพ่ือปลูกฝังประสิทธิภาพด้านการใช้งานและการสยบยอม โดยจะต้องลด
ความหมายเชิงสัญญะที่ผูกพันกับร่างกายออกให้เหลือน้อยที่สุด หรือแทบจะไม่มีเลย เพ่ือที่จะประกอบสร้าง
ร่างกายขึ้นมาใหม่ โดยอาศัย “กลไกระเบียบวินัย” โดยเข้าไปจัดการกับพื้นที่ และเวลาที่ต่อเนื่อง ยาวนาน จัด
ให้ร่างกายอยู่ในพ้ืนที่ที่แบ่งและมอบหมายให้ โดยมีการควบคุม สอดส่องพฤติกรรมอยู่ตลอดเวลา (สายพิณ  
ศุพุทธมงคล, 2542, น.6-11; ธีรยุทธ บุญมี, 2557, น.159-165; นพพร ประชากุล, 2558, น.24-31) 

นอกจากนี้การจัดแบ่งพ้ืนที่ในคุกยังมีความสอดคล้องกับระบบคิดเพศภาวะแบบคู่ตรงข้ามซึ่งเป็นวิธีคิด
เรื่องเพศแบบกระแสหลักของสังคม โดยแบ่งผู้ถูกคุมขังตามเพศสรีระ (Sex) คือ คุกหญิงส าหรับคุมขังผู้กระท า
ผิดที่เป็นผู้หญิง และคุกชายส าหรับคุมขังผู้กระท าผิดที่เป็นผู้ชาย ผู้ต้องขังที่เป็นกะเทย (ทั้งที่ยังไม่แปลงเพศ
และที่แปลงเพศแล้ว) ก็จะต้องถูกส่งตัวไปควบคุมในคุกชาย จึงน าไปสู่ค าถามของการศึกษาในครั้งนี้ ว่ากะเทย
ในคุกมีประสบการณ์การใช้ชีวิตภายในคุกอย่างไร การที่ต้องใช้ชีวิตร่วมกับผู้ต้องขังชายอ่ืนๆ มีผลกระทบต่อ
การใช้ชีวิตประจ าวันภายในคุกหรือไม่ อย่างไร รวมถึงมุมมองเกี่ยวกับเพศภาวะและเพศวิถีทั้งก่อนและหลังติด
คุกเป็นอย่างไร เช่น การนิยามตัวตน การแต่งกาย ประสบการณ์กับคนรัก การมีคนรัก และประสบการณ์ทาง
เพศ รวมทั้งการปรับตัวทางด้านเพศภาวะและเพศวิถีของกะเทยต่อการใช้ชีวิตประจ าวันในคุกเป็นอย่างไร พวก
เขาให้ความหมาย หาทางเลือก/ทางออก และต่อรองกับการใช้ชีวิตร่วมกับผู้ต้องขังอ่ืนๆ และต่อกฎเกณฑ์
ภายในคุกอย่างไร โดยกรอบแนวคิดในการศึกษานี้จะใช้แนวคิดเพศภาวะและเพศวิถี (Gender and 
Sexuality) โดยจะมุ่งเน้นสนใจในเรื่องวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิถีชีวิตทางเพศของกะเทยในคุก ความปรารถนาทาง
เพศ การแสดงออกทางเพศ จินตนาการเรื่องเพศ การมีเพศสัมพันธ์ ความคิดเกี่ยวกับคู่รัก และการให้
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ความหมายในเรื่องเพศของกะเทยในคุก และยังสนใจว่า ค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม และระเบียบกฎเกณฑ์
ต่างๆ ในเรื่องเพศ ที่กะเทยต้องเผชิญในขณะอยู่อาศัยในคุกนั้นมีส่วนหล่อหลอมเพศภาวะและเพศวิถีของพวก
เขาอย่างไร และกะเทยได้รับการปลูกฝังและถ่ายทอดแนวคิดเรื่องเพศมาอย่างไรบ้าง ในขณะเดียวกันเพศภาวะ
และเพศวิถีของกะเทยมีการเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากเดิมหรือไม่อย่างไร และเนื่องจากกลุ่มกะเทยเป็น
กลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศจึงใช้กระบวนทัศน์เชิงประกอบสร้างทางสังคม (Social construction) และ
กระบวนทัศน์เควียร์ (Queer) มาเป็นกรอบเพ่ือมองถึงความหลายหลากทางเพศ และเพศภาวะและเพศวิถีที่
สามารถลื่นไหล ยืดหยุ่น และเปลี่ยนแปลงไปได้ อัตลักษณ์ทางเพศไม่ได้มีรูปแบบตายตัว หรือหยุดนิ่ง แต่จะมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับบริบททางสังคมวัฒนธรรม และช่วงเวลา และการต่อรองกับ
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจของบุคคลและภายใต้อ านาจที่ปฏิบัติการภายในคุก กะเทยจะมีการปรับตัวการต่อต้าน
ขัดขืนหรือไม่ อย่างไร หรือพอจะมีช่องทางให้กะเทยต่อรองกับปฏิบัติการของอ านาจในคุกหรือไม่อย่างไร  
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
การศึกษาเรื่องได้น าระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) โดยผู้ศึกษา

เลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การเล่าประวัติชีวิต (Life History) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
(Informal Interview )และการสังเกตการณ์ (Observation)ส าหรับกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ผู้ศึกษาจะเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับกะเทยที่อยู่ในคุกเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น และเมื่อ
เกิดความสนิทสนมคุ้นเคยแล้ว ก็จะใช้การเข้าถึงข้อมูลด้วยเทคนิคการแนะน าแบบปากต่อปาก (Snowball 
sampling) โดยกลุ่มตัวอย่างมีจ านวน 10 คน ทั้งที่แปลงเพศและไม่ได้แปลงเพศ เป็นกลุ่มที่นิยามตัวตนตนเอง
ว่าเป็นกะเทย และพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลประสบการณ์ชีวิต ซึ่งสาเหตุที่เลือกกะเทยเป็นกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษา เนื่องจากกะเทยจะมีแบบแผนพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน สามารถพิจารณาแยกแยะ
ได้อย่างไม่ยากนักโดยอาศัยกิริยาท่าทาง และมีเพศภาวะและเพศวิถีที่ แตกต่างไปจากเพศสภาพที่ติดตัวมา
ตั้งแต่เกิด ซึ่งถ้าเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศในกลุ่มอ่ืนๆ เช่น เกย์ไบเซ็กช่วล จะสังเกตแยกแยะได้
ยาก เพราะมีเพศภาวะที่เป็นเพศชายปกติทั่วไป แค่มีรสนิยมทางเพศแบบชายรักชาย พ้ืนที่ในการศึกษาครั้งนี้ 
คือ คุกแห่งหนึ่งซ่ึงต้ังอยู่ในกรุงเทพมหานครเป็นสถานที่คุมขังนักโทษชาย 

ส าหรับการเข้าไปเก็บข้อมูลนั้น ผู้ศึกษาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ คุกแห่งนี้จะด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยการสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ให้ข้อมูลภายในแดนที่ผู้ต้องขังอยู่ ในแดนนี้มี
ผู้ต้องขังอยู่รวมกันประมาณ 1,000 คน มีกะเทยอยู่ประมาณ 60 คน เนื่องจากการที่ผู้ศึกษาปฏิบัติงานที่คุก
แห่งนี้ก็จะท าให้การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ทั้งกลุ่มตัวอย่าง ทั้งสภาพแวดล้อมในแดนของกลุ่มตัวอย่าง สามารถเก็บ
ข้อมูลได้อย่างเต็มที่ ไม่มีข้อจ ากัดเรื่องเวลา นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงพ้ืนที่ต่างๆ ของคุก ไม่ว่าจะเป็น 
ผู้ต้องขัง สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอกเรือนจ า ซึ่งเป็นสิ่งที่บุคคลภายนอกอ่ืนๆ มีโอกาสน้อย
มากที่จะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ และการเข้าออกเรือนจ าส าหรับบุคคลภายนอกท่ีไม่ใช่เจ้าหน้าที่เรือนจ าท าได้ยากมาก
หากบุคคลภายนอกจะเข้ามาสัมภาษณ์ผู้ต้องขังก็จะต้องเข้าไปอยู่ในบริเวณที่ทางเรือนจ าจัดไว้  และอยู่ภายใต้
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การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด มีการจ ากัดระยะเวลาในการเข้า-ออก ท าให้ไม่สะดวกในการเข้าถึง
กลุ่มตัวอย่าง อย่างไรก็ตามก็มีข้อจ ากัดในการเข้าถึงผู้ให้ข้อมูล เพราะผู้ให้ข้อมูลอาจจะรู้สึกไม่ไว้วางใจ
เนื่องจากผู้ศึกษาเป็นเจ้าหน้าที่ ไม่กล้าให้ข้อมูลหรือพูดความจริง ซึ่งผู้ศึกษาก็จะเริ่มพูดคุยจากกะเทยที่พอจะ
รู้จักคุ้นเคยก่อน เพ่ือเก็บข้อมูลภาคสนามเบื้องต้น ซึ่งก็ท าให้ผู้ศึกษาได้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ชีวิ ตของ
กะเทยในเรือนจ า และเมื่อมีความคุ้นเคย ความสนิทสนมความไว้วางใจ ก็จะให้ช่วยแนะน าเพ่ือกะเทยที่ตนเอง
รู้จัก  

 
ผลการศึกษา 

1. บริบททางเศรษฐกิจและสังคมของกะเทย 
 จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 คน พบว่า มีอายุอยู่ในช่วง 27-41 ปี กะเทยเหล่านี้เข้ามาติดคุก ตั้งแต่
อายุ 21-37 ปี โดยสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่ติดคุกครั้งแรกจ านวน 5 คน (ได้แก่ สี่ ห้า เจ็ด 
แปด และสิบ) ส่วนกลุ่มที่ติดคุกมากกว่าหนึ่งครั้งจ านวน 5 คน (ได้แก่  หนึ่ง สอง สาม หก และเก้า) กะเทยแต่
ละคนใช้ชีวิตอยู่ในคุกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กะเทยใช้ชีวิตในเรือนจ ามาแล้ว 1 ปี – 3 ปี จ านวน 5 คน 
(ได้แก่ สี่ ห้า เจ็ด แปด และเก้า) กลุ่มที่ 2 กะเทยใช้ชีวิตในเรือนจ ามาแล้ว4 ปี – 6 ปี จ านวน 3 คน (ได้แก่ 
สอง หก และสิบ) และกลุ่มที่ 3 กะเทยใช้ชีวิตในเรือนจ ามาแล้ว  6 ปีขึ้นไป จ านวน 2 คน (ได้แก่ หนึ่ง สาม) 
ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาในภาคกลาง จ านวน 6 คน (ได้แก่ หนึ่ง สอง หก สี่เก้าสิบ) รองลงมามีภูมิล าเนาอยู่
ภาคเหนือจ านวน 2 คน (ได้แก่ สามและแปด) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ านวน 2 คน (ได้แก่ ห้า,เจ็ด) กะเทย
ส่วนใหญ่เรียนจบในระดับมัธยมศึกษา โดยเรียนจบในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 4 คน (ได้แก่ หก เจ็ด 
เก้า และสิบ) เรียนจบในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 3 คน (ได้แก่ หนึ่ง สอง และสาม) เรียนจบในระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 2 คน (ได้แก่ สี่ และห้า) และเรียนจบในระดับปริญญาโทจ านวน 1 คน (ได้แก่ แปด)  
 ในด้านอาชีพ มีกะเทยจ านวน 3 คน ที่ก่อนจะติดคุกไม่ได้มีงานท าเป็นหลักแหล่ง (ได้แก่ สอง สาม 
และหก) ท างานคาบาเรต์โชว์ จ านวน 2 คน (ได้แก่ เจ็ด และเก้า) ลูกจ้างร้านเสริมสวย จ านวน 1 คน (ได้แก่ 
หนึ่ง) พนักงานธนาคารของรัฐ (สี่) พนักงานโรงแรม (ห้า) เป็นพีอาร์ของบริษัท (แปด) และประกอบอาชีพ
ค้าขาย (สิบ)  
 ในด้านความสัมพันธ์กับครอบครัว ลักษณะครอบครัวที่พบจะมีสองแบบ แบบที่หนึ่ง จะมีลักษณะ
ครอบครัวที่สมบูรณ์ พ่อแม่อยู่ด้วยกัน จ านวน 8 คน (ได้แก่ สาม ที่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า สิบ) แบบที่สอง คือ 
พ่อแม่หย่าร้างกัน จ านวน 2 คน (ได้แก่ หนึ่ง และสอง) กะเทยทุกคนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกในครอบครัว
ที่เป็นผู้หญิง จะสนิทกับแม่มากที่สุด รองลงมาคือ น้องสาว และพ่ีสาว โดยพวกเธอสามารถปรึกษา พูดคุยกับ
สมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้หญิงได้ดีที่สุด มีจ านวน 2 คน (สามกับสิบ) มีความสัมพันธ์กับพ่อไม่ค่อยจะดี  
 กะเทยที่ติดคุกส่วนใหญ่ติดคุกในคดียาเสพติด จ านวน 5 คน (ได้แก่ สาม สี่ ห้า หก สิบ) คดีความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์ (ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์) จ านวน 4 คน (ได้แก่ หนึ่ง เจ็ด แปด เก้า) และคดีเกี่ยวกับ
ร่างกาย (ท าร้ายร่างกาย พยายามฆ่า ฆ่า) จ านวน 2 ราย (ได้แก่ หนึ่ง และสอง)  
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2. การใช้ชีวิตประจ าวันในคุก 
ความรู้สึกแรกเมื่อกะเทยมาอยู่ในคุก คือ “กลัว” “รู้สึกแย่” มีความวิตกกังวลกับสิ่งที่ตัวเองจะเจอ 

เพราะภาพของคุกที่ทุกคนจินตนาการส่วนใหญ่ได้มาจากค าบอกเล่า สื่อ หนังสือ ภาพยนตร์ แสดงให้เห็นถึง
ความน่ากลัว ความรุนแรง เจ้าหน้าที่ท่ีดุร้าย ไม่เป็นมิตร  

“รู้สึกเหมือนชีวิตหมดทุกอย่างเลย คิดไปต่างๆ นานา กลัวมาก รู้สึกแย่  เพราะเคยได้ยินจากคน
ข้างนอกเข้าพูดกันว่ามันน่ากลัว สกปรก เจ้าหน้าที่โหด ระวังจะโดนนะ เครียด กังวล ตอนอยู่
ศาล คนที่อยู่มาก่อนก็พูดให้ฟัง ว่าให้ระวัง ผู้คุมเค้าจะจับ ล้วง ตรวจหมดทุกอย่าง” 
      (ห้า, สัมภาษณ์  9 ตุลาคม พ.ศ.2560) 

เมื่อกะเทยเข้ามาอยู่ในคุกทุกคนจะได้การปฏิบัติเหมือนกันกับผู้ชายทุกคน ทุกคนจะต้องไปอยู่แดน
แรกรับ ซึ่งเป็นแดนส าหรับนักโทษใหม่  เพ่ือให้นักโทษได้ปรับตัว เรียนรู้กฎระเบียบของคุก ท าประวัตินักโทษ 
ตัดผมสั้นเกรียนแบบผู้ชาย ฝึกระเบียบวินัย ได้รับเครื่องใช้ต่างๆ ที่คุกก าหนดไว้ ได้แก่เครื่องนอน 3 ชิ้น (ผ้าห่ม
สามผืน ผืนที่หนึ่งใช้ส าหรับปูรองนอน ผืนที่สองพับให้เป็นหมอน และผืนที่สามใช้ส าหรับห่ม) เสื้อผ้า5 ชุดผ้า
อาบน้ า 1 ผืน ตู้ล็อคเกอร์1 ตู้ ส าหรับใส่ของส่วนตัว สิ่งของอ่ืนๆ จะไม่ได้รับอนุญาตจากคุก และข้าวของ
เครื่องใช้ทุกอย่างเจ้าหน้าที่สามารถท าการตรวจค้นได้ตลอดเวลา ได้รับการติดต่อเยี่ยมญาติสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 
ทุกอย่างด าเนินไปตามแบบแผนประจ าวันที่คุกก าหนด กะเทยจะถูกก าหนดให้ไปอยู่รวมกับผู้ต้องขังที่เป็น
กะเทยที่ “แดนกะเทย” แม้จะเรียกว่าแดนกะเทย แต่ภายในแดนก็ไม่ได้มีผู้ต้องขังกะเทยเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น 
ยังอยู่รวมกับผู้ต้องขังชายคนอ่ืนๆ ด้วย การอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีสร้างข้ึนส าหรับนักโทษชาย ท าให้กะเทย
รู้สึกไม่สะดวกสบาย อึดอัดใจ ในการใช้ชีวิตของกะเทยในเรือนจ า เช่น การที่ต้องอาบน้ ารวม ห้องขับถ่ายที่
มองเห็นหน้ากันตลอดเวลา ไม่มีสถานที่พักผ่อน ไม่มีวิชาชีพที่เหมาะสมกับกะเทยส่วนการที่กะเทยต้องมาใช้
ชีวิตร่วมกับผู้ต้องขังชาย พบว่า ทั้ง 10 คน มีความเห็นคล้ายกันว่า ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของพวก
เธอเลย  แม้ว่าอาจจะอึดอัดใจในช่วงแรกๆ แต่เมื่อเวลาผ่านไป พวกเธอก็สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน
ร่วมกับผู้ต้องขังชายได้ ไม่มีปัญหา และผู้ชายเหล่านี้ก็คอยอ านวยความสะดวกและช่วยเหลือพวกเธออยู่เสมอ  

“ไม่มีผลกระทบอะไรเลย ผู้ชายเป็นส่วนหนึ่งท าให้เรามีก าลังใจอยู่ต่อได้” 
     (หนึ่ง, สัมภาษณ์ 20 กันยายน พ.ศ.2560) 

“ไม่มีเลย เพราะผู้ชายส่วนใหญ่ค่อนข้างให้เกียรติกะเทย ต่างกับการอยู่กับกะเทยด้วยกันเยอะๆ 
ท าให้เกิดปัญหาวุ่นวาย และผู้ชายดูแลกะเทยดี” 

     (สาม,สัมภาษณ์ 30 สิงหาคม พ.ศ.2560) 
2 เพศภาวะและเพศวิถีของกะเทย 

กะเทยทุกคนไม่ได้นิยามตัวเองว่าเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิง แค่เกิดมามีเพศสภาพเป็นผู้ชาย มี
ความรู้สึก ความต้องการ ความปรารถนาแบบผู้หญิง บางคนก็มีการศัลยกรรมเพ่ือให้มีรูปลักษณ์ภายนอกเป็น
ผู้หญิง ทั้งสิบคนไม่ได้มองว่าตนเองเป็นกลุ่มที่ผิดเพศ หรือผิดปกติ และอยากให้สังคมยอมรับพวกเธอได้ใน
ฐานะคนคนหนึ่งในสังคมเหมือนที่สังคมให้การยอมรับเพศชายและเพศหญิง โดยจะเรียกพวกเธอว่าอะไรก็ได้ 
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เช่น สาวประเภทสอง สตรีข้ามเพศ แต่ขอให้เป็นค าที่แสดงถึงการให้เกียรติ ไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กะเทย
เหล่านี้รับรู้ตัวตนของตนเองตั้งแต่วัยเด็ก เนื่องจากมีพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากเด็กผู้ชายทั่วไป ชอบเล่นกัน
เพ่ือนผู้หญิง ชอบใส่กระโปรง สนิทสนมกับมารดา พี่สาว เมื่อรับรู้ว่าเพศภาวะของตนเองไม่ใช่ผู้ชายแล้ว การ
เปิดเผยตัวตนของกะเทยของแต่ละคนจะแตกต่างกัน ส่วนหนึ่งเมื่อรับรู้ตัวตนแล้วสามารถเปิดเผยได้ (ได้แก่ 
หนึ่ง สอง ห้า หก แปด และเก้า) บางคนรับรู้ตัวตน แต่ไม่สามารถเปิดเผย (ได้แก่ สาม สี่ สิบ) เนื่องจากบริบท
ของครอบครัว กลุ่มเพ่ือน และหน้าที่การงาน เมื่อพวกเธอรับรู้ตัวตนและสามารถเปิดเผยตัวตนได้ จะได้มีการ
แต่งกายในลักษณะของเพศหญิง ทั้งการไว้ผมยาว แต่งหน้า แต่งตัวเหมือนผู้หญิง บางคนมีการศัลยกรรมแปลง
เพศ ท าหน้าอก เมื่อพวกเธอมาติดคุก แม้ว่าคุกจะควบคุมทุกอย่าง และตัดตัวตนเดิมของพวกเธอออกไป เช่น 
ตัดผมสั้นเกรียน (เป็นสิ่งที่ท าให้กะเทยในคุกรู้สึกเสียใจมาก) ไม่สามารถท่ีจะแต่งหน้าแต่งตา ไม่มีเครื่องส าอาง 
ต้องสวมใส่ชุดเครื่องแบบนักโทษแทนที่จะได้สวมใส่เสื้อผ้าที่สวยงาม แม้ตัวตนภายนอกเหล่านี้ถูกตัดไปจนหมด
สิ้น แต่ก็ไม่ได้ท าให้ตัวตนของพวกเธอถูกกดทับ พวกเธอกลับสามารถแสดงตัวตนของตนเองได้เต็มที่ ไม่ต้อง
ปิดบัง ซึ่งกะเทยบางคนก็มาเปิดเผยตัวตนว่าเป็นกะเทยเมื่อติดคุก 

ในชีวิตด้านเพศของกะเทยเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น จะมีความรู้สึกสนใจ ชอบเพศชายและน าไปสู่การมี
ความสัมพันธ์ทางเพศครั้งแรกกับเพศชาย และน าไปสู่การใช้ชีวิตคู่แบบสามีภรรยากับคู่ของตน โดยบทบาท
ทางเพศของกะเทย จะมีบทบาทก็จะไม่แตกต่างไปจากเพศหญิงที่ท าหน้าที่เป็นภรรยาดูแลสามี พวกเธอจะ
ดูแลเรื่องเสื้อผ้า อาหาร เรื่องเพศสัมพันธ์ ในขณะที่ติดคุกก็เช่นกัน พวกเธอก็มีแฟนและคู่รักอยู่ในคุก พวกเธอ
ก็มีบทบาททางเพศไม่แตกต่างไปจากข้างนอก แต่จะแตกต่างตรงที่ ขณะที่อยู่ข้างนอก กะเทยจะเป็นฝ่ายที่หา
เงินเลี้ยงดูคู่ของตน แต่ในคุก คู่รักของกะเทยจะเป็นฝ่ายส่งเสียง เลี้ยงดูกะเทย  

 “อยู่ในนี้ก็ไม่ต้องเปิดบังอะไรกัน ใครเป็นแบบไหนก็แสดงออกไปเลยเต็มที่ เพียงแต่ว่าถ้าอยู่ข้าง
นอกเรา เราสามารถไว้ผมยาว แต่งตัว ได้เต็มที่ อยากท าอะไรก็ได้ แต่อยู่ในนี้มีจ ากัด ผมต้องสั้น 
ชุดจับหมู แต่ดีตรงไม่ต้องมาปกปิดอะไร ใครเป็นอะไรก็แสดงออกได้เต็มที่ ส าหรับกะเทยนะ 
กะเทยบางคนมาเปิดตัวในเรือนจ านี่แหละ (หัวเราะ) ผีเห็นผี” 

(สิบ, สัมภาษณ์ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2560) 
การมีเพศสัมพันธ์ภายในคุก แม้คุกจะไม่มีกฎห้ามไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ แต่ก็เป็นสถานที่ที่ไม่

สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้โดยปริยายในมุมของความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างชายและหญิง จากการศึกษาพบว่า 
กะเทยก็ยังสามารถมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักได้ ซึ่งจะแอบมีความสัมพันธ์ทางเพศกันในสถานที่ลับตาเพ่ือนนักโทษ
และสายตาเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้การแสดงออกถึงความรักระหว่างกะเทยและคู่รักก็สามารถท าได้โดยไม่ต้อง
ปิดบัง การเป็นแฟนกับกะเทยไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติในคุก    กะเทยกับคู่รัก ก็จะใช้ชีวิตเหมือนสามีภรรยาใน
สังคมนอกคุก ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นโลกสมมติภายในคุกที่เกิดขึ้น กะทยทราบดีว่า ความสัมพันธ์เพียงชั่วคราวเพ่ือ
มาทดแทนความรู้สึกโหยหาโลกภายนอก  
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4. การปรับตัวและการต่อรองของกะเทยในคุก  
คุกเป็นสถาบันเบ็ดเสร็จที่มาควบคุมและจัดการชีวิตของผู้ต้องขังในทุกด้านของชีวิต มีการ

จัดแบ่งพ้ืนที่ตามระบบคิดเรื่องเพศแบบกระแสหลัก (ชาย-หญิง)การแสดงบทบาททางเพศและเพศวิถีภายใต้
ระเบียบกฎเกณฑ์และการควบคุมภายในคุก พบว่า กะเทยมีทางเลือกและทางออกเพ่ือให้ตนเองสามารถ
แสดงบทบาททางเพศและเพศวิถีของตนภายในคุกได้มีซึ่งมี 3 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก คือ ท าตามกฎ : ยอม
จ านน คือ กลุ่มที่ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของเรือนจ าตลอดเวลา ไม่กระท าผิดวินัยของเรือนจ า ท าตัวเป็น 
“นักโทษที่ดี” ซึ่งจะท าให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากคุกและพ้นโทษเร็วขึ้น ลักษณะที่สอง คือ ขัดขืนแต่ไม่
ต่อต้าน การขัดขืนของพวกเธอเป็นการท าให้พวกเธอได้รับการตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจ ท าให้
พวกเธอได้แสดงอัตลักษณ์ทางเพศของเธอ เช่น แอบดัดแปลงเสื้อผ้าให้มีลักษณะที่รัดรูป แต่งหน้าด้วย
เครื่องส าอางเท่าที่จะหาได้ แอบไว้ผมยาว เป็นต้น แต่พวกเธอก็ไม่ได้ขัดขืนถึงขั้นต่อต้าน เพราะพวกเธอทราบ
ดีว่า ผลจากการต่อต้านอาจจะท าให้พวกเธอต้องถูกลงโทษ หรือเสียสิทธิประโยชน์บางอย่างไป และลักษณะที่
สาม คือ การสร้างโลกสมมติ การที่กะเทยอยู่กับคู่รักโดยการอยู่กินฉันท์สามีภรรยา (ผัว-เมีย) แบ่งปันข้าวของ
เครื่องใช้ เพ่ือที่จะคอยดูแลตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจ ขณะที่อยู่ในคุก   

 
สรุปและอภิปรายผล 
 การใช้ชีวิตในคุกได้สร้างความยากล าบากให้แก่กะเทยทุกคน คุกได้เข้าไปจัดการควบคุมถึง
รายละเอียดยิบย่อยในการใช้ชีวิตประจ าวัน ทั้งการกิน อยู่ หลับ นอน ท างาน นักโทษทุกคนจะต้องปฏิบัติเป็น
กิจวัตรที่ซ้ าๆ ไปจนกว่าพ้นโทษ  ถูกก ากับด้วยตารางเวลาและพ้ืนที่ที่แน่นอนตายตัว ซึ่งฟูโกต์ เรียกอ านาจที่
เข้าไปท างานลึกถึงรายละเอียดของชีวิตประจ าวัน และแทรกซึมไปในวัตรปฏิบัติของมนุษย์ว่า “จุลฟิสิกส์แห่ง
อ านาจ” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของอ านาจรูปแบบใหม่ที่ใช้ “กลไกของระเบียบวินัย” ในกระบวนการฝึกฝน
มนุษย์เพ่ือให้ร่างกายกลายเป็นร่างกายที่เชื่อฟัง ว่านอนสอนง่าย มีประโยชน์ เพ่ือปลูกฝังประสิทธิภาพด้านการ
ใช้งานและการสยบยอมไปพร้อมๆ กัน ตามแนวคิดการลงโทษสมัยใหม่ที่เน้นการแก้ไขปรับเปลี่ยนให้นั กโทษ
กลายเป็นคนดี นักโทษจึงต้องผ่านกระบวนการรื้อถอนตัวตนเดิมออกไปแล้วประกอบสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมา 
หรือที่กอฟฟ์แมน (1961) เรียกว่า กระบวนการปลดเปลื้องตัวตน (MortificationProcesses) เพ่ือคืนคนดีสู่
สังคม 

มุมมองและการนิยามตัวตนของกะเทยทั้งก่อนและหลังติดคุกไม่ได้แตกต่างกัน กะเทยไม่ได้มอง
ว่าตนเองเป็นกลุ่มที่ผิดเพศ เหมือนที่สังคมหรือคนบางกลุ่มมองว่าเป็นคนผิดปกติเพราะว่าพวกเธอมีเพศภาวะ
และเพศวิถีที่ความแตกต่างไปจากแนวคิดระบบสองเพศสภาพ หรือที่เรียกว่า Dichotomous Gender 
System (ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, 2550) การจัดหมวดหมู่เรื่องเพศท าให้มีการให้คุณค่าว่าเพศสภาพหนึ่ง
เหนือกว่าอีกเพศสภาพหนึ่งส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างบุคคล ท าให้กะเทยกลายเป็น “คนอ่ืน” 
ไปโดยปริยาย ซ่ึงกระบวนทัศน์เควียร์พยายามรื้อถอนแนวคิดจัดหมวดหมู่เรื่องเพศเพราะน าไปสู่การจัดล าดับ
ช่วงชั้นสูงต่ า การให้คุณค่าที่แตกต่างกัน โดยมองว่าสิ่งหนึ่งดีกว่าอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งน าไปสู่การให้คุณค่าและ
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ยอมรับพฤติกรรมรักต่างเพศ ส่วนพฤติกรรมรักเพศเดียวกันก็จะไม่ได้รับการยอมรับ ถูกให้คุณค่าในเชิงลบ ท า
ให้พวกเขากลายเป็น“คนชายขอบ”หรือ “คนอ่ืน” ในสังคม ถูกกีดกันและเลือกปฏิบัติ ถูกเอารัดเอาเปรียบ 
และเกิดความไม่เท่าเทียมทางสังคม (พิมพวัลย์ บุญมงคล, 2557, น.17-18; นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2558, น. 16-
18) แต่พ้ืนที่ในคุกแห่งนี้ไม่ได้กีดตัวเพศภาวะและเพศวิถีของกะเทย พวกเธอสามารถแสดงตัวตนได้อย่าง
เต็มที่  ไม่ต้องปิดบัง มีกะเทยหลายคนที่มาเปิดเผยตัวตนว่าเป็นกะเทยในคุก และพวกเธอก็มีเพศวิถีที่ไม่ได้
แตกต่างไปจากข้างนอก อีกทั้งยังได้รับการดูแลเอาใจใส่ เอาอกเอาใจเป็นอย่างดีจากผู้ต้องขังชายอ่ืน ท าให้
กะเทยกลายเป็น “คนพิเศษ” ซึ่งพวกเธอได้รับสิทธิพิเศษทั้งจากผู้ต้องขังชายภายในแดนที่คอยให้ความ
ช่วยเหลือ แบ่งปันสิ่งของต่างๆ ให้แก่พวกเธอ จากคู่รักของพวกเธอที่คอยดูแลเอาใจใส่ คอยปรับทุกข์ ให้
ก าลังใจซึ่งกันและกัน ให้การส่งเสียเลี้ยงดูพวกเธอ ซึ่งแตกต่างจากการใช้ชีวิตภายนอกคุกที่กะเทยส่วนใหญ่
ต้องท างานส่งเสีย เลี้ยงดู คู่รักหรือสามีของตน รวมถึงการได้รับสิทธิพิเศษบางอย่างจากเจ้าหน้าที่ เช่น 
บางครั้งเจ้าหน้าที่ก็ยอมให้พวกเธอได้ไว้ผมยาวกว่าผู้ต้องขังชายคนอ่ืนเล็กน้อย ให้สิทธิพิเศษบางอย่างเมื่อ
พวกเธอท าประโยชน์ให้กับคุกหรือเมื่อช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ เช่น ยอมให้แต่งหน้า การให้รางวัลเป็นกิ๊บติด
ผมหรือเครื่องส าอางค์ เป็นต้น หรือการยอมให้มีการแสดงออกถึงความรักและการมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักได้
ตราบเท่าที่พฤติกรรมเหล่านั้นไม่ได้สร้างปัญหาให้กับคุก พวกเธอรู้ดีว่าหากไม่ท าตามกฎของคุก จะเสียสิทธิ
ประโยชน์บางอย่างไป และการที่พวกเธอท าตัวให้อยู่ในกฎระเบียบของคุกยังได้รับความไว้วางใจจาก
เจ้าหน้าที่ท าให้ได้รับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ การปรับตัวในลักษณะนี้ กอฟฟ์แมน (1961) เรียกว่า 
“Conversion”เป็นการปรับตัวของนักโทษโดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคุก และพยายามแสดงบทบาท
ของการเป็น “นักโทษที่ดี” และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ และเป็นสมาชิกท่ีดีของคุก 
แม้ว่าคุกจะมีระเบียบกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัด กะเทยบางคนอาจจะแอบท าผิดกฎระเบียบเล็กๆ น้อยๆ ของคุก
บ้าง แต่เมื่อโดนเจ้าหน้าที่ตักเตือนและพวกเธอไม่สามารถต่อรองได้ พวกเธอก็พร้อมที่จะยอมท าตามกฎนั้น 
นอกจากนี้คุกก็ยังยืดหยุ่น ผ่อนปรนให้พวกเธอได้แสดงบทบาททางเพศและเพศวิถีของพวกเธอได้ โลกในคุก
ของกะเทย ท าให้กะเทยได้แสดงตัวตนได้อย่างเต็มที่ สามารถมีคู่รัก และสามารถใช้ชีวิตทางเพศแบบสามี
ภรรยา หรือเรียกว่า “การสร้างโลกสมมติ” (A kind of Colonization)เป็นการปรับตัวลักษณะหนึ่งที่นักโทษ
สร้างโลกสมมติขึ้นในการใช้ชีวิตในสถาบันเบ็ดเสร็จ ประสบการณ์จากโลกภายนอกจะถูกใช้อ้างอิงเพ่ือท า
ความเข้าใจหรือแสดงออกถึงความปรารถนาของชีวิตภายในสถาบันเบ็ดเสร็จ (กอฟฟ์แมน, 1961) ซึ่งกะเทยรู้
ดีว่า ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเธอและคู่รักเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราวภายในคุกเท่านั้น เมื่อพวกเธอ
หรือคู่รักพ้นโทษจากคุกไป ความสัมพันธ์ก็จะสิ้นสุดลง 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้ 
 1.ควรมีการก าหนดแนวทางการดูแลผู้กระท าผิดในกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ (โดยเฉพาะ

กลุ่มกะเทย) ของเรือนจ าในประเทศไทยให้เหมาะสมต่อไป เนื่องจากสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันเอื้ออ านวย
ต่อการใช้ชีวิตของผู้ต้องขังกลุ่มนี้ 
 2. การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องขังขาดแคลนอุปกรณ์ในการป้องกันการติดต่อโรคทาง

เพศสัมพันธ์ จึงควรมีการรณรงค์ให้มีการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยเพ่ือเป็นการป้องกันโรค 
 3. กะเทยบางส่วนเมื่อพ้นโทษไปแล้ว กระท าผิดซ้ า ท าให้ตนเองต้องติดคุกหลายรอบ เพราะการ

อยู่ในคุกของพวกเธอไม่ได้ล าบาก หรือต้องดิ้นรนเหมือนสังคมภายนอก อีกทั้งคุกก็ไม่ได้จ ากัด กดทับ ตัวตน
ของพวกเธอ และยังได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากผู้ต้องขังชายหรือจากคู่รักภายในคุก ต่างจากสังคมภายนอก
คุก ที่พวกเธอต้องดิ้นรนท ามาหากิน บางคนต้องท างานเลี้ยงคู่รัก และพ้ืนที่ส าหรับกะเทยในสังคมภายนอกก็
ยังจ ากัดมากกว่าในคุก เช่น การยอมรับคนคนในสังคม หน้าที่การงาน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ อาจเป็นปัญหาการ
กระท าผิดซ้ าของกลุ่มกะเทย ซึ่งควรจะน ามาศึกษาวิจัยเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณ “กะเทยในคุก” ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ผู้ศึกษาในครั้งนี้ และขอให้พวกเธอเหล่านี้มีพลัง
แรงใจในการใช้ชีวิตข้างหน้าโดยไม่ก้าวพลาดอีก และบุคคลส าคัญที่เป็นแรงผลักดันเคี่ยวเข็ญให้งานชิ้นนี้
เกิดขึ้น คือ ผศ.ดร.ปณิธีบราวน์ข้อผิดพลาดใดที่เกิดในงานชิ้นนี้ผู้ศึกษาขอน้อมรับไว้ และหากประโยชน์ใดที่
เกิดข้ึนจากงานชิ้นนี้ ผู้ศึกษาก็ขอยกความดีความชอบให้กับ “พวกเธอ”ทั้งสิบคน 
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เพศภาวะ ฮาบิทัสและการออกก าลังกายด้วยมวยไทยของผู้หญิง 
Gender, Habitus, and Thai Boxing Exercise among Women 

 
สุภาวดี ผุงเพ่ิมตระกูล1, พิมพวัลย์ บุญมงคล2, เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์3 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายการรับรู้ความเป็นหญิงของผู้หญิงที่ออกก าลังกายด้วยมวยไทย
ฮาบิทัสการให้ความหมายต่อการออกก าลังกายด้วยมวยไทยและปัญหาสุขภาพจากการก้าวข้ามไปสู่  
การออกก าลังกายด้วยมวยไทยโดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและใช้วิธีการสัมภาษณ์ เจาะลึกกลุ่มผู้ห ญิ งที่ 
ออกก าลังกายด้วยมวยไทย 20คนและจากผู้บริหารและครูมวยอีก 4 คน รวมเป็น 24 คน ในยิมมวยไทยเขต
ปริมณฑล 2 แห่ง ร่วมกับการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมเป็นเวลา 240 ชั่วโมง ซึ่งผู้วิจัยร่วมออกก าลังกายด้วย
เป็นเวลา 4 เดือน โดยใช้แนวคิด เพศภาวะ และฮาบิทัส มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า
ผู้หญิงที่ออกก าลังกายด้วยมวยไทยรับรู้ความเป็นหญิงของตัวเองว่าเป็นเพศที่ด้อยกว่า และต้องเพ่ิมความ
อดทน และความเข้มแข็งในพ้ืนที่ และรับรู้ว่าตนเองมีความเป็นหญิงน้อยกว่าความเป็นชาย จากการกระท าที่
พูดว่า “แมนๆ” หรือ “ลุยๆ” ในประเด็นฮาบิทัสพบว่าผู้หญิงทุกคนมีภูมิหลังที่ได้รับการสนับสนุนการออก
ก าลังกายตั้งแต่วัยเด็กและเป็นคนลุยๆ ส่วนการให้ความหมายการออกก าลังกายด้วยมวยไทยได้แก่การท าเพ่ือ
สุขภาพ ใช้เป็นทักษะป้องกันตัว ผ่อนคลายอารมณ์ ความสนุก และได้สังคม ซึ่งการออกก าลังกายด้วยมวยไทย 
ก็ท าให้เกิดปัญหาสุขภาพทางร่างกายของ เอ็น และกล้ามเนื้อ แต่กลับถูกมองว่าเป็นธรรมชาติของการออก
ก าลังกาย จากค าพูดว่า “นักรบย่อมมีบาดแผล” ซึ่งผู้วิจัยอภิปรายผลการศึกษาในประเด็นความย้อนแย้งของ
ความเป็นหญิงในพ้ืนที่การออกก าลังกายด้วยมวยไทยและฮาบิทัสโดยเปรียบเทียบกับการเล่นกีฬาของผู้ชาย
อ่ืนๆเช่นกีฬาสโนว์บอร์ด 

 
ค าส าคัญ: การออกก าลังกายด้วยมวยไทย/ ความเป็นหญิง/ เพศภาวะ/ ฮาบิทัส/การบาดเจ็บ 
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Abstract 

 This research aims to explain the perception of womanhood among women who 
exercise by Thai boxing. The study also explores habitus, the range of meaning in all 
possible deviations in female boxing as well as the physical problem which can be occurred 
by doing Thai boxing. The research will be examined by applying qualitative strategies. The 
in-depth interviews will be conducted with of 20 women who exercise by Thai boxing, two 
gym management level and two Thai boxing trainers. There will be 24 people participate in 
these interviews which will be occurred in two gyms in Bangkok’s parameter area. The 
participant observation method will be applied in this study in total for 240 hours. The 
researcher will participate in the exercise for four months. The content analysis will be 
based on gender and habitus. According to the result of the study stated that the women 
who exercise by Thai boxing perceive their femaleness as the inferior sex. So that, women 
have to increase more endurance and more masculinity when they exercise by Thai boxing. 
Nevertheless, the women boxers still recognize themselves as the masculine rather than 
feminine. This recognition can be clearly seen by action of saying words “Man up”.  For 
habitus discussion, mostly women have been supported to exercise since they were 
children and they are adventurous people. The meanings of exercise with Thai boxing are 
varied from for good health, for self-protection, for self-identification of being healthy, for 
relaxing and for socializing. Thai boxing might cause nerve and muscle injuries. However, 
those injuries are understood as the normal effect of exercise by seeing from “The worrier 
would have wound”. The research will examine the contradiction of the femininity in the 
area of Thai boxing exercise and habitus by comparing with the other masculine sport such 
as snowboarding. 
 
Keywords: Thai boxing, exercise, femininity, gender, injuries 

 
 

บทน า 
 ปัจจุบันนี้ ผู้หญิงไทยหันมาดูแลสุขภาพด้วยการออกก าลังกายด้วยรูปแบบต่างๆ มากมาย รูปแบบหนึ่ง
ของการออกก าลังกายที่เป็นที่นิยมและเป็นที่น่าสนใจของสังคม ก็คือการออกก าลังกายด้วยรูปแบบมวยไทย ไม่
ว่าจะเป็นคลาสการออกก าลังกายแบบมวยไทยโดยใช้มวยไทยมาประยุกต์ท่าทาง หรือการฝึกมวยไทยตามยิมอ
อกก าลังกายและค่ายมวย (Positioning magazine, 2555: Lady manager, 2556: รายการ Go for gaol, 
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2558:ไทยรัฐ ออนไลน์, 2559: Kookai Chaimahawong, 2559) จนมีวลีมากมายเกิดขึ้น เช่น ผู้หญิงยุคใหม่ 
สวยด้วยมวยไทย (sanook life, 2556: ญ หญิง ถึง ญ หญิง, 2556) ซึ่งการออกก าลังกายเช่นนี้มีรูปแบบและ
ความหนักในการฝึกที่แตกต่างกัน ตามความพึงพอใจของผู้หญิงที่เลือกเข้าไปร่วมเล่น จากปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นนี้ ท าให้ผู้วิจัยซึ่งเคยคลุกคลีและเข้าร่วมอยู่ในพ้ืนที่ของการออกก าลังกายด้วยมวยไทยตั้งแต่สมัยเด็ก
และได้ท างานอยู่ในแวดวงการออกก าลังกายด้วยรูปแบบมวยไทยเป็นเวลากว่าปี พบว่ามีผู้หญิงเข้าร่วมมากกว่า
ผู้ชาย โดยมีอายุ และพ้ืนเพท่ีมาแตกต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า ก่อนหน้านี้การออกก าลังกายด้วยมวยไทยไม่เป็นที่
ยอมรับของสังคมไทยมากนักที่ผู้หญิงจะเข้ามาเตะต่อย ยกแข้งยกขา ฉีกขา เล่นอะไรที่โลดโพนอันตราย หรือ
ออกก าลังกายโดยใช้ร่างกายออกแรงหนักๆ เนื่องจากว่าภาพลักษณ์ของผู้หญิงไทยแต่เดิมนั้น คือเพศที่อ่อนแอ 
เปราะบาง ปอดไม่ดี หัวใจไม่ใหญ่ ก าลังน้อยขี้ขลาด ขี้กลัว (ชานันท์ , 2013) และขัดแย้งกับค่านิยมของ
หญิงไทยที่สั่งสอนให้ผู้หญิงเป็นกุลสตรี เรียบร้อย นิ่มนวล สงวนท่าที รักสะอาด ไม่กระโดกกระดาก  
(ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑล ราชบุรี, (2539): Pui.lab, (2552)) และด้วยประสบการณ์โดยตรงที่เคย
ได้รับแรงกดดันจากสังคม ครอบครัว โรงเรียน คนรอบข้าง ที่มองการออกก าลังกายด้วยมวยไทยว่าเหมาะสม
กับผู้หญิงหรือไม่ ก็ยิ่งท าให้ผู้วิจัยสนใจมุมมองของผู้หญิงเกี่ยวกับการออกก าลังกายด้วยมวยไทยในปัจจุบันนี้
เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดและเน้นย้ าถึงความส าคัญคือมีจ านวนการเข้าร่วมของผู้หญิงมากกว่า
ผู้ชาย ซึ่งเป็นที่น่าแปลกใจอย่างมากว่ามีสิ่งใดท าให้ผู้หญิงเกิดการเข้าใจและรับรู้ตัวตนที่เปลี่ยนไป ความเป็น
ผู้หญิงที่ถูกประกอบสร้างทางสังคมนั้นมีสิ่งใดเปลี่ยนไป ผู้หญิงไทยในยุคปัจจุบันถึงลุกข้ึนมาแสดงตัวตน แสดง
ความเป็นอิสระ แสดงการก้าวข้ามวาทกรรมกีฬามวยเช่นนี้ และด้วยเทรนการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพที่
ผู้หญิงหันมาสนใจกันมากข้ึน บวกกับการผันแปรรสนิยมการออกก าลังกายที่เปลี่ยนไปตามกระแสสังคม ผู้หญิง
จะได้รับผลกระทบทางสุขภาพที่แฝงอยู่ในกระแสการออกก าลังกายนี้หรือไม่ ซึ่งก็เป็นเรื่องส าคัญที่น่าสนใจ
อย่างยิ่ง ผนวกกับการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นผู้หญิงกับการออกก าลังกายในสังคมไทยนั้นยังมีงานวิจัยอยู่
ค่อนข้างน้อย โดยส่วนมากเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับด้านใดด้านหนึ่ง กล่าวคืองานวิจัยด้านการออกก าลังกายในทาง
วิทยาศาสตร์ โดยเป็นการเปรียบเทียบการออกก าลังกายเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีมิติของการมองคน มองเรื่องเพศ
ภาวะ มองบริบทสังคม อีกด้านหนึ่งก็เป็นงานเกี่ยวกับความเป็นเพศภาวะเพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่มีงานที่
เชื่อมโยงความเกี่ยวข้องของความเป็นเพศภาวะเข้ากับการออกก าลังกายของผู้หญิงไทยเลย จึงเป็นสิ่งส าคัญที่
ต้องมีงานวิจัยทางสังคมศาสตร์เกิดขึ้นเพ่ือเชื่อมโยงการออกก าลังกายกับความเป็นหญิงให้ประจักษ์มากขึ้น ใน
ส่วนของปัญหาการบาดเจ็บที่ผู้หญิงที่ต่อยมวยจะพบเจอไม่มีเพียงแต่ปัญหาทางกีฬา เช่น การบาดเจ็บบริเวณ
ผิวหนัง เช่น การแดง และการถลอก หรือการบาดเจ็บบริเวณใต้ผิวหนัง เช่น การช้ าเลือดช้ าหนอง การบวม 
หรือการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อและกระดูก เช่นกล้ามเนื้อฉีก เอ็นขาด กระดูกแตก ข้อต่อเคลื่อน เป็นต้น 
เท่านั้น แต่ทว่าผู้หญิงที่เข้ามาอยู่ในพ้ืนที่กีฬาของผู้ชายนั้นอาจต้องประสบพบเจอกับปัญหาด้านเพศภาวะที่
ซ่อนอยู่ในตัวบทของกีฬาที่กดทับผู้หญิง ซึ่งมีความคิดแนวขนบว่าผู้หญิงต้องปวกเปียก เล่นกีฬาไม่ได้ ท าให้
ผู้หญิงต้องพบเจอการบาดเจ็บและเกิดความยากล าบากในการก้าวข้าม กล่าวคือ ด้วยตัวบทของกีฬาเองเป็น
กีฬาที่มีความรุนแรงเป็นพ้ืนฐาน เป็นกีฬาที่ถูกมองว่าเหมาะส าหรับผู้ชายเพียงเท่านั้น การปะทะที่เกิดขึ้นจาก
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การออกท่าทางนั้น ย่อมก่อให้เกิดการเจ็บปวดไม่มากก็น้อย แต่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะไม่เจ็บ และผู้หญิงต้อง
ใช้เวลาฟ้ืนฟูการบาดเจ็บนั้นๆ หรือสร้างความแข็งแรงให้ทนทานต่อการบาดเจ็บนานกว่าผู้ชาย ด้วยพ้ืนฐาน
ทางโครงสร้างร่างกายและกล้ามเนื้อ แต่การที่มีผู้หญิงส่วนหนึ่งที่เข้าร่วม และยังร่วมอยู่นั้น ก็เป็นหลักฐานชั้นดี
ที่บอกเราได้ว่า การบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นนั้น แม้ว่าจะขัดแย้งกับความเป็นหญิง หรือความสวยงามที่ผู้หญิงควร
จะมี ก็เป็นเรื่องที่ยอมรับได้จากเหล่าผู้หญิงที่ยังร่วมเล่นต่อเนื่อง ซึ่งหากมองจากการให้ความหมายในเรื่องมวย
ไทยที่ผู้หญิงมี ก็อาจได้ค าตอบตามความคิดที่แตกต่างกันไปตามลักษณะส่วนบุคคล ที่ส่งผลให้มีการตีความการ
บาดเจ็บนั้นอย่างไรถึงยอมรับได้ และเต็มใจที่จะรับมัน ผนวกกับปรากฏการณ์ของผู้หญิงที่ต่อยมวยนั้นมีมาก
ขึ้น ที่แสดงให้เห็นเรื่องที่ส าคัญมากในการก้าวข้ามอุปสรรคทางเพศภาวะของผู้หญิง ที่ถูกประกอบสร้างตัวตน
ตามที่สังคมก าหนดนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงไป คลื่นลูกใหม่ของวาทกรรมการออกก าลังกายของผู้หญิงก าลัง
เคลื่อนเข้ามา การดูแลตัวเอง การปกป้องตัวเองได้ กลายเป็นการต่อสู้ตัวตนทางสั งคม ที่ผู้หญิงลุกขึ้นมาต่อสู้
เป็นจ านวนมาก จากเหตุผลและความส าคัญท่ีกล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญที่ต้องมีการศึกษาเรื่อง
ผู้หญิงกับการออกก าลังกายด้วยมวยไทยด้วยมุมมองทางมานุษยวิทยาเป็นอย่างยิ่งโดยการศึกษาชิ้นนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้ความเป็นหญิงของผู้หญิงที่ออกก าลังกายด้วยมวยไทย ฮาบิทัส การให้
ความหมายต่อการออกก าลังกายด้วยมวยไทย และปัญหาสุขภาพจากการก้าวข้ามไปสู่การออกก าลังกายด้วย
มวยไทยของผู้หญิง  

ส าหรับประวัติศาสตร์การชกมวยของผู้หญิงและมวยไทยนั้น เกิดขึ้นแต่ตั้งแต่ช่วงปี 1930 ในหลายประเทศ
ทั่วโลก และในสงครามโลกครั้งที่ 2 ยังมีการจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างผู้หญิงในกองทัพ จากยุโรปตะวันตก อเมริกา
เหนือ อเมริกาใต้ เอทิโอเปีย แต่ขณะที่มีสงครามก็มีกระแสการแบ่งแยกผู้หญิงออกจากกีฬาต่างๆที่สังคมก าหนดว่า
เหมาะกับผู้ชายเท่านั้น เช่น ฟุตบอล และ โปโลน้ า (Hargreaves, 1994) ซึ่งหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 มวยหญิง
ต้องเผชิญกับการคัดค้านที่รุนแรง(Dyer, 1982)ทั้งนี้เฉลิม อุ่นทอง (2004) อธิบายประวัติศาสตร์มวยไทยว่ามวย
ไทยเป็นศิลปะการป้องกันตัวของคนไทยตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาล จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ในกรณีของผู้หญิงที่
ฝึกมวยไทยในประเทศไทยนั้นพบหลักฐานของการมีมวยหญิงในสมัยกรุงธนบุรี ที่นอกเหนือจากเป็นการฝึก
ทหารเพ่ือถวายอารักขาแด่พระมหากษัตริย์และเป็นศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวของผู้ชายแล้ว จากบท
ประพันธ์กรมศิลปากร เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง พระนครที่แสดงให้ เห็นว่านอกจากฝึกอาวุธแล้ว ก็มีการชก
มวยหญิง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหญิงหรือชายก็สามารถฝึกศิลปะป้องกันตัวได้ซึ่งต่อมาในยุคปัจจุบัน วิวัฒนาการ
ของมวยไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเป็นรูปแบบศิลปะการต่อสู้และเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายหรือการออก
ก าลังกายมากกว่าการแข่งขันซึ่งในปี 2552 มีการน าเสนอข่าวเกี่ยวกับการเกิดเทรนการออกก าลังกายด้วยมวย
ไทยแบบใหม่ขึ้นโดยเปรม บุษราคัมวงษ์เป็นผู้ริเริ่มน าเอารูปแบบการออกก าลังกายด้วยมวยไทยเข้ามาในประเทศ
ไทย โดยคาดหวังเด็กรุ่นใหม่ให้หันมาให้ความสนใจมวยไทย โดยมีจุดประสงค์ต้องการให้เป็นสถานที่ออกก าลังกาย
รูปแบบใหม่ ที่ฉีกรูปแบบของค่ายมวยไทยแบบเดิมๆ ที่ทุกคนมองว่าเป็นเรื่องเข้าถึงยาก เฉพาะกลุ่มและน่า
กลัวให้เป็นเรื่องง่ายซึ่งได้ประยุกต์ศาสตร์และศิลป์ของมวยไทยให้เป็นมวยไทยแนวใหม่ที่ทันสมัย เหมาะกับยุค
สมัยในปัจจุบันมากข้ึน ด้วยวัตถุประสงค์ อยากให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ว่ามวยไทย ไม่ใช่การต่อสู้ที่รุนแรงอีก
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ต่อไป แต่เป็นการออกก าลังกายโดยใช้หลักของศิลปะการป้องกันตัว และยังเป็นกีฬาที่เหมาะสมส าหรับคนที่
ต้องการเผาผลาญไขมันได้เป็นอย่างดี ซึ่งในครั้งนี้ไม่ได้เจาะกลุ่มไปที่ผู้ชายเท่านั้น แต่ยังมุ่งไปที่กลุ่มของเด็ก
และผู้หญิง ที่สามารถเล่นมวยไทยได้อย่างสะดวกสบายประกอบกับต้องการยกระดับมวยไทยให้ดูทันสมัยใน
สายตาคนไทยเหมือนกีฬาเทควันโดหรือกีฬาอ่ืนๆที่ได้รับอิทธิพลมาจากต่างประเทศ โดยปัจจุบันผู้หญิงไทยหัน
มาให้ความสนใจเรียนมวยไทยเพ่ิมมากขึ้น เพราะนอกจากจะได้ออกก าลังกาย เพ่ือให้รูปร่างดีแล้ว ยังได้ศิลปะ
การป้องกันตัวกลับไปด้วย ทั้งนี้เพศภาวะของผู้หญิงที่ก้าวข้ามมาอยู่ในพ้ืนที่ผู้ชายจากงานของ Elise Paradis 
(2012) เรื่อง Boxers, Briefs or Bras? Bodies, Gender and Change in the Boxing Gymอธิบายว่าการ
เข้าร่วมกับกีฬามวยของผู้หญิงมากขึ้นตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 20 (Fields, 2008; Paradis, 2010) เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ตามธรรมชาติของผู้หญิง โดยพัฒนาไปสู่การมีลักษณะนิสัยส่วนบุคคลที่
ชอบกีฬามวยจากการได้รับคุณค่าใหม่ๆ ในพ้ืนที่มวย แต่ทว่าผู้หญิงที่ชกมวยก็อาจมีประสบการณ์ต่อกีฬามวยที่
ลื่นไหลไปมาระหว่างหญิงและชาย อันเนื่องมาจากลักษณะนิสัยส่วนบุคคล ซึ่ง Bourdieu อธิบายว่า เพศภาวะ
นั้นเป็นส่วนหนึ่งในลักษณะนิสัยส่วนบุคคล (habitus) ซึ่งมาจากวัฒนธรรม และการให้สัญลักษณ์ของคนคนนั้น 
(Bourdieu, 2001 [1998]; Laberge, 1995) ส่วนMeredith Nash (2015) ที่ศึกษาเรื่อง Gender on the ropes: 
Anautoethnographic account of boxing in Tasmania, Australia อธิบายการรับรู้ เพศภาวะในพ้ืนที่ผู้ชาย
เกี่ยวกับความย้อนแย้งของผู้หญิงที่อยู่ในพ้ืนที่ผู้ชายซึ่งแสดงออกมาผ่านร่างกาย การแต่งตัว และการใส่นวม 
โดยเล่าว่า สังคมวงการมวยมีความเป็นชายสูงและต้องมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแกร่ง มักถูกมองว่าไปกันไม่ได้
กับผู้หญิง (Jefferson, 1998) และในวงการมวยนั้น มีหัวใจหลักคือความเป็นชาย ซึ่งผู้หญิงต้องพัฒนาลักษณะ
ของความเป็นชาย (เช่น ความแข็งแรง ความเกรี้ยวกราด) และในส่วนของตัวคนเล่นต้องมี (เช่น พัฒนาความ
เป็นนักกีฬา มีร่างกายที่มีกล้ามเนื้อ) (McCaughey, 1997) ดังนั้น กีฬามวยท าให้ผู้หญิงต้องมีการสร้างตัวตน
ขึ้นใหม่ส าหรับการออกท่าทางทางร่างกายงานศึกษาผู้หญิงที่เล่นกีฬาต่อสู้มักบอกว่า ผู้หญิงมักมีประสบการณ์
เกี่ยวกับร่างกายของพวกเธอแบบมีพลังและเป็นผู้กระท าเพราะว่ากีฬานั้นพาพวกเธอเข้าสู่การใช้แรงกาย ใน
รูปแบบของ ‘ลักษณะทางกายแห่งความเป็นหญิง’ (Wedgwood, 2004) ซึ่งบางทีนักมวยหญิงก็แสดงความ
เป็นหญิงผ่านการใส่นวมสีชมพู ไว้ผมยาว และใส่กระโปรงบนสังเวียนเพ่ือที่จะได้รับการยอมรับจากนักมวยคน
อ่ืนว่าเธอคือผู้หญิง (Lafferty and Mckay, 2004) ขณะผู้หญิงที่เข้าไปในพ้ืนที่มวยนั้นต้องแสดงออกทางเพศ
ภาวะที่ย้อนแย้ง โดย Paradis กล่าวไว้ว่า ตั้งแต่เริ่มเข้าวงการ เธอก็ถูกฝึกสอนเหมือนดังเด็กชายคนหนึ่ง เธอวิ่ง 
กระโดดเชือก ดันพื้นแบบผู้ชาย และต่อยด้วยแรงที่เหมือนผู้ชายซึ่งมันเป็นการเปลี่ยนบทบาท เปลี่ยนเพศภาวะ
ที่เกิดในยิมมวย (Paradis, 2012ใน Nash, 2015) และแม้ว่าจะมีร่างกายที่กระชับได้สัดส่วนและไว้ผมสั้น  
แต่ความเป็นผู้หญิงและชอบเพศตรงข้ามนั้นก็ยังถูกแสดงให้เห็นในทางอ่ืนๆ เช่น การใส่เสื้อผ้าออกก าลังกายของ
ผู้หญิงและมีสามี (Trimbur, 2013 ใน Nash, 2015) โดยสรุปแล้วสถานะของผู้หญิงในยิมมวยเป็นเหมือน
ผู้ชายคนหนึ่ง ซึ่งบางทีอาจเป็นปัญหาของการให้คุณค่าความเป็นชายในตัวบทกีฬา รวมถึงการให้คุณค่ากับ
ผู้หญิงไว้ต่ า กลายเป็นความขัดแย้งกันกับสถานะของผู้หญิง (McCaughey, 1997)ส่วนในงานของ Holly 
Thorp (2010) ที่ศึกษาเรื่อง Bourdieu Reflexivity, and Physical Culture: A Case of Masculinities in 
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the Snowboarding Fieldได้อธิบายการร่วมอยู่ของผู้หญิงในกีฬาที่สังคมมองว่าไม่เหมาะกับผู้หญิงไว้ว่าแม้ว่า
กีฬาสโนว์บอร์ดนั้นเป็นกีฬาจ านวนน้อยที่ไม่แบ่งเพศ แต่ด้วยตัวบทของกีฬานั้นเป็นกีฬาที่ผาดโผน ต้องเผชิญ
กับความเสี่ยง ความกล้า ก้าวร้าว และมีอันตรายมาก ผู้หญิงที่เข้าร่วมอยู่ในพ้ืนที่นี้ จึงถูกมองว่าไม่สามารถจะ
เล่นสโนวบอร์ดได้ดีเท่าผู้ชายถึงแม้ว่าผู้หญิงบางคนจะเล่นได้ดีกว่าผู้ชายแต่ผู้หญิงก็มักไม่ถูกยอมรับในช่วงแรก
ของการก าเนิดกีฬานี้  และผู้หญิ งเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่ รุนแรงกว่าผู้ ชายส่วนในงานของ Christine 
Mennesson (2000) ที่ศึกษาเรื่อง‘HARD’ Women and ‘SOFT’ Women: The Social Construction 
of Identities among Female Boxers ได้อธิบายว่าผู้หญิงที่เข้ามาชกมวยจะมีรูปแบบการชกที่หนักหรือเบา
ขึ้นอยู่กับมีลักษณะนิสัย (habitus) ซึ่งกล่าวคือผู้หญิงที่ชอบเล่นกีฬามาตั้งแต่วัยเด็กหรือเคยเรียนรู้การชกมวย
มาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นและมีความชอบในการเตะต่อยเป็นธรรมชาติมักจะแสวงหารูปแบบการฝึกมวยที่หนักหน่วง
มากกว่าผู้หญิงที่ไม่มีประสบการณ์การเรียนรู้การชกมวย ซึ่งผู้หญิงเหล่านี้ก็จะแสวงหาการชกมวยที่ไม่ดุดัน 
หรือมีความเบากว่าคนที่มีลักษณะนิสัยชอบเล่นกีฬาหรือมีประสบการณ์การเรียนมวยมาแล้วในประเด็นเรื่อง
การให้ความหมายของผู้หญิงที่ออกก าลังกายด้วยมวยไทยนั้น Jennifer Hargreaves (1997) ที่ศึกษาเรื่อง 
Women's Boxing and Related Activities: Introducing Images and Meanings อธิบายว่าผู้หญิงที่ชกมวยถูก
แยกออกจากกีฬาของผู้หญิงชนิดอ่ืนๆ ในสังคมที่แตกต่างกัน ผู้หญิงต้องดิ้นรนเพ่ือที่จะได้รับการยอมรับจาก
การจัดการกีฬาโลก แต่ก็ต้องพบว่าตัวเองถูกความเชื่อทางการแพทย์จ ากัดไว้เกี่ยวกับข้อจ ากัดทางธรรมชาติ
ของผู้หญิงที่ไม่เหมาะจะเล่นกีฬาที่มีความแข็งแรง (Hargreaves, 1994) อย่างไรก็ตามสัญลักษณ์พ้ืนฐานของ
ผู้หญิงที่ชกมวยนั้น ดูเหมือนจะมีการถกเถียงกันอยู่มาก ที่สัญลักษณ์ทางร่างกายของผู้หญิงมีความเป็นชายอยู่
ในตัวโดยมีร่างกายที่แข็งแรง ก้าวร้าว และมีพลังที่ถูกปลดปล่อยมาในร่างกายของผู้ที่ชกมวย ด้านการสร้าง
กล้ามเนื้อ และการแสดงออกของต้นทุนทางกายภาพแต่สุดท้ายแล้วนั้นผู้หญิงมักเกิดการบาดเจ็บจากการออก
ก าลังกายด้วยมวยไทย ดังงานของS Gartland (2001) ที่ศึกษาเรื่อง Injury and injury rates in MuayThai 
kick boxing ในการชกมวยและการซ้อมมวยไทยของประเทศอังกฤษและฮอลแลนด์ มีข้อค้นพบและอธิบายว่า 
มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ของประเทศไทย ที่มีการใช้หมัด เท้า เข่า ศอก มีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาของ
ร่างกายและจิตใจด้วยหลายสาขาวิชาเกี่ยวกับความเชื่อและจิตวิญญาณ มวยไทยเกิดขึ้นเป็นที่นิยมอย่าง
ร ว ด เร็ ว ขึ้ น สู่ ห นึ่ ง ล้ า น ค น ทั่ ว โ ล ก  (International MuayThai Kickboxing Federation (IAMTF) 
International Office) โดยการชกมวยไทยนั้น ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยมักมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บ
สูง รูปแบบของการบาดเจ็บส่วนมากเป็นการบาดเจ็บแบบ รอยทะลอก แผลฟกช้ า และแผลแตก การบาดเจ็บที่
ปลายขา ไม่ว่าจะเป็นเท้า ข้อเท้า หน้าแข้งบาดเจ็บบ่อยรองลงมา และการบาดเจ็บที่เกิดข้ึนมักจะเป็นผลมาจาก
หลายสาเหตุ เช่น การฟื้นตัวของการบาดเจ็บเล็กน้อยนั้นท าได้ไม่ดี การปฏิเสธความอ่อนแอ การกลัวผู้ฝึกสอน 
การรับรู้การบาดเจ็บและการสับสนว่าอะไรที่เรียกว่าบาดเจ็บส่วนการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น มัก เกิดที่ขาด้านล่าง
มากท่ีสุดในกลุ่มของผู้เริ่มเล่น ซึ่งโดยส่วนมากจะเกิดการบาดเจ็บบริเวณเอ็น กล้ามเนื้อและข้อต่อและมีอาการ
ฟกช้ าควบคู่กันไป ซึ่งเป็นผลมาจากการวอร์มอัปไม่พอหรือเล่นหนักเกินไป (Gartland, 2001) 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ สนใจข้อมูลเชิงอัตวิสัย ประสบการณ์ เพื่อเข้าใจปรากฏการณ์

นั้ น ๆ  การวิ จั ย เชิ งคุณ ภ าพจึ งจะท า ให้ เข้ า ใจผู้ ที่ อ อกก าลั งก ายด้ วยมวย ไท ยด้ วยค าบ อก เล่ า  
จากผู้ร่วมวิจัยเอง อีกทั้งท าให้เข้าใจบริบทของแต่ละบุคคล และแต่ละพ้ืนที่ยิมออกก าลังกาย แบบองค์รวม 
รวมไปถึงมุมมองการให้ความหมายของการออกก าลังกายด้วยมวยไทยและความเป็นเพศหญิงกับปัญหา
สุขภาพจากเพศภาวะได้ชัดเจน 
 
พื้นที่การศึกษา 
 งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานที่ศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครเพราะมียิมมวยเป็นจ านวนมาก และมีผู้ที่นิยม
ออกก าลังกายด้วยมวยไทยเป็นจ านวนมาก ซึ่งผู้วิจัยเลือกพ้ืนที่ยิมมวยแบบเฉพาะเจาะจง 2 แห่ง คือ 1) Fit 
Muaythai (นามสมมติ) และ 2) ChaiyaMuaythai Academy (นามสมมติ) ซึ่งเป็นพ้ืนที่ ที่ผู้วิจัยเคยเป็นครู
ฝึกและผู้เล่นอยู่ในพื้นท่ีจึงสะดวกต่อการสร้างความสัมพันธ์และเก็บรวบรมข้อมูล 
 
ผู้ให้ข้อมูลและวิธีการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลด้วยวิธีการแบบเจาะจง  (purposive sampling recruitment 
method) โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก คือ 1) เป็น ผู้หญิงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น อายุระหว่าง 20-35ปี ที่ออกก าลังกาย
ด้วยมวยไทย 2) เป็นผู้หญิงที่ออกก าลังกายด้วยมวยไทยเพ่ือสุขภาพ ไม่รวมผู้หญิงที่เป็นนักกีฬาชกมวยไทย 3) 
ออกก าลังกายด้วยมวยไทยอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 เดือนเนื่องจากแสดงให้เห็นความตั้งใจที่จะออกก าลัง
กายในรูปแบบนี้เพ่ือสุขภาพ ไม่ใช้เป็นการออกก าลังกายตามกระแสโดยจะใช้กลุ่มตัวอย่างทั้ งหมด 20 คน 
พ้ืนที่ละ 10 คน หรือจนกว่าข้อมูลจะอ่ิมตัว (saturation) และผู้เกี่ยวข้อง (key informant) จากผู้บริหาร 
เทรนเนอร์ หรือ ครูมวยที่ยินดีแบ่งปันข้อมูลเป็นผู้ร่วมวิจัย อีกที่ละ 2 คน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการท าความ
เข้าใจบริบทของการออกก าลังกายด้วยมวยไทย 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบและแนวทางการสังเกตการณ์ 
 2. แนวการสัมภาษณ์เจาะลึก 

3. แนวค าถามปลายเปิด 
 4. อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ได้แก่ เครื่องบันทึกเสียง โทรศัพท์ และแบบจดบันทึก 
 5. ตัวนักวิจัย ที่เป็นเครื่องมือส าคัญในการได้ข้อมูลที่ตรงประเด็น 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม  
ท าการสังเกตแบบมีแบบแผนจดบันทึก โดยเข้าสังเกตการณ์ อาทิตย์ละ 3-5 ครั้ง ครั้งละประมาณ 2-3 

ชั่วโมง และจะสังเกตการณ์ในประเด็นเรื่องการแต่งตัว การพูดจา สีหน้า ท่าทางการแสดงออกส่วนตัว และ
ท่าทางการต่อยมวย โดยผู้วิจัยจะร่วมท าการออกก าลังกายด้วยในฐานะผู้ใช้บริการคนหนึ่งและจะใช้การ
สังเกตการณ์เป็นเวลาหนึ่งเดือนครึ่งในแต่ละพ้ืนที่ 

การสัมภาษณ์เจาะลึก 
การสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์ผู้ร่วมวิจัยที่เป็นผู้หญิงที่ออกก าลังกายด้วยมวยไทยที่มีลักษณะตาม

เกณฑ์ที่ก าหนดในประเด็นต่างๆตามวัตถุประสงค์ โดยการสัมภาษณ์จะเริ่มต้นโดยเข้าไปแนะน าตัวเองกับผู้ดูแล
พ้ืนที่ว่าเป็นใคร มาจากไหน ต้องการท าวิทยานิพนธ์และเก็บข้อมูลเรื่องอะไรตามวัตถุประสงค์และจะขอให้ช่วย
แนะน าให้รู้จักกับกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือท าการพูดคุยเพ่ือนัดสัมภาษณ์ต่อไป โดยช่วงเวลาในการสัมภาษณ์นั้ นจะ
เลือกเป็นช่วงหลังจากออกก าลังกายด้วยกันเสร็จสิ้นแล้ว ใช้สถานที่บริเวณนอกพ้ืนที่ โดยการเลือกสถานที่และ
เวลานั้น เป็นไปตามความสะดวกและความสมัครใจของผู้เข้าร่วมวิจัย และจะใช้เวลาในการสัมภาษณ์ครั้งหนึ่ง
ประมาณ 30 – 45 นาที โดยจะสร้างบรรยากาศการพูดคุยให้เป็นกันเองมากที่สุด เหมือนพ่ีน้องหรือเพ่ือนกัน
คุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์การออกก าลังกายด้วยมวยไทย ซึ่งจะนัดสัมภาษณ์คนละ 2 ครั้ง หรือจนกว่าจะ
ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน  

การสัมภาษณ์ด้วยค าถามปลายเปิด (open-ended interview)  
 การสัมภาษณ์ด้วยค าถามปลายเปิด (open-ended interview) เป็นวิธีการเก็บข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญนั้นคือ เจ้าของยิม ผู้ดูแลยิม ผู้จัดการยิม เทรนเนอร์ หรือครูมวย โดยจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับความคิดเห็นที่
เกี่ยวข้องกับการเปิดยิมมวย จ านวนผู้เล่นผู้หญิงที่เข้ามาต่อยมวย ลักษณะของผู้เข้ามาเล่นลักษณะนิสัย ความ
เป็นมาเป็นไปในชีวิตของผู้หญิงที่เข้ามาต่อยมวย การให้ความหมายและสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับการต่อยมวยไทย
ของผู้หญิงที่ออกก าลังกาย การรับรู้ความเป็นหญิงที่ย้อนแย้งและลื่นไหลของผู้หญิงที่ออกก าลังกายด้วยมวย
ไทยและปัญหาสุขภาพที่พบเจอในการอยู่ในพ้ืนที่ ความรู้สึกของการอยู่ในพ้ืนที่ เป็นต้น 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและจริยธรรมการวิจัย 
 ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้มาถอดเทปเพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ร่วมกับการสังเกตการณ์จากการ
แต่งตัว แต่งหน้า สีหน้า ท่าทาง การพูดจา ที่ละคน ๆ เพ่ือหาความเหมือนของข้อมูล และน ามาก าหนดทีม
ข้อมูล (theme) ผ่านแนวคิดท่ีใช้ศึกษา (การรับรู้ความเป็นหญิงที่ลื่นไหล, ลักษณะนิสัยส่วนตัว (Habitus) และ
การให้ความหมายเชิงสัญลักษณ์) เพ่ือให้ได้ประเด็นหลักจากค าถามการวิจัย ซึ่งจะต้องน าไปจัดระเบียบข้อมูล
ขั้นต้น เพ่ือน าไปสู่การแสดงข้อมูลที่เป็นรูปธรรมผ่านชุดข้อมูลที่ถูกก าหนดไว้ โดยต้องเป็นข้อมูลที่ผ่านการ
วิเคราะห์ตามแนวคิดทฤษฎีที่ตอบค าถามการวิจัยและรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูลโดยใช้นามสมมติทั้งหมด 
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ผลการศึกษา 
 บริบทสถานออกก าลังกาย 
 1. Fit Muaythai 
 Fit Muaythai สาขา 1 ตั้งอยู่ในเขตปริมณฑล ถนนหลักมุ่งหน้าทางใต้ของกรุงเทพฯ มีลักษณะเป็น
กระจกรอบยิม ด้านในเป็นพ้ืนที่โล่ง ปูพ้ืนโฟม เปิดให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.00 - 21.30 และ เสาร์ 
- อาทิตย์ เวลา 10.00 - 17.30 โดยเล่นเป็นรอบ รอบละ 1 ชั่วโมง 30 นาที เริ่มรอบทุกต้นชั่วโมง แบ่งเป็น
วอร์ม 30 นาที เข้าเป้าตัวต่อตัวกับครูมวย 30 นาที และ ออกก าลังกายโดยมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็น
ผู้ออกแบบโปรแกรม 30 นาที ในด้านของค่าบริการนั้นแบ่งเป็นรายครั้งและรายเดือน คือราย 10 ครั้ง/6,500.- 
บาท (ภายใน 2 เดือน),30 ครั้ง/13,500.- บาท (ภายใน 1 ปี)  และ 50 ครั้ง/20,000.- บาท(ภายใน 1 ปี) และ
รายเดือน 1 เดือน/4,890.- บาท, 4 เดือน/11,560.- บาท 6 เดือน/14,940.- บาท และ 10 เดือน/22,900.- 
บาท ครูมวยทุกคนเป็นผู้ชาย อายุระหว่าง 20 - 40 ปี นักวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นผู้ชาย 2 คน ผู้หญิง 1 คน 
อายุระหว่าง 22 - 30 ปี สมาชิก 80-90% เป็นผู้หญิง ด้วยผู้บริหารและก่อตั้งยิมได้ก าหนดจุดยืนของยิมไว้ว่า
เป็นยิมมวยไทยเพ่ือการลดน้ าหนัก จึงมีผู้หญิงให้ความสนใจเป็นจ านวนมากกว่าผู้ชาย 
 2. ChaiyaMuaythai Academy 
 ChaiyaMuaythai Academy ตั้งอยู่บนถนนปริมณฑลทางใต้ของกรุงเทพฯ มีลักษณะเป็นพ้ืนที่เปิด
โล่ง ปลอดโปลง พ้ืนที่ภายในยิมแบ่งได้ 2 โซน คือโซนพักคอยและโซนออกก าลังกาย มีเวทีมวยขนาดใหญ่ 1 
เวที เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00 – 22.00 โดยจะเล่นรอบละ 1 ชั่วโมง เริ่มรอบทุกต้นชั่วโมง โดย 30 
นาทีแรก เป็นการวอร์มร่างกาย และ 30 นาทีต่อมาเป็นการเข้าเป้าตัวต่อตัวกับครูมวย ด้ านค่าบริการนั้น 
แบ่งเป็นรายครั้งและรายเดือน คือ 1 ครั้ง/800.- บาท, 10 ครั้ง/6,000.- บาท (ภายใน 2 เดือน) และ 30 ครั้ง/
12,000.- บาท (ภายใน 6 เดือน) และรายเดือน 1 เดือน/4,500.- บาท, 3 เดือน/10,000.- บาท และ 10 
เดือน/20,000.-บาท ครูมวยทุกคนเป็นผู้ชาย อายุระหว่าง 23 – 40 ปี และมีผู้จัดการผู้หญิงประมาณ 3 – 4 
คน อายุระหว่าง 22 – 40 ปี สมาชิกมีสัดส่วนผู้หญิงประมาณ 70% และผู้ชาย 30% โดยมีอายุ 16 ปีขึ้นไป 
ด้วยผู้บริหารและผู้ก่อตั้งยิมได้ก าหนดจุดยืนของยิมเอาไว้ว่าเป็นยิมที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย ให้ความสบายๆ
แก่ลูกค้า   
 
 3. ความเป็นผู้หญิงท่ีย้อนแย้งและลื่นไหลของผู้หญิงท่ีออกก าลังกายด้วยมวยไทย 
 ผู้หญิงที่ออกก าลังกายด้วยมวยมีความเป็นหญิงที่ย้อนแย้งและลื่นไหลในพ้ืนที่ยิมมวยที่ต่างกันออกไป 
ซึ่งประกอบด้วย 3 รูปแบบหลักๆด้วยกัน ได้แก่ 1) การไม่แต่งตัวหรือไม่แต่งหน้า ที่ผู้หญิงมองว่าเมื่อเข้ามาอยู่
ในพ้ืนที่แล้วไม่มีความจ าเป็นต้องสนใจเรื่องความสวยงามซึ่งขณะที่อยู่นอกพ้ืนที่ยิมมวยหรืออยู่ในพ้ืนที่
สาธารณะผู้หญิงเหล่านี้สนใจและให้ความส าคัญกับความสวยงาม การแต่งหน้าหรือการแต่งตัวเช่นเดิม
ตามปกติ“คือไม่แต่งหน้าหน้าสดมายิมจะล้างหน้ามาเลย แต่แต่งหน้าไปท างานนะ” 2) ความรู้สึกต้องเพ่ิมความ
อดทนและความเข้มแข็ง เมื่อตัวบทกีฬามีความหนักจึงรู้สึกว่าต้องอดทน และพยายามท าให้ได้ตามที่ครูมวย
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บอกให้ท า หรือก้าวข้ามความสามารถของร่างกายตัวเอง “เราต้อง เตรียมตัว อดทนมากขึ้น” และ3) การใช้
ความเป็นหญิงต่อรองในพ้ืนที่เพ่ือลดความหนักในการออกก าลังกายลง “ถ้าหมดแรงก็จะบอกครูว่าพอแล้ว 
เหนื่อยแล้ว” ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีความเป็นหญิงที่ย้อนแย้งแต่ก็หยิบฉวยความเป็นหญิงเข้ามาต่อรองในบางครั้งด้วย
เช่นกันซึ่งรูปแบบความเป็นหญิงที่ย้อนแย้งและลื่นไหลที่แตกต่างกันนั้นมาจากฮาบิทัสที่แตกต่างกัน 
 
 4. ลักษณะนิสัยส่วนบุคคล (ฮาบิทัส) 
 ผู้หญิงที่เข้ามาในพ้ืนที่การออกก าลังกายด้วยมวยไทยนั้น พบว่ามีลักษณะนิสัยส่วนบุคคลหรือ 
ฮาบิทัสที่หลากหลาย ทั้งแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงและมีฮาบิทัสร่วมกันมากกว่าหนึ่งอย่าง โดยจะเป็นคนลุ ยๆ 
ง่ายๆ หรือสบายๆ มองโลกในแง่ดีหรือเข้ากับคนง่าย เจ้าระเบียบหรือทุกอย่างต้องเป็นไปตามแบบแผนที่วางไว้ 
คิดเล็กคิดน้อยหรือคิดเยอะ กล้าคิดกล้าตัดสินใจ ตรงไปตรงมา ร่าเริงหรือขี้ เล่น ขี้อาย จริงจัง ซึ่ ง  
ฮาบิทัสที่แตกต่างกันนั้น น าไปสู่การให้ความหมายต่อการออกก าลังกายที่ต่างกัน   

“ไม่ได้เป็นผู้หญิงจ๋าอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรส่วนตัวก็เป็นคนพูดตรงๆไม่ได้เป็นคนมีจริตมากแล้วก็ไม่
ชอบคนที่แบบพูดอ้อมๆ แล้วก็ไม่ชอบการเสแสร้งก็เป็นคนง่ายๆ กินง่ายอยู่ง่ายแล้วก็อาจจะแบบบาง
ทีก็พูดจาไม่ได้นึกถึงคนอ่ืนมากหรือว่าเราก็ไม่ได้แคร์ทุกคนอะไรเนี่ยแล้วก็ตรงไปตรงมาแล้วก็คิดเยอะ
คือเวลาเจออะไรใครเงี้ยจะคิดเยอะนะ แต่จะไม่เก็บมาคิดเล็กคิดน้อยอ่ะ” 

(เอม 20 ปี นักศึกษา) 
 

“ลุยๆ ง่ายๆไม่ระเบียบมากแต่ไม่หวาน แล้วไม่จุกจิกคิดเล็กคิดน้อยนะ แต่ก็ไม่ค่อยเยอะมาก แล้วเป็น
คนตรงไปตรงมา ร่าเริงขี้เล่นด้วยจะจริงจังในบางเรื่อง” 

(ปิ๊ก 32 ปี ธุรกิจส่วนตัว) 
 
 5. การให้ความหมายเชิงสัญลักษณ์ต่อการออกก าลังกายด้วยมวยไทย 
 ความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่แสดงออกผ่านทางการแต่งตัวและท่าทาง และการให้ความหมายจาก
ค าพูดของผู้หญิงที่ออกก าลังกายด้วยมวยไทยนั้น มีทั้งเรื่องของสุขภาพ โดยพบว่าส่วนใหญ่อยากได้รับผลลัพธ์
เรื่องสุขภาพ ทั้งการลดน้ าหนัก เพ่ิมความแข็งแรง เพ่ิมความอดทน สร้างสมาธิ สร้างกล้ามเนื้อ สร้างความ
คล่องแคล่วและกระตือรือร้นให้กับตนเอง หรือเพ่ือรักษาโรคต่างๆ “หลังจากมาต่อยมวยก็รู้สึกว่าร่างกายดีขึ้น” 
แต่ก็มีการให้ความหมายในกลุ่มของการป้องกันตัว “อย่างน้อยก็ป้องกันตัวได้” แม้จะรับรู้เพียงเล็กน้อยว่าอาจ
ป้องกันตัวได้ ก็สร้างความสบายใจแก่ผู้มาออกก าลังกาย และได้ผลพลอยได้นี้ติดตัวไป ซึ่งบางกลุ่มนั้นให้
ความหมายของความเป็นสังคม ในการได้มีปฏิสัมพันธ์กลุ่ม แลกเปลี่ยนทัศนคติต่างสาขาวิชาชีพ และรู้สึกว่า
พ้ืนที่ยิมเป็นสังคมอีกสังคมหนึ่ง “ได้คอนเนคชั่นเยอะมากจากในยิมมวย” บางกลุ่มก็มองว่าการต่อยมวยเป็น
เรื่องของความสนุก ท้าทาย ผ่อนคลาย หรือระบายอารมณ์ เป็นการออกก าลังกายที่ไม่น่าเบื่อ “ก็สนุกดีคือมัน
ไม่ซ้ าซาก” “เวลาเครียดๆเงี้ย เรามาต่อย สักพักมันก็ดีขึ้น” บางคนมองว่าเป็นเรื่องของการมีอิสระในการแสดง



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 603 

ตัวตนออกมาได้อย่างเต็มที่ โดยที่ไม่ต้องค่อยระวังหรือกังวลต่อสิ่งใด “มันก็รู้สึกว่ามันดีกว่าการไปจมจ่ออยู่กับ
เครื่องคนเดียวแล้วต้องมีคนคอยมาจ้อง มาสอน” อีกทั้งยังมีการให้ความหมายในการสร้างตัวตนทางสังคม ที่
การเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ท าให้รู้สึกถึงการได้รับความส าคัญ และมีตัวตนมากขึ้นอีกด้วย “เวลาเรามาอยู่ที่ยิม คน
นั้นก็เฮ้ยดีอย่างนั้นอย่างนี้เรียกเรา เราคุยกับเขาเขารับฟัง”ซึ่งการให้ความหมายที่ต่างกันนั้น น าไปสู่รูปแบบ
การออกก าลังกายที่แตกต่างกัน 
 
 6. รูปแบบการออกก าลังกาย 
 จากการศึกษาพบว่าผู้หญิงมีรูปแบบการออกก าลังกายที่แตกต่างกัน โดยจัดรวมเป็นได้ 3 รูปแบบ คือ 
1) แบบชิวๆ เรื่อยๆ หรือสบายๆ ซึ่ งเป็นรูปแบบที่ เล่นอย่างสบายๆไม่ได้หนักหน่วงหรือว่าเอาจริง  
เอาจังมากเกินไป 2) แบบตามสภาพร่างกายหรือตามก าลัง รูปแบบนี้จะสังเกตเห็นการใช้แรงร่างกาย 
ที่หนักขึ้น มีความพยายามต่อสู้กับความอดทนมากขึ้นกว่ารูปแบบแรก ผู้หญิงที่อยู่ในรูปแบบนี้จะมีระดับการ
ต่อยที่เบาไปหาหนัก และมีความลื่นไหล สลับไปมา 3) แบบจริงจัง เต็มที่ ใส่หมด หรือเอามันส์ ซึ่งรูปแบบนี้นั้น
เป็นรูปแบบการออกก าลังกายที่หนักที่สุด ผู้เล่นจะมีความจริงจัง ความหนักแน่น และการออกแรงอย่างเต็มที่
เท่าท่ีจะท าได้ในการเล่นทุกครั้ง ซึ่งแต่ละรูปแบบนั้นส่งผลไปสู่การบาดเจ็บที่ต่างกัน 

  
 7. ปัญหาสุขภาพ 
 ผู้หญิงที่ก้าวข้ามมาออกก าลังกายด้วยมวยไทยนั้นมักพบเจอปัญหาการบาดเจ็บอยู่มากมาย โดยส่วนใหญ่จะ
เป็นการบาดเจ็บบริเวณกระดูก เอ็นและข้อต่อ ซึ่งเป็นผลมาจากการเข้าไปอยู่ในพ้ืนที่ยิมมวยทั้งสิ้น โดยการบาดเจ็บที่
เกิดขึ้นมีทั้งระดับหนักคือมีการเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล ส่งผลให้ต้องหยุดเล่นเพ่ือพักรักษาตัว ซึ่งการบาดเจ็บที่
หนักพบว่าเป็นเรื่องของกระดูกเท้าร้าว หรือเอ็นข้อเท้าขาด ส่วนการบาดเจ็บระดับปานกลางนั้น มักเป็นการบาดเจ็บ
ตามข้อ การส้น ปวดหรือเคล็ด ซึ่งไม่ส่งผลต่อการเล่นหรือชีวิตประจ าวัน และการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเป็นระดับ
สุดท้าย โดยมักพบว่าเป็นการช้ า หรือการปวดกล้ามเนื้อจากการพยายามต่อสู้ขีดจ ากัดของร่างกายตัวเอง โดยผู้เล่น
มักมองข้ามหรือมองว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ และไม่รับรู้ว่าเป็นการบาดเจ็บ 

 
สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาผู้หญิงที่ออกก าลังกายด้วยมวยไทยในพื้นที่ยิมมวยทั้ง 2 แห่ง พบว่าผู้หญิงรับรู้ความเป็น
หญิงของตัวเองว่ามีความลื่นไหลไปมาระหว่างความเป็นหญิงเป็นชายตามสถานที่และเวลาและผู้หญิงทุกคนมี
ภูมิหลังที่ได้รับการสนับสนุนการออกก าลังกายตั้งแต่วัยเด็ก โดยมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันออกไป ส่งผลไปสู่
การให้ความหมายการออกก าลังกายด้วยมวยไทยที่น าไปสู่รูปแบบการออกกก าลังกายที่หนักหรือเบาและส่งผล
ให้เกิดการบาดเจ็บทางกายในระดับความหนักท่ีแตกต่างกัน 
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อภิปรายผล 
 1. ความหมายและเหตุผลท่ีลื่นไหล เปลี่ยนแปลงของผู้หญิงในการเล่นกีฬาผู้ชาย   
 ผู้หญิงในยุคสมัยนี้มีการรับรู้ความเป็นหญิงแบบสมัยใหม่ ซึ่งไม่ได้มองว่าตอนเองถูกจ ากัดอยู่ในความ
เป็นผู้หญิงแนวขนบเท่านั้น ความคิดแบบหัวสมัยไม่นั้น ท าให้ผู้หญิงมองการออกก าลังกายด้วยมวยไทยว่าเป็นเพียง
การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ เป็นการป้องกันตัว สนุก ไม่ซ้ าซากจ าเจ ได้สังคม มีอิสระในการแสดงออก สร้าง
ตัวตนทางสังคม และท าให้ผู้หญิงเหล่านี้กลายเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงกว่าผู้หญิงที่ไม่ได้ต่อยมวย มิได้มองเรื่องของ
กีฬาที่มีความรุนแรง อันตรายหรือเป็นกีฬาผู้ชายที่ผู้หญิงไม่ถูกยอมรับและไม่สามารถเล่นได้ อีกทั้งกระแส
สุขภาพของสังคมไทยบวกกับภาพตัวแทนของผู้หญิงเข้มแข็ง(Strong) ในรูปแบบการออกก าลังกายด้วยมวย
ไทยที่เกิดขึ้นให้เห็นอย่างแพร่หลายผ่านดารา ศิลปิน ท าให้ผู้หญิงตระหนักรู้และสนใจรูปแบบการออกก าลัง
กายด้วยมวยไทย ส่งผลให้เกิดการยอมรับและก้าวข้ามเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่กีฬามวยไทยที่ตัวบทกีฬานั้นมีความ
รุนแรงได้ แต่ในขณะเดียวกันการที่ตัวบทของกีฬานั้นมีพ้ืนฐานของการปะทะที่รุนแรง ท่าทางท่ีรุนแรง และไม่มี
อุปกรณ์ในการป้องกันตัว ผู้หญิงที่ก้าวข้ามเข้ามามักถูกความรุนแรงของตัวบทกีฬาครอบง าโดยไม่รู้ตัว ซึ่ง
หมายความว่าการรับรู้ว่ามวยเป็นกีฬารุนแรง ท าให้ผู้หญิงยอมรับที่จะเล่นอย่างรุนแรง เอาตัวตนความเป็น
ผู้หญิงของตนเองออกจากจิตใจและร่างกาย โดยสิ่งนี้แสดงให้เห็นผ่านท่าทางหรือค าอธิบายจากผู้หญิงหลายคน
ที่พยายามต่อสู้ขีดจ ากัดของตัวเองให้สามารถออกแรงให้หนักขึ้น เตะให้แรงขึ้น ต่อยให้แรงขึ้น หรือต้องการ
แสดงความเข้มแข็ง แข็งแรงให้สอดคล้องกับรูปแบบที่กีฬาต้องการ เช่นเดียวกับผู้หญิงที่เล่นกีฬามวยในทาสมา
เนีย ออสเตรเลีย ที่กล่าวว่าสังคมวงการมวยมีความเป็นชายสูงและต้องมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแกร่ง 
(Jefferson, 1998ใน Nash, 2015)ซึ่งผู้หญิงต้องพัฒนาลักษณะของความเป็นชาย เช่นความแข็งแรง ความ
เกรี้ยวกราด และร่างกายที่ต้องมีกล้ามเนื้อ(McCaughey, 1997ใน Nash, 2015) และสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถมอง
อย่างตัดขวางได้ เพราะผู้หญิงที่ก้าวข้ามมีการพัฒนาความหมายของการเล่นที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ไม่หยุดนิ่ง  

 
2. การออกก าลังกายด้วยรูปแบบมวยไทย: กีฬาผู้ชายส าหรับผู้หญิงและการบาดเจ็บ 
 ผู้หญิงที่ก้าวข้ามมาออกก าลังกายด้วยมวยไทยนั้นจะมีรูปแบบการออกก าลังกายที่ต่างกันออกไปตาม
ลักษณะนิสัย (habitus) การรับรู้ความเป็นหญิงของตนเอง และการให้ความหมายต่อการออกก าลังกาย ซึ่งใน
รูปแบบที่แตกต่างกันนั้นมีพัฒนาการของการเล่นของแต่ละคนซ่อนอยู่ ซึ่งสามารถมองเห็นได้จากการออก
ท่าทางของแต่ละบุคคล สิ่งนี้เชื่อมโยงกลับไปสู่ลักษณะนิสัย (habitus) ที่ส่วนใหญ่มีนิสัยลุยๆและชอบเล่นกีฬา 
ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่การรับรู้ความเป็นหญิงว่าตนเองต้องเพ่ิมความอดทนและเข้มแข็งมากขึ้นในพ้ืนที่ยิมมวย ดังที่ 
Bourdieu อธิบายว่า เพศภาวะนั้นเป็นส่วนหนึ่งในลักษณะนิสัยส่วนบุคคล (habitus) ซึ่งมาจากวัฒนธรรม 
และการให้สัญลักษณ์ของคนนั้น (Bourdieu, 2001 [1998]; Laberge, 1995) ส่งผลให้เกิดการให้ความหมาย
ที่ต่างกันไป เปลี่ยนแปลงไปตามขณะเวลาจนเกิดเป็นรูปแบบการออกก าลังกายที่ต่างกันเป็นช่วงๆคือ ช่วงแรก
ต้องการเล่นเพ่ือลดน้ าหนัก จะมีรูปแบบที่เน้นออกแรงให้เหงื่อออก ในขณะที่เมื่อความต้องการแรกเห็นผล ช่วง
ต่อมาผู้หญิงมีการเปลี่ยนความต้องการหรือความคาดหวังของตัวเองให้เป็นเล่นเพื่อสุขภาพ สนใจการเพิ่มความ
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แข็งแรงของร่างกายและหัวใจ การเพ่ิมขึ้นของกล้ามเนื้อ หรือการท าให้กล้ามเนื้อกระชับเข้ารูปมากขึ้น จะมี
รูปแบบที่หนักหน่วงขึ้นกว่าเดิม และเมื่อผู้หญิงก้าวข้ามช่วงนี้ไปแล้วจะพบว่าผู้หญิงต้องการออกก าลังกายใน
รูปแบบที่มีความใกล้เคียงกับการเป็นมืออาชีพมากขึ้น มีความพยายามที่จะออกท่าให้ถูกต้องมากข้ึน เพิ่มความ
รุนแรงของท่าที่เคยท าให้มากขึ้น ฝึกการหลบหลีกและฝึกไหวพริบในการโต้ตอบกับครูมวยมากขึ้น ซึ่งในทุก
ช่วงนั้นเกิดการรับรู้ว่าตนเองต้องเพ่ิมความอดทนและความเข้มแข็งมากขึ้นในพ้ืนที่ อีกทั้งรูปแบบจะเปลี่ยนไป
ตามการให้ความหมายที่เริ่มต้นมาจากลักษณะนิสัย (habitus) ส่งผลให้เกิดรูปแบบการออกก าลังกายที่หนัก
และเสี่ยงต่อการบาดเจ็บเพ่ิมขึ้นตามล าดับ ซึ่งการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับการรับรู้ความเป็น
หญิงที่ย้อนแย้งในพื้นที่ว่าตนเองต้องมีความอดทนเพ่ิมขึ้นในระดับไหน ก็ท าให้ร่างกายต้องพยายามและอดทน
มากขึ้นซึ่งส่งผลไปสู่การเกิดการบาดเจ็บในระดับนั้น และในขณะที่ผู้หญิงเกิดการบาดเจ็บในพ้ืนที่กีฬาผู้ชายก็
ไม่ใช่สาเหตุเพราะเป็นกีฬาผู้ชายถึงท าให้เกิดการบาดเจ็บ แต่ยังมีสาเหตุอื่นมากมายที่ท าให้เกิดการบาดเจ็บ ซึ่ง
นั้นก็เพราะผู้หญิงเหล่านี้มีนิสัยชอบลุยและชอบเล่นกีฬามาตั้งแต่วัยเด็ก จึงมีรูปแบบการออกก าลังกายที่มีการ
พัฒนาไปตามการรับรู้ความเป็นหญิงของตนเองในพ้ืนที่และการให้ความหมายต่อการออกก าลังกาย และผู้หญิง
เหล่านี้มักรับรู้ว่าการบาดเจ็บนั้นว่าเป็นเพียงการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นได้ทั่วไปในรูปแบบการออกก าลังกายชนิด
หนึ่งเท่านั้น เช่นเดียวกับงานที่ศึกษาเกี่ยวกับผู้หญิงกับกีฬาสโนว์บอร์ดและการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่กีฬา
ของผู้ชายที่มีความอันตรายเป็นพื้นฐาน ที่อธิบายว่าตัวบทของกีฬาสโนว์บอร์ดเป็นกีฬาที่ผาดโผน ต้องเผชิญกับ
ความเสี่ยง ความกล้า ก้าวร้าว และมีอันตรายมาก (Thorp, 2010) ผู้หญิงที่เข้าร่วมอยู่ในพ้ืนที่นี้ต้องแสดงกล้า
ที่จะเสี่ยงเล่นท่าที่อันตรายและส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงจากตัวบทของกีฬาในลักษณะใกล้เคียงกัน 

 
3. เพศภาวะหรือความเป็นหญิงที่ลื่นไหลในพื้นที่ยิมมวย 

 ในขณะที่ผู้หญิงรับรู้ว่ากีฬามวยไทยในที่นี้คือรูปแบบหนึ่งในการออกก าลังกายเท่านั้น ก็พบว่าผู้หญิง
ต่างยอมรับว่าความหนัก ความรุนแรง และความอันตราย เป็นสิ่งที่เข้ากันไม่ได้กับความเป็นหญิง หรือสรีระ
ของผู้หญิง ซึ่งผู้หญิงที่ก้าวข้ามเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่นั้นต้องสลัดความเป็นหญิงหรือความอ่อนแอในลักษณะผู้หญิง
ออกไปจากจิตใจ ร่างกายและการแสดงออก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่าทางการแสดงออก หรือการแต่งตัว แต่งหน้า 
ท าผมให้มีความสวยงามน่าดึงดูด ท าให้ผู้หญิงมีความเป็นหญิงแนวขนบทในพ้ืนที่ลดน้อยลง ซึ่งข้อค้นพบนี้
แตกต่างจากผลการศึกษาผู้หญิงที่ชกมวยในทาสมาเนีย ออสเตรเลีย ที่เข้าสู่การชกมวยด้วยความเป็นหญิง 
(Wedgwood, 2004) ซึ่งแสดงความเป็นหญิงผ่านการใส่นวมสีชมพู ไว้ผมยาว และใส่กระโปรงบนสังเวียน
เพ่ือที่จะได้รับการยอมรับจากผู้ เล่นมวยคนอ่ืนว่าเธอคือผู้หญิง (Lafferty and Mckay, 2004) ในขณะที่
ประเทศไทยไม่แสดงออกถึงความเป็นผู้หญิงในพ้ืนที่ยิมมวย เพราะสังคมและวัฒนธรรมประเทศออสเตรเลีย
ยอมรับผู้หญิงให้อยู่ในพ้ืนที่ได้ แต่ประเทศไทยยังให้คุณค่าของผู้หญิงไว้ด้อยกว่าผู้ชายผู้หญิงที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่
เลยต้องก้าวข้ามความเป็นหญิงและต้องแสดงออกทางเพศภาวะที่ย้อนแย้ง (Nash, 2015)ด้วยการเพ่ิมความ
อดทน ความเข้มแข็ง และความแข็งแรง ซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้ที่เล่นกีฬามวยไทยให้มากขึ้นเพ่ือรองรับตัวบท
กีฬาที่มีความหนักและไม่มีพ้ืนที่ส าหรับความอ่อนแอ เพ่ือที่จะก้าวข้ามความอ่อนแอของตนเองและพัฒนา
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ความเข้มแข็งและความแข็งแกร่งให้เกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงที่อยู่ในพ้ืนที่ก็หยิบฉวยความเป็นหญิงมาใช้
ในขณะที่ร่างกายไม่สามารถรับความหนักและความเหนื่อยได้ไหว ผ่านการต่อรองทั้งทางด้านวาจาและการ
กระท า เพราะฉะนั้นแล้ว ความเป็นหญิงในพ้ืนที่ยิมมวยนั้นจึงเป็นสิ่งที่ลื่นไหลไปมาระหว่างความเป็นหญิงและ
ความเป็นชาย ไม่มีความคงที่ ถาวร เป็นความชั่วคราว แตกต่างกันไปตามกาลเวลาและสถานที่  (Paradis, 
2012) 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ภาครัฐควรสนับสนุนการออกก าลังกายด้วยมวยไทยให้ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงได้ง่ายเพ่ือ 
สืบสาน ถ่ายทอด และคงไว้ซึ่งศิลปะประจ าชาติที่งดงามและมีประโยชน์ 
 2. สถานออกก าลังกายด้วยมวยไทยทุกแห่งควรมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬาก ากับดูแลรูปแบบและ
ลักษณะการฝึกเพ่ือลดความเสี่ยงหรือป้องกันการบาดเจ็บที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นจากการฝึก 
 3. บุคลากรในสถานออกก าลังกายด้วยมวยไทยทุกคนควรได้รับการอบรมเกี่ยวกับรูปแบบการฝึก และ
วิธีลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ 
 4. สื่อต่างๆควรน าเสนอภาพความเป็นหญิงที่แข็งแรงผ่านเรือนร่างในหลายรูปแบบ ไม่ควรยึดติดกับ
ภาพผู้หญิงแข็งแรงต้องมีกล้ามท้องเพียงเท่านั้น 
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ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่
สนับสนุนทุนหงส์วิวัฒน์ในการท าวิจัยบางส่วน ให้การท าวิทยานิพนธ์ชิ้นนี้ส าเร็จออกมาได้ด้วยดี และที่ขาด
ไม่ได้เลยคือผู้ให้ข้อมูลและผู้เอ้ือเฟ้ือสถานที่ทุกท่าน ที่เสียสละเวลาอันมีค่าให้การท าวิจัยของดิฉันในครั้งนี้ ดิฉัน
หวังว่างานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยไม่มากก็น้อย  
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นิเวศวิทยาและความหลากหลายของพืชและสัตว์ปา่ชายเลนลุ่มน ้าสงคราม : มิติประวัติศาสตร์
ชุมชนและมานุษยวิทยาศาสนา 

Ecology and Plant &Animal diversity on mangrove forest in Songkramdump: 
Community History and Religious Anthropology Dimension 

 

พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ (ประยูร นันทิโย)1 
 

บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์อธิบายความสัมพันธ์ของระบบนิเวศวิทยาและความหลากหลายของพืชและ
สัตว์ป่าชายเลนลุ่มน้้าสงคราม : มิติประวัติศาสตร์ชุมชนและมานุษยวิทยาศาสนา วิธีการศึกษาใช้การศึกษา
ย้อนอดีตประวัติศาสตร์ชุมชนและเทคนิคการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเนื้อหาด้านคน สั ตว์ ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมในป่าชายเลนลุ่มแม่น้้าสงคราม โดยมีแควอ้อม เป็นสายน้้าย่อยท่ีเป็นสายโลหิตหล่อเลี้ยงชุมชน เกิด
สัมมาชีพ ชุมชนยังสืบทอดองค์ความรู้การจัดการต้นล้าพู และตัวหิ่งห้อย บนหลักการของอีทัปปัตยตา โดยมีวัด
อินทารามเป็นศูนย์กลาง มีระบบการจัดการความรู้ที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการของชุมชนในยุค 4.0 ใน
มุมมองผู้เขียนน้าเสนอให้น้าองค์ความรู้ขึ้นสู่ข้อเสนอการพัฒนาให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 

 

ค้าส้าคัญ: ป่าชายเลน มรดกโลกอีทัปปัตยตา 
 

Abstract 

This article aims to describe the relationship of ecosystems and the diversity of 
wildlife and mangrove forests to war: the historical dimension, the community, and the 
religious anthropology. The study uses historical studies, community history, and narrative 
techniques on animal content, environmental resources in mangrove forests, river basins 
The Kwaioom River, It is a small stream that feeds the community  also inherits the 
knowledge management which on the principles of Itthappathayatta ( ectoparasita) . The 
Intaram temple is the center to provided modern knowledge management system. 
Response to demand as the needs of the community in the 4.0 age perspective, that the 
author propose to bring knowledge into the proposal to develop a cultural heritage site. 

 

Key words: Mangrove forest, World heritage, Itthappathayatta 
 
  
                                                           
1 Phrakruprayoonprachanath (PrayoonNanthiyo) MCU. Wangnoi, Phranakornsriayuttaya 



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 611 

บทน้า 
ในปัจจุบันนี้สภาพกาลของอุทกภัย วาตภัยและภัยจากธรรมชาติอ่ืนๆได้ถาถมท้าให้สภาพแวดล้อม

และทรัพยากรธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะรูปปลาสาหร่ายซึ่งเป็นอาหารโดยธรรมชาติของคนในพ้ืนที่
ลุ่มน้้าในส่วนของพ้ืนที่ทุกสูงมีการตัดไม้ท้าลายป่าซึ่งว่าถือเป็นป่าต้นน้้า ส่งผลให้มีการแข่งแย่งการกักตุน
ปริมาณน้้าต้นทางท้าให้ปลายทางขาดน้้าในการเพาะปลูก ส่งผลต่อระบบนิเวศพังพินาศไปอย่างสิ้นเชิง
นอกจากนี้สภาวะเอลนีโน่ และสภาพอากาศหนาวเปลี่ยนแปลงมาเป็นหน้าฝนส่งผลให้ร่างกายปรับตัวไม่ทันมี
อุบัติการณ์ของการเกิดโรคใหม่ที่เคยปรากฏในอดีตอีกทั้งมลภาวะเป็นพิษเช่นอากาศเสียน้้าเน่าในแหล่งที่มีน้้า
ขังและสภาวะของดินที่เต็มไปด้วยสารพิษเนื่องจากประเทศมุ่งระบบการผลิต ตามแนวทางการพัฒนาที่เน้นทุน
นิยมจึงมีบริษัทข้ามชาติเข้ามาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมดังจะเห็นได้ในยุคไทยแลนด์ 2.0 ในช่วงนั้นท้าให้แรงงาน
ในชนบทหลั่งไหลเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเกิดการละทิ้งถิ่นฐานชนบทในยุคนี้เป็นยุคท่ีอากาศมีความเข้มข้นของ
สารพิษไม่แตกต่างจากสภาวะของสังคมเมืองที่อยู่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงเมื่อสภาวะอากาศหนักไม่สามารถ
ลอยตัวขึ้นไปสู่บรรยากาศชั้นบนได้จึงมีสภาพไม่แตกต่างจากการน้าหิ่งห้อยที่อยู่ในธรรมชาติน้ากับไปปล่อยไว้
ในสภาพที่ไม่เหมาะสมดังตัวอย่างค้าบอกเล่าของผู้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หิ่งห้อยที่ห้องสมุดประชาชนสมเด็จ
พระเทพพระราชราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

“ถ้าหากน าหิ่งห้อยไปเลี้ยงที่บ้านนักท่องเที่ยวรายหนึ่งมาเยี่ยมชมระบบนิเวศของหิ่งห้อยแล้วมีความ
ประทับใจอยากจะจับหิ่งห้อยใส่ถุงไปปล่อยที่บ้าน” 

สภาพการดังกล่าวก็ไม่แตกต่างจากการขาดอากาศของประชาชนหรือมนุษย์ที่อยู่ในสังคม และอาจ
ขาดอากาศที่บริสุทธิ์ แม้แต่ในเมืองหลวงของประเทศยังพบความผิดปกติของอากาศที่มีมลพิษในปริมาณสูง 
แหล่งน้้าในคูครองเป็นน้้าเน่าและสภาพดินที่เป็นธรรมชาติก็ยังหายากเมื่อความเป็นไทยแลนด์2.0 ได้ขยายวง
กว้างออกไปเป็นนิคมอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นสังคมอุตสาหกรรมโรจน์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เขตอุตสาหกรรม 
นวนครที่จังหวัดปทุมธานี 

สภาวการณ์ในสังคมที่เคยเลี้ยงชีพอยู่กับระบบเกษตรกรรมก็กลายเป็นระบบอุตสาหกรรมโดยสิ้นเชิง
ผลพวงดังกล่าวส่งผลกระทบในลักษณะลูกโซ่ โดยเฉพาะท้าเล รอบๆ อ่าวไทยซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ต่้ากว่าน้้า
ทะเลแม้ว่าแม่น้้าสายหลักจ้านวนสี่สายจากภาคเหนือจะไหลมาบรรจบกันที่อ้าเภอปากน้้าโพจังหวัดนครสวรรค์
แล้วไหลลงสู่ทะเลที่อ่าวไทยก็ยังพบว่าสภาพน้้ามีปริมาณออกซิเจนในระดับน้้าต่้ากว่าค่าปกติ 

สภาพปัญหาดังกล่าวจัดว่าเป็นวิกฤติของสิ่งแวดล้อมดังจะเห็นข้อมูลจากห้องปฏิบัติการทรัพยากรและ
น้้าและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานว่า สภาพคูครองของแม่น้้าในเขตกรุงเทพมหานครเป็น
มลพิษสูงจึงได้มีโครงการดูดน้้าจากแม่น้้าแม่กลองไปท้าเป็นน้้าประปาขนาดใหญ่ส่งให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร 

ในส่วนของแม่น้้าสงครามเป็นแม่น้้าที่มีต้นก้าเนิดจากจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีบริเวณต้นน้้าที่เรียกว่าที
ลอซูอยู่อ้าเภออุ้งผาง จังหวัดตากคือต้นน้้าแม่กลองในบริเวณนี้ยังมีลุ่มน้้าสายเล็กสายน้อยโดยเฉพาะแควอ้อม
เป็นเส้นทางของแม่น้้าสงครามที่เป็นแขนงไหลคดเคี้ยวเข้ามาสู่ตัวอ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็น
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สายน้้าที่ให้ความส้าคัญของแหล่งที่อุดมสมบูรณ์จนเป็นระบบนิเวศของสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งมีความมหัศจรรย์และ
ยังเป็นสัตว์ที่ใช้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไม่แตกต่างจากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้จากพืชคือหิ่งห้อย1 ( หิ่งห้อย 
หรือ ทิ้งถ่วงเป็นแมลงปีกแข็งหลายชนิดหลายสกุลในวงศ์ Lampyridae ในอันดับ Coleoptera ทั่วทั้งโลกมี
หิ่ งห้ อยประมาณ  2 ,000 ชนิด )2 และยั งมีต้นล้ าพู  อัน เป็น พืชในป่ าชายเลน มีชื่ อวิทยาศาสตร์  : 
SonneratiacaseolarisEngler. วงศ์ : SONNERATIACEAE. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์3ล้าพู เป็นไม้ต้น 
เปลือกต้นสีน้้าตาล มีรากช่วยหายใจแทงโผล่ขึ้นมาเหนือดินรอบล้าต้น ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามกัน 
รปูไข่ โคนใบและปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ หลังใบและท้องใบเรียบ หิ่งห้อยตัวเต็มวัยไม่กินอาหารเพียงแต่
กินน้้าหรือน้้าค้างที่เกาะอยู่ตาม ใบไม้ ต้นล้าพูเป็นพืชที่มีขนที่ใบจึงท้าให้น้้าค้างเกาะอยู่จ้านวนมาก ซึ่งเป็น
อาหารของหิ่งห้อยอย่างดี4 

   
ภาพที่ 1 ลักษณะต้นล้าพูและราก      ภาพที่ 2 ใบและกิ่งล้าพูที่หิ่งห้อยมาเกาะ 
ที่มา: (พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ ถ่ายเมื่อ 14 มกราคม 2561) 

ในอดีตบริเวณปากคลองบางล้าพู กรุงเทพมหานคร เคยมีหิ่งห้อยเป็นจ้านวนมาก  เมื่อวิถีชีวิตของ
ผู้คนแถบนั้นเปลี่ยนไป และเมื่อปี พ.ศ. 2542 กรมศิลปากรร่วมกับกรุงเทพมหานครได้บูรณะป้อมพระสุเมรุ
และบริเวณคลองบางล้าพู จัดสร้างเป็นสวนสาธารณะสันติชัยปราการ และสร้างพระที่นั่งสันติชัยปราการ เพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าพักผ่อนหย่อนใจน้อม
เกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล ได้มีการปลูกต้นล้าพู และเลี้ยงหิ่งห้อย เพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์ เป็นการฟื้นฟู
วิถีชีวิตบางล้าพูในอดีตด้วย 
วัฏจักรของหิ่งห้อยและประวัติศาสตร์ชุมชน 

ภูมิหลังเห็นแสงระยิบระยับที่เรียกว่าหิ่งห้อยอันเป็นดัชนีวัดค่าความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และ
เป็นต้นตอของเม็ดแสงมีชีวิตที่เราจินตนาการลึกยามค่้าคืน จึงเกิดเป็นต้านานของหลากหลายท้องถิ่นทั่วโลกมี
หิ่งห้อยหรือ Firefly ซึ่งเป็นแมลงประเภทด้วงปีกแข็งชนิดนี้เรา พบ 2,000 ชนิด ในเขตร้อนชื้นทางทวีปยุโรป
เอเชีย อเมริกา ยกเว้นส่วนที่เป็นทะเลทรายและเขาสูง เฉพาะในประเทศไทยมีจ้านวนกว่า 100 ชนิด ขนาด
เล็กสุดเพียง 2 มิลลิเมตร ในขณะที่ขนาดใหญ่ที่สุดซึ่งอาศัยอยู่ในป่ายาวประมาณ 10 เซนติเมตร ชีวิตของ
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หิ่งห้อยหรือที่บางแห่งเรียกว่า แมลงทิ้งถ่วง เมฆแสงบ้าง เริ่มต้นเมื่อแม่ของมันวางไข่รูปกลมรีสีเหลือง พบได้ใน
จ้านวนฟองเดียวหรือเป็นกลุ่ม 5-130 ฟอง แม่หิ่งห้อยฝากไข่ไว้กับโคนต้นพืชที่มีดินชื้นแฉะหรือพืชน้้าแล้วแต่
ชนิดของมัน จึงเป็นเหตุที่ท้าให้พบฝูงหิ่งห้อยบริเวณท่ีมีน้้าเสมอ เมื่อผ่านไปราว7-8 วัน ตัวของมันเริ่มคืบคลาน
ออกจากไข่ในสภาพของหนอนเล็กๆ จึงเป็นตัวห้้า ในห่วงโซ่อาหาร กินสัตว์เล็กๆ แตกต่างกันออกไปในหิ่งห้อย
แต่ละชนิดแต่อาหารส่วนใหญ่ของหิ่งห้อยจะเป็นหอยชนิดต่างๆที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้้าและตามดินที่ชุ่มชื่น ใน
บรรดาหอยที่เป็นอาหารของหิ่งห้อยนั้นมีทั้งหอยที่เป็นพาหะน้าโรคพยาธิใบไม้และโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
รวมอยู่ด้วย หนอนหิ่งห้อยลอกคราบถึง 5 ครั้งจึงจะเติบโตเป็นดักแด้และย้ายไปพักพิงตั้งกอไม้ผุแทนโดยอาศัย
แพลงต้อนบนผิวดินเป็นอาหาร อีกราว 1 สัปดาห์เมื่อขาและปีกงอกเต็มวัย จึงเป็นหิ่งห้อยที่สมบูรณ์ ในเวลา
กลางวันจะหลบซ่อนอยู่ตามพงหญ้า วัชพืชชื้นแฉะหรือกาบไม้ซากไม้และจะโบยบินออกมาในยามค่้าคืน 

แถวชายป่าชายคลองในพ้ืนที่อ้าเภออัมพวาจะมีต้นล้าพูเรียงรายราวกับจะรอคอยให้หิ่งห้อยที่โตเต็ม
วัยพากันมากระพริบแสงทักทาย ยามเมื่อสิ้นแสงอาทิตย์จึงกลายเป็นเรื่องเล่าว่า หิ่งห้อยนี้เป็นวิญญาณของชาย
ถือตะเกียงเพ่ือค้นหาคนรัก คือแม่ล้าพูที่จมน้้าหายไปและวิญญาณได้เข้าไปอาศัยในต้นล้าพู  ในความเป็นจริง
แล้วหิ่งห้อยก็เกาะตามต้นไม้อ่ืนเช่นกัน เช่น แสม โกงกาง โพทะเล หรือตัวทิ้งถ่วงในภาคอีสาน แต่ที่พบมาก
ตามต้นล้าพูเป็นเพราะว่าหิ่งห้อย ที่ตัวโตเต็มวัยนี้กินแต่น้้าค้างตามต้นล้าพูเป็นไม้พุ่มมีใบหนาเล็กจึงมีน้้าค้าง
เกาะได้มาก ผิวใบล้าพูเองค่อนข้างเรียบและบางหิงห้อยจึงอาศัยเกาะได้ดี แม้เมื่อต้องลมและฝนอีกท้ังกินบางๆ 
ของใบล้าพูช่วยสร้างแรงบรรยากาศ  สุดท้ายของการหาคู่ของมันได้เป็นอย่างดี ยามเมื่อหิ่งห้อยกระพริบแสงซึ่ง
กลายเป็นมหัศจรรย์ความงามของมนุษย์ในเวลาค่้าคืน แต่ส้าหรับหิงห้อยแล้วมันคือภาษาใจที่ถ่ายทอดออกมา
ด้วยเเสงเล็กๆ มีจังหวะการกระพริบต่างๆกัน หิ่งห้อยตัวผู้มีขนาดเล็กกว่าจะส่งแสงเกี้ยวพาราสีจากจังหวะ
กระพริบแสงของมัน หิ่งห้อยตัวเมียบางชนิดไม่มีปีกมีรูปร่างเหมือนหนอน บางแห่งจึงเรียกว่า หนอนกระสือ 
จะกระพริบแสงตอบรับเมื่อถูกใจการกระพริบแสงของตัวผู้ตัวใดหรือในบางชนิดหิ่งห้อยตัวเมียจะส่งแสง
กระพริบก่อนก็มี หากเราได้พิจารณาดูใกล้ๆจะเห็นว่าแสงจากหิ่งห้อยตัวผู้นั้นสว่างกว่าตัวเมีย เพราะมีแสงอยู่ที่
ปลายถึง 2 ปล้อง แต่ตัวเมียมีเพียงปล้องเดียว แสงเหล่านี้เป็นแสงหนึ่งและอาจเปลี่ยนสีได้เพราะเกิดจาก
ปฏิกิริยาชีวเคมีในร่างกาย เริ่มจากสมองหลั่งสารเคมีชื่อไนโตรออกไซด์ส่งสัญญาณไปที่เซลล์ส่วนท้องบริเวณ
ปล้องแสงของหิ่งห้อยซึ่งมีสารรูซี่ฟอร์รีนกระตุ้นการท้างานของเอนไซม์โดยใช้ออกซิเจนในหลอดลมร่วมด้วย 
แปลงสารเคมีให้พลังงานเป็นแสง โดยประสาทเป็นตัวควบคุมการกระพริบ ซึ่งมีรูปแบบการกระพริบถึง 200
แบบ นักวิทยาศาสตร์ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้สังเกตว่า ยามที่หิ่งห้อยบินโดดเดียวจะมีการกระพริบแสง
แตกต่างกัน แต่เมื่อมันเข้าใกล้กันทุกตัวจะปรับแสงกระพริบด้วยความถี่เดียวกัน 

ดังนั้นถึงหิงห้อยจะเป็นแมลงเล็กๆแต่สามารถปรับตัวเป็นสัตว์สังคมได้ท้าสิ่งที่พร้อมเพรียงกันคล้าย
เป็นกิจกรรมเข้าจังหวะ ซึ่งในโลกนี้มีสัตว์เพียงไม่กี่ชนิดที่สามารถท้าได้ เหล่านักท่องเที่ยวล่องเรือมาถึงที่ที่มี
แสงระยิบระยับจะมีซักกี่คนที่เข้าใจว่าก้าลังเข้าสู่ฉากส้าคัญของสัตว์จ้านวนมากมายเรานั้น จากฟองไข่เล็กๆที่
อาศัยพ้ืนดินอุดมสู่ตัวอ่อนที่ต้องการสัตว์ดินเป็นอาหารก่อนจะกลายเป็นดักแด้ซึ่งต้องการที่พักพิงปราศจาก
มลพิษ หิ่งห้อยต้องใช้เวลาเติบโตบนดินตั้งแต่สามเดือนจนถึงหนึ่งปีสุดแท้แต่ฤดูกาลและสภาวะแวดล้อมเหลือ
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เวลา 1-2 สัปดาห์เท่านั้นที่จะโบยบินเพ่ือหาคู่ ภาษาแรกของหิ่งห้อยคือ สื่อสารกันด้วยแสงเหมือนหัวใจดวง
เล็กๆ หนึ่งคู่ก้าลังกระพริบหากัน แสงแปลกปลอมใดๆยกเว้นแสงจันทร์ล้วนแต่รบกวนบทสนทนาของหิ่งห้อย
และท้าให้การวิวาห์ของพวกมันต้องชะงักงัน ในยามที่โพล้เพล้หลังตะวันตกดินแล้ว ด้วยระยะห่าง 30-40 เมตร
เราสามารถชมความงามของแสงหิ่งห้อยได้สมบูรณ์ที่สุด ซึ่งมีเหล่าหิ่งห้อยตัวน้อยคงไม่รังเกียจการเยี่ยมเยียน
ของมนุษย์ เพียงขอแค่ความสงบจากเสียง แสงและกลิ่นธรรมชาติต่างๆเท่านั้นด้วยว่าฉากอันตระการนี้คือช่วง
ชีวิตสุดท้ายของหิ่งห้อยเหล่านี้ เพราะเม่ือมันปลงใจผสมพันธุ์วางไข่กับหิ่งห้อยตัวอ่ืนแล้วแม่หิ่งห้อยจะตายทันที 
หมดโอกาสแม้แต่จะฟูมฟักลูกของมัน ก่อนที่ไข่เล็กๆจะพัฒนาจนกลายเป็นตัวหิ่งห้อยรุ่นใหม่จะต้องฝากไว้กับ
ปลาที่ไร้มลพิษเท่านั้น  

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงพระเนตรเห็นความส้าคัญของหิ่งห้อยที่มีวิถีชีวิต
เชื่อมโยงกับธรรมชาติ ยังปรากฏในพระราชเสาวนีย์ปรากฏความบางส่วนว่า หิ่งห้อยเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่
เกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์ของป่าและธรรมชาติในสวนพฤกษศาสตร์ท้าการศึกษาความสัมพันธ์ของพันธุ์ไม้
ป่ากับหิ่งห้อยให้ทราบทุกวงจรชีวิต โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญสาขาคีตะวิทยาในเมืองไทย
ร่วมกันศึกษาและวิจัยให้ได้ผลสนองตามพระราชประสงค์ ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่าโครงการศึกษาความ
หลากหลายและระบบนิเวศวิทยาของหิ่งห้อยของประเทศไทยในพระราชด้าริ ต้นโกงกางจึงเป็นสัญลักษณ์เพศ
ผู้หญิงที่อยู่กลางต้นล้าพูเป็นสัญลักษณ์ผู้ชาย ต้นล้าพูเขามีคนรักอยู่แล้วหิ่งห้อยก็ไม่สนใจโกงกาง พอล้าพูจะ
ตามหิ่งห้อยไปโกงกางก็เเผ่รากรัดล้าพูเอาไว้ นี่แหละเป็นสาเหตุที่โกงกางแผ่รากและหิ่งห้อยที่ชอบวนเวียนอยู่
กับต้นล้าพู นิทานจากจินตนาการของคนโบราณที่แม้ปราศจากหลักวิทยาศาสตร์แต่แสดงถึงการพึ่งพาการของ
ธรรมชาติความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองความมั่งคั่งของคนด้วยเช่นกัน ในทางวิทยาศาสตร์นั้นอธิบายวงจร
ชีวิตของหิ่งห้อยต้องอาศัยธรรมชาติบริสุทธิ์ ที่ใดที่มีหิงห้อยย่อมสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติมาก
ปราศจากมลภาวะต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันที่ป่าชายคลองในชุมชนอัมพวาและเป็นพ้ืนที่หนึ่งในไม่กี่แห่งที่รักษา
ระบบนิเวศสมบูรณ์เหล่านี้ไว้ได้ 

    
ภาพที่ 3 แผนที่แสดงโครงข่ายล้าน้้า   ภาพที่ 4 แผนที่แสดงพื้นที่การประกอบอาชีพ 
ที่มา: (สุรจิต  ชิรเวทย์. 2551:14-15) 
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จากความส้าคัญดังกล่าว โครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาท่านได้ประทานพระราชด้าริและ
สนับสนุนการจัดตั้งห้องสมุดเพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาของระบบนิเวศป่าชายเลนหิ่งห้อย นับว่าเป็น
แมลงที่มีคุณลักษณะพิเศษ คือสามารถบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์และสมดุลของธรรมชาติได้ โดยเฉพาะมี
คุณสมบัติที่สามารถใช้เป็น “ตัวห้้า” ในการควบคุมศัตรูพืชตามหลักการทางชีวภาพ โดยเฉพาะเนื่องจากมีต้น
น้้าสายส้าคัญท่ีอยู่ทางภาคเหนือไหลผ่านจังหวัดตาก กาญจนบุรี ราชบุรี และมาสิ้นสุดที่บริเวณอ่าวไทย ที่เรียก
บริเวณนี้ว่า พ้ืนที่รูปตัว ก.ไก่ ซึ่งแม่น้้าแม่กลอง ไหลลงมา มีดินตะกอนสะสม จนกลายเป็นดอน ที่ปากแม่น้้า 
เรียกว่า ดอนหอยหลอด  มีพื้นท่ีกว้างยาวสุดสายตา 

ในปัจจุบันทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในป่าชายเลนลุ่มแม่น้้าสงคราม โดยมีแควน้อยเป็นสายน้้าย่อยที่เป็น
สายโลหิตหล่อเลี้ยงชุมชน เกิดสัมมาชีพ ชุมชนยังสืบทอดองค์ความรู้การจัดการต้นล้าพู และตัวหิ่งห้อย บน
หลักการของอีทัปปัตยตา โดยมีวัดอินทารามเป็นศูนย์กลาง ภายในศาลาขนาดใหญ่ใช้เป็นสถานที่ส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชน มีการน้าพืชผักผลไม้ในชุมชน เช่น กล้วยน้้าหว้า ส้มน้้าผึ้ง ลิ้นจี่ ส้มโอมะพร้าวน้้าตาลมะพร้าว 
ร้านขายอาหารตามสั่ง สินค้าโอท็อป ร้านธงฟ้า วางสินค้าจ้าหน่ายในวัด เป็นการจัดการพ้ืนที่วัดให้เป็นตลาด
ชุมชน การส่งเสริมอาชีพ อีกรูปแบบหนึ่งที่ทางวัดถือเป็นกิจกรรมสัมมาชีพ ความศรัทธาของชุมชนที่มีต่อหลวง
พ่อโต มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ่งคนในภาคกลางจะนิยมไปกราบไหว้หลวงพ่อโต โดยเฉพาะ การ
อธิษฐานขอพรให้เป็นใหญ่ มีลาภก้อนโต   

 
หลวงพ่อโต: ศูนย์กลางระบบเศรษฐกิจคุณธรรมและการเรียนรู้สู่สัมมาชีพ 
การก่อรูปด้วยความศรัทธาที่มีการบูรณาการพ้ืนที่ในวัดเพ่ือเป็นแหล่งสัมมาชีพของชุมชน จากค้าบอก

เล่าของชาวบ้านกล่าวว่า  ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ได้ เพราะวัดสนับสนุนให้มีที่ทางประกอบอาชีพเลี้ยงตัวได้ 
โดยวัดให้พ้ืนที่ศาลาใหญ่เป็นแหล่งวางสินค้า สร้างอาชีพ และสร้างคุณภาพผลไม้ให้มีราคาสูง และไม่ผ่าน
พ่อค้าคนกลาง เป็นตลาดขายตรง ชาวบ้านอยู่ได้ อ่ิมท้อง วัดก็อยู่ได้ นอกจากนี้ยังมีแหล่งเพาะพันธุ์ปลา  และ
มีคอกปศุสัตว์  กรณีไถ่ชีวิตโค เป็นการสร้างสัมมาชีพให้คนยากจน และสร้างเกณฑ์ตรวจสอบบุคคลสมควร
ได้รับวัวไปเลี้ยง ถือเป็นหลักการสร้างสวัสดิการชุมชนเพ่ือให้เดกิดสัมมาชีพที่สร้างระบบเศรษฐกิจคุณธรรมน้า
สัมมาชีพในองคาพยพของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 
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รูปที่ 5 แผนภูมอิงคาพยพลุ่มน้้าแควอ้อม ต้าบลเหมืองใหม ่

จากรูปที่ 5 แสดงถึงองค์ประกอบภายในของการศึกษาตลอดชีวิต ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเอา
จริงจังเเบบถูกวิธี เป็นมรดกตกทอดกินกันไปชั่วลูกหลาน มิใช่พัฒนาแบบเอาของไปแจก หรือแบบปิ้งปลาให้
กิน เอาของไปแจกให้กินหมดแล้วขอใหม่  วันใดวันหนึ่งหากตื่นขึ้นมาคืนใด เห็นหิ่งห้อยหมดแสง เมืองแม่กลอง 
อาจจะสูญสิ้น เพราะลงลงทุนไปเป็น หนึ่งร้อยล้านถึงพันล้าน เสื่อม สูญไปกับสายน้้าแม่กลอง น้้าดีบริสุทธิ์ ดิน
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ไร้สารพิษ อากาศสดใสปราศจากมลพิษดังนั้น หากมีการอนุรักษ์ครบ3สิ่ง อันประกอบด้วย  หิ่งห้อย ปลาชุกชุม
และ ก้นแม่น้้ามีกุ้งกามกรามเนื่องจากกุ้งกรามจะมาคู่กับหิ่งห้อย หากการพิจารณาให้ดีแล้ว แนวทางที่วัดอิน
ทาราม ได้พัฒนาชุมชนวัดต้นแบบเพ่ือการเรียนรู้มุ่งสัมมาชีพแนวอนุรักษ์ ตามหลักอีทัปปัตตยตาโดยแบบการ
พ่ึงพาสามสิ่งนี้แล้ว จะเป็นมรดกทางวัฒนธรรม เพราะเหตุนี้ คือการสอนคนให้เพาะพันธุ์ ปลาให้เก่งแบบ
ธรรมชาติ และเลี้ยงปลาเป็น แล้วจะมีปลากินไปตลอด คู่แผ่นดินสยามและมีของกินอย่างเหลือเฟือ นี่คือ
ยุทธศาสตร์ชาติไทยในอีก 20 ปี นั่นเอง 

 
สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
นิเวศวิทยาป่าชายเลนลุ่มน้้าแควอ้อม และระบบสัมมาชีพในองคาพยพชุมชนเหมืองใหม่เป็นตัวอย่าง

ของ “อิทัปปตัยตา” อัน เป็นหลักการหนึ่งใน ปรัชญาทางพุทธศาสนา  ที่เป็นการน้าหลักการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกัน
และกันของสัตว์และพืชสอดคล้องตามหลักของพุทธศาสนา มาด้าเนินการพัฒนาสังคม ท้าให้ชุมชนมีคุณภาพ
โดยเฉพาะการด้ารงชีวิตอยู่สัมมาชีพ ซึ่งประกอบด้วย ด้านสังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและด้านสิ่งแวดล้อม 
ทั้งนี้ในทัศนะของพระพุทธศาสนาเป็นการพัฒนาที่มุ่งไปสู่การเรียนรู้และการปฏิบัติโดยมุ่งประโยชน์ไปที่ความ
พอดีหรือการมีดุลยภาพของชีวิตที่มีความสัมพันธ์อันกลมกลืนระหว่างการด้าเนินชีวิตของบุคคลกับ
สภาพแวดล้อม จึงเป็นการพัฒนาที่ยังยืน ทั้งนี้ศูนย์กลางการพัฒนาที่มีวัดอินทาราม อ้าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ได้สร้างสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติโดยจัดท้าเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือชุมชนโดยการจัดตั้งศูนย์
อนุรักษ์ป่าชายเลนและหิ่งห้อยเพ่ือสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากร -ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมประกอบกับจัดท้ากิจกรรมส่งเสริมร้านค้าในชุมชนให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ20ปี5 โดยเฉพาะยุทธศาสตร์และเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม โดยลดความเหลื่อมล้้าทางรายได้  
สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชนโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เน้นการจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท้าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ประกอบด้วยความเชื่อมโยงของพืช สัตว์และมนุษย์ในสังคม ที่เป็นรูปธรรม นับเป็นการ
ส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีการด้าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีพอเพียงตามหลักการพ่ึงพิง
ทรัพยากรธรรมชาติจึงสมควรพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาในบริเวณลุ่มน้้าสงครามให้เป็นแหล่งมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมต่อไป 

 
  



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 618 

เอกสารอ้างอิง 
1. หิ่งห้อยโดย ปถพีรดี ,สกุลไทย

http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9510000086758 
2. ต้นล้าพู  กรมวิชาการเกษตร  อ้างอิงจาก 

www.doa.go.th/hrc/chumphon/index.php?option=com...view... 
3. หิ่งห้อย  อ้างอิงจาก  https://th.wikipedia.org/wiki/หิ่งห้อย 
4. ท้าไมหิ่งห้อยจึงมีแสง firefly-beetle.blogspot.com/2013/01/blog-post_1670.html 
5. ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2560). 6-6-4: ยุทธศาสตร์ชาติกับ

แผน ที่ 12. วารสารเศรษฐกิจและสังคม. ปีที่ 54 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม. 
6. สุรจิต ชิรเวทย.์ (2551). ศูนย์ความเคลื่อนไหวแม่กลองบ้านเราภาพเก่าเล่าเมืองฝากไว้ให้ลูกหลาน

เข้าใจตัวตนและภูมิปัญญาบรรพชน.คนแม่กลอง. พิมพ์ครั้งที่6. กรุงเทพมหานคร. บริษัท ส.เอเชีย
เพรส 1989. 

7. เดวิด ควอมเมน เขียน อุทัย วงศ์ไวศยวรรณ . (2550). หนังสืออัจฉริยะชาร์ลส์ดาร์วิน อัจฉริยะผู้
ลังเล:ตัวตนที่แท้จริงและที่มาของทฤษฎีวิวัฒนาการ.กรุงเทพมหานคร :ส้านักพิมพ์คบไฟ. 
 

 
  

http://www.doa.go.th/hrc/chumphon/index.php?option=com...view


การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 619 

คุณภาพการจัดการแหล่งท่องเที่ยวลุ่มน ้าแควอ้อมโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางเพื่อเพ่ิม
มูลค่าทางสังคม 

The Quality on Tourist place management in Keaw-oom:  
Temple Based Centrism for Social added Value 

 
พระเอกลักษณ์ อชิโต นกทอง1 

 
บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส้ารวจแหล่งท่องเที่ยวทางเรือในลุ่มน้้าแควอ้อม โดยมีวัดเป็นสถานที่
ท่องเที่ยว จ้านวน 6วัด ได้แก่ วัดบางเกาะเทพศักดิ์ วัดบางกุ้ง วัดบางแคใหญ่ วัดบางแคน้อย วัดอินทารามและ
วัดภูมรินทร์กุฎีทอง วิธีการศึกษา ใช้การส้ารวจเส้นทางน้้า สังเกตและสัมภาษณ์เจ้าอาวาส ประชาชนที่มา
ท่องเที่ยว และประเมินคุณลักษณะทรัพยากร และการตลาด โดยใช้กรอบรายการ 4A ประกอบด้วย 
Attraction มีสิ่งดึงดูดการท่องเที่ยว Accessibility เส้นทางคมนาคมขนส่งเข้าถึง Amenities สิ่งอ้านวยความ
สะดวกAncillary serviceองค์ประกอบการบริหารวิเคราะห์ และสังเคราะห์ประเด็นตามหลักการ SWOT
คุณภาพการจัดการแหล่งท่องเที่ยวลุ่มน้้าแควอ้อมโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางสังคม 

ผลการศึกษา พบว่า ท่าเทียบเรือในวัด  ซึ่งในแต่ละแห่งเป็นพ้ืนที่สาธารณะและจัดเป็นศาสนสถานใน
พุทธศาสนาที่ตั้งอยู่ริมคลองแควอ้อม มีโป๊ท่าเทียบเรือที่ยังขาดการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งเป็น
จุดอ่อน Weakและมีจุดเด่นStrange ภายในวัดมีบริการให้นักท่องเที่ยว อาทิ เช่น ท้าทาน ฟังเทศน์ ท้านาย
ดวงชะตา เสริมดวง จัดโรงทาน เลี้ยงอาหารปลาและวัว รดน้้ามนต์ ถวายสังฆทาน โอกาส opportunity 
พุทธศาสนิกชนมีทางเลือกใหม่ในวันหยุด วัดเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ รายได้จากการท่องเที่ยวน้าไปจัดเป็น
ทุนการศึกษาให้สามเณรและประชาชนรอบวัด ปัจจัยคุกคาม Treat บทบาทของผู้จัดการ ขาดเจ้าภาพหลัก 
งบประมาณ ด้านความปลอดภัยทางน้้า โอกาสเกิดอุบัติเหตุทางเรือ โป๊ล่ม เครื่องมือกู้ภัยและอาสากู้ภัยไม่มี
ประจ้าวัด 

 
ค้าส้าคัญ:  การจัดการ แหล่งท่องเที่ยว การเพ่ิมมูลค่าทางสังคม 
 
  

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตร์ดษุฎีบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย Ekkalak.noktong@gmail.com 
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Abstract 

This article is intended to explore boat trips in the Keawoom River Basin. There are 6 
temples, including Wat Bang Khoktapsak, Wat Bang Khong, Wat Bang KhaeYai, Wat Bang 
Khaelek and WatIntharam and WatPhumirin. Method: The water route survey was 
observations and interviews with the abbots, visitors who evaluated the attributes, resources 
and marketing using the 4 A framework such as Attraction includes tourism, Accessibility 
Transportation, Amenities, Ancillary Facilities service management component And 
synthesize key issues. SWOT Quality Management of the Keawoom River Basin on the 
temple oriented tourism as a Center to increase Social Value. 

The study found that the docks in the temple, each of them is a public area. It is a 
religious place located on the banks of the Keawoom River which is a weakness and 
featured Strange. The temple offers services to tourists such as the sermon, preaching, 
horoscope, fortune, food court, fish, cow, water, mantis, offering. The opportunity issue: 
Buddhists have a new alternative to the holidays. The temple is a recreation. Revenue from 
tourism led to the provision of scholarships to novices and surrounding citizens. Lack of 
mainstream budget for water safety Opportunities for boat accidents, rescue tools and 
rescue volunteers are not regularly measured. 
 
Key words: Tourism Management, Social value added 
 
 
บทน้า 

แนวโน้มการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยนับว่าเป็นปัจจัยส้าคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแม้ว่า
ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวน้อยกว่ารายได้การส่งสินค้าออกจ้าหน่าย แนวโน้มการท่องเที่ยว
ภายในประเทศแม้ว่าจะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ประเทศอยู่ในอันดับรองจากการท่องเที่ยวจากต่างประเทศก็ตาม
นับว่าแนวโน้มการท่องเที่ยวภายในประเทศของไทยยังมีความส้าคัญในอันดับต้นๆที่จะสามารถช่วยสร้างรายได้
เข้าสู่ชุมชนโดยเฉพาะการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศ  โดยช่องทางการจัดรายการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะช่องทางการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวที่เจาะกลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้
ระดับกลางเพ่ิมขึ้นเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้มีการจัดการการท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่งพบได้จากการประชาสัมพันธ์
โปรแกรมการท่องเที่ยวในกลุ่มผู้สูงวัย ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ภายใต้แนวคิดทัวร์สูงวัย หัวใจฟรุ๊งฟริ๊ง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นวัยเกษียณอายุตั้งแต่ 55-80 และจากข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของประเทศไทยและโลก
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พบว่า ประชากรที่เข้าสูงการเป็นสังคมผู้สูงวัยเพ่ิมมากข้ึน ปัจจัยเหล่านี้ย่อมสร้างโอกาสธุรกิจการท่องเที่ยวไทย 
จึงจ้าเป็นต้องเตรียมรับมือกับการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น (มติชน. 12 กุมภาพันธ์ 2559) 
            หากติดตามสถิติการท่องเที่ยวภายในประเทศพบว่า จ านวนนักท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2558 ที่เป็นชาว
ไทยมีจ้านวน 106,841,284 คน นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีจ้านวน52,350,019 คน ระยะเวลาพ้านักเฉลี่ย
ของนักท่องเที่ยว เฉลี่ย 3.10 วัน ชาวไทย เฉลี่ย 2.61 วัน ชาวต่างประเทศ เฉลี่ย 4.10 วัน (สรุปสถานการณ์
ท่องเที่ยวภายในประเทศทั่วราชอาณาจักร กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. เข้าถึง จาก 
ส้านักงานสถิติแห่งชาติ service.nso.go.th 13 ตุลาคม 2559) จากสถิติการท่องเที่ยวภายในประเทศในแต่ละ
ปีมีแนวโน้มสูงขึ้นแม้ว่าการปฏิรูปการเมืองการปกครองในประเทศที่ส่งผลต่อจ้านวนยอดผู้ท่องเที่ยวข้ามชาติ
จะลดน้อยลง อย่างไรก็ตามจ้านวนนักท่องเที่ยวในประเทศก็กลับมีอัตราสูงขึ้นมาอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีความ
เชื่อมั่นในประเทศด้านการท่องเที่ยวได้มีระบบและ และกลไกที่มุ่งฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวโดยการสนับสนุนของ
รัฐบาลความร่วมมือภาคธุรกิจและ ภาคประชาชนของประเทศไทยโดยเฉพาะแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
โดยชุมชนอย่างยั่งยืน  (CBT Thailand) พ.ศ. 2559-2563 ทั้งนี้การท่องเที่ยวโดยชุมชนอยากเป็นฐานรากของ
การท่องเที่ยวในอนาคตที่จะสร้างกลไกการท่องเที่ยวอย่างยังยืนของประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีจุด
ขายที่เป็นเอกลักษณ์วิถีไทยและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและการท่องเที่ยวกระแสหลักโดยนักท่องเที่ยว
ต่างชาติก็ยังเป็นจุดดึงดูดที่น่าสนใจให้นักท่องเที่ยวทั่วไปหันมาสนใจการท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้วยเหตุนี้
การท่องเที่ยวโดยชุมชนอันเป็นกลไกการพัฒนาคนพัฒนาชุมชนการสร้างการมีส่วนร่วมและการกระจายรายได้
สู่ท้องถิ่นจะก่อให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยังยืนส่งผลให้ชุมชนเกิด การเรียนรู้ร่วมกันสร้างความเข้มแข็งและ
ความสามัคคีการมีการกระจายรายได้ช่วยให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานรากของชุมชนอีกทั้งเกิดความ
สมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อมชุมชนมีความสุข ด้วยการพัฒนาบนฐานเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์และฐานทรัพยากร
ท้องถิ่นและประชาชนเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมตามดัชนีชี้วัความสุข ต่อไปได้  

ในฐานะที่วัดเป็นสถาบันหนึ่งในชุมชน หากได้มีการหันมาให้ความส้าคัญต่อการท่องเที่ยววัดใน
เส้นทางน้้าของวัดไทยสามารถพัฒนาสู่สากลอย่างมีเอกภาพบนฐานการรักษาและการจัดการทรัพยากรชุมชน
งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาโดยใช้การส้ารวจเส้นทางน้้า สังเกตและสัมภาษณ์เจ้าอาวาส ประชาชนที่มาท่องเที่ยว 
และประเมินคุณลักษณะทรัพยากร และการตลาด โดยใช้กรอบรายการ 4A ประกอบด้วย Attraction มีสิ่ง
ดึงดูดการท่องเที่ยว Accessibility เส้นทางคมนาคมขนส่งเข้าถึง Amenities สิ่งอ้านวยความสะดวกAncillary 
serviceองค์ประกอบการบริหารวิเคราะห์ และสังเคราะห์ประเด็นตามหลักการ SWOTคุณภาพการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวลุ่มน้้าแควอ้อมโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางสังคมในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม 
กรณีเส้นทางการท่องเที่ยวด้วยทางน้้าของเส้นทางคลองแควอ้อมจ้านวน6 วัด ซึ่งมีองค์ประกอบของบ้านหรือ
ชุมชนเมืองสมุทรสงครามที่มีความหลากหลายทางอาชีพ  วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้าให้
ชุมชนมีทรัพยากรที่ส้าคัญกลายเป็นแหล่งทุนทางสังคม  

ดังนั้นการท่องเที่ยวโดยวัดและภูมิศาสตร์ชุมชนทางน้้าจะเป็นการพัฒนาโดยชุมชนท้องถิ่นสามารถ
ด้าเนินการให้มีระบบการบริหารจัดการและการท้างานเชื่อมโยงเครือข่ายประชารัฐที่มีเอกภาพมั่นคงและยั่งยืน
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ได้ต่อไปในฐานะที่วัด ซึ่งเป็นสถาบันหนึ่งของสังคม เป็นแหล่งที่พ่ึงทางการประกอบอาชีพในชุมชนและมี
บทบาทด้านการสงเคราะห์ชุมชนเพ่ือเตรียมความพร้อมให้ท้องถิ่น ได้สร้างและอ้านวยสาธารณประโยชน์ เพ่ือ
ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจแต่ละพ้ืนที่ ทั้งนี้เพ่ือช่วยปฏิรูปการท่องเที่ยวในชุมชนโดยเฉพาะแนวทางการกระจาย
อ้านาจลงสู่ฐานพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด อันเป็นโอกาสใหม่ของวัด โดยเฉพาะการด้าเนินการที่พัฒนาลงสู่ชุมชน
ท้องถิ่นจะเป็นกลไกของการท้างานที่ประกอบไปด้วย ภาคีหลักในพ้ืนที่โดยมีสถาบันการศาสนา มาเป็นหน่วย
สร้างโอกาสและผลิตภาพโดยมีการวิจัยและพัฒนาเป็นเทคนิคของการพัฒนาชนบทแนวใหม่และถือเป็นภารกิจ
หลักของวัดในท้องถิ่นที่จะต้องน้าความรู้ผนวกเข้ากับการวิจัยในพ้ืนที่เพ่ือสร้างการเจริญเติบโต บนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัย
ส้าคัญอีกหลายประการที่เป็นประเด็นน่าสนใจโดยเฉพาะสถานการณ์ภายนอกประเทศนโยบายของสภาวิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่ยุคที่สี่ หรือคลื่นลูกที่ สี่ ที่เรียกว่า  Thailand 
4.0 โดยมีจุดมุ่งหมายขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 มิติหลักอันประกอบด้วย 1. เปลี่ยนจากการผลิต
สินค้าผูกขาดไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม  3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การ
เน้นภาคบริการมากข้ึน 
 ดังนั้นหากวัดร่วมกับสถานบันในท้องถิ่นหรือชุมชนสามารถเปลี่ยนเป้าหมายภารกิจที่สามารถเชื่อม
จากฐานเศรษฐกิจเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็นกิจกรรมที่สามารถจัดระบบการจัดการ ด้านการ
ท่องเที่ยวที่สามารถน้าผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่ เชื่อมเข้ากับธุรกิจการท่องเที่ยวมีวัดโดยชุมชนเพ่ือเป็น
การสร้างมูลค่าของนวัตกรรมใหม่ ไปสู่การสร้างมูลค่าที่สูงขึ้น และเกิด High Value Services นอกจากนี้
ทักษะการจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน การก้าหนดยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยวโดยชุมชนซึ่ง เป็น
ยุทธศาสตร์ของไทยด้านการท่องเที่ยวในอนาคต สามารถสร้างพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวให้เพ่ิมอัตราการใช้
จ่ายไปกับการท่องเที่ยวในประเทศได้มากขึ้นและยังสอดคล้องกับสถานการณ์ภายนอกประเทศโดยเฉพาะ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ท้าให้มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง
จุดขายการท่องเที่ยวบนเส้นทางน้้าในประเทศตลอดจนการค่านิยมของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ที่จะต้องหัน
กลับมาทบทวนการวางแผนและการลงทุนเพ่ือลดความเสี่ยงจากความแปรปรวนของสภาวะการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในอนาคตอีกท้ังจะต้องให้ความส้าคัญกับระบบการจัดการการท่องเที่ยวในประเทศให้มากข้ึน  

จากยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนของไทย พ.ศ. 2559 ถึง 2563 ประเทศไทยจึงต้องเริ่มหันมา
ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมการสร้างจิตส้านึกหรือต่อชุมชน โดยเฉพาะความมั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืนอันเป็นกลยุทธ์ที่จะ
ช่วยให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขัน และมีจุดขายหรือชวนเชิญให้ชุมชนของตนสามารถสร้างจุดขาย
ด้านการท่องเที่ยวเชิญชวนให้ลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าหรือใช้บริการท่องเที่ยวโดยในอนาคตแหล่งท่องเที่ยวโดย
ชุมชน จากหลักการดังกล่าวทั้งกลไกการขับเคลื่อนประเทศไทยด้านการท่องเที่ยวและจุดแข็งด้านการ
ท่องเที่ยววัดและชุมชน จึงเป็นที่มาของเหตุผลที่ส้าคัญเนื่องจากความหลากหลายของประเภทแหล่งท่องเที่ยว 
ประเภทสถานที่ส้าคัญเชิงประวัติศาสตร์ ประเภทวิถีชีวิตและภูมิปัญญา ประเภทการผลิตสินค้าชุมชนหรือ
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OTOP ประเภทสินค้าแปรรูปจากภาคเกษตรกรรม และประเภทสินค้าหัตถกรรมที่สามารถกระตุ้น ให้เกิด
รายได้ชุมชน เพ่ือให้รายได้ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์มวลรวมของชาติก้าวข้ามรายได้ระดับกลางขึ้นไปสู่ระดับสูงขึ้น  
หากการท่องเที่ยวมีความพร้อมมีโครงสร้างพ้ืนฐาน และคุณภาพการจัดการแหล่งท่องเที่ยวลุ่มน้้าแควอ้อมโดย
ใช้วัดเป็นศูนย์กลางเพื่อเพ่ิมมูลค่าทางสังคมจะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวระดับคุณภาพสูงได้เป็นอย่างดี 
ความส้าคัญของการท่องเที่ยวต่อการพัฒนา 

ความส้าคัญของการพัฒนาชุมชนด้วยการใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือมีความจ้าเป็นที่จะต้องเตรียม
ความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวในขณะเดียวกันก็ต้องรณรงค์กับคน
ในสังคมให้เห็นความแตกต่างของการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับการท่องเที่ยวทั่วไปเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้คนใน
สังคมเห็นความส้าคัญและเป็นนักท่องเที่ยวที่สนใจการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้มาเยือน
นอกจากนี้ ยั งเป็นการเพ่ิมการรับรู้และความเข้าใจในบทบาทของชุมชนท้องถิ่นต่อการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นก้าลังใจหรือสนับสนุนให้เกิดความต่อเนื่องในการท้างานอนุรักษ์ทั้งทางด้าน
ธรรมชาติและวัฒนธรรมกลยุทธ์ที่สนับสนุนความส้าเร็จของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยวิธีการ
หนุนเสริมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงสู่ชุมชน ประกอบด้วย 
          1.การน้าหลักคิดด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยังยืนมาปฏิบัติใช้กับชุมชนผ่านการท้าแผนพัฒนา
การท่องเที่ยวโดยชุมชนและการเสริมสร้างศักยภาพต่างๆที่จ้าเป็นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยังยืนด้านนี้
จะประกอบไปด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆเช่นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)และสถาบันการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน(CBT-i) เป็นการสนับสนุนด้านวิชาการ 
          2. การน้ามิติทางด้านการพัฒนาสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตสุขภาพวะที่ดีสิทธิ
มนุษยชน ฯลฯ ที่จะช่วยเติมเต็มให้การพัฒนาชุมชนนั้นมี ความรอบด้านมากกว่าค้านึงถึงแต่กิจกรรม
พัฒนาการท่องเที่ยวด้านนี้จึงประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆเช่นกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาและกรมพัฒนาชุมชนเป็นการสนับสนุนด้านองค์กรพัฒนา 
          3.การน้ามิติการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือช่วยตอบสนองความต้องการของตลาดการ
เชื่อมโยงกับภาคธุรกิจที่จะช่วยให้ค้าแนะน้าในการสร้างตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการวางกลยุทธ์
การตลาดอย่างยั่งยืนด้านนี้จะประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆเช่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสภา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยเป็นการสนับสนุน
ด้านการตลาด 
          4. การน้ามิติเสริมโลกทัศน์โดยชุมชนที่เคยมีประสบการณ์การด้าเนินกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชนมา
ก่อนมาให้ค้าแนะน้าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านต่างๆจึงประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆดังนั้น การ
ส่งเสริมและเติมเต็มทรัพยากรต่างๆที่จ้าเป็นในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวเสมือนเป็นจุดเชื่อมโยง
ระหว่างประชาชนและหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นต่างๆด้านนี้จึงประกอบไปด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ
เช่นสมาคมองค์การบริหารส่วนต้าบลแห่งประเทศไทยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาสนับสนุนดังนั้นในการจัดการคุณภาพในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
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เส้นทางน้้า จ้าเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยด้านจุดอ่อน ประกอบด้วย 2 กลุ่มปัจจัย คือ 1. การบริการการ
ท่องเที่ยวและสิ่งอานวยความสะดวก 2. บทบาทหน้าที่การทางานของคณะกรรมการการสร้างความเข้าใจใน
แนวทางด้าเนินงาน และการน้าเอาเทคโนโลยีและการสื่อสารมาใช้ให้สอดคล้อง ทางเลือกกลยุทธ์ที่สอดคล้อง
กับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของวัดในเส้นทางแควอ้อม ต้าบลเหมืองใหม่อ้าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม และปัจจัยด้าน “จุดแข็ง” และ “โอกาส” คือ กลยุทธ์สร้างความปลอดภัยและชีวิตของ
นักท่องเที่ยว เพ่ือหากลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางสังคมต่อไป 

วัดและศาสนสถาน: มิติมูลค่าทางสังคมของแหล่งท่องเที่ยวทางเรือในลุ่มน ้าแควอ้อม 
ท่าน้้าแควอ้อม วัดบางเกาะเทพศักดิ์ ต้าบลเมืองใหม่อ้าเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามท่าน้้านี้มี

ลักษณะ เป็นถ้าเทียบเรือมีตลิ่งในฝั่ง ของวัดบางเกาะเทพศักดิ์มีขนาด3 × 5 เมตรมีเสาคอนกรีตด้านละสองเสา
มีราวระเบียงทางเดินยาวจากริมฝั่งไปที่โต๊ะประมาณ 5 เมตรขนาดของโต๊ะสามารถรองรับได้ประมาณสามถึง
ห้าคนเนื่องจากมีบริเวณพ้ืนที่ใช้สอยไม่กว้างนักและไม่มีระเบียงหรือราวจับทั้งสามด้านอีกจุดหนึ่งจัดเป็นโป๊ะ
ปล่อยปลา บริเวณนี้มีริมตลิ่ง ท้าการสร้างด้วยผิวคอนกรีตยาวประมาณ 300 -400 เมตร มีประชาชนที่สัญจร
บริเวณนี้จากการสัมภาษณ์ นักท่องเที่ยวรายหนึ่ง เป็นชาวนนทบุรีมาปฏิบัติธรรมและพักค้างคืนที่นี่และ
บางส่วนเดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัวในช่วงวันพระและวันอาทิตย์ที่วัดบางเกาะเทพศักดิ์นี้มีตลาดชุมชนและ 
โคจ้านวนหนึ่งคู่นอกจากนี้มีศาสนสถานมหายานเป็นอาคารคอนกรีตก็ได้สร้างขึ้นเพ่ือประดิษฐานพระโพธิสัตว์
กวนอิมและสัญลักษณ์ของพระพุทธรูปมหายานนอกจากนี้ยังมีต้นพระศรีมหาโพธิ์อยู่หนึ่งต้นโดยรัฐบาล
ประเทศอินเดียน้ามามอบให้และปลูกในวันวิสาขบูชาซึ่งตรงกับวันขึ้น 15ค่้าเดือนเจ็ด ปีมะเส็งโดยพระครู
สมุทรวรกิจเป็นเจ้าภาพโดยมีการจารึกภาษาไทย ภาษาอังกฤษและ ภาษาจีนจากสิ่งปลูกสร้างในวัดนี้ยังมีส่วน
ส่งเสริมการน้าทางหลักการของพหุทางวัฒนธรรมมาเป็นกลไกในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้้า 

 
ภาพที่ 1 ต้นพระศรีมหาโพธิ์  
ที่มา : (พระเอกลักษณ์ อชิโต นกทอง ถ่ายภาพ 14 มกราคม 2561) 

วัดบางเกาะเทพศักดิ์ ยังเป็นวัดประจ้าเจ้าคณะอ้าเภอเหมืองใหม่ ด้วย นอกจากนี้ยังมีศาลาที่ประทับ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ในคราวเสด็จมาพาเยี่ยมวัดในการพระราชด้าเนินเพลิงศพนายณรงค์ แก้ว
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อ่อน น้องชายกรมประชาสัมพันธ์ฉายา ณรงค์แก้วเถาว์จากการส้ารวจพ้ืนที่ พบว่า ที่นี่มีการท่องเที่ยวเชิงพุทธ 
มีขอพรพระ มีพระทันใจซึ่งอยู่บริเวณภายในของพระอุโบสถนอกจากนี้ก็มีเทพประสิทธิ์อัมพวาอัญเชิญพระขอ
พร ให้เรารอยู่เย็นเป็นสุข ชายกระซิบหูขวา หญิงกระซิบหูซ้ายพระดวงดี ก็เป็นการอธิฐานได้โดยใส่ธนบัตร 
จ้านวนสองใบ ในมือพระทันใจแล้วเอาใบหน้าบริเวณหน้าผากแตะที่ปลายนิ้วของพระทันใจเมื่ออธิฐานเสร็จ
แล้วให้ดึงธนบัตรออกไปหนึ่งใบน้าเก็บไว้ในกระเป๋าเพ่ือเป็นสิริมงคลส่วนอีกหนึ่งใบน้าไปถวายโรงในตู้ที่ทางวัด
ได้จัดไว้เพ่ือเป็นการสะสมทานต่อไปเป็นการท้าบุญในลักษณะของการสร้างศรัทธาในทางการตลาดการ
ท่องเที่ยวถือว่าเป็นการน้าอัตลักษณ์ของการตลาดที่มีความโดดเด่นสองเส้นทางการท่องเที่ยวทางน้้าหรือ
ด้านหน้าพระอุโบสถ จะมีพระพุทธรูปปางนาคปรกและยักษ์หนึ่งผู้ถือกระบองดูแลรักษาประตูโบสถ์หนึ่งค่ะ 
ประจ้าประตูโบสถ์ซ้ายขวาภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อโตพระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็น
ปางที่พบในพุทธศาสนามหายานได้เฉพาะในยุคกรุงศรีอยุธยาตอนปลายซึ่งมีสายสัมพันธ์กับอาณาจักรศรีวิชัย
และโดยสรุปวัดบางเกาะเทพศักดิ์ มีจุดเด่นในเรื่องของพระพุทธรูปปางมารวิชัยพระทันใจและอธิฐานในเรื่อง
ของความรักในเรื่องของการเพ่ิมมูลค่าบริบททางสังคมจากการสัมภาษณ์แม่ค้าที่น้าผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยเฉพาะ
ส้มเอมาจ้าหน่ายพบว่ามีระบบเศรษฐกิจที่วัดได้ให้พ้ืนที่แก่ทางชุมชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 

แม่ค้าไอศกริมกล่าวว่า“ที่วัดแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยวที่วัด
จ านวนมากวัดได้ส่งเสริมให้ชุมชนมาจ าหน่ายสินค้าที่ผลิตขึ้นและช่วยให้มีอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวเป็น
อย่างดีองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้สนับสนุนกิจกรรมทางสังคมเช่นการจัดงานวันเด็กและการสนับสนุนของ
แม่ค้าต่างๆน าของช าร่วยมาแจกเด็กๆ” 

แม่ค้าสตรีรายหนึ่ง เล่าว่า “อาชีพเดิมได้ประกอบอาชีพพนักงานประจ าธนาคารเมื่อหันมาประกอบ
อาชีพค้าขายในชุมชนท าให้ครอบครัวมีรายได้ที่ดีกว่าอาชีพพนักงานธนาคารและมีเวลาอยู่กับครอบครัวสร้าง
ความอบอุ่นในครอบครัวได้มากกว่า”ส้าหรับการช่วยเหลือกิจกรรมทางวัดเช่นการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีได้
ร่วมจัดหาทุนโดยระดมทุนจากเพ่ือนเก่าในที่ท้างานเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของวัด เห็นได้
ว่าบรรดาแม่ค้าในชุมชนได้ใช้เครือข่ายเพ่ือนสมาชิกผู้ร่วมงานที่รู้จักกันจะท้ากองทุนผ้าป่ามาสนับสนุน วัดใน
ชุมชนเป็นการผ่านระหว่างแม่ค้าและวัดนับว่าเป็นกิจกรรมที่มีส่วนร่วมโดยใช้หลักเมตตาธรรม 

ส่วนแม่ค้าขายส้มโอซึ่งน้าส้มโอมาจากสวนของตนเองลูกค้าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านราคาและ
รสชาติของส้มโอแม้ว่าจ้านวนสินค้าในครัวเรือที่น้ามาจัดจ้าหน่ายมีจ้านวนไม่มากแต่ก็ช่วยให้มีรายได้เพ่ิมเข้ามา
สู่ครอบครัวและยังมีผลิตภัณฑ์ชนิดอ่ืนที่เพาะปลูกได้และส่งให้กับพ่อค้าเช่นมะพร้าวเป็นต้นสถานที่จ้าหน่าย
ของวัดได้เปิดโอกาสให้น้ามาจ้าหน่ายฟรีโดยไม่มีการเก็บค่าเช่าสามารถวางจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่มี
ชื่อเสียง เช่น ลิ้นจี่ กล้วย ส้มโอ  โดยเฉพาะ ส้มโออัมพวาจัดเป็นส้มโอที่มีคุณภาพดีและสร้างชื่อเสียงให้กับ
อ้าเภอ 

วัดที่สอง คือวัดบางแคใหญ่ด้านซ้ายของท่าเรือวัดบางแคใหญ่เป็นสายน้้าแม่กลองที่ไหลมา ผ่านวัดบาง
แคใหญ่บริเวณนี้ล้าน้้าเป็นมุมหักศอก 45องศาท่าเรือมีเสาคอนกรีต โป๊ท่าเรือมี 2 ทุ่น  บริเวณริมตลิ่งเป็นเขต
รักษาพันธุ์ปลาแควอ้อม อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามได้ประกาศให้พ้ืนที่อภัยทานหน้าวัดบางแคใหญ่
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เป็นเขตรักษาพืชพันธุ์ปลาตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการประมงพ.ศ. 2490ผู้ใดท้าการประมง
หรือเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์น้้าในเขตรักษาพันธุ์ โดยมิได้รับการอนุญาตให้จากอธิบดีกรมประมงต้องระวังโทษปรับ
ไม่เกิน 10,000 บาทหรือจ้าคุกไม่เกินหกเดือนหรือทั้งจ้าและปรับ 

 
ภาพที่ 1 สภาพที่เป็นจุดขึ้นลงท่าน้้าแควอ้อมวัดบางแคใหญ่ 
ที่มา : (พระเอกลักษณ์ อชิโต นกทอง ถ่ายภาพ 14 มกราคม 2561) 

 
เรื่องโป๊อยู่ สองโป๊ ทางท่าน้้าลงเรือ จะมีไม้กระดาน สี่แผ่นทอดตัวเป็นแนวยาวประมาณ 3 เมตรมีราว

จัดท้าด้วยเหล็กกว้าง 1 นิ้วครึ่งสองข้างทางเดินไม่มีความปลอดภัยเท่าที่ควรแต่มีแผ่นยางรถมอเตอร์ไซด์ เป็น
ยางกันลื่นที่ท้าจากยางรถมอเตอร์ไซต์และใช้ตะปูตอกยึดลงบนพ้ืนกระดานเพ่ือป้องกันการลื่นไถลความกว้าง
ของโป๊ลงเรือ มีความกว้างประมาณครึ่งวา ไม่มีราวจับไม่มีระเบียงให้จับ เสาโป๊ มีสองเสาเป็นเสาตอหม้อ
คอนกรีตส่วนโต๊ะอีกหนึ่งทุ่นยาวเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าพาดเชื่อมกันด้วยไม้กระดานหนึ่งแผ่น หากผู้สัญจรคนใดมี
สัมภาระและเดินบนไม้กระดาน ที่ไม่มีความปลอดภัยในการเดินบนไม้กระดานท่าเรือแห่งนี้รองรับเรือหางยาว
ติดเครื่องยนต์ดีเซลรองรับผู้โดยสารไม่เกิน 15 คนผู้เดินทางสันเจอรทางน้้านี้ภายในเรือจะมีเสื้อชูชีพสีสะท้อน
แสงให้สวมใส่มีเฉพาะเสื้อส้าหรับผู้ใหญ่ไม่มีเสื้อชูชีพส้าหรับเด็กเล็กอายุต่้ากว่า 10 ขวบผู้ขับเรือหรือเจ้าของ
เรือมีอัธยาศัยดีช่วยในการจับตัวเรือให้ยึดกับพ้ืนโป๊ให้ผู้โดยสารก้าวข้ามขึ้นมายังท่าเรือเดินข้ามสะพานเข้ามา
ภายในวัดมีซึ่งเป็นเรือโดยสารเหมาล้ามาจ้านวนห้าคนเป็นผู้ใหญ่สามคนและเด็กอายุสามถึงห้าปีสองคน
ค่าบริการเรือโดยสารเส้นทางน้้า ส้าหรับเรือหางยาวเหมาล้า ราคา 300 บาทต่อทริป หนึ่งทริปผู้ใช้บริการ
โดยมากจะเป็นผู้มาท่องเที่ยวและท้าบุญด้วยเส้นทางน้้า 
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ภาพที่ 2 การสัญจรของนักท่องเที่ยวที่ท่าน้้าแควอ้อมวัดบางแคใหญ่ 
ที่มา : (พระเอกลักษณ์ อชิโต นกทอง ถ่ายภาพ 14 มกราคม 2561) 

 
จุดเด่นของวัดนี้ นอกจากการมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสักการะแล้ว ยังมีการ

สนับสนุนด้านการงานและสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน 
จากการสัมภาษณ์โยมที่น้าปลาสวยงามมาจ้าหน่าย บริเวณใกล้ตลิ่งภายในวัด เล่าว่า ได้รับซื้อพันธุ์

ปลาสวยงามจากตลาดบ้านโป่ง อ้าเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีมาจ้าหน่ายที่นี่บ้านเดิมเป็นชาวจังหวัด
นครราชสีมาได้อยู่อาศัยอยู่กับสามีซึ่งเป็นชาวพ้ืนเพในภาคกลางบริเวณบ้านจะมีคลองร่องสวน เป็นบ่อบริบาล
ปลาหลังจากที่น้าปลาจากตลาดบ้านโป่ง และปลาก่อนน้าพันธุ์มาจ้าหน่ายเป็นอาชีพที่มีรายได้ต่อเดือนพออยู่
ได้โดยเฉลี่ยวันละ 2000 ถึง 3000 บาทต่อวันซึ่งดีกว่าอาชีพเดิมที่รับจ้างเป็นแม่ครัวหากไม่น้าต้นทุนในรูปของ
ตัวเงินมาคิดก้าไรแล้ว จะมีเวลาว่างให้กับครอบครัวแต่เนื่องจากอาชีพนี้เป็นอาชีพส่วนตัวถ้าไม่น้าปลาออกขาย
ทุกวันก็จะไม่มีรายได้ในแต่ละวันข้อดีของการมีอาชีพเป็นของตัวเองก็คือมีวันหยุดดีกว่าการเป็นลูกจ้างซึ่งถือว่า
ทางวัดมีส่วนได้ช่วยเหลือชุมชนเป็นอย่างมากทั้งนี้ประชาชนมีส่วนที่ช่วยงานผ้าป่าวัดและมีการช่วยเหลือวัด
เป็นการตอบแทน 

โดยสรุปท่าน้้าวัดบางแคใหญ่ มีโบสถ์หรือพระอุโบสถโบราณสร้างด้วยอิฐถือปูนด้านหน้ามีเสาเสมาคู่
ตั้งอยู่บนฐานเสาซีเมนต์ ย่อมุมไม้ 12ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวหงาย ซึ่งเป็นศิลปะย่อมุมไม้ที่ฐานมุมละสามเรียกว่า
ศิลปะย่อมุมไม้ 12 อันเป็นอัตลักษณ์เด่นที่มีรูปทรงของเจดีย์ส่วนพระพุทธรูปเป็นศิลปะมารวิชัยประดิษฐานอยู่
ในพระอุโบสถ ด้านหน้ามีเจดีย์ด้านหน้าพระอุโบสถก่อสร้างด้วยอิฐถือปูนศิลปะแบบย่อมุมไม้ 12 เช่นเดียวกัน
ด้านหน้าพระอุโบสถมีประตูเข้าออกซ้ายขวา ส่วนหลังคาของพระอุโบสถสร้างด้วยไม้เนื้อแข็งมีสภาพที่สมบูรณ์
และพระพุทธรูปหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ทองค้าประดิษฐ์สถานที่วัดแห่งนี้เป็นที่เลื่อมใสสักการะในบริเวณนี้ยังมีสิ่ง
ที่น่าสนใจคือชื่อวัดบางแคใหญ่ แต่น่าจะมีที่มาจากสัตว์คือจระเข้เนื่องจากลักษณะภูมิศาสตร์ของบริเวณนี้เป็น
ท้องน้้าแอ่นตัวหักมุมโค้งราว 45องศาแผ่ขยายใหญ่กว้างเป็นลักษณะคล้ายอิริยาบถของจระเข้ท้องแบนซึ่งมี
ความสัมพันธ์ในทางภูมิศาสตร์กับการตั้งชื่อวัดและชื่อบ้านนามเมืองด้านหน้าวัดมีร้านสะดวกซื้อเจ็ด -11 ด้าน
ซ้ายมือมีบ้านทรงไทยหลังคาจั่วถูกบดบังทัศนียภาพด้วยตู้เอทีเอ็มของธนาคารออมสินและมีผ้าตาข่ายสีด้าเป็น
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เพิงของหน้าบ้านเพ่ือจ้าหน่ายกล้วยและผลไม้จากสวนซึ่งบดบังทัศนียภาพที่เป็นอัตลักษณ์ของศิลปะบ้านทรง
ไทยในอดีต ในอดีตนอกจากนี้ในฝั่งตรงกันข้ามซุ้มประตูเล็กอีกช่องทางหนึ่งเป็นผนังของศาลาซึ่งมีศิลปะหน้า
บรรณเป็นพระอินทร์ทรงครุฑพระอินทร์ มีเรือนกายสีเขียวมีครุฑเป็นพาหนะลวดลายแกะสลักปูนโบกท่ีบริเวณ
ประตูหลอก เขียนด้วยลายกนกสวยงามดังแสดงถึงเทพที่เกี่ยวข้องกับมหากาพย์รามเกียรติ์ซึ่งไม่ได้รับการ
น้าเสนอในเชิงศาสนสถานเพื่อการท่องเที่ยว 

วัดที่สามคือวัดบางแคน้อยเป็นวัดที่แกะสลักด้วยไม้มีความโดดเด่นและงดงามผู้ใดปรารถนาที่จะมานี้
มักจะกล่าวขานถึงความงดงามของสตรีที่มีรูปร่างสวยงามอันหมายถึงวัดของสตรีโดยเฉพาะด้านหน้าของซุ้ม
ประตูวัดมีป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติสมาธิของเนกขัมมะจะเอาว่าเป็นประเพณีการบวชที่พราหมณ์ที่วัดแห่ง
นี้ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจ้าและมีชื่อเสียงลักษณะเด่นที่วัดน้าเสนอคืองานหัตถกรรมแกะสลักบนแผ่น
ไม้ซึ่งเป็นศิลปะที่งดงามมากในส่วนของท่าเรือริมตลิ่งของวัดบางแคน้อยลักษณะเด่นของโป๊ะท่าเรือที่วัดบางแค
น้อยมีสะพานยื่นลงไปในแม่น้้ายาวประมาณ 3 เมตรมีโป๊ะอยู่สี่ฐานด้านซ้ายสุดจะเป็นโป๊ะเทียบเรือก้าจัดขยะ
โยงถึงไว้ส่วนโป๊ะที่ใช้ในการสัญจรทางน้้าขึ้นลงเรือใช้โดยสารทางน้้าบริเวณขอบริมตลิ่งสร้างด้วยคอนกรีตและ
บริเวณสะพานขึ้นลงไม่มีระเบียงและพ้ืนที่ของโป๊ะไม่มีราวให้จับ เสี่ยงอันตรายมากหากมีขึ้นเรือกระแทกหรือ
ลมแรง 

 
ภาพที่ 3 การสัญจรของนักท่องเที่ยวที่ท่าน้้าแควอ้อมวัดบางแคน้อย 
ที่มา : (พระเอกลักษณ์ อชิโต นกทอง ถ่ายภาพ 14 มกราคม 2561) 
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วัดค่ายบางกุ้ง  
ภาพที่ 4สถานที่ท่องเที่ยววัดบางกุ้ง 
ที่มา : (พระเอกลักษณ์ อชิโต นกทอง ถ่ายภาพ 14 มกราคม 2561) 

 
ภาพที่ 5 ซากพระอุโบสถเก่าวัดค่ายบางกุ้ง 
ที่มา : (พระเอกลักษณ์ อชิโต นกทอง ถ่ายภาพ 14 มกราคม 2561) 

 
ภาพที่ 6 เขตให้อาหารปลา และนักท่องเที่ยวนิยมมาวัดเพื่อท้าบุญ ปิดทองพระพุทธรูป 
ที่มา : (พระเอกลักษณ์ อชิโต นกทอง ถ่ายภาพ 14 มกราคม 2561) 

 
จากสภาพการจัดการการท่องเที่ยววัดในพ้ืนที่ จังหวัดสมุทรสงคราม จากการสัมภาษณ์ เจ้าอาวาสวัด

อินทาราม พบว่า “ มีหลายวัดที่มีสถานที่ท่องเทียวมากมายแต่ไม่มีการรวมกันในรูปต่างคนต่างท าเลยไม่เป็น
เอกภาพเหมือน วัดในจ.อยุธยา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น วัดที่น าร่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท ามาก่อนใครเริ่มตั้งแต่
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เป็นเจ้าอาวาสปี19คือวัดอินทารามมานาน กว่า 42ปีแม้ว่า วัดอินทารามอยูไกลสุดเส้นทางแควอ้อมก่อน จะ
เดินทางมาถึงวัด ซึ่งมีถึง 25โค้ง แต่ปัจจุบัน กลับมีคนมาท่องเที่ยวมากกว่าใคร ผู้คน นักท่องเที่ยวจัดว่า อยู่
ระดับยอดนิยมมาท าบุญมากพอสมควรกว่าวัดอ่ืนๆ เพราะมีการบริหารจัดการและกว่าจะผ่านด่าน กว่าจะถึง
วัดอินฯเกือบ20วัด ก็เท่ากับวัดอินฯเป็นแม่เหล็กให้วัดทั้งจังหวัดก็ว่าได้ เว้นแต่วัดเพชรสมุทร มีหลวงพ่อบ้าน
แหลม ที่มีบารมีชื่อเสียงดังระดับโลก ซึ่งสามารถเปรียบเทียบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้ของวัดอินทาราม 
สามารถเชื่อมโยงระบบการจัดการท่องเที่ยวเส้นทางแควอ้อมและ ต่อยอดให้กับวัดอื่นๆ ต่อไป” 

การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน มีรูปแบบวิสาหกิจชุมชนที่ ให้บริการนาเที่ยวกับ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยมีกิจกรรมการท่องเที่ยวมุ่งเน้นการส่งเสริมและขับเคลื่อนการ
เติบโตอย่างยั่งยืนของชุมชนที่ด้าเนินกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ควรมีศักยภาพทางการจัดการใน 4 ด้าน ได้แก่ 
ศักยภาพทางด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว ศักยภาพทางด้านการบริการและการให้ประสบการณ์ที่มีคุณภาพแก่
นักท่องเที่ยว ศักยภาพทางด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และศักยภาพทางด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน
องค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนกระบวนความคิดแบบยั่งยืนในด้านการมีจิตสานึกที่ดีใน
การให้ความส้าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืนของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวมากกว่า
การมุ่งเน้นที่ผลประโยชน์ด้านรายได้ มุ่งที่จะใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการรักษาทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน รวมทั้งตัวผู้น้าชุมชนที่มีการเปิด
โอกาสให้สมาชิกในชุมชนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมกับการดาเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่ง
เป็นส่วนส้าคัญที่ท้าให้กลุ่มการท่องเที่ยวชุมชนได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่จากแนวทาง
ของงานวิจัยเรื่องนี้ จึงได้น้าต้นแบบชุมชนที่ผ่านการขับเคลื่อนของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน
พ้ืนที่พิเศษต่างๆ และมีการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการการท่องเที่ยว(อ้างจากใน “PDCA หัวใจ
ส้าคัญของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง” สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ  สืบค้นเมื่อ 24 ตุลาคม 2560 
www.ftpi.or.th/2015/2125 ที่มีหลักแนวคิดในการบูรณาการขององค์ประกอบของการพัฒนาชุมชนโดยใช้
การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือโดยค้านึงถึงความยั่งยืนและความ อยู่ดีมีสุขของประชาชนในชุมชน 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อย่างไรก็ตามเกณฑ์คุณภาพการจัดการท่องเที่ยวในแต่ละด้านที่เป็นต้นแบบได้มีแนวคิดเพ่ือส่งเสริม
การพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเป็นวงจรคือการวางแผนการปฏิบัติจริงการติดตามประเมินผลและการปรับปรุง
พัฒนาตามรูปแบบของวงจรเด็มมิ่งซึ่งประกอบด้วย Plan -do-check-act โดยมีขั้นตอนการบริหารกิจกรรม
การเพ่ิมผลิตภาพที่ด้าเนินการสอดคล้องกับแนวทางของ PDCA นั้น จะเป็นไปอย่างมีระบบ และครบถ้วน ซึ่งก็
จะท้าให้กิจกรรมการเพ่ิมผลิตภาพมีความเหมาะสมกับองค์กร จากการที่มีการส้ารวจสถานการณ์ของแหล่ง
ท่องเที่ยววัดในแควอ้อม ยังมีปัจจัยคุกคาม (Treat) ได้แก่บทบาทของผู้จัดการ ขาดเจ้าภาพหลัก งบประมาณ 
ด้านความปลอดภัยทางน้้า โอกาสเกิดอุบัติเหตุทางเรือ โป๊ล่ม เครื่องมือกู้ภัยและอาสากู้ภัยไม่มีประจ้าวัดใน
ประเด็นเหล่านี้เพ่ือมาใช้เป็นข้อมูลป้อนเข้าส้าหรับการวางแผนและก้าหนดแนวทางการด้าเนินงาน มีการ
ตรวจสอบประเมินผล เพ่ือให้สามารถปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ อีกท้ังยังมีการวิเคราะห์ผลส้าเร็จ
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ของโครงการให้รู้ถึงจุดอ่อน จุดแข็งของการด้าเนินงาน และถือเป็นบทเรียนส้าหรับการด้าเนินงานต่อไป และ
ตรงจุดนี้เองที่จะท้าให้สามารถยกระดับการปรับปรุงการด้าเนินงานการท่องเที่ยววัดและพัฒนาไปสู่คุณภาพ
บริการที่ปลอดภัยในชีวิตคนสัญจรทางน้้าได้ในระดับหนึ่งแล้ว จึงมีโอกาสที่การพัฒนาต่อยอดจะเป็นไปอย่าง
เหมาะสมและถูกทิศทางต่อไป 
เอกสารอ้างอิง 

สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศทั่วราชอาณาจักร กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา. เข้าถึงจาก ส้านักงานสถิติแห่งชาติ service.nso.go.th 13 ตุลาคม 2559) 
“PDCA หัวใจส้าคัญของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง” สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สืบค้นเมื่อ 24 ตุลาคม 2560 
www.ftpi.or.th/2015/2125. 

สรุปข้อมูลประชากรนักท่องเที่ยว ค้นจากในหนังสือพิมพ์ออนไลน์ มติชน. 12 กุมภาพันธ์ 2559. 
รายช่ือผู้ให้ข้อมูล 

หลวงพ่อแดง พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ วัดอินทาราม อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ประชาชนพ่อค้าแม่ค้า นักท่องเที่ยวในพื้นที่ จ้านวน  6 คน 
  

http://www.ftpi.or.th/2015/2125
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ไฟป่า: ความรู้และการจัดการในเขตเทือกเขาภูแลนคา 
Forest fire: Knowledge and Management in Forest fire of PhuLaenkha 

Mountain 
 

ธนากร พันธุระ1 สายพิณ ศุพุทธมงคล2 
 

บทคัดย่อ 

วิทยานิพนธ์นี้ต้องการศึกษา ความรู้และการจัดการไฟป่าของกลุ่มคนที่อยู่ในระบบนิเวศไฟป่าเขต
เทือกเขาภูแลนคา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระบบนิเวศวิทยาที่สัมพันธ์กับไฟป่าประวัติศาสตร์ไฟป่าและ
วิธีการจัดการไฟป่าของคนแต่ละกลุ่มโดยมีค้าถามวิจัยว่า ความเข้าใจปัญหาไฟป่าและวิธีการจัดการไฟป่า ของ
คนกลุ่มต่างๆ มีความสัมพันธ์กับระบบนิเวศวิทยาไฟป่าประวัติศาสตร์ไฟป่า และมีวิธีการจัดการไฟป่าอย่างไร
ซึ่งมีสมมุติฐานว่า ความขัดแย้งของคนแต่ละกลุ่ม ที่เกิดขึ้นผ่านปรากฏการณ์ไฟป่ามาจากฐานความคิด ชุด
ความรู้ และวิธีคิด “ภววิทยา (ontological)” ที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความเข้าใจปัญหาไฟป่าและวิธีการ
จัดการไฟป่าที่แตกต่างโดยท้าการเก็บข้อมูลสนามจากการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม และการศึกษาเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องได้วางแผนเก็บข้อมูลระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นช่วงฤดู
ไฟป่า โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 3 กลุ่ม คือ 1. ชาวบ้าน 2. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยไร่ 3. เจ้าหน้าที่
ควบคุมไฟป่า สถานีควบคุมไฟป่าตาดโตน-ภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ 

จากการศึกษา พบว่า ระบบนิเวศในเขตเทือกเขาภูแลนคาส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง ที่ด้ารงอยู่โดยมีไฟป่า
เป็นองค์ประกอบ ประกอบกับวิถีชีวิตของผู้คนที่เกาะเกี่ยวกับไฟ ทั้งคนปลูกอ้อย มันส้าปะหลัง คนเลี้ยงวัว คน
เก็บของป่า ไฟป่าถูกนิยามว่าเป็นภัยที่คุกความความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและชุมชน ภายหลังที่เกิด
หน่วยงานเข้ามาจัดการไฟป่า ความรู้และการจัดการไฟป่าในเขตเทือกเขาภูแลนคามีความรู้หลักที่มาจาก
วิทยาศาสตร์ ถ่ายทอดลงมาจากส่วนกลางผ่านเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการไฟป่า ทั้งเจ้าหน้าที่ควบคุม
ไฟป่าสถานีควบคุมไฟป่าตาดโตน- ภูแลนคา เจ้าหน้าที่ อบต. ผู้น้าชุมชน และครอบง้าความรู้และการจัดการ
ไฟป่าของชาวบ้าน ท้าให้คนที่ใช้ประโยชน์จากไฟป่าถูกมองว่าเป็นผู้ร้าย การจัดการไฟป่าจึงให้ความส้าคัญกับ
การควบคุมไฟป่า มากกว่าจะส่งเสริมให้ชุมชนปรับตัวอยู่ร่วมกับไฟป่าและใช้ประโยชน์จากไฟป่า  

 
ค้าส้าคัญ : ไฟป่า, ความรู้, การจัดการ 
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Abstract 

This thesis is requires study knowledge and management of forest fires in forest 
ecosystems. The purpose to study the: 1) ecological system associated with forest fires in 
the PhuLaenkha area. 2) Forest fire history in the PhuLaenkha mountain range. 3) how to 
manage forest fires of each group in the mountainous region of PhuLaenkha. There is a 
research question, understanding forest fires and forest fires management methods of 
people in the mountain region of PhuLaenkha are relationship to wildfire ecology? How are 
they have a history with forest fire? And how to manage forest fires? The assumption is that, 
conflicts of people in the forest ecosystem have happened through the forest fire 
phenomenon is result from a conceptual set of knowledge and thinking" Ontological 
Pluralism" As a result, understanding of forest fire problems and how to manage forest fires 
differs. This thesis is collected field data from participatory observation. And study related 
documents. It is planned to collect data between December 2017 - March 2018, during the 
forest fire season. There are 3 groups of informants: 1. villagers 2. HuaiRai sub-district 
administrative staff 3. forest fire control staff in forest fire station Chaiyaphum Province 

In the study, it was found that the ecosystems in PhuLaenkha mountain range is 
mainly dipterocarp forest, existence of forest fire is an element. The life of the people are 
related with forest fire, people who cultivate sugarcane, cassavas, livestock, collectors of 
forest product. There are defined as outlaw that destroying security of natural resources and 
communities. After the government agency came to manage the forest fire. Knowledge and 
management of forest fire in the mountain range of PhuLaenkhahas the main knowledge 
that comes from science. Astransmitted Top down policy through agency involved in wildfire 
management, the forest fire control station, local organization, community leaders. Those 
knowledge and management of forest fires made the people who burned forest seen as the 
villains. Forest fire management focuses on forest fire control. But neglect to encourage of 
community adaptation in forest fires ecology and utilization of forest fire.  

 
Keywords: forest fire, management, knowledge 

 
 

  



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 634 

บทน้า 
ที่มาและความส้าคัญ 

ความรู้ไฟป่าจากประเทศตะวันตกที่มุ่งควบคุมไฟป่า จากเหตุผลของการรักษาทรัพยากรในฐานะ
ทรัพย์สมบัติของชาติ น้ามาซึ่งความหวาดวิตกจากไฟป่าที่สร้างความเสียหายมากมายกับทรัพยากรธรรมชาติ
ไฟป่าเปรียบเหมือนผู้ร้ายที่ต้องควบคุม ก้าจัดและท้าลาย ในทางตรงกันข้ามไฟป่ามีระยะหลังมีการศึกษา
ประโยชน์ของไฟป่า เช่น การรักษาสมดุลของระบบนิเวศทางธรรมชาติ และผลประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น
(สมศักดิ์, 2541)  

ส้าหรับประเทศไทย ให้ความส้าคัญกับปัญหาไฟป่าที่ได้คุกคามทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นรายได้หลักของ
ประเทศไทยตั้งแต่ยุคสัมปทานป่าไม้ ราวทศวรรษที่ 2500 รัฐไทยมีการหยิบยืมและพัฒนาชุดของความรู้ด้าน
ไฟป่าจากประเทศตะวันตกเพ่ือจะควบคุมไฟป่าของชาติ ปีพ.ศ.2514 ประเทศไทย3 โดยกรมป่าไม้ได้ติดต่อ
ผู้เชี่ยวชาญไฟป่าเข้ามาศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ไฟป่าในประเทศไทย 4 ปี พ.ศ.2519 กรมป่าไม้จัดตั้งงาน
ควบคุมไฟป่าขึ้นในสังกัดกองจัดการป่าไม้ กระทั่งปีพ.ศ.2523 กรมป่าไม้รับสนองโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้จัดตั้งสถานีควบคุมไฟป่า
เพ่ือปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งแรก คือ “โครงการควบคุมไฟป่าภูพิงค์ตามพระราชด้าริ”5 ปี
พ.ศ.2524 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอมาตรการควบคุมไฟป่าต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือแก้ปัญหาไฟป่า
อย่างจริงจังซึ่งได้มีมติคณะรัฐมนตรี ได้มีการก้าหนดมาตรการแก้ปัญหาไฟป่าในมาตรการเร่งด่วน และ
มาตรการระยะยาว 

ไฟป่าได้รับความสนใจอย่างยิ่ง และถูกตอกย้้าว่าเป็นปัญหาหลักของการสูญเสียทรัพยากรป่าไม้ของ
ชาติ ราวทศวรรษที่ 2540 จากการส้ารวจความสูญเสียจากไฟป่า6 ซึ่งพบว่าปี พ.ศ. 2537 มีไฟป่าเกิดขึ้นส่วน
ใหญ่ในพ้ืนที่ป่าเต็งรัง ประมาณร้อยละ 24.8 และป่าเบญจพรรณ ร้อยละ 28.6 จากพ้ืนที่ป่าทั้งหมดที่ถูกไฟ
ไหม้ 4,772,800 ไร่ (สันต์, 2541 อ้างถึงในชูเกียรติ, 2544) นอกจากนั้นยังได้มีการประเมินมูลค่าความเสียหาย
ของป่าไม้จากไฟป่าของประเทศไทย เฉลี่ยไร่ละ 7 ,871.25บาท โดยป่าเต็งรัง ไร่ละ 6,178.25 บาท ส่วนป่า

                                                           
3 ที่มา : ประวัติงานควบคุมไฟป่าในประเทศไทย, ส่วนควบคุมไฟป่า, กรมอุทยานแห่งชาติสตัว์ป่าและ พันธุ์พืช. 

http://www.dnp.go.th/forestfire/report44/2544.htmออนไลน์ เข้าถึงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2560 
4 องค์กรพัฒนานานาชาติของแคนาดา (CIDA) ไดส้่ง Mr.J.C. Macleodได้ประเมินว่ามีไฟไหม้ในประเทศไทย ประมาณ 11.7 
ล้านไร่ต่อปี จึงได้เสนอแนะให้มีการจัด องค์กรเพื่อจัดการไฟป่าโดยเฉพาะ รวมทั้งพัฒนาคน ปีพ.ศ.2515จึงได้ส่งข้าราชการไป
ศึกษาในระดับปริญญาโทด้านการจัดการไฟป่าที่ประเทศแคนาดา 
5 โครงการควบคมุไฟป่าภูพิงค์ตามพระราชด้าริรับผิดชอบการควบคมุไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัด
เชียงใหม่ อันเป็นท่ีตั้งของพระต้าหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์  
6 การประเมินพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้ในระหว่างปี 2535-2559 http://www.dnp.go.th/forestfire/web/frame/ 
statistic.htmlออนไลน์ เข้าถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2560. 

http://www.dnp.go.th/forestfire/web/frame/statistic.html
http://www.dnp.go.th/forestfire/web/frame/statistic.html
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เบญจพรรณ ไร่ละ 9,564.24 บาท (ส้านักควบคุมไฟป่า, 2543) ซึ่งในปี พ.ศ. 2541 มีพ้ืนที่เสียหายจากไฟไหม้
ป่า 7,159,075 ไร่ คิดเป็นมูลค่าของความเสียหาย 56,350,869,093.75บาท (ชูเกียรติ, 2544) 
 ในทางกฎหมาย ประเทศไทยได้ใช้กฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวกับการควบคุมไฟป่า ที่พิจารณาตาม
พ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช 25077 มาตรา 14(2) “ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครองท้าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ท้าไม้ 
เก็บหาของป่าหรือกระท้าด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ ”รวมทั้ ง 
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 25048 มาตรา 16 “ภายในเขตอุทยานแหงชาติห้ามมิให้บุคคลใด (1) 
ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึงก่นสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า” กฎหมายดังกล่าวได้ส่งผลให้คนที่อยู่
กับป่า หากท้าการเผาป่า มีความผิดและถูกด้าเนินคดีตามกฎหมาย  

คนที่อยู่ในระบบนิเวศไฟป่า มองว่าไฟป่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีการผลิตซึ่งมีมาช้านานและด้ารงระบบ
นิเวศแบบเดิมไว้ ดังกรณี ชาวบ้านซับผักกูด ต้าบลห้วยไร่ อ้าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีอาณาเขตติด
กับเทือกเขาภูแลนคา มีระบบนิเวศป่าไม้ที่มีไฟป่าเป็นส่วนหนึ่งประกอบ คือ ป่าเต็งรัง อันมีวิถีชีวิตที่ความเกาะ
เกี่ยวกับไฟมาตั้งแต่อดีต ไฟมีความหมายกับชาวบ้านในแง่ที่เอ้ืออ้านวยผลประโยชน์ แต่การป้องกันไฟป่ากลาย
มาเป็นเหตุผลหลักในการควบคุมทรัพยากรของพ้ืนที่เทือกเขาภูแลนคา9ท้าให้ความหมายของไฟป่าเปลี่ยนไป 
นับตั้งแต่เกิดหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ คือ กรมป่าไม้ และกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่ได้เข้ามามีบทบาทต่อทรัพยากรป่าไม้ในเขตเทือกเขาภูแลนคา มีหน่วยงานใน
ระดับพ้ืนที่ที่จัดการไฟป่าโดยตรงคือ สถานีควบคุมไฟป่าตาดโตน-ภูแลนคา จากไฟในฐานะเครื่องมือผลิตของ
ชาวบ้านสู่ภัยคุกคามทรัพยากรป่าไม้และคุณภาพชีวิตของผู้คนที่ต้องก้าจัดให้หมดไป เกิดนโยบายควบคุมไฟป่า
และปฏิบัติการต่างๆ ที่มุ่งจัดการกับคนที่เผาป่า อีกทั้งการควบคุมจ้ากัดพ้ืนที่โดยการประกาศพ้ืนที่อนุรักษ์ใน
พ้ืนที่หาอยู่หากินของชาวบ้าน  ขณะที่ชาวบ้านต้องการมีป่าชุมชนที่สามารถจัดการด้วยตนเอง แต่กลับถูก
ปฏิเสธโดยการขยายพ้ืนที่ทับป่าชุมชนของชาวบ้าน น้ามาสู่ความตึงเครียดของชาวบ้านและเจ้าหน้าที่อุทยาน
แห่งชาติมากยิ่งขึ้น แม้ว่าจะมีความพยายามร่วมมือกันของฝ่ายต่างๆ ในการจัดการไฟป่าแต่ก็ยังมีความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ไฟป่าไม่ตรงกัน และมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้น 

งานวิจัยนี้มีสมมุติฐานว่า ความขัดแย้งของคนแต่ละกลุ่ม อันประกอบไปด้วย ชาวบ้านซับผักกูด 
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยไร่ และเจ้าหน้าที่ของส้านักควบคุมไฟป่าตาดโตน -ภูแลนคาที่

                                                           
7 http://www.dnp.go.th/wildlifednp/เอกสาร/กฎหมาย/prb.pdf  ออนไลน์ เข้าถึงวันท่ี 11 ต.ค. พ.ศ. 2560 
8 http://www.dnp.go.th/otec/news/Act_2504.pdf  ออนไลน์ เข้าถึงวันท่ี 11 ต.ค. พ.ศ. 2560 
9 นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 2512 กรมปา่ไมไ้ด้ก้าหนดเขตแนวป่าสงวนแหง่ชาติภูแลนคา เนื้อท่ี 209,765 ไรต่ามกฎกระทรวง ฉบับ
ที่ 392 (พ.ศ. 2512) หลังจากนั้นกรมอุทยานแห่งชาติสตัว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้ก่อตั้งอุทยานแห่งชาติตาดโตน ในปี พ.ศ. 2523 
ครอบคลมุพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาตภิูแลนคาด้านทิศใต้ พื้นที่ 135,737 ไร่ จนกระทั่งพ.ศ. 2560 อุทยานแห่งชาติตาดโตนได้
ประกาศเขตเพิ่มเติม โดยรวมเอาพื้นที่ป่าภูแลนคาทิศใต้ท่ีชาวบ้านซับผักกูดใช้ประโยชน์อยู่เข้าไปด้วย ท้าให้มีพื้นที่อุทยานเพิ่ม
เป็น 190,197 ไร ่

http://www.dnp.go.th/wildlifednp/เอกสาร/กฎหมาย/prb.pdf%20%20ออนไลน์%20เข้าถึงวันที่%2011%20ต.ค.%20พ.ศ
http://www.dnp.go.th/otec/news/Act_2504.pdf%20%20ออน


การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 636 

เกิดขึ้นผ่านปรากฏการณ์ ไฟป่าในพ้ืนที่ เทือกเขาภูแลนคามาจากฐานความคิด ชุดความรู้ และวิธีคิด  
“ภววิทยา (ontological)” ที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความเข้าใจปัญหาไฟป่าและวิธีการจัดการไฟป่าที่
แตกต่างหลากหลาย โดยมีค้าถามวิจัยคือ ความเข้าใจปัญหาและวิธีการจัดการไฟป่า ที่มาจากชุดความรู้ที่
แตกต่างกันของคนกลุ่มต่างๆในพ้ืนที่เทือกเขาภูแลนคา มีความสัมพันธ์กับระบบนิเวศวิทยาไฟป่าอย่างไร แต่
ละกลุ่มมีประวัติศาสตร์ไฟป่าอย่างไร และมีวิธีการจัดการไฟป่าอย่างไร 

เพ่ือให้เข้าใจความรู้และการจัดการไฟป่าของคนกลุ่มต่างๆในเขตเทือกเขาภูแลนคา จะได้ก้าหนด
วัตถุประสงค์ คือ 1. เพ่ือศึกษาระบบนิเวศวิทยาที่สัมพันธ์กับไฟป่าในพ้ืนที่เทือกเขาภูแลนคา  2.  เพ่ือศึกษา
ประวัติศาสตร์ไฟป่าในพ้ืนที่เทือกเขาภูแลนคา3. เพ่ือศึกษาวิธีการจัดการไฟป่าของคนแต่ละกลุ่มในพ้ืนที่
เทือกเขาภูแลนคา ซึ่งได้อาศัยมุมมองทางทฤษฏี พหุภววิทยา (Ontological Pluralism) ที่ให้ความส้าคัญกับ
ความหลากหลายของความจริงที่มีอยู่ในสังคมในลักษณะที่เท่าเทียมกัน ทั้งมนุษย์ วัตถุ สิ่งที่ไม่ใช้มนุษย์ ซึ่งล้วน
แต่ประกอบสร้างกันเป็นส่วนประกอบของสังคม  

 
ทบทวนวรรณกรรม 

งานด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่ศึกษาปรากฏการณ์ไฟป่าระยะหลังให้ความสนใจไฟป่าใน
ฐานะวาทกรรมของรัฐที่ควบคุมทรัพยากร ดังเช่นอัจฉรา (2543). อธิบายว่า “รัฐไทยซึ่งมีบทบาทต่อการ
ก้าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมได้ให้ความส้าคัญกับไฟป่า โดยได้รับอิทธิพลของความรู้การจัดการไฟป่าแบบ
วิทยาศาสตร์จากประเทศตะวันตก โดยเริ่มจากการปกป้องเนื้อไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในยุคสัมปทานป่าไม้ ใน
สมัยรัชกาลที่ 5 จนกระทั้งมาถึงการอนุรักษ์ป่าตามกระแสสิ่งแวดล้อมนิยมที่เกิดขึ้นปลายทศวรรษที่ 2520 
แนวคิดดังกล่าวน้ามาสู่การควบคุมไฟป่าโดยมุ่งจะกันและก้าจัดให้สิ้น ขณะที่ชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้ชิดกับป่าและ
พ่ึงพาทรัพยากรป่าไม้ในการด้ารงชีพ มีองค์ความรู้ในการจัดการป่าและไฟป่าที่แตกต่างจากรัฐ มีการเรียนรู้ที่
จะใช้ประโยชน์จากไฟ และจัดการไฟควบคู่กับการจัดการป่า และจัดการระบบการผลิต แต่แนวทางการจัดการ
ไฟป่าของรัฐได้บดบังและท้าลายองค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่นเหล่านั้น เพราะรัฐจัดการเชิงเดี่ยวทั้งประเทศโดย
ไม่ค้านึงถึงความแตกต่างหลากหลายของระบบนิเวศและวัฒนธรรม และยังกล่าวหาว่าชุมชนท้องถิ่นเป็นตัวการ
ของการเผาป่าและปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยมาจากสาเหตุของความยากจน ด้อยการศึกษา และไร้จิตส้านึก” ซึ่ง
สอดคล้องกับปิ่นแก้ว  (2534) ที่ได้อธิบายว่า“ความรู้นิเวศวิทยาสมัยใหม่ กลายเป็นเครื่องมือส้าคัญที่รัฐใช้
ควบคุมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งนี้กลายเป็นสิ่งที่คุกคามชุมชนเกษตรที่ด้ารงชีพด้วยการพ่ึงพิง
ทรัพยากรธรรมชาติ หมู่บ้านในเขตป่าจ้านวนมากต้องถูกอพยพโยกย้าย ด้วยเหตุผลทางนิเวศที่ว่า คนในสังคม
เกษตรกรรมนั้นไม่สามารถจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้”  

ขณะเดียวกันความรู้วนศาสตร์ชุมชนก็ได้เผยให้เห็นประโยชน์ของไฟป่า ดังเช่น สมศักดิ์ (2541) 
อธิบายถึงนิเวศวิทยาไฟป่าของประเทศไทย คือระบบนิเวศป่าเมืองร้อน ไฟป่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ และกิจกรรมมนุษย์ พืชจึงมีการปรับตัววิวัฒนาการหลายอย่าง อาทิเช่น มีตาใต้
ดิน มีเปลือกหนาทนไฟ มีล้าต้นใต้ดิน มีกาบหรือฐานใบ มียางหรือชันปกป้องตา เมล็ดพืชมีเปลือกหนาจะร่วง
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หล่นในช่วงที่มีไฟป่า ส่วนพืชที่มีเปลือกบางจะร่วงหลังฤดูไฟป่า เป็นต้น หากมีการจัดการที่ดีมีการเว้นระยะ
ของความถี่ของไฟป่า และการเผาโดยการควบคุม ก็สามารถสร้างประโยชน์ต่อระบบนิเวศไฟป่าได้ ดังนั้นการ
ชิงเผา10นั้นจึงเป็นสิ่งส้าคัญในการจัดการไฟป่าเพราะช่วยลดปริมาณเชื้อเพลิงในป่าและลดความรุนแรงของไฟ
ป่า (สมศักดิ์, 2541) ซึ่งสอดคล้องกับงานของ ภคนิจ (2540) ที่อธิบายว่าป่าเต็งรังควรท้าการเผาตามก้าหนด
เป็นระยะ เพ่ือรักษาสภาพป่าไว้ควรมีการเผาป่าตามก้าหนด โดยให้มีความถี่ของไฟอย่างน้อย 4-5 ปี ต่อครั้ง 
และต้องควบคุมไฟไม่ให้รุนแรงจนเกินไป  

ไฟป่านอกจากจะด้ารงสภาพป่าเต็งรังไว้ ยังอ้านวยผลผลิตให้แก่ชาวบ้าน ดังเช่นงานของ อนิวรรษ 
(2541) อธิบายถึงความสัมพันธ์ของเห็ดและไฟป่า และการจัดการป่าไม้เพ่ือให้ได้เห็ดเพ่ือชุมชนใช้เป็นแหล่ง
อาหาร ยารักษาโรค ว่า เห็ดป่า กว่า 30 เป็นเห็ดไมคอร์ไรซ่า ที่ขึ้นตามรากไม้ เช่น เห็ดระโงกเหลือง เห็ดน้้า
หมาก เห็ดไคลหลังขาว เห็ดไคลหลังเขียว เห็ดถ่าน เห็ดเผาะ เห็ดผึ้ง เห็ดขอนขาว เห็ดนางฟ้า เห็ดหูหนูด้า 
เห็ดหูหนูขาว เป็นต้น ชนิดพันธุ์ ไม้ที่ ราไมคอร์ไรซ่าอาศัยอยู่ เช่น ไม้วงศ์ก่อ (Fagaceae) ไม้วงศ์ยาง 
(Dipterocarpaceae) ไม้วงศ์มะค่าโมง (Papilionaceae) ไม้วงศ์เสม็ดชุนและหว้า (Myrtaceae) ไฟป่าใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นไฟผิวดิน ความร้อนจะไม่กระทบต่อการด้ารงชีวิตของเห็ดไมคอร์ไรซ่าที่อาศัยอยู่ใน
ดินลึกประมาณ 0-30 เซนติเมตร ไฟป่ากลับเป็นประโยชน์ คือช่วยก้าจัดวัชพืชที่บดบังแสงของเห็ดราชนิดนี้ 
และเม่ือฝนตกลงมาเห็ดก็จะโผล่ออกมาบานในฤดูฝน  
 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

งานศึกษานี้เก็บข้อมูลสนามโดยการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้
วางแผนเก็บข้อมูลระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นช่วงฤดูไฟป่า โดยมี
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 3 กลุ่ม คือ 1. ชาวบ้าน 2. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยไร่ 3. เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟ
ป่า สถานีควบคุมไฟป่าตาดโตน-ภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ 

1. ชาวบ้าน แบ่งเป็นชาวบ้านที่ท้าอาชีพรับจ้างในไร่อ้อย ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของไร่อ้อย และชาวบ้านที่
อดีตเคยท้าอาชีพเลี้ยงวัว เก็บข้อมูลจากชาวบ้านโดยศึกษาระบบนิเวศไฟป่าของชาวบ้ านในพ้ืนที่เทือกเขาภู
แลนคาศึกษาประวัติศาสตร์ไฟป่ารวมทั้งศึกษาวิธีจัดการไฟป่าของชาวบ้านแต่ละกลุ่ม 

2. องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยไร่ คือเจ้าหน้าที่ส่วนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย  (ปภ.) และ
นายกองค์การบริการส่วนต้าบลห้วยไร่โดยศึกษาระบบนิเวศไฟป่าของอบต.ห้วยไร่ ศึกษาประวัติศาสตร์ไฟป่า
อบต.ห้วยไร่ รวมทั้งศึกษาวิธีจัดการไฟป่าของเจ้าหน้าที่ของอบต. ห้วยไร่  

 3. เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่า สถานีไฟป่าตาดโตน-ภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ โดยศึกษาระบบนิเวศไฟป่า
ของสถานีไฟป่าตาดโตน-ภูแลนคาศึกษาประวัติศาสตร์ไฟป่า รวมทั้งศึกษาวิธีจัดการไฟป่าของเจ้าหน้าที่ควบคุม
ไฟป่าตาดโตน-ภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ 
                                                           
10 การชงิเผาควรท้าในเดือนท่ีดินมีความช้ืนสูง ท้าให้รากพืชมีโอกาสรอดตายมากขึ้น หรือท้าในเดือนที่อุณหภมูิต่้า เช่นเดือน 
มกราคม หรือในช่วงก่อนท่ีใบไม้จะร่วงหล่นมากท่ีสุด ซึ่งจะมีมากในเดือนกุมภาพันธ ์
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ผลการศึกษา 
ระบบนิเวศที่สัมพันธ์กับไฟป่า 

บ้านซับผักกูด11 เป็นหมู่บ้านเล็กๆปัจจุบันคือหมู่ 13 ในต้าบลห้วยไร่ อ้าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 
มีพ้ืนที่ติดกับเทือกเขาแลนคา สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงเชิงเขาลาดต่้า บางส่วนเป็นที่ลุ่ม ทิศเหนือติดกับ
บ้านดงเย็น ทิศใต้ติดกับบ้านซับสมบูรณ์ ทิศตะวันออกติดกับบ้านห้วยไร่ และทิศตะวันตกติดกับเทือกเขาภู
แลนคา พ้ืนป่าของหมู่บ้านอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน และป่าสงวนแห่งชาติภูแลนคา สภาพป่าไม้ของ
บ้านซับผักกูดมีระบบนิเวศป่าไม้ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือป่าเต็งรังและป่าดิบแล้งพ้ืนที่โดยส่วนใหญ่มีดินตื้นและมี
หินขนาดใหญ่ ท้าให้พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นป่าเต็งรังที่มีการผลัดใบในช่วงหน้าแล้งและมีไฟป่าเกิดขึ้นทุกปี 
จากเศษซากใบไม้ กิ่งไม้ วัชพืช รวมทั้งเพ็ก12 ที่แห้งร่วงหล่นทับถมกันเป็นเชื้อเพลิงของไฟป่าในหน้าแล้ง ส่วน
พ้ืนที่ล้าห้วยและร่องน้้าที่ไหลลงมาจากสันเขา ดินจะมีความชื้นมากกว่าบริเวณอ่ืน บริเวณนี้สังคมป่าไม้จะ
แตกต่างไป คือ ป่าดิบแล้ง ต้นไม้ไม่ผลัดใบ   

การจัดการพ้ืนที่ป่าไม้ของบ้านซับผักกูด มีอุทยานแห่งชาติตาดโตน13 เนื้อที่ 135,737ไร่ ครอบคลุม
พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติภูแลนคา14 ซึ่งในอดีตมีพ้ืนที่ 2 แสนกว่าไร่ ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติตาดโตนได้รวมเอา
พ้ืนที่เตรียมผนวกเข้าอีกรวมพ้ืนที่ของอุทยานแห่งชาติตาดโตนทั้งหมด 190,197 ไร่ อุทยานแห่งชาติตาดโตนมี
นโยบายรักษาป่าร่วมกับชุมชนโดย ออกบัตรอาสาพิทักษ์อุทยานแห่งชาติตาดโตน15ให้กับชาวบ้าน เพ่ือให้ร่วม
สอดส่องดูแลป่าไม้ แต่ชาวบ้านเข้าใจว่าบัตรนี้ คือ บัตรอนุญาตให้ชาวบ้านเก็บของป่าได้ ชาวบ้านเรียกกว่า 
“บัตรเก็บเห็ด” จนกระทั้งปลายปี พ.ศ. 2559 เกิดเหตุการณ์ความไม่เข้าใจกัน มีชาวบ้านเข้าไปเก็บเห็ดในเขต
                                                           
11 ข้อมูลทั่วไปหมู่บ้าน แผนพัฒนาหมู่บ้านปี พ.ศ. 2556-2561 องค์การบรหิารส่วนต้าบลห้วยไร่ อ้าเภอคอนสวรรค์ จังหวดั
ชัยภูม ิ
12 ไผ่เพ็ก ช่ือวิทยาศาสตร์  VietnamosasaPusillaเป็นไผ่ขนาดเล็กลา้ต้นสูงเฉลี่ยราว 0.5 เมตร เป็นไมพ้ื้นเมืองของเวียดนาม
และไทย พบกระจายประเทศไทย ลาว กัมพูชา มักพบในพ้ืนท่ีแห้งแล้งและมไีฟไหม้บ่อยๆ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
ของไทย  http://www.dnp.go.th/EPAC/bamboo_rattan/bamboo18.htm ออนไลน์ เข้าถึงวันท่ี 22 ตุลาคม 2560 
13 อุทยานแห่งชาติตาดโตน พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ เป็นป่าดิบแล้งและปา่เต็งรงั มีเนื้อท่ีประมาณ 135,737.50 ไร่ หรือ 217.18 ตาราง
กิโลเมตร  
ได้มีการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติล้าดับท่ี 23 ของประเทศวันที่ 31 ธันวาคม 2523. ที่มา : ส้านักอุทยานแห่งชาติ กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช http://nps.dnp.go.thออนไลน์ เข้าถึงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2560. 
14 กฎกระทรวง ฉบับท่ี 392 (พ.ศ. 2512) ก้าหนดให้ป่าภูแลนคาทิศใต้ ในต้าบลตลาดแร้ง ต้าบลบ้านเขว้า ต้าบลนาฝาย ต้าบล
นาเสียว อ้าเภอเมืองชัยภูมิ ต้าบลคอนสวรรค์ ต้าบลช่องสามหมอ อา้เภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภมูิ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่ง
ออกตามพระราชบัญญตัิป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดยมีเนื้อที่ 209,765 ไร่ ดูแลโดยกรมป่าไม้  
15 ปีพ.ศ. 2559 อุทยานแห่งชาติตาดโตนมีการออกบัตรอาสาพิทักษ์อุทยานแห่งชาติตาดโตนให้กับชาวบ้าน เพื่อเป็นแนวร่วม

ดูแลป่ากับทางราชการ ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการจัดการไฟป่าโดยดึงความร่วมมือจากชาวบ้านที่ใช้ประโยชน์จากป่า 

 

http://www.dnp.go.th/EPAC/bamboo_rattan/bamboo18.htm%20ออนไลน์
http://nps.dnp.go.th/parksdetail.php?id=56&name=%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%99
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อุทยานแห่งชาติตาดโตนและโดนเจ้าหน้าที่อุทยานจับกุม มีการปรับเงิน จึงเกิดการถกเถียงกันเป็นเรื่องราว
ใหญ่โต ท้าให้อุทยานแห่งชาติตาดโตนเรียกเก็บบัตรดังกล่าวจากชาวบ้านและยกเลิกนโยบายนี้ไป 

ชาวบ้านต้องการมีสิทธิในการจัดการในป่าของชุมชนตนเอง โดยการยื่นเอกสารขอจัดตั้งป่าชุมชนจาก
กรมป่าไม้ โดยความพยายามขององค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยไร่ ในปีพ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นป่าในเขตพ้ืนที่เตรียม
ผนวกอุทยานแห่งชาติตาดโตนซึ่งติดกับชุมชน แต่ก็ไม่สามารถท้าได้และถูกยกเลิกไปเนื่องจากปลายปี พ.ศ. 
2560 อุทยานแห่งชาติตาดโตนได้ประกาศพ้ืนที่เพ่ิมเติม โดยรวมพ้ืนที่เตรียมผนวกกว่า 5 หมื่นไร่เข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ 
วิธีชีวิตที่สัมพันธ์กับไฟป่า 

อาชีพของชาวบ้านซับผักกูด ราวทศวรรษที่ 2510 ขณะนั้นชาวบ้านมีอาชีพท้านาในที่ลุ่ม แต่มี
ชาวบ้านบางกลุ่มได้เข้าไปบุกรุกถางป่าบนภูเขาในบริเวณป่าดิบชื้นเนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณ์ ได้ท้าไร่
ข้าว ปลูก ลูกเดือย ข้าวโพด และปอ มีการตัดไม้ ถางป่าและเผาเพ่ือเตรียมพ้ืนที่ปลูก กรมป่าไม้จึงได้มีการ
ก้าหนดแนวเขตป่าแห่งชาติสงวนภูแลนคาขึ้นในปี พ.ศ. 2512 ขณะนั้นพืชเกษตรที่เข้ามาในชุมชน คือ มัน
ส้าปะหลัง ชาวบ้านเปลี่ยนจากท้านามาปลูกมันส้าปะหลัง มีลานรับซื้อมันส้าปะหลังในตัวเมืองชัยภูมิ ภายหลัง
มีการตั้งโรงงานน้้าตาลในพ้ืนที่ใกล้เคียง คือ โรงงานน้้าตาลมิตรผล อ้าเภอภูเขียว พ.ศ. 2526 ชาวบ้านจึงเริ่ม
ปลูกอ้อยมากขึ้น อย่างไรก็ตามการตัดไม้แปรรูปเริ่มเป็นที่นิยม มีชาวบ้านในพื้นที่และจากภายนอกเข้ามาตัดไม้ 
งานตัดไม้กลายเป็นอาชีพเสริม เช่นเดียวกับการเผาถ่าน โดยเลือกที่จะตัดไม้เนื้อแข็งมาท้าถ่าน โดยท้าเตาเผา
ถ่านแบบชั่วคราว ราวปี พ.ศ. 2520 การเผาถ่านเติบโตมากขึ้น ถ่านถูกน้ามาวางขายริมถนนที่ตัดผ่านชุมชน มี
ราคาตั้งแต่กระสอบละ 15 บาทจนถึง 50 บาท ขณะนั้นปรากฏว่าทั่วภูเขามีเตาถ่านกระจายทั่วไป ป่าไม้ถูก
ท้าลายมากจนมีสภาพเป็นเขาหัวโล้น จนกระทั่งหลังจากที่เกิดอุทยานแห่งชาติตาดโตน ในปีพ.ศ. 2523 การ
ตัดไม้ก็ค่อยๆลดลงและเลิกไป ขณะเดียวกันอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมมาก ในปี พ.ศ. 2533 
ปรากฏมีโรงงานน้้าตาลราชสีมา อ้าเภอแก้งสนามนาง ชาวบ้านแทบทั้งหมดยึดอาชีพปลูกอ้อยและมัน
ส้าปะหลัง ชาวบ้านกลุ่มที่มีที่ดินของตัวเองจะเป็นเจ้าของไร่อ้อยและจ้างแรงงานไร้ที่ดินในหมู่บ้าน  

ราวทศวรรษที่ 2520-2530 อาชีพเลี้ยงวัวบนภูเขาเป็นที่นิยมมาก ชาวบ้านจะเลี้ยงวัวพันธุ์พ้ืนเมือง
ผสมกับพันธุ์เนื้อ เพราะทนทนต่อสภาพอากาศ  โรคภัย และมีปริมาณเนื้อมาก บางบ้านมีจ้านวนวัวกว่าร้อยตัว 
เนื่องจากสภาพป่าไม่ลาดชันมาก ป่าเต็งรังที่โล่ง มีเพ็กและใบไม้ซึ่งเป็นพืชอาหารของวัวในปริมาณที่มาก
เพียงพอ อีกทั้งมีพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นลานหญ้าขนาดใหญ่อันอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้้าซับอยู่บนเขา บริเวณ
หลังภูวัด ชาวบ้านจะเลี้ยงโดยปล่อยขึ้นไปบนเขาในช่วงเช้าและต้อนกลับคอกในตอนเย็น ซึ่งท้ากันมากในหน้า
ฝน มีชาวบ้านบางกลุ่มสร้างคอกวัวชั่วคราวบนเขา หลังจากหมดหน้าฝนก็เลี้ ยงในนาข้าวให้กินตอซังข้าวและ
หญ้าในนา วัวชอบจะกินยอดอ่อนพืชที่แตกยอดใหม่ในฤดูฝนภายหลังจากถูกไฟเผาในหน้าแล้ง จึงมีชาวบ้านที่
เลี้ยงวัวบางกลุ่มเผาป่าเพ่ือให้หญ้าระบัด ท้าให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้จัดการกับชาวบ้านที่เลี้ยงวัวบนเขา ประกอบกับ
พ้ืนที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงวัวภายหลังถูกเปลี่ยนเป็นสถานีเรดาร์ของทหาร มีข่าวการจับกุมชาวบ้านที่เผาป่า และห้าม
ชาวบ้านปล่อยวัวขึ้นไปเลี้ยงในป่า ชาวบ้านเริ่มกลัวไม่กล้าจะปล่อยวัวไปเลี้ยงเช่นในอดีต และทยอยขายวัว
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ออกไปเรื่อยๆ จ้านวนคนเลี้ยงวัวลดลงเหลือไม่กี่บ้าน ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 กรมป่าไม้ได้มีโครงการปลูกป่า
ทดแทนในพ้ืนที่กว่า 100 ไร่ ในป่าสงวนแห่งชาติภูแลนคา มีการห้ามปล่อยวัวขึ้นไปอย่างเด็ดขาดเนื่องจากไม่
ต้องการให้วัวเหยียบย่้าและกัดกินกล้าไม้ที่ได้ปลูกไว้ ท้าให้การเลี้ยงวัวบนภูเขาของชาวบ้านที่เคยท้ามาในอดีต
ต้องเลิกไปดังเช่น ตาเฮง (นามสมมุติ) อดีตเคยคนเลี้ยงวัวปล่อยบนเขาแลนคา กล่าวว่า  “ป่าแลนคาเป็นป่าเต็ง
รังมาแต่อดีต มีไฟไหม้แต่ไม่รุนแรงมาก การห้ามปล่อยวัวเลี้ยงบนเขา ท้าให้เชื้อเพลิงสะสมมากขึ้น เพราะใน
อดีตชาวบ้านที่เลี้ยงวัวแต่ละคอกมีวัวหลายสิบตัว จนถึงหลักร้อย เมื่อวัวไปกินหญ้า เพ็ก ใบไม้ วัชพืชในป่าก็
น้อย ท้าให้เกิดไฟป่าที่รุนแรงน้อยกว่าปัจจุบัน การเผาป่าก็จะมีการเผาแบบกระจายเป็นจุดๆ ท้าให้ไฟป่าไหม้
ไม่พร้อมกัน ซึ่งแตกต่างจากปัจจุบันที่ไหม้เป็นผืนใหญ่ และสร้างความเสียหายมาก เลิกเลี้ยงวัวเพราะป่าไม้
เข้มงวดกับคนเลี้ยงวัวมากขึ้น ปัจจุบันป่าที่เคยเลี้ยงวัวกลายเป็นพ้ืนที่อุทยาน ไม่สามารถปล่อยวัวไปเลี้ยงบน
เขาเช่นแต่ก่อน ของในอุทยานแพงทุกอย่าง ขนาดก้อนหินยังแพง (แพง ในภาษาอีสาน คือ หวงห้าม) ถ้าเป็น
ป่าสงวน หรือ ป่าทรุดโทรม ยังพอใช้ประโยชน์ได้ แต่เป็นอุทยานแล้วห้ามทุกอย่าง ป่าก็เข้ายาก ที่นาก็
เปลี่ยนเป็นไร่อ้อย ไร่มันส้าปะหลังหมด ที่เลี้ยงวัวก็หมด วัวก็กินยาฆ่าหญ้า ”  

อ้อย แม้จะไม้ได้ปลูกในพ้ืนที่ป่าไม้ แต่ก็มีความเกาะเกี่ยวกับไฟป่า เพราะเจ้าของไร่บางคนเผาไร่อ้อย
เพ่ือให้ทันส่งโรงงานน้้าตาล เนื่องจากโรงงานจะมีช่วงเวลาในการรับซื้อ ถ้าหากส่งขายไม่ทันก็ต้องรอขายปี
ถัดไป ท้าให้ชาวบ้านบางคนที่ไม่มีแรงงานมากพอในการตัดอ้อย หรือในไร่ที่อ้อยขึ้นหนาแน่นยากแก่การตัด
ชาวบ้านก็จะท้าการเผาไร่ เพ่ือให้ทันส่งขายให้กับโรงงานน้้าตาล (ช่วงปิดหีบอ้อย 1 ธันวาคมถึง 31 มีนาคม) 
โดยส่วนใหญ่ก่อนเผาไร่จะมีการสร้างแนวกันไฟชั่วคราว มักจะเผาไร่อ้อยตอนกลางคืน โดยให้คนงานช่วยกัน
ดับโดยใช้น้้าใส่เครื่องพ่นยาฆ่าหญ้า ถ้าหากไฟลุกลามเกินกว่าจะดับได้ จะมีการขอความช่วยเหลือโดยใช้
รถดับเพลิงของ อบต. ห้วยไร่มาช่วยดับไฟ เพื่อป้องกันไฟป่าลุกลามไปสู่ไร่ของคนอื่น อย่างไรก็ตามอ้อยที่ถูกไฟ
เผา (อ้อยไฟ) ก็จะได้ราคาต่้ากว่าอ้อยที่ไม่ถูกไฟไหม้ (อ้อยสด) ซึ่งมีการรับซื้ออ้อยราคาเฉลี่ยตันละ 800-1200 
บาท และบวกค่าความหวาน16 C.C.S. ละ 33 บาท อ้อยที่ไม่ได้คุณภาพ โดยเฉพาะอ้อยไฟไหม้ก็จะถูกตัดราคา  
แต่ก็ยังมีความจ้าเป็นต้องใช้ไฟเพ่ือช่วยให้เก็บเก่ียวได้ทัน หากตัดไม่ทันส่งโรงงานน้้าตาลก็ต้องรอไปอีกเป็นปีถึง
จะส่งขายได้ใน  

อาชีพหาของป่า ซึ่งได้ประโยชน์จากไฟป่าดังที่นางมี (นามสมมุติ) ชาวบ้านที่เก็บของป่าเป็นอาชีพ
เสริมจากการรับจ้างในไร่อ้อย เล่าว่า “การเก็บของป่าภายในเขตเขาแลนคา ต้องเข้าไปในป่าระยะทาง 5-10 

                                                           
16 ประเทศไทยใช้ระบบ ซีซีเอส (C.C.S.) ซึ่งเป็นระบบของประเทศออสเตรเลีย ซีซีเอส ย่อมาจากคา้เตม็ว่า Commercial 
Cane Sugar หมายถึง "ปริมาณของน้้าตาลซูโครสทีม่ีอยู่ในอ้อยจ้านวนหน่ึง ซึ่งสามารถสกดัออกมาไดใ้นรูปของน้้าตาล
ทรายขาวบรสิุทธ์ิ โดยโรงงานท่ีมีมาตรฐานสมมตุิซึ่งสูงมาก" ดังนั้น ซีซีเอส จึงเป็นค่า "ตามทฤษฎี" เท่านั้น ทั้งนี้เพราะไม่
สามารถที่จะหาโรงงานท่ีมีประสิทธิภาพร้อยละ ๑๐๐  ซีซีเอส หมายถึง ค่าร้อยละของน้้าตาลซโูครส ท่ีผลิตได้จากอ้อยจ้านวน
หนึ่ง เช่น อ้อยที่มี ซี ซี เอส 10 หนัก 1 ตัน จะสามารถให้น้้าตาลซูโครสไดสู้งสุด 100 กิโลกรมั ในท้านองเดียวกันอ้อยที่มี ซีซี
เอส 9 และ 11 หนัก 1 ตันเท่ากัน จะให้น้้าตาลซูโครสสูงสุด 90 และ 110 กิโลกรมั ท่ีมา;สารานุกรมไทยส้าหรับเยาวชนฯ
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=5&chap=3&page=t5-3-infodetail16.html 

http://kanchanapisek.or.th/kp6/index.php
http://kanchanapisek.or.th/kp6/index.php
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=5&chap=3&page=t5-3-infodetail16.html
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กิโลเมตร โดยส่วนใหญ่เก็บมาขายให้แม่ค้าที่แผงขายของป่า เป็นการเก็บหาตามฤดูกาล โดยเฉพาะหน้าฝนจะ
อาศัยพ้ืนที่ป่าดังกล่าวเก็บเห็ด และผักหวาน ในเดือนต่างๆ คือ เดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายนเป็นช่วงเก็บ
ผักหวาน ไข่มดแดง ส่วนช่วงที่เห็ดออกดอกคือ ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือน ตุลาคม จะมีเห็ดชนิดต่างๆ เช่ น 
เห็ดดิน เห็ดละโงก เห็ดตะไค เห็ดปลวก  ช่วงที่เห็ดอุดมสมบูรณ์มากคือ เดือน ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ฝนดี 
นอกจากนั้นยังมี ของป่าชนิดอ่ืนๆ ที่มีในหน้าฝนเช่น ผักอีนูน หรือชาวบ้านเรียกผักสาบ อีลอก ดอกกระเจียว 
เป็นต้น รายได้จากการเก็บของป่า เห็ดรวมกิโลกรัมละ 80 บาท และเห็ดอ่ืนๆ ตั้งแต่กิโลกรัมละ 100-200 บาท 
ราคาจะสูงขึ้นตามราคาตลาด ในหนึ่งวันจะเก็บหา 3-4 กิโลกรัม รายได้จากการเก็บเห็ดขาย ได้วันละ 500-
800 บาท”นอกจากนั้น ผักหวานก็ยังเป็นของป่าที่ได้รับความนิยมมากในเขตเทือกเขาภูแลนคา ผักหวานใน
ชุมชน มี 2 ประเภท คือ ผักหวานป่า และผักหวานสวน  ผักหวานป่า หรือผักหวานภู ชาวบ้านเก็บหาในฤดูฝน 
ซึ่งจะแตกยอดอ่อนหลังไฟป่าไหม้ พบมากในพ้ืนที่ป่าเต็งรังของเทือกเขาภูแลนคาทิศใต้ ซึ่งติดกับหมู่บ้านซับผัก
กูด ระบบนิเวศของผักหวานป่าจะพบอยู่ในป่าเต็งรัง ในบริเวณที่มีหินโผล่ ธรรมชาติของผักหวานจะเติบโตได้ดี
เมื่อมีสิ่งอิงอาศัย เช่น ก้อนหินขนาดใหญ่ ต้นไม้ ร่มไม้ ผักหวานจะมีรากลึก และมีตาในราก ท้าให้สามารถ
ด้ารงอยู่ได้ในระบบนิเวศไฟป่า แต่ถ้าหากเกิดไฟป่ารุนแรง และมีความถี่มากก็ส่งผลถึงการเจริญเติบโตของ
ผักหวานได้ ราคาผักหวานที่ซื้อขายกันขึ้นอยู่กับฤดูกาลและความนิยม ตั้งแต่กิโลกรัมละ 300–500 บาท 
ผักหวานป่าจะมีรสชาติที่อร่อยกว่าผักหวานสวนที่วางขายตลอดปี โดยชาวบ้านจะรับมาจากสวนที่จังหวัด 
สระบุรี เพ่ือมาขายในตลาดขายของป่าด้านหน้าชุมชนอยู่ริมถนนสายชัยภูมิ- แก้งคร้อ   
 
ประวัติศาสตร์ไฟป่าในพื นที่เทือกเขาภูแลนคา 
 ไฟป่าในพ้ืนที่เขตเทือกเขาภูแลนานั้น เกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตเนื่องจากระบบนิเวศที่เป็นป่าผลัดใบเป็น
ส่วนใหญ่ เนื่องจากไฟป่าถูกให้ความหมายว่าเป็นภัยคุกคามทรัพยากรของชาติ จากการสร้างความรู้และการ
จัดการตามแบบวิทยาศาสตร์ ผ่านงานวิจัย การตั้งองค์กรมาจัดการไฟป่า รวมทั้งนโยบายต่างๆ ส่งผลให้
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และชาวบ้านมีหน้าที่ที่ต้องป้องกันไฟป่า รวมทั้งถูกห้ามกิจกรรมที่ก่อให้เกิดไฟป่า แม้ว่า
บางครั้งขัดแย้งกับวิถีชีวิตที่เคยท้ามาตั้งแต่อดีต เช่น การเผาป่าเพ่ือหาของป่า ล่าสัตว์ การเลี้ยงวัวภูเขา รวมทั้ง
การเผาถ่าน  ปัจจุบันมีการร่วมกันจัดการไฟป่าของหน่วยงานต่างๆ คือ องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยไร่ เป็น
หน่วยงานท้องถิ่นที่จัดการไฟป่าโดยตรงโดยมีส่วนย่อย คือ ส่วนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย  (ปภ.) ที่ท้า
หน้าที่ควบคุมไฟป่าร่วมกันกับชุมชน ผู้น้าชุมชน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)17 
 ไฟป่าที่เกิดขึ้นเป็นไฟผิวดิน ซึ่งมีความสูงตั้งแต่ 15 เซนติเมตร ไปจนถึง 3 เมตร ซึ่งบางครั้งไหม้สูง
กลายเป็นไฟเรือนยอดได้ ฤดูของไฟป่าจะเริ่มในหน้าแล้ง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงพฤษภาคม ซึ่งจะรุนแรง
และมีความถี่มากในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมซึ่งเป็นช่วงที่ชาวบ้านมีเผาไร่อ้อย และหาผักหวาน ท้าให้
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต้าบล เจ้าหน้าที่ ปภ. เจ้าหน้าที่ อปพร. ผู้น้าชุมชน และเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟ
                                                           
17 อาสาป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.)ก่อตั้งปีพ.ศ. 2546 มีหน้าท่ีดูแลความสงบของชาวบ้าน แต่ในบ้านซับผักกูดงานหลักของ 
อปพร. คือการป้องกันไฟป่าร่วมกบัเจ้าหน้าที่ ป้องกันภัยสาธารณะของอบต. ห้วยไร ่
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ป่า ท้างานกันอย่างหนัก โดยเฉพาะในปีที่แล้งจัด ดังเช่น ในปี พ.ศ. 2559เกิดไฟป่าในเขตเทือกเขาภูแลนคา 
206 ครั้ง เป็นพื้นที่ 2,528 ครั้ง สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการล่าสัตว์ และการหาของป่า18 
การจัดการไฟป่า 

การจัดการไฟป่าของเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าของสถานีควบคุมไฟป่าตาดโตน-ภูแลนคา  มีการวางแผน
อย่างเป็นระเบียบ ตั้งแต่ก่อนเกิดไฟป่า ระหว่างเกิดไฟป่า และหลังเกิดไฟป่า โดยก่อนฤดูไฟป่าจะมีท้าแนวกัน
ไฟ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท คือแนวกันไฟตามผิวดิน และแนวกันไฟป่าเปียก โดยแนวกันไฟประเภทแรกจะท้า
การถากพ้ืนดินในป่าให้ถึงหน้าดิน มีความกว้าง 3 เมตร โดยใช้แรงงานคนของเจ้าหน้าที่ของสถานีควบคุมไฟป่า 
โดยการเลือกจุดที่เหมาะสม และแบ่งเป็นบล็อก ส้าหรับกันไฟผิวดิน ส่วนแนวกันไฟป่าเปียก คือ การเลือกไม้
ไม่ผลัดใบมาปลูกเป็นแนวกันไฟ เช่นกล้วยป่า สะเดาช้าง เป็นต้น  โดยเลือกพ้ืนที่ที่มีความชื้นเพียงพอ   
 การเตรียมแรงงานคนนั้นสถานีควบคุมไฟป่าตาดโตน-ภูแลนคา  จะรับสมัครคนเพ่ิมปีละประมาณ 60 
คน โดยมีสัญญา 4-6 เดือนรับสมัครคนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรง และส่วนใหญ่เป็นคนที่เคย
ท้างานมาก่อน จะมีค่าจ้างเดือนละ 7500 บาท เพื่อมาฝึกเตรียมควบคุมไฟป่าในฤดูไฟป่า ซึ่งเรียกเป็น คอส คือ 
ใช้คน 1 คอส เท่ากับ 15 คน ต่อพ้ืนที่ป่า 62,500 ไร่ ซึ่งป่าเทือกเขาภูแลนคา รวมอุทยานแห่งชาติตาดโตน 
อุทยานแห่งชาติภูแลนคา และป่ารวมผนวกเข้ากับอุทยานแห่งชาติตาดโตน เป็นพื้นที่กว่า หนึ่งแสนแปดหมื่นไร่ 
ท้าให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลไม่เพียงพอ แต่อย่างไรก็ตาม สถานีควบคุมไฟป่าก็ได้สร้างเครือข่ายกับชุมชน (อปภร.) 
และ อบต. เพ่ือให้ช่วยกันดูแลควบคุมไฟป่า ในการดับไฟป่าแต่ละครั้งจะท้างานเป็นทีม เรียกว่า ชุดควบคุมไฟ
ป่า ชุดละ 15 คน โดยอุปกรณ์ที่ส้าคัญในการดับไฟคือ ไม้ตบไฟ ครอบเหล็ก (ลาโค่) และถังฉีดน้้าพลาสติก
แบบพกพา ขณะเกิดไฟป่าจะมีแผนรับมือ 3 แผน ตามระดับความรุนแรง 1. คือ ไฟป่าไม่รุนแรงเจ้าหน้าที่
สถานีควบคุมไฟป่าสามารถน้าก้าลังดับเองได้ 2. ไฟป่ารุนแรง มีการรายงานผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งจะมีค้าสั่ง
ให้ผู้น้าท้องถิ่น เช่น อ้าเภอ ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน อปภร. อบต. มาช่วยกันดับไฟป่า  และ 3. ระดับรุนแรงมาก 
เสียหายมากกว่าพันไร่ และไหม้นานกว่า 15 วัน เรียกว่าไฟไหม้ระดับประเทศ จะรายงานถึงอธิบดีกรมอุทยาน
แห่งชาติฯ มาสั่งการควบคุมไฟป่า เหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2558 ของเทือกเขาภูแลนคาอยู่ในขั้นที่ 
2  ในการจัดการเชื้อเพลิง คือ การชิงเผา ซึ่งเป็นการควบคุมเชื้อเพลิงก่อนฤดูไฟป่านั้นเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่า 
จะไม่ท้าเนื่องจากให้เหตุผลว่า ไม่จ้าเป็น เพราะสภาพป่ามีเชื้อเพลิงไม่มาก ไฟไหม้แค่ผิวดิน ไม่รุนแรงมาก 
สามารถดับได้ไม่ยากนัก ภายหลังจากฤดูไฟป่า เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าจะเน้นการประชาสัมพันธ์ และการให้
ความรู้แก่ชาวบ้าน ในการป้องกันไฟป่า โทษของไฟป่า รวมทั้งมีการอบรมเทคนิคการดับไฟป่าให้แก่ชุมชน 
โดยเฉพาะอาสาป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.) ซึ่งมีหมู่บ้านละ 2 คน  
 การจัดการไฟป่าของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย (ปภ.) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับภัย
ต่างๆในต้าบลห้วยไร่ ทั้งไฟไหม้ (รวมไฟป่าและไฟบ้าน)ปฏิบัติตามค้าสั่งของทางราชการ โดยเฉพาะให้การ
สนับสนุนการดับไฟป่ากับเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่า และชุมชน โดยจะมีรถดับเพลิงเป็นเครื่องมือส้าคัญในการ

                                                           
18 ที่มา: สถิติไฟป่าในเขตเทือกเขาภแูลนคา ของสถานีควบคุมไฟป่าภแูลนคา 
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ควบคุมไฟป่า ขณะที่ความรู้ไฟป่าของเจ้าหน้าที่ ปภ.ได้รับมาจากเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่า ผ่านการอบรมการ
ควบคุมไฟป่าทุกๆปี จากการท้างานอยู่ในพ้ืนที่ก็ได้รับความรู้และปัญหาในชุมชน โดยที่เห็นว่าไฟป่าเกิดขึ้น
เพราะคนเป็นต้นเหตุที่มาจากเป็นวิถีชาวบ้านมาตั้งแต่อดีต แม้จะป้องกันดีแค่ไหนก็ไม่สามารถท้าให้หายไปได้ 
ยิ่งไฟกว่านั้นกลับสร้างเงื่อนไขไปสู่ความขัดแย้งมากขึ้น โดยเฉพาะการเผาป่าจากความขัดแย้ง  ประกอบกับ
สภาพป่าไม้ที่เป็นป่าเต็งรังที่เอ้ือต่อไฟป่า ก็ท้าให้ไฟป่ายังคงเกิดขึ้นทุกปี การป้องกันไฟมากเกินไป อาจน้าไปสู่
ไฟป่าที่รุนแรงมากขึ้นในปีถัดไฟ การจะให้ไฟป่าไม่รุนแรงมาก ควรจะให้มีไฟเกิดขึ้นบ้าง โดย เว้นระยะของไฟ
ป่า แต่ในขณะเดียวกันถ้าปล่อยให้มีไฟป่าในพ้ืนที่ของ อบต. ไม่มีการควบคุม เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย ก็จะโดนร้องเรียนว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่  
 ชาวบ้านที่ปลูกอ้อย โดยเฉพาะเจ้าของไร่จะมีแรงงานรับจ้างและเครื่องจักรในการท้าเกษตร บางครั้ง
ใช้ไฟในการเผาเพ่ือเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อย เนื่องจากเร่งให้ทันส่งโรงงานน้้าตาล ก่อนที่โรงงานจะปิดหีบ แต่อ้อย
ไฟไหม้จะถูกตัดราคาจึงไม่ค่อยนิยมเผา แต่หากไม่มีทางเลือกก็จะใช้ไฟเผาเพ่ือง่ายต่อการเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะ
ในไร่ที่รก คนงานเข้าไปตัดอ้อยไม่ได้จะเผาก่อน ในการเผาจะท้าแนวกันไฟโดยใช้รถแทรกเตอร์ ไถดินรอบๆไร่ 
แล้วจึงจุดไฟเผา ซึ่งมักจะเผาในตอนกลางคืน เนื่องจากความร้อนไม่มาก และสามารถเห็นแสงไฟได้ชัดเจน 
ระหว่างที่ไฟไหม้จะเกณฑ์แรงงานสะพายถังฉีดยาฆ่าหญ้าใส่น้้าเพ่ือควบคุมไฟลุกลามออกไป ในกรณีที่ไฟในไร่
ไหม้รุนแรงเกินการควบคุม เจ้าของไร่จะขอความช่วยเหลือ อบต. เพื่อน้ารถดับเพลิงมาช่วยดับไฟ  
 ชาวบ้านที่หาของป่า ได้ประโยชน์จากไฟป่าในการกระตุ้นให้เกิดของป่า แต่ปัจจุบันการสร้างชุดความรู้
และความเข้มงวดกับปัญหาไฟป่าของหน่วยงานต่างๆในพ้ืนที่ ท้าให้ถูกมองว่าเป็นผู้ร้าย และบ้านพยายาม
อธิบายตัวเองว่าเป็นผู้ที่ร่วมดูแลป่า บอกว่าไฟป่าเป็นสิ่งไม่ดี ส่งผลให้ของป่าลดลง หาของป่ายากขึ้น เช่น 
ผักหวานโดนไฟไหม้ตาย เชื้อเห็ดตาย ไฟป่าให้โทษกับสุขภาพ จากควันไฟ ฝุ่น ท้าให้เด็กเล็กไม่สบาย เป็นต้น
ในอดีตการเผาไฟป่า จะมีการชิงเผาในบริเวณที่ทางเดินในป่า ให้เดินเก็บของป่าง่าย และการไล่สัตว์ที่จะท้า
อันตราย ที่อยู่ใต้ก้อนหิน เช่น งู แมลงมีพิษต่างๆนอกจากนั้นยังช่วยให้ป้องกันการลื่น เนื่องจากใบไม้ที่กองอยู่
บนจะหินท้าให้ลื่นหกล้มได้ง่ายและจะนิยามเผาเป็นจุดๆ ในช่วงหน้าแล้งก่อนจะเข้าสู่ฤดูฝน ปัจจุบันการจัดการ
ไฟป่าชาวบ้านจะท้าแนวกันไฟรอบๆชุมชนห่างจากหมู่บ้านราว1 กิโลเมตร โดยอาศัยมีด ไม้กวาด จอบ อ่ืนๆ 
เมื่อเกิดไฟป่าจะมีการประกาศจากผู้ใหญ่บ้านให้ชาวบ้านไปช่วยดับ แต่ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจที่ต้องรับจ้าง
หาเงิน งานดับไฟจึงมักตกเป็นภาระของเจ้าหน้าที่ แต่จะช่วยดับต่อเมื่อไฟใกล้จะไหม้ชุ มชน ในการดับไฟ
ชาวบ้านจะแบกถังเป้น้้าซึ่งดัดแปลงจากอุปกรณ์ที่ใช้ฉีดยาฆ่าหญ้าในไร่อ้อย แต่ถ้าพบว่าไฟรุนแรงก็จะปล่อยให้
ไหม้และดับเองเมื่อเชื้อเพลิงหมด 
 คนเลี้ยงวัวในอดีตเคยมีวัวกว่าร้อยตัว ปัจจุบันเปลี่ยนมาท้าอาชีพปลูกอ้อย และมันส้าปะหลัง 
เนื่องจากไม่มีพ้ืนที่เลี้ยงวัว มีการจัดการไฟป่าโดยเผาให้หญ้าเพ็ก ใบไม้ แตกยอดอ่อนเป็นอาหารของวัว ในอดีต
ป่าจึงโล่ง ไฟที่ไหม้จึงเป็นเพียงไฟผิวดิน รุนแรงน้อย และไหม้เป็นจุดๆ ไม่ได้ลุกลามใหญ่โตเหมือนปัจจุบัน คน
เลี้ยงวัวเชื่อว่าการห้ามปล่อยวัวบนเขา ท้าให้วัชพืชสะสมมาก กลายเป็นเชื้อเพลิงที่มากในฤดูไฟป่า  
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บทสรุป 
ความรู้และการจัดการไฟป่า 
 ระบบนิเวศในเขตเทือกเขาภูแลนคาส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง ด้ารงอยู่โดยมีไฟป่าเป็นองค์ประกอบ 
ดังนั้นจึงมีไฟป่าเกิดขึ้นทุกปี ประกอบกับวิถีชีวิตของผู้คนที่เกาะเกี่ยวกับไฟ ทั้งคนปลูกอ้อย มันส้าปะหลัง คน
เลี้ยงวัว คนเก็บของป่า แต่ปัจจุบันไฟป่าถูกนิยามว่าเป็นภัยที่คุกความความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมทั้งชุมชน ภายหลังที่เกิดหน่วยงานเข้ามาจัดการไฟป่า แม้ว่าจะมีการป้องกันไฟป่าอย่างแข็งขัน ไฟป่าก็
ยังคงเกิดขึ้น ขณะที่เศรษฐกิจของชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพจากการใช้ประโยชน์จากป่ามาสู่การเกษตรเชิง
พาณิชย์ แต่ก็ยังใช้ไฟในการเป็นเครื่องมือการผลิต ที่มีราคาถูกและรวดเร็ว ความรู้การจัดการไฟป่าในเขต
เทือกเขาภูแลนคามีความรู้หลักท่ีมาจากวิทยาศาสตร์ ถ่ายทอดลงมาจากส่วนกลางผ่านเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับ
การจัดการไฟป่า คือ เจ้าหน้าที่คุมไฟป่าสถานีควบคุมไฟป่าตาดโตน-ภูแลนคา เจ้าหน้าที่ อบต. ผู้น้าชุมชน 
ครอบง้าความรู้ไฟป่าของชาวบ้าน ขณะที่ชาวบ้านมีการชิงเผาเพ่ือลดเชื้อเพลิง และกระตุ้นผลผลิตจากป่ามา
ตั้งแต่อดีตแต่ปัจจุบันกลายเรื่องที่ผิดตามกฎหมาย เป็นไปไม่ได้เลยที่จะให้เกิดไฟในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์  แม้ว่า
ปัจจุบันการชิงเผาจะได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีการจัดการไฟป่าที่ส้าคัญอย่างหนึ่ง การครอบง้าความรู้ไฟป่า
จากส่วนกลางท้าให้คนที่ใช้ประโยชน์จากไฟป่าถูกมองว่าเป็นผู้ร้าย การจัดการไฟป่าจึงให้ความส้าคัญกับการ
ควบคุมไฟป่า มากกว่าจะส่งเสริมให้ชุมชนปรับตัวอยู่ร่วมกับไฟป่าและใช้ประโยชน์จากไฟป่า 
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การบริโภคปลาในบริบทการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในล้าน ้าสาขาของแม่น ้ามูล 
Fish Consumption in the Context of Community Change  

in the Tributaries of the Mun River 
 

ศิระศักดิ์ คชสวัสดิ์1 กนกวรรณ มะโนรมย์2 เอียน แบร์ด3 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาการบริโภคปลาในบริบทการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในล้าน้้าสาขาของแม่น้้ามูล มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาท ความหมาย และความส้าคัญของการบริโภคปลา ในฐานะที่เป็นวิถีการด้ารงชีพ
ที่ส้าคัญของชุมชน รวมทั้งองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการบริโภคปลา ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริโภคปลา และ
ศึกษาการปรับตัวเพ่ือสร้างความมั่นคงส้าหรับการด้ารงชีวิตของชุมชน ภายใต้บริบทความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง 
ๆ ที่เกิดขึ้นโดยเจาะจงเลือกชุมชน2 แห่ง ในพ้ืนที่ล้าเซบก และห้วยขะยุง ซึ่งเป็นล้าน้้าสาขาส้าคัญของแม่น้้า
มูลที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการพัฒนาด้านต่าง ๆและอาศัยการสัมภาษณ์ การสังเกตตามแนวทาง
การศึกษาเชิงคุณภาพ พร้อมกับคัดเลือกอาสาสมัครบันทึกข้อมูลการบริโภคอาหารในครัวเรือนของตนเอง
ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 1 ปี 

ผลการศึกษา พบว่า ในขณะที่ชุมชนทั้งสองแห่งเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลจากกิจกรรม
การพัฒนา พร้อมกับถูกผนวกให้ต้องปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตทางด้านการเกษตรเข้ากับระบบเศรษฐกิจทุนนิยม 
แต่การบริโภคปลายังคงมีความส้าคัญควบคู่กับการบริโภคอาหารโปรตีนอ่ืนที่สามารถเข้ าถึงได้ง่ายขึ้นเช่นกัน 
โดยข้อมูลที่ได้จากการบันทึกของอาสาสมัครชี้ชัดว่าปลา (รวมถึงสัตว์น้้าจืดชนิดอ่ืน) ถูกน้ามาประกอบเป็น
อาหารหลากหลายชนิด และมีสัดส่วนรวมกันสูงถึงร้อยละ 49 ของอาหารโปรตีนทั้งหมด ในจ้านวนนี้มากกว่า
ร้อยละ 70 มีที่มาจากแหล่งน้้าธรรมชาติในพ้ืนที่ของชุมชนเอง การบริโภคปลาจึงเป็นยุทธศาสตร์ส้าคัญอย่าง
หนึ่งในการด้ารงชีพของชุมชน ทั้งในแง่ของการเป็นอาหารที่ช่วยลดรายจ่ายและการสร้างรายได้ของคนใน
ชุมชนจ้านวนหนึ่งด้วยขณะเดียวกันยังถูกใช้ส่วนหนึ่งของการสร้างความสัมพันธ์ทางเครือญาติและคนชุมชน
การบริโภคปลาในชุมชนลุ่มน้้าสาขาของแม่น้้ามูลทั้งสองแห่งจึงแสดงให้เห็นถึงการคงอยู่อย่างมีนัยส้าคัญของ
ระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพที่ด้าเนินควบคู่ไปกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  
 

ค้าส้าคัญ การบริโภคปลา การด้ารงชีพ การเปลี่ยนแปลงของชุมชน 
Abstract 
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Objectives of the study were to investigate the role, meaning, and significance of fish 
consumption since it was the vital way of community living and body of knowledge of 
consuming fish; to examine factors affecting fish consumption; and study adaptations to 
build security of community living in the context of various changes. The study areas were at 
Lam Se Bok and Huai Kha Yung communities which were the crucial tributaries of the Mun 
River and they were impacted by development activities. Interviewing and observation were 
methods of collecting qualitative data as part of research including data collecting of food 
consumption of selected community volunteer households in one year. 

The finding revealed that even if these two areas encountered the changes of 
development activities and had to adapt their agricultural production modes to capitalism, 
fish intake was substantial as it was as well as consuming other easily accessible sources of 
protein. Based on volunteers’ data, it indicated fish (including other freshwater animals) 
were cooked to different dishes and fresh water animal was 49 percent of total protein 
source. More than 70 percent of protein was from local natural water resources of the 
communities.  

Hence fish consumption is one of essential strategy of community livelihood in terms 
of expenditure reduction, income increase to some villagers, and creating kinship and 
community relationship. Consuming fish of these communities reflected significantly 
remaining subsistence economy paralleling with capitalism. 
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เกริ่นน้า  

“ปลา” นับเป็นทรัพยากรที่มีบทบาทส้าคัญยิ่งต่อการด้ารงชีพของผู้คนทั่วโลกมาเนิ่นนาน จุดเริ่มต้น
ทางประวัติศาสตร์ของการบริโภคปลา (Fish Consumption) สามารถย้อนกลับไปไกลพอ ๆ กับก้าเนิดสังคม
มนุษย์ นักวิชาการบางท่านชี้ว่าการบริโภคปลาเกิดขึ้นนับตั้งแต่ยุคแรก ๆ ของวิวัฒนาการมนุษย์ (Gartside 
D.F. and Kirkegaard I.R., 2002) ขณะที่การศึกษาทางด้านโบราณคดีในสาธารณรัฐประชาชนจีนพบหลักฐาน
ส้าคัญที่ตอกย้้าว่ามนุษย์บริโภคปลาน้้าจืดเป็นอาหารประจ้าไม่น้อยกว่า 40,000 ปีมาแล้ว (Hu et al., 2009: 
10971) นั่นจึงอาจกล่าวได้ว่าการบริโภคปลานับเป็นวิถีการด้ารงชีพส้าคัญของมวลมนุษยชาติที่ได้รับการ
ถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบัน 
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บทความนี้ต้องการน้าเสนอการบริโภคปลาในฐานะที่เป็นกิจกรรมการด้ารงชีพส้าคัญประการหนึ่งของ
ชาวบ้านชนบทอีสาน2 ชุมชนในพื้นที่ล้าเซบก และห้วยขะยุง ซึ่งเป็นล้าน้้าสาขาส้าคัญของแม่น้้ามูลตอนล่าง ที่
ก้าลังเผชิญหน้าความเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากกิจกรรมการพัฒนาด้านต่าง ๆ ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา 
โดยใช้แนวคิดว่าด้วยยุทธศาสตร์การด้ารงชีพ (livelihoods) เป็นกรอบแนวทางส้าหรับการวิเคราะห์ ทั้งนี้เพ่ือ
แสดงให้เป็นการปรับตัวภายใต้ของคนกลุ่มนี้ในบริบททางด้านเศรษฐกิจสังคม “อีสานใหม่” ที่กล่าวกันว่า
รายได้ส่วนใหญ่ของชาวอีสานมาจากอาชีพนอกภาคเกษตรท้าให้หมู่บ้านชนบทเป็นพ้ืนที่ของกิจกรรมชีวิตใน
ภาคเกษตรที่มีความโน้มเอียงไปสู่แบบแผนวิถีแบบชาวเมืองมากข้ึน (พฤกษ์ เถาถวิล, 2555, 20)  

พร้อมกันนี้บทความนี้ต้องการชี้ให้เห็นว่าภายใต้การเปลี่ยนแปลง และความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่
ชาวบ้านทั้งสองชุมชนก้าลังเผชิญ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลจากกิจกรรมการพัฒนา และการถูก
ผนวกให้ต้องปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตทางด้านการเกษตรเข้ากับระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ทั้งนี้โดยอาศัยข้อมูล
จากการสัมภาษณ์กลุ่มชาวบ้านดุมใหญ่ที่ร่วมเป็นอาสาสมัครบันทึกข้อมูลการจับปลาและการบริโภค รวมถึง
ข้อมูลส่วนหนึ่งจากการประมวลสรุปผลการบันทึกข้อมูลการจับปลาต่อเนื่องเป็นเวลา 24 เดือน ของ
อาสาสมัครชาวบ้านจ้านวน 30 ราย (ซึ่งในจ้านวนนี้ 10 ราย อยู่ในชุมชนเป้าหมายของการศึกษา) ในช่วงปี
2557 – 2559และข้อมูลจากการบันทึกการบริโภคอาหารต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 เดือน ของอาสาสมัคร
ชาวบ้านในชุมชนเป้าหมายจ้านวน 12 ราย ในช่วงปี  2558 –2559 โดยทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของการ
ด้าเนินงานโครงการศึกษาผลกระทบของเขื่อนไฟฟ้าพลังน้้าต่อการประมงพ้ืนที่ในล้าน้้าสาขาของแม่น้้าโขงใน
ประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับมหาวิทยาลัย
วิสคอนซิน เมดิสัน สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิมาร์กาเร็ต เอ คาร์กิล (Margaret A Cargill 
Foundation) 
 
ชาวนา (อีสาน) กับการเปลี่ยนแปลง 

การท้าประมงหรือการจับปลานับเป็นกิจกรรมการด้ารงชีพที่ส้าคัญประการหนึ่งของชาวนา 19

(peasant) อย่างไรก็ตาม ภายใต้กระแสของการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรม ชาวนาในประเทศไทยนอกจากจะปลูกข้าวไว้กิน ขาย หรือแลกเปลี่ยนแล้ว ยังท้าการประมงตาม
ฤดูกาล ทอผ้า หาของป่า ล่าสัตว์ รวมถึงการออกไปท้างานนอกภาคเกษตรกรรมด้วย (Wintrope, Robert H., 
1991 อ้างถึงใน สุริยา สมุทคุปต์ และคณะ, 2538, หน้า 31) ในแง่นี้ชาวนาจึงมิได้หมายถึงผู้ที่ท้านาเพียงอย่าง
เดียว หากแต่รวมถึงผู้ท้าการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูงนัก และต้องพ่ึงพาธรรมชาติเป็นส่วนประกอบส้าคัญ
ของการด้ารงชีพด้วย กล่าวเฉพาะชาวนาอีสานซึ่งก็คือคนในชนบทถือเป็นกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กับรัฐไทย และ
ทุนนิยม ในฐานะฝ่ายที่เสียเปรียบทางเศรษฐกิจตลอดมา ขณะเดียวกันก็ได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของ
                                                           
19 “ชาวนา หมายถึง กลุ่มคนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมดั้งเดมิ....พึง่พาเทคโนโลยีทีไ่ม่ซับซ้อน อาศัยอยู่ในชนบท....มักตกอยู่
ในภาวะเสยีเปรยีบทางเศรษฐกิจและการเมือง” (Wintrope, Robert H., 1991 อ้างถึงใน สุริยา สมุทคุปต์ และคณะ, 2538 
หน้า 32) 
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อุตสาหกรรม กล่าวคือ ก่อให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นฐาน สูญเสียและไร้ที่ดินท้ากิน และกลายเป็นแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมแบบไม่เต็มเวลา (เพ่ิงอ้าง, หน้า 92-95) 

งานศึกษาของพฤกษ์ เถาถวิล (2551) ชี้ชวนให้เห็นข้อถกเถียงเกี่ยวกับการด้ารงอยู่ของสังคมชาวนาไว้
อย่างน่าสนใจ โดยระบุว่า นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 กลุ่มนักคิดสายมาร์กซ์ (marxism) โดยเจ้าต้ารับ Karl Marx 
เองก็เสนอว่า สังคมชาวนาซึ่งท้าการผลิตตามประเพณีดั้งเดิมจะถูกกวาดล้างให้หมดไป เพ่ือเปิดทางให้แก่ทุน
นิยมซึ่งเป็นระบบการผลิตที่ก้าวหน้ากว่าเข้าแทนที่ เช่นเดียวกัน Rostow นักคิดคนส้าคัญของสายทฤษฎีการ
พัฒนาไปสู่ความทันสมัย (modernization theory) ก็เชื่อว่าสังคมชาวนาจะหมดไป เพ่ือก้าวไปสู่สังคมทุน
นิยมที่อยู่ในขั้นสูงขึ้น อย่างไรก็ตามล่วงถึงกลางศตวรรษที่ 20 สังคมชาวนาในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกก็ยังคง
ด้ารงอยู่ และในหลายพ้ืนที่ยังได้เข้าไปมีส่วนร่วมและมีบทบาทส้าคัญในการต่อสู้ทางการเมือง ก่อให้เกิดการ
หวนกลับมาทบทวนการด้ารงอยู่ของสังคมชาวนา โดยเฉพาะในแง่ที่ว่าท้าไมสังคมชาวนายังคงด้ารงอยู่ ด้ารง
อยู่อย่างไร และมีบทบาทอย่างไรในเศรษฐกิจทุนนิยม และแนวคิดเรื่องวิถีการด้ารงชีพ (Livelihood) ที่น้าไปสู่
การศึกษาบทบาท ตัวตน และยุทธศาสตร์การด้ารงชีวิตของชาวนา นับเป็นตัวอย่างหนึ่งของกระแสความสนใจ
ดังกล่าว 

แนวคิดการด้ารงชีพปฏิเสธแนวคิดเรื่องรายได้และการสร้างรายได้เชิงเงินตรา รวมทั้งไม่เห็นด้วยกับ
การพิจารณาปัญหาความยากจนว่าเป็นผลมาจากการขาดแคลนรายได้ในรูปตัวเงิน หากแต่เป็นปัญหาที่เกิด
จากความสามารถหรือไม่สามารถเข้าถึงทุนหรือทรัพยากร ตลอดจนการมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิในการเป็นเจ้าของ
และการจัดการทรัพยากร รวมถึงการมีความสามารถหรือไม่มีความสามารถเปลี่ยนแปลงสถานภาพของ
ทรัพยากรเพ่ือการด้ารงชีพ (ปิ่นแก้ว, 2554 หน้า 14-15) ซึ่งในด้านหนึ่งจึงเป็นการตั้งค้าถามต่อทฤษฎี
ระดับมหภาค (Grand Theory) ทั้งต่อนักคิดสายสมัยใหม่ (Modernism) ที่ยึดมั่นกับการวิเคราะห์ปัญหา
ความยากจนเชื่อมโยงกับการมีรายได้ต่้า และการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยเน้นการสร้างรายได้เชิงตัวเลขที่
เป็นตัวเงิน น้าไปสู่การซ่อนเร้นอ้าพรางข้อเท็จจริงเชิงโครงสร้างจ้านวนมาก ขณะเดียวกันแนวคิดการด้ารงชีพ
ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นในแวดวงสังคมศาสตร์การพัฒนา และมองคนเป็นทุนหรือทรัพยากรที่มีศักยภาพหรือ
ความสามารถ (Active Agent) ก็ถือเป็นการโต้แย้งต่อแนวคิดมาร์กซีสต์ที่มีแนวโน้มมองสังคมชาวนาเป็นเพียง
ฟันเฟืองหนึ่งหรือเหยื่อของระบบทุนนิยมโดยละเลยความส้าคัญของชาวนาในฐานะผู้กระท้าการ (Actor) 
รวมทั้งไม่เห็นด้วยกับแนวคิดวิวัฒนาการแบบเส้นตรงของนักคิดมาร์กซีสต์ที่มองว่าชาวนาจะพัฒนาไปเป็น
แรงงานรับจ้างเนื่องจากไม่สามารถต่อสู้กับกระแสทุนนิยมได้ เนื่องจากการด้ารงอยู่ของชาวนาในปัจจุบัน
ชี้ให้เห็นว่าทางเลือกของชาวนามิได้มีเพียง “ชาวนา” หรือ “รับจ้าง” (แรงงาน) เท่านั้น แต่ชาวนาเองมี
ความสามารถเลือกยุทธวิธีการด้ารงชีพได้อย่างหลากหลาย 

มณีมัย ทองอยู่ (2547) มองว่า การแทรกตัวของระบบทุนนิยมเข้าสู่เศรษฐกิจชาวนาอีสาน ท้าให้
ชาวนาต้องเผชิญความเสี่ยงเพ่ิมขึ้น น้าไปสู่การพัฒนายุทธศาสตร์เพ่ือการอยู่รอดที่ส้าคัญ ได้แก่ การผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือนพร้อม ๆ กับการผลิตเพ่ือการค้า รวมทั้งแตกกิจกรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือนออกไป
อย่างหลากหลาย ทั้งนอกการเกษตรและนอกไร่นา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปท้างานรับจ้างต่างถิ่น การ
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พยายามรักษาที่ดินเพ่ือการเกษตรของครอบครัวไว้ การรักษาบทบาทของครอบครัวไว้ในฐานะหน่วยในการ
จัดสรรแรงงานและทรัพยากรที่หาได้ และการด้าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานทุนชุมชน ได้แก่ ทุน
ธรรมชาติ ทุนความรู้ และทุนทางสังคมสอดคล้องกับข้อเขียนของ สุรสม กฤษณะจูฑะ (2558) ที่ว่า ชาวนายุค
ใหม่ได้ไปพ้นลักษณะที่เรียกว่า “ชาวนาเต็มเวลา” (full time farmers) เนื่องจากแรงกดดันจากความ
ยากล้าบาก และการไม่ประสบผลส้าเร็จในการท้าการเกษตรแบบเข้มข้น ยุทธศาสตร์ในการด้ารงชีพของชาวนา
จึงต้องปรับตัวมาท้างานหลากหลายอาชีพ และมีลักษณะเป็นชาวนาแบบ part-time farmers มากข้ึนนั่นเอง 

 
ล้าเซบก และห้วยขะยุง กับการประมงพื นบ้าน 

ล้าเซบกตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของลุ่มน้้ามูล โดยตัวล้าเซบกสายหลักมีต้นก้าเนิดอยู่ในเขตอ้าเภอลืออ้านาจ 
จังหวัดอ้านาจเจริญ ไหลลงทางทิศใต้ ผ่านพ้ืนที่บ้านดุมใหญ่และท้าหน้าที่เป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่างจังหวัด
อุบลราชธานีและจังหวัดอ้านาจเจริญ ก่อนเข้าสู่พ้ืนที่อ้าเภอตระการพืชผล ดอนมดแดง และบรรจบกับแม่น้้า
มูลที่บ้านปากเซ อ้าเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี รวมระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ลุ่มน้้า
ประมาณ 3,665 ตร.กม. และมีปริมาณน้้าท่าตามธรรมชาติปีละประมาณ 1,986 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 
10.18 ของปริมาณน้้าท่าตามธรรมชาติทั้งหมดของลุ่มน้้ามูล (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร , 
ม.ป.ป.)  

ส่วนห้วยขะยุงตั้งอยู่ทางฝั่งขวาของลุ่มน้้ามูล โดยล้าห้วยขะยุงสายหลักมีต้นก้าเนิดจากเทือกเขาด้าน
ทิศใต้บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาในเขตอ้าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไหลผ่านอ้าเภอเบญจลักษณ์ 
อ้าเภอโนนคูณ อ้าเภอน้้าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ และกลายเป็นเส้นกันเขตแดนอ้าเภอส้าโรง และอ้าเภอวาริน
ช้าราบ จังหวัดอุบลราชธานี กับอ้าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ก่อนจะบรรจบกับแม่น้้ามูลบริเวณเหนือ
ที่ตั้งเขื่อนหัวนา และจุดบรรจบชี-มูล มีความยาวล้าน้้าประมาณ 175 กม. พื้นที่ลุ่มน้้าประมาณ 3,356 ตร.กม. 
และมีปริมาณน้้าท่าตามธรรมชาติประมาณปีละ 1,466 ล้าน ลบ.ม. หรือประมาณร้อยละ 7.53 ของปริมาณ
น้้าท่าตามธรรมชาติทั้งหมดของลุ่มน้้ามูล (แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น, 2555, 2)  

ล้าเซบกและห้วยขะยุงจัดเป็นล้าน้้าสาขาส้าคัญของแม่น้้ามูล และมีชุมชนตั้งถิ่นฐานอยู่ตลอดสองฝั่ง
ล้าน้้ามากกว่า 100 ชุมชน รวมทั้งเป็นพ้ืนที่รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดใหญ่ที่ไม่ได้
มีการกล่าวถึงและที่ผ่านมาแทบจะไม่มีการการศึกษาเกี่ยวข้องกับปลาและการประมงในพ้ืนที่ดังกล่าวนี้เลย 
โดยเฉพาะผลกระทบจากเขื่อนปากมูลซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2536 และตั้งอยู่ห่างออกไปจากจุด
บรรจบล้าเซบกกับแม่น้้ามูลประมาณ 50 กิโลเมตร และ 150 กิโลเมตร ตามล้าดับ นอกจากนี้ภายในล้าเซบก
เองยังเป็นที่ตั้งของโครงการเขื่อนล้าเซบก หรือฝายบ้านโอด (กั้นล้าเซบกบริเวณบ้านโอด ต้าบลท่าเมือง อ้าเภอ
ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี) ที่สร้างขึ้นตามแผนพัฒนาระยะที่ 1 (พ.ศ.2535 -2543) ของโครงการโขง ชี 
มูล ขณะที่ในล้าห้วยขะยุงสายหลักแม้จะยังไม่มีการก่อสร้างโครงการเขื่ อนหรือฝายขนาดใหญ่ แต่พ้ืนที่
ตอนล่างของล้าน้้าก็มีสภาพกลายเป็นส่วนหนึ่งของอ่างเก็บน้้าเขื่อนหัวนาที่สร้างขึ้นกั้นแม่น้้ามูลบริเวณบ้าน



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 651 

กอก ต้าบลหนองแก้ว อ้าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ห่างจากจุดบรรจบห้วยขะยุงกับแม่น้้ามูลไป
ทางด้านท้ายน้้าเพียงประมาณ 1 กิโลเมตร  

การศึกษาภายใต้โครงการผลกระทบของเขื่อนไฟฟ้าพลังน้้าต่อการประมงพ้ืนที่ในล้าน้้าสาขาของ
แม่น้้าโขงในประเทศไทยในช่วงปี 2557 – 2559 พบว่า อาสาสมัครบันทึกข้อมูลการจับปลาจ้านวน 15คน จาก 
3ชุมชน ในพ้ืนที่ล้าเซบก สามารถจับปลาปริมาณรวม11,701.92กิโลกรัม หรือเท่ากับ 390.06กิโลกรัม/คน/ปี
(Baird et al., 2017) ขณะที่อาสาสมัครบันทึกข้อมูลการจับปลาในพ้ืนที่ห้วยขะยุงจ้านวน 15 คน จาก 3 
ชุมชน จับปลาได้ปริมาณรวม 3,951.65 กิโลกรัม หรือเท่ากับ 311.72 กิโลกรัม/คน/ปี โดยอาสาสมัครซึ่งเป็น
ชาวบ้านที่หาปลาอยู่ตามปกติในแต่ละชุมชนสามารถจับปลาได้แตกต่ างกันออกไปทั้งในแง่ชนิดและปริมาณ
สรุปได้ดังตาราง  
     

ชุมชน ล้าน ้า ชนิด ปริมาณ (ก.ก.) เฉลี่ย (ก.ก./คน/ปี) 
ท่าลาด ล้าเซบก 72 2,735.59 273.56 
หนองยาง ล้าเซบก 65 1,789.72 178.97 
ดุมใหญ่ ล้าเซบก 66 7,176.61 717.66 
สนามชัย20 ห้วยขะยุง 82 6,860.87 686.09 
บุ่ง ห้วยขะยุง 55 1,360.46 136.05 
ละลาย ห้วยขะยุง 29 1,130.36 113.04 
 
 ข้อค้นพบที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งของการศึกษาข้างต้น ก็คือ การที่อาสาสมัครต่างก็ยืนยันตรงกันว่า
ปลาหลายชนิดหายไปภายหลังมีการสร้างเขื่อนปลามูล(รวมถึงเขื่อนบ้านโอดในกรณีล้าเซบก และเขื่อนหัวนา
ในกรณีห้วยขะยุง) เช่น ปลาแข้ปลาขบ ปลาสวายหนูปลาสะงัว ปลานางเงิน และหลายชนิดมีปริมาณน้อยลง
มาก เช่น ปลาดุกมูล หรือปลาดุกเซ ปลาซวย ปลาเผาะ ปลายอน ปลาแตบ นั่นหมายความว่าการสร้างเขื่อน
กั้นแม่น้้านับเป็นปัจจัยส้าคัญประการหนีงที่ท้าให้ปลาหลายชนิดสูญหายไปหรือจับได้น้อยลง  
 
บ้านดุมใหญ่และบ้านบุ่ง กับการบริโภคปลา 

บ้านดุมใหญ่ ตั้งอยู่ริมล้าเซบก ในพ้ืนที่ทางตอนบนของล้าน้้า อยู่ในเขตต้าบลดุมใหญ่ อ้าเภอม่วง
สามสิบ โดยอยู่ห่างจากตัวอ้าเภอม่วงสามสิบและตัวเมืองอุบลราชธานีประมาณ20 และ 53 กิโลเมตร
ตามล้าดับ ปัจจุบันแบ่งแยกการปกครองออกเป็น 2 หมู่บ้าน มีประชากรตั้งบ้านเรือนอยู่ 316 หลังคาเรือน 
จ้านวน 1,241 คน เป็นชาย 626 คน และหญิง 615 คน โดยมีพ้ืนที่ชุมชนรวมกัน 7,143.75 ไร่ ในจ้านวนนี้
เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมจ้านวน 4,954 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 69.35 ของพ้ืนที่ชุมชน พ้ืนที่ที่เหลือราว 2,000 ไร่ 
                                                           

20 อาสาสมัครฯ ในกรณีชุมชนสนามชัย บันทึกข้อมูลการจับปลาที่หาได้จากแม่น้้ามลูด้วย 
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เป็นพ้ืนที่ป่าที่ส่วนใหญ่จะถูกน้้าท่วมในช่วงฤดูน้้าหลาก หรือเรียกว่า “ป่าบุ่งป่าทาม” ซึ่งชาวบ้านใช้ส้าหรับหา
กินตามธรรมชาติ ทั้งกรณีผลผลิตจากป่าที่ไม่ใช้เนื้อไม้ (เช่น เห็ด หน่อไม้ ไข่มดแดง) และเป็นพ้ืนที่ส้าหรับการ
หาปลา ทั้งนี้การสร้างฝายดินกั้นล้าเซบกในพ้ืนที่ทางด้านทิศใต้ของชุมชนเมื่อประมาณปี 2518 ที่ถูกเรียกว่า 
ฝายคึกฤทธิ์ ท้าให้ชาวบ้านดุมใหญ่มีน้้าใช้และมีพ้ืนที่ส้าหรับการหาปลาได้ตลอดทั้งปีด้วย 

ชุมชนดุมใหญ่นับเป็นชุมชนเก่าแก่แห่งหนึ่งในลุ่มน้้าล้าเซบก มีประวัติตั้งขึ้นโดยกลุ่มพ่อค้าที่เดิน
ทางผ่านมาประสบเหตุเกวียนหัก กับกลุ่มชาวไทโคราชที่เดินทางมาแสวงหาที่ท้ากินแห่งใหม่ และเห็นว่าเป็น
พ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์จึงตัดสินใจลงหลักปักฐานอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ โดยคาดว่าน่าจะมีอายุราว 200 ปี ทั้งนี้ข้อมูลที่
ได้รับจากกลุ่มชาวบ้านที่ร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการส้ารวจพันธุ์ปลาลุ่มแม่น้้ามูล พบว่า ในอดีตชาวดุมใหญ่
นอกจากจะปลูกข้าวและยังชีพด้วยการหาปลาหรืออาหารตามธรรมชาติแล้ว ในช่วงหน้าแล้งหลังจากเสร็จจาก
การท้านาสมาชิกของชุมชนเกือบทุกหลังคาเรือนจะผลิตเครื่องปั้นดินเผาจ้าพวกหม้อ เตา และไห ซึ่งเป็น
ภาชนะจ้าเป็นส้าหรับการประกอบอาหารและเก็บน้้าดื่ม โดยใช้ดินจากพ้ืนที่ทามของชุมชนที่ถูกน้้าท่วมในช่วง
หน้าฝนเป็นวัตถุดิบ ก่อนที่จะใส่เกวียน หรือรถเข็น (ที่เรียกว่า “ล้อ”) ออกเดินทางน้าไปจ้าหน่ายในหลายพ้ืนที่
แบบค่้าไหนนอนนั่น และจะเดินทางกลับเมื่อขายของหมด นอกจากนี้หลาย ๆ ครัวเรือนยังผลิตเกลือสินเธาว์
ส้าหรับทั้งการบริโภคภายในครัวเรือนและจ้าหน่ายเป็นสินค้าสร้างรายได้  

ข้อมูลที่กล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ชุมชนดุมใหญ่แม้จะตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่ห่างไกลในสมัยที่ถนนหนทาง
และการคมนาคมยังไม่ได้รับการพัฒนาเช่นในปัจจุบัน โดยอยู่ห่างจากตัวอ้าเภอม่วงสามสิบซึ่งเป็นชุมชนเมืองที่
อยู่ใกล้ที่สุด 20 กิโลเมตร แต่ก็ได้ผนวกตัวเองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมผ่านการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนด้วยตัวเงิน (และการแลกเปลี่ยนที่ไม่เป็นตัวเงิน) มาแล้ว อย่างน้อยก่อนหน้าปี พ.ศ. 2500 ระยะ
หนึ่ง หรืออาจเป็นไปได้ว่าทุนนิยมได้แทรกตัวเข้ามาในชุมชนดุมใหญ่ก่อนหน้านี้เป็นระยะเวลานานพอสมควร 
เมื่อพิจารณาจากก้าเนิดของชุมชนที่ถูกตั้งขึ้นโดยกลุ่มพ่อค้า นอกจากนี้แล้วยังแสดงให้เห็นว่าภายใต้การเป็น
สังคมชาวนาดั้งเดิมที่เน้นการผลิตเพ่ือยังชีพ การด้ารงชีพของชาวดุมใหญ่ก็มิได้จ้ากัดอยู่เพียงการปลูกข้าวเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน และหากินตามธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังมีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาและเกลือ เพื่อสร้างรายได้
ที่เป็นตัวเงินให้กับครอบครัวอยู่แล้วด้วย  

ส่วนบ้านบุ่งตั้งอยู่ริมล้าห้วยขะยุง ในพ้ืนที่ต้าบลโนนกาเล็น อ้าเภอส้าโรง จังหวัดอุบลราชธานี โดยอยู่
ห่างจากตัวอ้าเภอส้าโรงประมาณ 20 กิโลเมตร และห่างจากบ้านห้วยขะยุงซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่เคยเป็น
แหล่งค้าข้าวและสินค้าเกษตรส้าคัญของจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 10 กิโลเมตร ปัจจุบันมีมีประชากร
อาศัยอยู่ 183 หลังคาเรือน จ้านวน 745 คน เป็นชาย 368 คน หญิง 377 คนโดยมีพ้ืนที่ชุมชนรวมกัน 3,125 
ไร่ ในจ้านวนนี้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมประมาณ 2,900 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 92 ของพ้ืนที่ชุมชน ขณะที่ล้า
ห้วยขะยุงและพ้ืนที่ป่าริมล้าห้วยเป็นพ้ืนที่หากินตามธรรมชาติที่ส้าคัญของชุมชน อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่มีการ
เก็บกักน้้าของเขื่อนหัวนาเมื่อปี 2558ท้าให้ระดับน้้าในล้าห้วยขะยุงที่ไหลผ่านพ้ืนที่ของชุมชนกลายสภาพเป็น
อ่างเก็บน้้าที่มีระดับน้้าสูงตลอดปี ชาวบ้านบุ่งจึงต้องปรับรูปแบบวิธีการหาปลาในล้าห้วยขะยุงซึ่งเป็นแห่งหา
ปลาหลักของชุมชนตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 
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ชุมชนบุ่งถือเป็นชุมชนเก่าแก่แห่งหนึ่งเช่นเดียวกัน โดยคาดว่าน่าจะตั้งเป็นชุมชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5-
6 ชั่วคน และต่อมาได้รับการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านตามพระราชบัญญัติการปกครองท้องที่โดยมีผู้ใหญ่บ้านท้าหน้าที่
เป็นผู้น้าทางการของชุมชนมาแล้วจ้านวน 9 คน ตัวชุมชนเดิมตั้งอยู่ติดริมฝั่งห้วยขะยุงใกล้กับที่ตั้งของวัดบ้าน
บุ่ง แต่เนื่องจากประสบปัญหาน้้าท่วมชุมชนแทบทุกปี และหลังน้้าท่วมใหญ่เมื่อปี 2525 ชาวบ้านเกือบทั้งหมด
ได้ตัดสินใจย้ายบ้านเรือนออกมาตั้งอยู่ในบริเวณที่ดอนบริเวณที่ตั้งโรงเรียน กระทั่งกลายเป็นที่ตั้งของชุมชนใน
ปัจจุบัน 

การหาปลาในสมัยดั้งเดิมของทั้งสองชุมชนนั้นถือเป็นกิจกรรมพ้ืนฐานของการหาอาหาร โดยทุก
ครัวเรือนจะหาปลาเพ่ือบริโภคเท่านั้น และเหตุผลประการหนึ่งที่ชาวบ้านดุมใหญ่อธิบายในกรณีนี้ ก็คือ การไม่
มีตลาดรับซื้อปลาเนื่องจากแทบทุกครัวเรือนในพ้ืนที่แถบนี้ล้วนสามารถหาปลาไว้บริโภคได้ทั้งสิ้น ขณะที่การ
เดินทางน้าปลาไปขายต่างพ้ืนที่เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก เพราะการคมนาคมและถนนหนทางที่ไม่เอ้ืออ้านวย 
ขณะเดียวกันชาวดุมใหญ่ส่วนมากก็สามารถผลิตข้าวได้เพียงพอกับความต้องการบริโภค ท้าให้ไม่มีความ
จ้าเป็นต้องน้าปลาหรือปลาร้าไปแลกเปลี่ยนกับชุมชนผลิตข้าวอื่น ๆ 

ในยุคปัจจุบันแม้ปลามีบทบาทเพ่ิมขึ้นในฐานะที่เป็นแหล่งรายได้ของชาวบ้านทั้งในชุมชนดุมใหญ่และ
ชุมชนบุ่งจ้านวนหนึ่ง แต่กิจกรรมทางเศรษฐกิจข้างต้นก็ด้าเนินไปพร้อม ๆ กับการปลูกข้าวเจ้าหอมมะลิเพ่ือ
ขายหรือสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และยังคงแบ่งพ้ืนที่นาส่วนหนึ่งไว้ส้าหรับปลูกข้าวเหนียวส้าหรับการ
บริโภคในครัวเรือน ควบคู่กับการหาอาหารจากแหล่งอาหารธรรมชาติ และการใช้ปลาที่หาได้เป็นอาหาร
ส้าหรับการบริโภคภายในครัวเรือนข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มอาสาสมัคร พบว่า ปัจจุบันชาวบ้านแทบทุก
ครัวสามารถผลิตข้าวเพียงพอส้าหรับการบริโภค โดยส่วนใหญ่จะมีการจ้างแรงงาน มีการน้าเครื่องจักรสมัยใหม่
มาใช้เช่น รถแทรกเตอร์ ที่ชาวบ้านเรียกว่า รถส้ม และรถเกี่ยวข้าว และเกือบทั้งหมดยังคงหาปลาในล้าเซบก 
หรือห้วยขะยุง (แล้วแต่กรณี) เพ่ือเป็นอาหารด้วยวิธีการและความรู้พ้ืนบ้าน ในแง่นี้ปลาธรรมชาติจึงมี
ความส้าคัญในฐานะกิจกรรมการด้ารงชีพที่มีความส้าคัญเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางด้านอาหาร ( food 
security)  

ในการนี้ ชาวบ้านดุมใหญ่และบ้านบุ่งอาศัยเครื่องมือหลากหลาย อาทิ เบ็ดเผือก (เบ็ดราว) เบ็ดปลอม 
มอง ลอบ แห จั่น สวิง สะดุ้ง และเยาะ โดย “มอง” ดูจะเป็นเครื่องมือที่เป็นที่นิยมมากที่สุด อย่างไรก็ตาม
เครื่องมือแต่ละชนิดมีความส้าคัญส้าหรับการจับปลาในแต่ละช่วงฤดูกาล ภูมิประเทศ รวมถึงชนิด และขนาด
ปลาที่มีในแต่พ้ืนที่หรือช่วงเวลาที่แตกต่างกันออกไป เช่น “มอง” มากนิยมใช้ในช่วงหน้าฝนที่มีน้้ามากและจะ
ได้ปลาที่มีขนาดเล็กหรือใหญ่ตามขนาดตามอง ส่วน “เยาะ” จะใส่เฉพาะหน้าแล้งและสามารถจับปลาได้ปลา
หลากหลายชนิดและขนาดคละกัน เป็นต้น ทั้งนี้ชาวบ้านจ้านวนหนึ่งจะหาปลาในทุกฤดูกาล และบางครัวเรือน
หาปลาในช่วงหน้าฝนเท่านั้น ในกรณีชุมชนดุมใหญ่มีมากกว่า 20 ครัวเรือน ที่ถือได้ว่าเป็นผู้หาปลาเป็นประจ้า
เพ่ือจ้าหน่าย ทั้งภายในชุมชน ตลาดนัดระดับชุมชนที่จัดหมุนเวียนไปหมูบ้านต่าง ๆ ตามวัน และอยู่ไม่ห่างจาก
บ้านดุมใหญ่มากนัก และบางครั้งก็ไปขายไกลถึงตลาดม่วงสามสิบ  
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อ้ายฝน หวาด และซ้าง ให้ข้อมูลในฐานะผู้ที่หาปลาเป็นประจ้าว่า ชาวบ้านดุมใหญ่ส่วนใหญ่หาปลา
จากล้าเซบก ซึ่งหมายความรวมถึงพ้ืนที่ที่น้้าท่วมในช่วงฤดูฝนและกลายเป็นผืนน้้าเดียวกันกับล้าเซบกสายหลัก
ด้วย แต่ก็มีรายได้จากการหาปลาไม่แน่นอนนัก เฉลี่ยวันละประมาณ 100 บาท โดยบางวันอาจสูงถึง 2,000 
บาท กรณีเอาเยาะในช่วงหน้าแล้ง (มีนาคม – เมษายน) อย่างไรก็ตามบางวันก็ไม่มีปลาขายเลย ทั้งนี้ปลาที่
น้าไปขายจะมีทั้งปลาสด ปลาแห้ง หรือการแปรรูปเป็นปลาส้มห่อ ปลาส้มโต (ปลาส้มที่หมักทั้งตัว) และการท้า
เป็นกับข้าวส้าเร็จรูปไปตักขาย เช่นเดียวกับอ้ายน้อย เบ อ่ึง มี และดอน ซึ่งเป็นอาสาสมัครบันทึกข้อมูลการจับ
ปลาที่บ้านบุ่ง ซึ่งก็ให้ข้อมูลว่าล้าห้วยขะยุงเป็นแหล่งหาปลาเป็นประจ้าของชาวบ้านบุ่งเกือบร้อยละ 80 โดย
ปลาที่จับได้ส่วนมากจะน้าไปประกอบอาหารภายในครอบครัว เว้นแต่ในกรณีที่ได้ปลาตัวใหญ่หรือได้ปลามากก็
จะน้าออกขายให้กับคนในหมู่บ้านเป็นหลักเท่านั้น 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ยังช่วยยืนยันว่าในปัจจุบันชาวบ้านส่วนใหญ่ในทั้งสองชุมชนสามารถผลิตข้าว
เพียงพอส้าหรับการบริโภค และมีปลาเป็นกับข้าวที่ยังเหลือพอสามารถสร้างรายได้ให้กับคนจ้านวนหนึ่ง แต่ก็
ไม่ได้หมายความว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะเพียงพอส้าหรับความต้องการของคนในชุมชนทั้งหมดสะท้อนให้เห็น
ได้จากการที่ประชากรจ้านวนหนึ่ง หรือสมาชิกของครัวเรือน ๆ ละไม่น้อยกว่า 1-2 คน โดยเฉพาะคนหนุ่มสาว 
ต่างพากันเดินทางไปท้างานสร้างรายได้จากกิจกรรมนอกภาคเกษตรหลากหลายประเภทในกรุงเทพมหานคร 
เช่น งานรับจ้างในห้างร้าน หรือบริษัท งานบ้าน และงานก่อสร้าง และปกติคนเหล่านี้จะเดินทางกลับบ้าน
ในช่วงวันช่วงเทศกาลเท่านั้น ซึ่งในแง่หนึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการจัดการกับความเสี่ยงของการ
ด้ารงชีพของครัวเรือน และแม้จะมีคนในกลุ่มนี้บางส่วนเท่านั้นที่สามารถส่งเงินกลับมาเป็นค่าใช้จ่ายของคนใน
ครอบครัวที่ยังคงอาศัยอยู่ในชุมชนได้ แต่การไปท้างานและมีรายได้เป็นของตัวเองก็สามารถนับเป็นการ
กระจายความเสี่ยงในการด้ารงชีพและลดภาระการพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนที่นับวันทรุดโทรมลงไป
ได้ระดับหนึ่ง สอดคล้องกับสิ่งที่ความเห็นของอาสาสมัครที่มองว่าการไปท้างานต่างถิ่นอย่างน้อยก็เป็นการหา
เงินเองไม่ต้องขอจากพ่อแม ่

ควรกล่าวด้วยว่ากลุ่มประชากรที่ยังคงอาศัยอยู่ในชุมชน หรือไม่ได้ไปท้างานต่างถิ่น ส่วนใหญ่ต่างก็มี
ประสบการณ์การเดินทางไปท้างานต่างพ้ืนที่แทบทั้งนั้น เพียงแต่ต้องเดินทางกลับมาอาศัยและท้ากินในชุมชน
ของตนเองด้วยเหตุผลหลัก คือ การต้องรับผิดชอบดูแลพ่อแม่คนชรา หรือลูกหลานในครัวเรือน พร้อมกับการ 
(ได้รับมอบหมายให้) ท้าหน้าที่เป็นผลิตข้าว (หรือเป็นผู้จัดการการผลิตข้าว) ที่ยังคงเป็นอาหารหลักของ
ครัวเรือน ซึ่งอาสาสมัคร เช่น อ้ายฝน อ้ายบ้ารุง และซ้าง  (ในกรณีดุมใหญ่) อ้ายน้อย ดอน  และเบ (ในกรณี
บุ่ง) รวมถึงผู้น้าชุมชนต่างยอมรับตรงกันว่า ตัวเองและหลายคนที่กลับมาอยู่บ้านล้วนต้องท้ามาหากินและ/หรือ
สร้างรายได้จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพ้ืนที่ของชุมชนเพ่ิมเติมด้ วย ดังนั้นความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศน์ที่กระทบต่อทรัพยากรสัตว์น้้าย่อมจะส่งผลกระทบต่อ
วิถีการด้ารงชีพของพวกเขาอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
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ตารางท่ี 1 แสดงปริมาณการบริโภคปลาและอาหารโปรตีนอ่ืนของครัวเรือนอาสาสมัคร 
หน่วย: กิโลกรัม 

ประเภท 
บ้านดุมใหญ่ บ้านบุ่ง รวม 

ปริมาณ 
เฉลี่ย/

ครัวเรือน 
เฉลี่ย/
คน 

ปริมาณ 
เฉลี่ย/

ครัวเรือน 
เฉลี่ย/
คน 

ปริมาณ 
เฉลี่ย/

ครัวเรือน 
เฉลี่ย/
คน 

ปลาน ้าจืด 948.45 158.08 41.24 872.80 145.47 31.17 1,821.25 151.77 35.71 
สัตว์น ้าจืด

อ่ืน 
584.11 97.35 25.40 375.88 62.65 13.42 959.99 80.00 18.82 

อาหาร
ทะเล 

198.66 33.11 8.64 248.15 41.36 8.86 446.81 37.23 8.76 

เนื อสัตว์ 1,066.25 177.71 46.36 907.25 151.21 32.40 1,973.50 164.46 38.70 
ไข ่ 239.98 40.00 10.43 262.28 43.71 9.37 502.26 41.86 9.85 

หมายเหตุ: ไข่ขนาดกลางน ้าหนักประมาณ  0.06 ก.ก. ต่อ 1 ฟอง 
 
ข้อมูลจากการบันทึกข้อมูลการบริโภคในระดับครัวเรือนของอาสาสมัครจากบ้านดุมใหญ่ และบ้านบุ่ง 

จ้านวน 12 ราย (ชุมชนละ 6 ราย) ด้าเนินการเป็นเวลา24 เดือน ในช่วงปี 2558 –2559 แสดงให้เห็นว่าการ
บริโภคปลามีความส้าคัญในฐานะที่แหล่งอาหารโปรตีนหลักของครัวเรือนอาสาสมัคร โดยข้อมูลที่ได้จากการ
บันทึกการบริโภคในกรณีบ้านดุมใหญ่ พบว่า ครัวเรือนอาสาสมัครจ้านวน 6 ครัวเรือน ซึ่งมีสมาชิกรวมกัน23 
คน บริโภคปลา 948.45กิโลกรัม หรือเท่ากับ 40.83 กิโลกรัม/คน/ปี (ดูตารางที่1) คิดเป็นร้อยละ 31 ของ
อาหารโปรตีนทั้งหมด และเมื่อนับรวมอาหารโปรตีนจากสัตว์น้้าธรรมชาติอ่ืนเข้าไปด้วย ยิ่งท้าให้ปลาและสัตว์
น้้าจืดกลายเป็นแหล่งอาหารโปรตีนหลักที่ส้าคัญมากท่ีสุด กล่าวคือ มีสัดส่วนร่วมกันคิดเป็นครึ่งหนึ่งของอาหาร
โปรตีนทั้งหมด ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาถึงแหล่งที่มาของปลาและสัตว์น้้าจืด พบว่า 3 ใน 4 หรือร้อยละ 75 
หาได้จากแหล่งน้้าธรรมชาติ (ดูตารางที่ 2) ในที่นี้คือ ล้าเซบก ล้าห้วย และหนองที่เชื่อมต่อกับล้าเซบกนั่นเอง 
ซึ่งล้วนเป็นพ้ืนที่ที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์เป็นแหล่งหาอาหารหรือสามารถเข้าถึงได้ด้วยตนเอง โดยที่ร้อยละ 81 
ได้มาจากการหาโดยสมาชิกของครัวเรือนหรือญาติพ่ีน้อง และร้อยละ 19 ของปลาและสัตว์น้้าจืดที่น้ามาเป็น
อาหารทั้งหมดได้มาจากการซื้อขายในระหว่างสมาชิกของชุมชนเองและพ่อค้าแม่ค้า  
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ตารางท่ี 2 ปริมาณการบริโภคปลาและสัตว์น ้าอื่น (บ้านดุมใหญ่) 

            
หน่วย: กิโลกรัม 

 
ส .ค.  ก .ย.  ต .ค.  พ .ย.  ธ .ค.  ม .ค.  ก .พ.  มี .ค.  เม .ย.  พ .ค.  มิ .ย.  ก .ค.  รวม 

ปลาธรรมชาติ 91.05 95.80 67.50 35.90 37.50 53.90 48.90 79.00 65.50 50.50 33.30 52.60 711.45 
สัตว์น ้า
ธรรมชาติ 

15.53 31.96 60.90 47.60 52.45 58.10 35.95 48.20 60.35 61.60 55.03 52.34 580.01 

ปลาเลี ยง 14.10 22.30 14.80 20.70 27.20 20.60 12.90 4.70 21.90 29.30 18.90 20.30 227.70 
ปลา/สัตว์
ทะเล 

13.49 9.31 11.18 12.84 15.24 18.42 5.44 5.41 10.95 28.96 34.11 36.94 202.26 

รวม 134.17 159.37 154.38 117.04 132.39 151.02 103.19 137.31 158.70 170.36 141.34 162.18 1,721.42 
 

ในส่วนกรณีบ้านบุ่ง พบว่า ครัวเรือนอาสาสมัคร 6 ครัวเรือน ซึ่งมีสมาชิกรวมกันจ้านวน 28 คน 
บริโภคปลา 864.40 กิโลกรัม หรือเท่ากับ 30.87 กิโลกรัม/คน/ปี (ดูตารางที่ 1) คิดเป็นร้อยละ 33 ของอาหาร
โปรตีนทั้งหมด และมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 47 เมื่อนับรวมอาหารโปรตีนจากสัตว์น้้าธรรมชาติอ่ืนเข้าไป
ด้วยโดยปลาและสัตว์น้้าส่วนใหญ่ร้อยละ 71 หรือเกือบ 3 ใน 4 หาได้จากล้าห้วยขะยุงและแหล่งน้้าธรรมชาติ
ในชุมชนนั่นเอง แม้ว่าการบริโภคเนื้อสัตว์จากหมู ไก่ วัว อาหารทะเล และไข่ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องใช้เงินในการซื้อ
หามีสัดส่วนรวมกันสูงกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 53 ของอาหารโปรตีนทั้งหมด แต่ก็สามารถกล่าวได้ว่าปลาและ
สัตว์น้้าจืดก็ยังคงเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่ส้าคัญส้าหรับคนในชุมชน โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงการเป็นอาหาร
ที่สามารถหาได้เองจากธรรมชาติภายในชุมชนโดยไม่ต้องใช้การลงทุนมากนัก และทุกครอบครัวสามารถเข้าถึง
ได้โดยอาศัยองค์ความรู้ท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอดกันมา ดังจะเห็นได้จากข้อมูลที่ชี้ว่าปลาและสัตว์น้้าจืดถึง
ร้อยละ 91 มีที่มาจากการหาเองของสมาชิกในครอบครัว ดังนั้นการรักษาสภาพธรรมชาติที่เอ้ืออ้านวยให้ปลา
อาศัยอยู่ได้ย่อมหมายถึงหลักประกันทางด้านความมั่นคงทางด้านอาหารของชุมชนด้วย 
 

ตารางท่ี 3 ปริมาณการบริโภคปลาและสัตว์น ้าอื่น ๆ (บ้านบุ่ง) 

            
หน่วย: กิโลกรัม 

 
ส .ค.  ก .ย.  ต .ค.  พ .ย.  ธ .ค.  ม .ค.  ก .พ.  มี .ค.  เม .ย.  พ .ค.  มิ .ย.  ก .ค.  รวม 

ปลาธรรมชาติ 28.90 49.40 67.40 39.20 53.50 61.40 69.20 62.30 71.40 67.70 47.50 28.70 646.60 
สัตว์น ้าอื่น 25.20 18.10 19.43 24.35 43.05 39.75 54.50 48.85 30.80 18.10 18.95 28.70 369.78 
ปลาเลี ยง 21.00 9.80 13.80 8.90 17.00 27.50 17.80 9.80 21.30 11.30 17.00 42.60 217.80 
ปลา /สัตว์ทะเล  17.88 9.00 21.00 20.90 35.15 9.60 12.70 20.20 23.00 12.30 6.10 17.80 205.63 

รวม 92.98 86.30 121.63 93.35 148.70 138.25 154.20 141.15 146.50 109.40 89.55 117.80 1,439.81 
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 ข้อมูลที่ได้จากอาสาสมัครทั้ง 12 รายสามารถสรุปได้ว่าปลาและสัตว์น้้าจืดอ่ืนยังคงเป็นแหล่งอาหาร
โปรตีนที่มีความส้าคัญอย่างสูง โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 49 ของอาหารโปรตีนทั้งหมด และอาหารเหล่านี้
ส่วนใหญ่ชาวบ้านสามารถหาได้เองจากแหล่งน้้าธรรมชาติในชุมชน ซึ่งได้แก่ ล้าเซบก และห้วยขะยุง นั่นเอง
ขณะเดียวกันการบริโภคยังถูกใช้เป็นเครื่องมือของการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชน โดยญาติพ่ีน้องจะ
แบ่งปันปลาหรืออาหารจากปลาให้แก่กันเสมอ ดังกรณีดุมใหญ่ที่ยังพบว่าครอบครัวของอาสาสมัครได้รับปลา
และสัตว์น้้าจืดจากญาติพ่ีน้องในสัดส่วนร้อยละ 15 ของปริมาณปลาและสัตว์น้้าจืดที่บริโภคท้ังหมด 
 
การบริโภคปลาในความเปลี่ยนแปลง 

การบริโภคปลาในชุมชนทั้งสองแห่งบนล้าเซบกและห้วยขะยุงเกี่ยวข้องกับการประมงพ้ืนบ้าน ซึ่งถูก
นับเป็นกิจกรรมการด้ารงชีพที่มีความเปราะบาง (vulnerability) ต่อความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เช่น ความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิอากาศ (ดู Parry, M. L., 2007, 39; Morton, J. F., 2007; Behnassi, M. et al., 
Eds. 2014) ผลกระทบจากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Baird, I. G., 2011; สุขุมา อรุณจิต, 2549) การ
ขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรมและการท้าลายป่า (Tlusty, M. F., Dowd, S., & Raghavan, P. R., 2008; 
Steneck, R. S. et al., 2002) การขยายตั วของเมืองและอุตสาหกรรม (Aswani, S. &Sabetian, A., 
2010;Allison, E. H., & Ellis, F., 2001) และการท้าประมงที่มากเกินขีดจ้ากัด (overfishing) (วิฑูรย์ ปัญญา
กุล, 2547) นั่นหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่กล่าวข้างต้น ซึ่งล้วนมีส่วนท้าให้ความอุดมสมบูรณ์
และปริมาณปลาลดจ้านวนลงนั้น อาจเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งของการขาดแคลนอาหารโปรตีนและเกี่ยวข้องกับ
ปัญหาความยากจนส้าหรับคนในชนบทด้วย 

ข้อมูลจากอาสาสมัครที่สะท้อนให้เห็นภาพความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการท้าประมงพ้ืนบ้าน ทั้งในใน
กรณีชุมชนดุมใหญ่ และชุมชนบุ่งในด้านหนึ่งก็คือ การเป็นพ้ืนที่เคยมีปลาให้จับอย่างอุดมสมบูรณ์ในอดีต 
ขณะที่ปัจจุบันโดยเฉพาะภายหลังการสร้างเขื่อนปากมูล (แล้วเสร็จเมื่อปี 2536) การสร้างเขื่อนล้าเซบก (แล้ว
เสร็จในราวปี 2544) และการสร้างเขื่อนหัวนา (เริ่มเก็บกักน้้าในปี 2557) ท้าให้ส่งผลให้ปริมาณลดจ้านวนลง 
และบางชนิดไม่พบเห็นอีกเลยดังที่ได้กล่าวแล้ว ซึ่งกระทบต่อการบริโภคปลาของคนในชุมชนตามไปด้วย แม้ว่า
การอัตราการบริโภคปลาน้้าจืดและสัตว์น้้าจืดเฉลี่ยต่อคนของอาสาสมัคร (เท่ากับ 35.71 กิโลกรัม/ปี และ 
18.82 กิโลกรัม/ปี ตามล้าดับ) จะยังคงสูงกว่าอัตราเฉลี่ยการบริโภคปลาน้้าจืดของคนอีสานโดยทั่ วไป (24.9 
กิโลกรัม/ปี และ4.9 กิโลกรัม ตามล้าดับ) (Prapertchop, 1989 อ้างถึงใน OopathamPawaputanon Na 
Mahasarakarm, 2007) 

ในเวลาเดียวกันดูเหมือนว่าแนวโน้มของการพัฒนาพ้ืนที่ยังจะน้าไปสู่การท้าลายระบบนิเวศน์และ
แหล่งอาศัยของสัตว์น้้าตามธรรมชาติ และสร้างอุปสรรคในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ของผู้คน อันสะท้อนให้
เห็นถึงการมองทรัพยากรน้้าที่ขาดการเชื่อมโยงกับมิติด้านอ่ืน ๆ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้้า รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน (เช่น พืชพรรณต่าง ๆ ในป่า
บุ่งป่าทาม) และในท้ายที่สุดการดังกล่าวจะสร้างผลกระทบต่อผู้คนในลุ่มน้้า ถมทับกับปัญหาความเสื่อมโทรม
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ของทรัพยากร และการสร้างเขื่อนกั้นล้าน้้าที่มีอยู่แล้วในพ้ืนที่ ดังกรณีการศึกษาในโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบข้อมูลทะเบียนแหล่งน้้าและพ้ืนที่ชุมน้้า (ระยะที่ 2) ภายใต้กรมทรัพยากรน้้า ซึ่งสรุปว่า ล้าเซบกเป็นล้า
น้้าที่มีประสิทธิภาพการระบายน้้าต่้าอันหมายถึงการเป็นพ้ืนที่ที่มีภาวะน้้าท่วมขังเป็นเวลานาน อาจน้าไปสู่การ
จัดท้าโครงการขุดลอกขยายล้าน้้านี่ไม่รวมถึงความพยายามผลักดันโครงการสร้างเขื่อนห้วยขะยุงในเขตพ้ืนที่
ต้นน้้าภายใต้ข้ออ้างเรื่องความมั่นคงตามแนวชายแดน 

ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงข้างต้น รวมถึงการปรับตัวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมที่เน้นการผลิตเพ่ือ
ขาย หรือสร้างรายได้ที่เป็นตัวเงิน โดยในกรณีชุมชนดุมใหญ่ที่ตั้งอยู่ไกลจากเมืองมากกว่าก็ยังท้ากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่มีการค้าขายมาเป็นเวลานาและชุมชนทั้งสองแห่งต่างมีการขยายพ้ืนที่ท้านาและเน้นปลูกข้าวเจ้า
เพ่ือขายเป็นหลักมานับตั้งแต่ช่วงพุทธทศวรรษ 2520 เป็นต้นมา รวมทั้งมีการน้าปลาที่จับได้ไปขายเป็นรายได้
ส่วนหนึ่งด้วยกระทั่งในระยะต่อมาคนหนุ่มสาวที่เป็นแรงงานหลักของครอบครัวจ้านวนมากต่างก็อพยพย้ายถิ่น
ไปท้างานในเมือง เพ่ือหารายได้เลี้ยงตนเองและยังส่งรายได้ส่วนหนึ่งให้กับครอบครัวที่ยังคงอยู่ในพ้ืนที่ด้วย 
ดังที่ได้กล่าวแล้วอย่างไรก็ตามตัวเลขของการบริโภคปลาและสัตว์น้้าจืดในครัวเรือนของอาสาสมัครซึ่งมีสัดส่วน
คิดเป็นเกือบครึ่งของอาหารโปรตีนทั้งหมด แสดงให้เห็นชัดเจนว่าแท้จริงแล้วในพ้ืนที่ชนบทอีสานโดยเฉพาะใน
พ้ืนที่ศึกษาทั้ ง 2 แห่ง ชาวบ้านยังคงมีวิถีการด้ารงชีพในระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพที่ผูกพันอยู่กับ
ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมกับรับเอาและผนวกตนเองเข้ากับระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ทั้งในแง่ของการผลิตเพ่ือ
ขาย และการขายแรงงาน 

ในแง่นี้การบริโภคปลาจึงนับเป็นยุทธศาสตร์การด้ารงชีพที่ส้าคัญ ซึ่งคนที่อาศัยอยู๋ในชุมชนดุมใหญ่ 
และบุ่งใช้ควบคู่กับการผลิตในระบบทุนนิยมนั่นเอง ดังนั้นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นที่หมายถึง
การปกป้องแหล่งอาหารตามธรรมชาติ ช่วยลดรายจ่าย และยังเป็นรายได้ส่ วนหนึ่งของคนในชุมชน จึงมี
ความส้าคัญพอ ๆ กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนภายใต้ระบบการผลิตแบบทุนนิยมอันจะเป็น
การช่วยเสริมเพ่ิมขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของคนชนบทตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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การวิเคราะห์การจัดวางต าแหน่งแห่งที่ของแรงงานกะเหรี่ยงในสภาวะข้ามแดน 
ผ่านเร่ืองเล่าความเทิดทูนที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 

Analyzing Self-Positioning of Burmese Karen Migrants in Transnational 
SpacethroughNarratives of Esteemtowards the King Bhumibol Adulyadej 

 
สิริภัทร นาคนาม1 ณรงค์ อาจสมิติ2 

 
บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้เป็นการศึกษาการจัดวางต าแหน่งแห่งที่ของแรงงานกะเหรี่ยงสัญชาติเมียนมาใน
สภาวะข้ามแดนผ่านเรื่องเล่าเกี่ยวกับความเทิดทูนที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมุ่งท าความเข้าใจการให้
ความหมายประสบการณ์ผ่านเรื่องเล่าและวิถีปฏิบัติของแรงงานที่สัมพันธ์กับในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมทั้ง
วิเคราะห์กระบวนการประกอบสร้างความหมาย เงื่อนไข และบริบทของปรากฏการณ์ดังกล่าว บทความนี้
ใช้แนวคิดเรื่องความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรม ของ Aihwa Ong (1996) เป็นกรอบในการอภิปราย โดย
ใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์กลุ่มแรงงานกะเหรี่ยงสัญชาติเมียนมา จากรัฐกะเหรี่ยง ประเทศ
เมียนมา ผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยมากกว่า 5 ปี ขึ้นไป ในเขตจังหวัดก าแพงเพชร และแรงงานดังกล่าวมี
เรื่องเล่าจากประสบการณ์ของตนเองที่สัมพันธ์กับในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมกันนี้ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์
เอกสาร เพ่ือน ามาเชื่อมโยงและอธิบายผลการศึกษา ซึ่งผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า เรื่องเล่าความเทิดทูนที่มี
ต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ของแรงงานกะเหรี่ยงเป็นกลไกที่แรงงานใช้ในด้านหนึ่งเป็นไปเพ่ือต่อรองสถานะ
ความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรมของเมียนมา และในอีกด้านหนึ่งเป็นการต่อรองความมีศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ในสังคมไทย ที่แรงงานกะเหรี่ยงต้องการแสดงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ความเป็นกะเหรี่ยงของตนไว้ใน
สภาวะข้ามแดน ที่ไม่ต้องการเป็นคนเมียนมา และไม่ใช่คนไทย 
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Abstract 

 This paper examines self-positioning of Burmese Karen migrants in transnational 
space through narratives of their allegiance to King Bhumibol Adulyadej. The object of 
the study is to understand the definition of Karen’s experience and cultural practice in 
everyday life that relate to the King Rama IX, and to perform a critical analysis the 
construction of the meaning, context and conditions of this phenomena. This study 
applies Cultural Citizenship, Aihwa Ong (1996) as the qualitative analysis framework with 
an individual interview which is focusing on Burmese Karen Migrants who are from Karen 
State, Myanmar and have been living in Kamphaengphet, Thailand more than 5 years 
who have the stories related to King Rama IX. This analysis presents the way Burmese 
Karen migrants narrate their stories to the King Rama IX as a tool to negotiate their 
cultural citizenship with Myanmar. Furthermore, they also negotiate their human dignity 
with Thai society. Burmese Karen migrants would like to maintain their ethnic identityin 
transnational space. 
 
Keywords: self-positioning, Burmese Karen Migrants, Transnationality, King Rama IX,  

Cultural Citizenship 
 
บทน า 
 “ประชาชนที่อยู่ในประเทศเขามีมานานแล้ว แต่ก็ไม่เป็นคนไทย คือ เขาไม่ถือว่าเป็นคนไทย
แท้จริงเขาอยู่และเกิดในเมืองไทย แต่ก็ไม่ได้รับประโยชน์ของความเป็นไทย สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะต้องปฏิบัติ
เหมือนกัน เพราะว่าถ้าหากว่ามีคนที่อยู่ในเมืองไทยและก็มีความน้อยใจมาก ไม่มีใครเอาใจใส่ก็จะท าให้
ความมั่นคงของประเทศด้อยไป” 

  (พระราชด ารัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, 2544) 
 จากพระราชด ารัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความส าคัญต่อกลุ่ม
ชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างเท่าเทียมกัน ผนวกกับกลไกการสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีของรัฐ
ไทยโดยการพยายามท าให้ชาติพันธุ์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นไทย ผ่านการแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ ตลอดจนชาติและศาสนา (Mukdawan Sakboon, 2013) ทั้งนี้การที่กลุ่ม
ชาติพันธุ์เหล่านี้จะมีความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 อย่างเข้มข้นจึงเป็นสิ่งที่ไม่เกินความคาดหมาย 
ซึ่งเห็นได้จากภาพการปรากฏของผู้คนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อใน
หลวงรัชกาลที่ 9 อย่างต่อเนื่องผ่านสื่อต่างๆ มากมาย เช่น การเดินเท้าลงจากดอยปุยเป็นระยะทาง 40 
กิโลเมตรของกลุ่มชาติพันธ์ม้ง สู่อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือมาเข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ในการ
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แสดงความอาลัยต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นครั้งสุดท้าย (ข่าวสด, 2560) และชาวซาไกในจังหวัดสตูลพา
ลูกหลานเข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ เนื่องด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 
ในฐานะผู้ให้สิทธิความเป็นพลเมืองแก่กลุ่มของตน (มติชน , 2560) นอกจากนี้ในวันงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ฐานที่ตั้งของกองก าลังกู้ชาติรัฐฉาน
บริเวณดอยไตแลงยังมีการจัดพิธีวางดอกไม้จันทน์ โดยมีกองก าลังทหารรวมถึงประชาชนเข้าร่วมพิธีแสดง
ความอาลัย (มติชน, 2560) 
 การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 
นอกจากจะน ามาซึ่งความหวั่นวิตกเก่ียวกับอนาคตของประเทศไทยที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ต่อประชาชนไทย
หรือกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่เป็นพลเมืองไทยแล้ว (Pavin Chachavanpongpun, 2016) เหตุการณ์ดังกล่าว
ยังน ามาซึ่งความกังวลต่อสถานภาพในการด ารงอยู่ของแรงงานข้ามชาติ อย่างกลุ่มแรงงานกะเหรี่ยง
สัญชาติเมียนมาอีกด้วย ซึ่งหากพิจารณาจากบริบททางประวัติศาสตร์ของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงผู้อาศัยอยู่ใน
ประเทศเมียนมาทั้งในบริบทก่อนการมีรัฐชาติและภายหลังการมีรัฐชาติ การมีส านึกเรื่องความจงรักภักดี
ต่อกษัตริย์มีความลักลั่นไม่ลงรอยปรากฏอยู่ เนื่องจากในประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในบริบทปี พ.ศ.
2326 มีการปกครองด้วยประมุขของตนเอง มีลักษณะคล้ายเจ้าครองนครล้านนา หากแต่ในบริบทของ
ความเป็นกะเหรี่ยงในรัฐชาติสมัยใหม่ กะเหรี่ยงถูกแยกเป็นสองฝั่งจากการขีดเส้นแบ่งพรมแดนรัฐชาติ 
ลักษณะของการจัดวางความเป็นกะเหรี่ยงในพ้ืนที่เมียนมาและไทยมีความต่างกันออกไป โดยกะเหรี่ยงใน
ประเทศเมียนมามีการพัฒนาอัตลักษณ์ไปสู่ความต้องการการมีรัฐชาติ (ขวัญชีวัน บัวแดง , 2546) และเมื่อ
พิจารณาประกอบกับการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นจากพ้ืนที่ศึกษา พบว่าแรงงานกะเหรี่ยงสัญชาติเมียนมาผู้มา
ท างานในประเทศไทยดังกล่าว มีความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งแสดงออกผ่านการเล่าเรื่อง
ความรักความเทิดทูนและปฏิบัติการในชีวิตประจ าวันที่สัมพันธ์กับการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ดังนั้น
การมีส านึกของความจงรักภักดีต่อกษัตริย์กับแรงงานกะเหรี่ยงผู้มาจากประเทศเมียนมา ซึ่งมีความไม่ลง
รอย ไม่ต่อเนื่องของประวัติศาสตร์ จึงมีความน่าสนใจในการพิจารณาศึกษา การเคยมีกษัตริย์ในช่วงบริบท
หนึ่งของกะเหรี่ยงและการไม่มีกษัตริย์ในบริบทรัฐชาติสมัยใหม่ หากแต่มีการสร้างอัตลักษณ์ที่ยึดโยงกับ
ความต้องการมีชาติแทนนั้น ส านึกเรื่องความจงรักภักดีต่อกษัตริย์ยิ่งเป็นกษัตริย์ไทยด้วยนั้น มีการปรากฎ
ได้อย่างไรในการรับรู้ของแรงงานกะเหรี่ยงในบริบทปัจจุบัน 
 ในบทความนี้จึงเป็นการมุ่งวิเคราะห์ปฏิบัติการเบื้องหลังการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของ
แรงงานกะเหรี่ยงสัญชาติเมียนมาต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านเรื่องเล่าเกี่ยวกับความเทิดทูนต่างๆ ตลอดจน
วิถีปฏิบัติของแรงงานที่สัมพันธ์กับในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยเป็นการวิเคราะห์การจัดวางต าแหน่งแห่งที่ของ
แรงงานกะเหรี่ยงในบริบทสภาวะข้ามพรมแดน ซึ่งอภิปรายผ่านกรอบคิดเรื่อง ความเป็นพลเมืองทาง
วัฒนธรรม ของ Aihwa Ong (1996) และใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์กลุ่มแรงงาน
กะเหรี่ยงสัญชาติเมียนมา 
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 จากรัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยมากกว่า 5 ปีขึ้นไป ในเขตจังหวัดก าแพงเพชร 
และแรงงานดังกล่าวมีเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของตนเองที่สัมพันธ์กับในหลวงรัชกาลที่  9 พร้อมกันนี้
ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์เอกสาร เพ่ือน ามาเชื่อมโยงและอธิบายผลการศึกษา 
 
ความไม่ต่อเนื่องของประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงกับส านึกเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อกษัตริย์และ
สถานภาพที่ไม่เท่าเทียมของชาติพันธุ์ในประเทศพม่า 

ในบริบทก่อนการมีรัฐชาติ การปกครองของรัฐในอดีตมีลักษณะเป็นอาณาจักรที่มีการแผ่ขยาย
อ านาจจากศูนย์กลาง ไปยังเมืองที่เล็กกว่า ขอบเขตของอาณาจักรไม่ได้ถูกแบ่งตามเส้นเขตแดนที่ชัดเจน 
อ านาจการปกครองได้รับการยอมรับด้วยการส่งเครื่องบรรณาการของรัฐเล็กๆไปยังผู้ปกครองที่ตนเองอิง
แอบด้วย ซึ่งมีความทับซ้อนกันของอาณาจักรที่ยอมรับให้ปกครองมากกว่าหนึ่งอาณาจักร (สมรักษ์ ชัยสิงห์
กานนนนท์ , 2559) เช่นเดียวกันกับชาติพันธุ์กะเหรี่ยง Pinkaew Luangaramsri (2003) กล่าวถึง 
ต าแหน่งแห่งที่ของกะเหรี่ยงในบริบทรัฐโบราณว่า ในช่วงการเป็นคนป่าของกะเหรี่ยงถูกมองว่าเป็นอื่นหรือ
ถูกแยกออก ไม่ได้เป็นทั้งพม่าและสยาม แต่ความเป็นกะเหรี่ยงบริเวณชายแดนด้านตะวันตกของสยามเริ่ม
มีความเกี่ยวข้องกับความเป็นอาณาจักรสยาม ตั้งแต่ยุคสมัยที่เริ่มมีอาณาจักรใดอาณาจักรหนึ่งเริ่มมี
อ านาจเหนือกัน พื้นที่ของความเป็นกะเหรี่ยงที่ถูกแยกออกจึงถูกท าให้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ชั่วคราวในการ
เป็นเขตกันชนระหว่างอาณาจักรต่างๆ เช่น ในบริบทปี พ.ศ.2326 ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงมีการปกครองด้วย
ประมุขนามว่า เจ้าแสนตาดค า ซึ่งในขณะนั้นพระเจ้ากาวิละเจ้าครองนครเชียงใหม่ เล็งเห็นว่าดินแดน
เหนือขึ้นไปจากเชียงใหม่ อันเป็นดินแดนของกะเหรี่ยงนั้นมีความสมบูรณ์  

อุดมไปด้วยไม้สักจึงเจริญสัมพันธไมตรีกับเจ้าแสนตาดค า โดยมีการแต่งงานระหว่างสอง
อาณาจักรดังกล่าวเพ่ือต้องการให้ดินแดนที่กะเหรี่ยงอยู่นั้นเป็นพ้ืนที่กันชน เพ่ือปกป้องเชียงใหม่จากการ
รุกรานของพม่าในขณะนั้น เป็นต้น ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจในการปกครองของอาณาจักรต่างๆในรัฐโบราณ
คือ การมีความจงรักภักดีต่ออาณาจักรใดอาณาจักรหนึ่ง สามารถข้ึนอยู่กับหลายอาณาจักรที่มีอ านาจได้ใน
เวลาเดียวกัน ซึ่งแนวความคิดเรื่องความจงรักภักดีในยุคสมัยก่อนมีความแตกต่างจากความจงรักภักดีต่อ
ความเป็นชาติของรัฐไทยสมัยใหม่ในปัจจุบันที่ผูกติดความจงรักภักดีไปในส านึกความเป็นชาติ ในแต่ละยุค
กะเหรี่ยงถูกจัดวางอยู่ในอาณาจักรต่างๆ ที่ขึ้นมามีอ านาจ เริ่มจากการอยู่ภายใต้การปกครองของ
อาณาจักรล้านนา และมาอยู่ภายใต้การปกครองของสยาม เพ่ือปกป้องตนเองจากการรุกรานของศัตรู ซึ่ง
กะเหรี่ยงบริเวณตะวันตกของชายแดนสยามกลับมามีความส าคัญอย่างยิ่งในยุคที่สยามต้องเผชิญกับอาณา
นิคมจากอังกฤษ 

และเมื่อมองกลับมาในบริบทของความเป็นกะเหรี่ยงในรัฐชาติสมัยใหม่ของไทยและเมียนมา 
ความเป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยงถูกแยกเป็นสองฝั่งจากการขีดเส้นแบ่งพรมแดนรัฐชาติ ลักษณะของการจัดวาง
ความเป็นกะเหรี่ยงในพ้ืนที่เมียนมาและไทยมีความต่างกัน ขวัญชีวัน บัวแดง (2546) อธิบายว่ากะเหรี่ยง
ในเมียนมามีการแบ่งยุคของการพัฒนาอัตลักษณ์ความเป็นกะเหรี่ยง โดยสามารถแบ่งได้เป็น ยุคของการ



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 666 

สร้างอัตลักษณ์ ท่ามกลางความขัดแย้งชาติพันธุ์ ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 - กลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 
เป็นช่วงเวลาที่อังกฤษเข้ามายึดครองพม่า และมีมิชชันนารีเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ กับกะเหรี่ยง 
ส่งเสริมให้มีตัวอักษรเขียน มีการศึกษา และการฟ้ืนฟูประวัติศาสตร์ร่วม เช่น ต านานการก าเนิดกะเหรี่ยง 
ท าให้มีการพัฒนาการในเรื่องอัตลักษณ์ความเป็นกะเหรี่ยง และจิตส านึก เชิงชนชาติ อัตลักษณ์ ต่อมาคือ 
ยุคการต่อสู้เพ่ือรัฐชาติและกะเหรี่ยง หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 พม่าพยายามจะปลดแอกอาณานิคม และ
เมื่อประสบความส าเร็จ กะเหรี่ยงซึ่งถูกมองว่าได้ยืนข้างอังกฤษในสมัยอาณานิคมจึงถูกปราบปรามโดยพม่า 
กะเหรี่ยงต้องต่อสู้เพ่ือการมีรัฐกะเหรี่ยง ท าให้เกิดองค์กรต่างๆ เช่น KNU (Karen National Union) 
ความเป็นกะเหรี่ยงจึงถูกปลูกฝังให้ตรงข้ามกับความเป็นพม่าและต้องการได้รับอิสระในการปกครองตนเอง 
และในปัจจุบันคือการเข้าสู่ ยุคอัตลักษณ์ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงกับปมความขัดแย้ง ปรากฎว่าในระหว่ างที่
ความเป็นกะเหรี่ยงได้พัฒนาไปสู่ความต้องการเป็นชนชาติ แต่มีกะเหรี่ยงจ านวนมากได้ปรับตัวและมีวิถี
ชีวิตแบบพม่าไปแล้ว โดยเฉพาะสามารถใช้ภาษาพม่าได้ และนับถือพุทธศาสนาเหมือนพม่า ท าให้ความ
เป็นกะเหรี่ยงไม่มีเอกภาพและแม้แต่กะเหรี่ยงที่นับถือพุทธ ใน KNU ก็เริ่มแยกตัวไป จึงเกิดภาวะ 
กะเหรี่ยงคริสต์ และ กะเหรี่ยงพุทธ จากข้างต้นการมีส านึกเรื่องความจงรักภักดีของกะเหรี่ยงที่มีต่อ
อาณาจักรต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามแต่การเรืองอ านาจของอาณาจักรนั้นๆ รวมถึงส านึกเรื่องการมี
กษัตริย์ ในบริบทของรัฐโบราณ และการพัฒนาอัตลักษณ์ความเป็นกะเหรี่ยงบริเวณประเทศเมียนมาใน
บริบทของการเกิดรัฐชาติสมัยใหม่ที่มีการสร้างส านึกความเป็นกะเหรี่ยงที่ผูกติดกับการต้องการมีดินแดน
ของตนเอง ซึ่งในบริบทรัฐชาติสมัยใหม่ไม่ได้ปรากฏ 

การมีกษัตริย์ของกะเหรี่ยง เพียงแต่มีผู้น าที่ท าหน้าที่เป็นประมุขเท่านั้น และเมื่อประกอบกับจาก
ข้อมูลที่ปรากฏจากพ้ืนที่วิจัยเบื้องต้นที่พบว่าแรงงานกะเหรี่ยงจากประเทศเมียนมาผู้ย้ายถิ่นมาท างานใน
ประเทศไทยในปัจจุบัน 

มีการรับรู้และเทิดทูนต่อกษัตริย์ไทย ท าให้เห็นความไม่เชื่อมโยงกันของส านึกเรื่องการมีกษัตริย์
ของกะเหรี่ยง 

การอธิบายการมีส านึกเรื่องความจงรักภักดีต่อกษัตริย์ไทยของแรงงานกะเหรี่ยงสัญชาติเมียนมา 
ผู้วิจัยเห็นว่าอาจต้องเริ่มจากการพิจารณาความเชื่อและต านานของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่เล่าต่อกันมา
ภายในกลุ่มชนของตนเอง ซึ่งมีอย่างมากมายและในแต่ละเรื่องเล่านั้นๆ มักจะลงท้ายเรื่องเล่าที่กล่าวถึง
ความคาดหวังไว้เสมอว่า 

“สักวันหนึ่งจะมีผู้มากอบกู้ชนเผ่าให้พ้นจากการถูกกดขี่และความยากร้าย เมื่อถึงเวลานั้นแผ่นดิน
จะร่มเย็น”  

(วีระศักดิ์ ยอดระบ า, 2538) เมื่อผนวกรวมความเชื่อที่ปรากฏจากต านวนเรื่องเล่าต่างๆกับ
ความคิดเรื่อง ดินแดนสีเขียวที่สุขสงบ หรือ ดินแดนดอกไม้ หรือ กอทูเล (Kawthoolei) (ขวัญชีวัน บัวแดง, 
2546) ซึ่งกอทูเลดังกล่าวเป็นชื่อดินแดนแรกที่ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงก่อตั้งขึ้นภายหลังการเดินทางมายังพ้ืนที่
เมียนมาในปัจจุบันเป็นชาติพันธุ์แรก การมีความคิดเรื่องความคาดหวังที่จะมีคนมาช่วยเหลื อให้ชีวิตสุข



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 667 

สบายขึ้นเพ่ือไปให้ถึงดินแดนกอทูเลที่ที่เป็นพ้ืนที่อันสงบสุขสวยงามนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการ
เชื่อมโยงกับการมีความจงรักภักดีกับในหลวงรัชกาลที่ 9 ในฐานะผู้เป็นที่พ่ึงพิงและบทบาทของในหลวง
รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นภาพแทนของการท าให้ประเทศไทยเป็นที่ที่ดีกว่า อุดมสมบูรณ์ในความคิดของแรงงาน
กะเหรี่ยงในปัจจุบัน ซึ่งหมายถึงการไม่ต้องเผชิญความขัดแย้งเหมือนตอนอยู่ที่พม่า นอกจากนี้ในต านาน
เรื่องเล่าที่ถ่ายทอดต่อกันมาการกล่าวถึงความคาดหวังถึงชีวิตที่ดี การรอคอยที่จะมีคนมาช่วยเหลือ แสดง
ถึงความไม่มั่นคง ไม่ยินดีในชีวิตของกะเหรี่ยง ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับประวัติศาสตร์ ซึ่งชาติพันธุ์
กะเหรี่ยงปรากฏการเคลื่อนย้ายถิ่นมาโดยตลอด เริ่มตั้งแต่การเดินทางจากบาบีโลน เมื่อปี 2234 ก่อนคริ
สตศักราช มายังมองโกเลีย เตอร์กิสถานตะวันออก สู่ทิเบต และยูนนาน จนกระทั่งปี 1128 ก่อนคริสต
ศักราชกะเหรี่ยงกลุ่มแรกได้เดินทางมาถึงดินแดนประเทศพม่าในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงการเผชิญกับปัญหา
ความขัดแย้งภายในประเทศเมียนมาของแรงงานกะเหรี่ยงในบริบทปัจจุบันภายหลังการได้รับเอกราชจาก
ประเทศอังกฤษในปี พ.ศ.2491 จนถึงการลงนามสัญญาหยุดยิงระหว่างรัฐบาลทหารพม่าและกองก าลัง
กะเหรี่ยง ในปี พ.ศ.2555(พรพิมล ตรีโชติ, 2542) 

เมื่อพิจารณาทั้งจากความคิดความเชื่อของกะเหรี่ยงที่กฎในต านานเรื่องเล่า และ บริบททาง
ประวัติศาสตร์ของแรงงานกะเหรี่ยงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นถึงสถานภาพของชาติพันธุ์
กะเหรี่ยงที่ต้องเผชิญหน้ากับความไม่มั่นคงทั้งกายและทางใจมาโดยตลอด การมีส านึกเรื่องความเทิดทูน
กษัตริย์ในปัจจุบันของแรงงานกะเหรี่ยงจึงสามารถเข้ามาสร้างพ้ืนที่ที่ช่วยเติมเต็มความมั่นคงขึ้นได้ 
 
ความไม่ม่ันคงทางกายและทางใจ: ปัจจัยอันซับซ้อนในการตัดสินใจข้ามแดนของแรงงานกะเหรี่ยงจาก
ประเทศเมียนมา 

ในการศึกษาการย้ายถิ่นของแรงงานจากเมียนมาในช่วงแรก ยังมีการกล่าวถึงปัจจัยการ
เคลื่อนย้ายถิ่นที่จ ากัดอยู่ที่ การมองผู้ย้ายถิ่นในฐานะผู้ลี้ภัย (Refugee) ผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง
ของการสู้รบภายในประเทศเมียนมา หรือแม้กระทั่งอธิบายการย้ายถิ่นในแง่ของการเคลื่อนย้ายที่เป็นไป
เพราะเศรษฐกิจภายในประเทศพม่าเอง (กฤตยา อาชวนิจกุล , 2540) ในงานของ สิริรัฐ สุกันฐา (2557) 
เรื่อง การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีการกล่าวถึง
การเคลื่อนย้ายถิ่นที่ยังมองว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยส าคัญในผลักดันให้มีการเคลื่อนยายถิ่นของ
แรงงาน ในขณะที่งานของ อานันท์ กาญจนพันธุ์ และชัยพงษ์ ส าเนียง (2557) กล่าวถึง การเคลื่อนย้ายถิ่น
ของแรงงานจากประเทศเมียนมาใน บทความย่อย เรื่อง ชีวิตไร้ตัวตนของคนงานข้ามชาติในเศรษฐกิจเสรี
นิยมใหม่ ในหนังสือเรื่องแรงงานข้ามชาติ อัตลักษณ์และสิทธิคลามเป็นเมือง ว่า นอกจากจะเป็นเพราะ
ปัจจัยทางเศรษฐกิจในฝั่งประเทศพม่าเองแล้ว ความต้องการแรงงานของฝั่งไทยเอง เนื่องจากอิทธิพลของ
โลกาภิวัตน์และอุดมการณ์แบบเสรีนิยมใหม่ กลายมามีความส าคัญหลักต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานใน
ปัจจุบัน เนื่องจากเส้นพรมแดนค่อยๆไร้ความส าคัญลง ซึ่งเรียกกระบวนการนี้ว่า Deterritorailization 
(Appadurai, 2006) การพิจารณาประเด็นการเคลื่อนย้ายถิ่นจึงจ าเป็นต้องมองให้ข้ามข้อจ ากัดของ
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พรมแดนออกไป ซึ่งไม่เพียงแต่แรงงานจากพม่าจะเข้ามาในไทยเอง แรงงานไทยก็ก าลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน
โลกด้วยเช่นกัน 

จากงานที่กล่าวไปข้างต้นเห็นว่า งานต่างๆไม่ได้กล่าวถึงประเด็นของความทับซ้อนกันของปัญหา
ของความเป็นปัจเจกบุคคลของแรงงานที่มีความย่อย ความไม่เท่ากันของความเป็นพลเมือง ความไม่
เท่ากันกันนี้อาจท าให้ปัจจัยหรือเงื่อนไขการย้ายถิ่นของแรงงานแต่ละคนมีความต่างกัน ในงานของ
ประเสริฐ แรงกล้า (2558) เรื่อง คนกลับบ้าน: การเคลื่อนย้ายกลับและทักษะผู้ประกอบการ กล่าวถึง 
ประสบการณ์ของคนพลัดถิ่นที่มีความซับซ้อนเกินกว่าที่จะกล่าวอย่างง่ายได้ว่า ปัจจัยอะไรที่ท าให้ เกิดการ
พลัดถิ่น ซึ่งการแบ่งอย่างง่ายคือการลดทอนความซับซ้อนของภูมิหลังและประสบการณ์ของคนย้ายถิ่นซึ่ง
ในบทความของประเสริฐ เรียกผู้ให้ข้อมูลว่า “อดีตผู้พลัดถิ่น” เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลล้วนถูกบังคับให้พลัดถิ่น 
เนื่องจากปัญหาทางการเมืองเศรษฐกิจและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในประเทศพม่าในอดีต
ซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวผู้ให้ข้อมูลนั้นมีความซับซ้อนของภูมิหลังประสบการณ์ที่ล้วนเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ
ให้ย้ายถิ่น ผู้วิจัยเห็นด้วยกับบทความของประเสริฐ (2558) ตรงประเด็นเรื่องการไม่สามารถกล่าวได้อย่าง
หยาบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายถิ่นของแรงงานได้ เพราะแรงงานแต่ละคนมี 

ภูมิหลังประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่าง ซับซ้อน การพิจารณาแบบแยกกันว่าการถูกบังคับย้ายถิ่น
เพราะความรุนแรงทางการเมือง ปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือความไม่มั่นคงในชีวิตเป็นการลดทอนความ
ซับซ้อนดังกล่าวลง แต่ทั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าในงานของประเสริฐไม่ได้ให้รายละเอียดของความย่อยของกลุ่ม
ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่มีความแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งพ้ืนที่ของแรงงานกะเหรี่ยงย่อมมีผลต่อภูมิหลังที่
แตกต่าง นอกจากนี้งานของประเสริฐไม่ได้ให้รายละเอียดของความไม่มั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินขอ ง
แรงงานให้เป็นรูปธรรม ซึ่งในบทความนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงปัจจัยที่ต้องลงรายละเอียดไปถึง การเกิดความไม่
มั่นคงในชีวิตทั้งทางกายภาพ และทางใจ ที่ถูกกล่าวถึงโดยประสบการณ์ของแรงงานกะเหรี่ยงผู้ย้ายถิ่นจาก
ประเทศเมียนมา 

ในกรณีของ มู้ต่านดาอู แรงงานกะเหรี่ยงเพศหญิง อายุ 31 ปี มาจากเมือง เกร๊าะกาเรก 
(Kawkariek) รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา อาศัยอยู่ในประเทศไทย มากกว่า 10 ปี เล่าถึงประสบการณ์
ของตนและครอบครัวเกี่ยวกับการได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เผชิญ 

“ตอนนั้นพ่ียังเล็ก กลางวันแสกๆเลยระเบิดลง พี่น้อง 7 คนแยกกันหมด ไม่เจอกันทั้งวันทั้งคืน แม่
ก็ทิ้งน้องคนเล็กไว้ในเปล พ่อก็ถูกทหารพม่าจับไปเป็นเชลย เอาปืนจ่อหัว บังคับให้ท างานแบกข้าวสาร 
เกือบตายเหมือนกัน สมัยปู่พี่นี่หนักเลย มีอยู่ตอนนึงพี่ชายพี่กลัวโดนทหารพม่ามันจับไป เลยช่วยกันแต่งให้
เป็นผู้หญิง” 

(มู้ต่านดาอู, สัมภาษณ์วันที่ 11 ตุลาคม 2560) 
เช่นเดียวกันกับ เอเอลีน น้องสาวของมู้ต่านดาอู อายุ 28 ปี เล่าถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวกับ

ประสบการณ์ความไม่สงบที่ตนและเพ่ือนพบเจอ 
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“ตอนที่เขารบกันหนักๆพ่ียังเล็ก แต่ตอนโตก็พอมีอยู่ มีทหารพม่า ทหารกะเหรี่ยงเต็มหมู่บ้านไป
หมด บางกลุ่มก็ดี บางกลุ่มก็ไม่ดี บางคนเขาก็ดุ มีข่าวได้ยินมาเรื่อยๆว่าคนโน้นคนนี้โดนฆ่าตาย ส่วนใหญ่
คนด้วยกันเองไม่มีอะไร แต่ปัญหาที่มีมีกับพวกทหารมากกว่า บางทีเขาก็ไม่ได้ท าอะไรนะ แต่เราก็กลัวไป
เอง มันน่ากลัว รู้สึกไม่ปลอดภัย พ่อเพ่ือนพ่ีนะโดนทหารกะเหรี่ยงด้วยกันเองนี่แหล่ะฆ่า พวก DKBA เขา
ป่วยเขาเลยโดนฆ่า ตอนพ่อเขาตายเพ่ือนพี่ก็แค้นกันมากเลย” 

(เอเอลีน, สัมภาษณ์วันที่ 11 ตุลาคม 2560) 
 
และเมื่อผู้วิจัยถามถึงเหตุผลหรือปัจจัยที่ผลักดันให้แรงงานตัดสินใจย้ายถิ่นมาท างานในประเทศ

ไทยมู้ต่านดาอู และ เอเอลีน ให้เหตุผลว่า 
“ตอนแรกน้ามาไทยก่อนคนแรก ไปถึงกรุงเทพโน่น อยู่บ้านก็จนมาก คนในหมู่บ้านนะตอนจนเขา

ก็ไม่ค่อยมายุ่งด้วยหรอกทั้งหมู่บ้านพ่ีนะออกมากันหมด เหลือแต่คนแก่กับเด็กอยู่ อยู่ไม่ได้หรอกไม่มีงาน
ท า มานี่ยังไงก็ดีกว่า พอ 15-16 นะ พ่ีก็มาเลย ไม่อยู่แล้ว ถ้าไม่ดีเขาจะมากันท าไม เมื่อก่อนน้าแกเข้ามา
คนแรกไง ไม่ใช่ว่าใครก็เข้าไปได้นะกรุงเทพอะ ส่วนมากเขาก็อยู่แค่ชายแดนกัน ที่พม่านะอยู่ไม่ได้ ล าบาก
มาก อยู่นี่ยังไงก็ดีกว่าเยอะ พอพ่ีโตหน่อย พ่ีก็มาเลย คิดว่ามาอยู่นี่ยังไงก็พอมีเงินใช้ ส่งให้พ่อแม่ได้มั่ง ถึง
จะเจอล าบากยังไงพ่ีก็ว่ามันก็สบายกว่านี่โน่นอะ ที่เมืองไทยปลอดภัย ไปไหนมาไหนไม่ต้องกลัวอะไร ถ้า
เราถูกกฎหมายนะ ที่พม่านิดหน่อยก็กลัวแล้ว ไม่กล้าไปไหน ทหารมันถือปืนตั้งด่าน คิดดูจะอยู่อย่างไงกัน 
ระแวงไปหมด" 

(มู้ต่านดาอูและเอเอลีน, สัมภาษณ์วันที่ 11 ตุลาคม 2560) 
 จากเรื่องเล่าประสบการณ์ของแรงงานกะเหรี่ยงข้างต้น สะท้อนถึงความรู้สึกไม่ม่ันคงทางกาย จาก
การไม่มีอาชีพ ขาดแคลนรายได้ และความรู้สึกไม่มั่นคงทางใจจากการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ความรุนแรง
จากความไม่สงบภายในประเทศรวมถึงความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตประจ าวันที่ได้รับจากการมีอยู่ของ
ทหารพม่า ซึ่งแม้ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงนับว่าเป็นพลเมืองตามกฎหมายของพม่า แต่ไม่ได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่
พึงมีตามหลักการ สิทธิมนุษยชนสากล (Primary Right) และ สิทธิส่วนบุคคล (Personal Right) ที่กล่าว
ว่า มนุษย์ที่เกิดมาในโลก ต่างมีความเท่าเทียมกันในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และสิทธิส่วนตัวของ
บุคคลที่ผู้ อ่ืนจะล่วงละเมิดมิได้เป็นพ้ืนที่ส่วนตัวของเเต่ละบุคคล รวมถึงสิทธิความเป็นพลเมือง (Civil 
Right) ที่ครอบคลุมถึงสิทธิทางสังคม (Social Right) สิทธิทางสวัสดิการสังคม (Welfare Right) และสิทธิ
ทางวัฒนธรรม (Cultural Right) ซึ่งค าบอกเล่าจากประสบการณ์ของแรงงานดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยเห็นว่า 
ปัจจัยการย้ายถิ่นของแรงงานกะเหรี่ยงแต่ละคนมีเงื่อนไขที่ต่างกันไปตามภูมิหลังประสบการณ์ท่ีตนพบเจอ 
อย่างในกรณีของแรงงานกะเหรี่ยงในงานศึกษานี้ การไม่ได้รับการยอมรับในฐานะความเป็นมนุษ ย์ 
ความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยทั้งทางกายทั้งใจ อาจเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดการย้ายถิ่น ซึ่งความไม่
มั่นคงทั้งกายและใจดังกล่าวล้วนเกิดจากการขาดแคลนทางเศรษฐกิจและความรุนแรงทางการเมือง ซึ่ง
นับเป็นความซับซ้อนของเบื้องหลังประสบการณ์ของแรงงาน ดังนั้นการแบ่งปัจจัยการย้ายถิ่นโดยการกล่าว
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ว่า เป็นเพราะปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางความรุนแรงทางการเมือง รวมถึงความต้องการแรงงานที่มาก
ขึ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นการกล่าวถึงเหตุปัจจัยการย้ายถิ่นอย่างหยาบและ
ละเลยเบื้องหลังประสบการณ์ของแรงงานไป 
 เหตุปัจจัยในการย้ายถิ่นเรื่องความไม่มั่นคงทางกายและความไม่ม่ันคงทางใจของแรงงานกะเหรี่ยง
ดังที่กล่าวไปข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นการเปิดพ้ืนที่ให้กับการรับรู้ถึงการด ารงอยู่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ใน
ฐานะภาพแทนประเทศไทย ที่มองว่าเป็นที่ที่ดีกว่าประเทศเมียนมา ดังจะเห็นได้จากค าบอกเล่าของ
แรงงานดังนี ้
 “พ่ีไม่อยู่แล้ว (พม่า) ถ้าไม่ดีเขาจะมากันท าไม ตรงนี้ท่านก็ช่วยนะ คนแถวนี้นับถือเยอะ เขามาศัย
บารมีได้ความสะดวกกลับไป เมื่อก่อนที่น้ามาเล่าให้ฟัง พ่ียังไม่เคยเห็นหน้าในหลวง รู้แต่ว่าเป็นใคร อย่าง
ไง” 

(มู้ต่านดาอู, สัมภาษณ์ วันที่ 11 ตุลาคม 2560) 
 “น้าตอนแกกลับบ้านมา แกก็ชอบเล่าเรื่องในหลวงให้ฟัง ท่านใจดี มีเมตตา เล่าเยอะ บอกว่ามา
อยู่ไทยแล้วดี เห็นใครๆมาเมืองไทยก็ดีหมด มาเมืองไทยยังไงก็ดีกว่า ถึงล าบากยังไงก็ไม่ล าบากเท่าที่บ้าน
หรอก” 

(เอเอลีน, สัมภาษณ์ วันที่ 11 ตุลาคม 2560) 
 ค าบอกเล่าข้างต้นของแรงงานกะเหรี่ยง สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของในหลวง
รัชกาลที่ 9ในฐานะผู้เป็นพ่ึงผู้ยึดเหนี่ยวทางใจ ที่ช่วยเติมเต็มความมั่นคงทางกายและใจให้กับชีวิตของตัว
แรงงานเองที่ภาวะการย้ายถิ่นมีนัยยะของการมีความคาดหวัง มีความต้องการในการมีชีวิตที่ดีกว่า (Life 
Enhancing) (Anderson, 2006) นอกจากจะเป็นการเคลื่อนย้ายถิ่นเพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่
ดีกว่าเพียงอย่างเดียว (Kwanchanok, 2016) 
 
เรื่องเล่าความเทิดทูนในหลวงรัชกาลที 9 ของแรงงานกะเหรี่ยงกับการจัดวางต าแหน่งแห่งที่ผ่าน
แนวคิดเรื่องความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรม 
 ตัวอย่างเรื่องเล่าความเทิดทูนในหลวงรัชกาลที่ 9 ของแรงงานกะเหรี่ยง ตลอดจนปฏิบัติการทาง
วัฒนธรรมในชีวิตประจ าวันต่างๆ ที่สัมพันธ์กับในหลวงรัชกาลที่ 9 
 “ตอนมาอยู่ไทยแรกๆที่กลับไปบ้านที่พม่านะ ตอนนั้นทหารมันยังคุมอยู่ ของอะไรจากเมืองไทย
เอาเข้าไปไม่ได้เลย มันปล้นหมด อย่างเงินนี่ต้องซ่อนไป รูปอะไรก็เอาไปไม่ได้ วันนั้นจ าได้เลย พี่เอาแบงก์ยี่ิ
สิบ(ไทย) ใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อลืมไว้ กลับถึงบ้านที่พม่านะ พอพ่อพ่ีเห็นพ่อก็เก็บเอาไปไว้บนหิ้งพระเลย ยัง
อยู่จนถึงทุกวันนี้ พ่อเขาเอาไว้ไหว้ เขารู้จักในหลวงทางวิทยุ ไม่เคยเห็นแต่ว่ารัก รู้สึกอบอุ่น เขาว่า พอตอน
กะเหรี่ยงหนีตายไปไทยก็ช่วยหมด” 

(เอเอลีน, สัมภาษณ์ วันที่ 11 ตุลาคม 2560) 
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 “รักในหลวง ไม่รักจะเอาไปบูชาบนหิ้งพระท าไม รู้สึกว่าในหลวงเขาช่วย ก็รู้ไม่ได้ช่วยแบบตรงๆ 
แต่ไม่รู้สิมันอุ่นใจ ท่านช่วยให้อยู่ในเมืองไทยได้ ตอนพ่ีขึ้นมาใหม่ๆนะ พ่ีจ าได้ว่าตอนที่จะเพ่ิงมานี่ แม่บอก
ว่า เวลาขึ้นไปโน่นอย่าบอกเขานะว่าเป็นพม่า ให้บอกว่าเป็นกะเหรี่ยง ท าไมอ่ะแม่ ? ในหลวงเขารักนะ
กะเหรี่ยงอะเขาไม่ใช่ไม่รักพม่า เขาสงสารกะเหรี่ยงมากกว่า” 

(มู้ต่านดาอู, สัมภาษณ์ วันที่ 11 ตุลาคม 2560) 
 ในขณะที่ มึงก๋า แรงงานกะเหรี่ยงเพศหญิง อายุ 35ปี มีอาชีพเป็นแม่บ้านในร้านขายเสื้อผ้า มา
จากเมืองพะอาน และสามีของมึงก๋า อายุ 40ปี ผู้ท างานร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ทั้งคู่อาศัยอยู่ที่ประเทศมา
นานกว่า 10 ปี และมีการสะสมภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมถึงสะสมเหรียญที่
ระลึกต่างๆที่เก่ียวข้องกับในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมึงก๋าให้เหตุผลที่เก็บสะสมว่า 
 “ชอบเก็บ เคารพท่าน มาอาศัยอยู่บ้านเมืองเขา มาพ่ึงบารมี เขาให้ที่อยู่ที่กินก็ต้องรัก ต้องเคารพ 
รักเหมือนคนไทยเลย ยิ่งแฟนพ่ีนะ ชอบเก็บมีอะไรที่เป็นในหลวงนะ เก็บหมด นี่พ่ีมาอยู่นี่ พี่สร้างบ้านที่
พม่าได้เลย บ้านที่พม่าพ่ีก็มีรูปท่าน เอาไปติด” 

(มึงก๋า, สัมภาษณ์ วันที่ 9 ตุลาคม 2560) 
 เช่นเดียวกันกับ ซอหน่ายวินแรงงานกะเหรี่ยงเพศชาย อายุ 42 มาจากเมือง เกร๊าะกาเรก 
(Kawkariek)อยู่เมืองไทยมากกว่า 20 ปี ท างานอยู่ร้านกลึงเหล็ก เล่าเรื่องประสบการณ์ของตนที่สัมพันธ์
กับในหลวงรัชกาลที่ 9 
 “ก็เคารพท่านนะ ตอนนี้ที่บ้านก็มีรูปในหลวงตอนที่เป็นพระอยู่ มีรูปนี้เพราะว่าตอนที่เข้ามาไทย
ตอนแรก เข้ามาทางแม่สอดตอนนี้บวชเป็นเณรเข้ามาพอเป็นเณรก็เข้ามาง่าย มาอยู่วัดแถวแม่สอดตั้งนาน 
เห็นท่านเป็นตัวอย่าง” 

(ซอหน่ายวิน, สัมภาษณ์ วันที่ 5 ตุลาคม 2560) 
 การเล่าเรื่องความเทิดทูนในหลวงรัชกาลที่ 9 และวิถีปฏิบัติที่สัมพันธ์กับในหลวงรัชกาลที่ 9 
ดังกล่าว จะถูกน ามาอภิปรายด้วยแนวคิดความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรม ดังนี้ เนื่องด้วยอิทธิพลอันทรง
พลังของกระบวนการโลกาภิวัตน์ ท าให้เส้นแบ่งเขตแดนรัฐชาติถูกท าให้พร่าเลือน ปรากฏการณ์ของการ
ย้ายถิ่นข้ามพรมแดนระหว่างรัฐชาติ ตลอดจนการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจการค้าน ามาซึ่งการเปิดเสรีทาง
วัฒนธรรม ปรากฏการณ์ดังกล่าวท าให้เห็นว่า การเป็นชนชาติใดไม่ได้จ ากัดเพียงแต่ว่าต้องอยู่ในอาณา
บริเวณของรัฐชาตินั้น เช่น การย้ายถิ่นของคนไทยในอเมริกาจนเกิดเป็น ชุมชนข้ามพรมแดน 
(Translocality) (ยศ สันตสมบัติ, 2551) กล่าวคือ การเป็นคนไทยไม่ได้จ ากัดขอบเขตอยู่แค่ในประเทศ
ไทย หากแต่ยังแทรกตัวอยู่ทั้งในอเมริการวมถึงที่ต่างๆ ทั่วโลก เกิดเป็นการผสมผสานของอัตลักษณ์ของ
ผู้คนที่มีความหลากเลื่อนซับซ้อน ดังนั้นกรอบคิดเรื่องความเป็นพลเมืองแบบเก่า ที่มีฐานคิดบนพ้ืนที่ของ
ความเป็นรัฐชาติที่อาจใช้ได้ผลในช่วงยุคอาณานิคม จึงน ามาซึ่งปัญหาของการกีดกันแบ่งแยก ความเป็นเรา 
กับ ความเป็นอื่น ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาพ้ืนฐานในความขัดแย้งระหว่างรัฐชาติที่มีคนกลุ่มหลักในสังคมและชน
กลุ่มน้อยสังคม เนื่องจากการนิยามความเป็นพลเมืองถูกผูกโยงกับระบอบประชาธิปไตยที่เหมารวมความ
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เป็นพลเมืองมีลักษณะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและการได้รับสิทธิในสถานะความเป็นพลเมืองในแบบแผน
เดียวกัน (ยศ สันตสมบัติ, 2551) ซึ่งในกรณีของรัฐไทย การมีลักษณะการเหมารวมความเป็นพลเมืองใน
แบบเดียวนั้นรวมกับการที่รัฐไทยมีวิธีการสร้างอุดมการณ์รัฐชาติ โดยใช้วิธีคิดของความเป็นชาติพันธุ์
แบ่งแยกความเป็นไทย ท าให้มีฐานของความคิดเรื่องการมองคนด้วยการจัดแบ่งช่วงชั้นทางสังคม และเกิด
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างกลุ่มต่างๆในสังคม 
 การมาของโลกาภิวัตน์จึงท าให้เกิดการตีความความเป็นพลเมืองในรูปแบบใหม่ ในความหมายของ 
การเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรม (Cultural Citizenship) ซึ่งแนวคิดนี้ถูกพูดถึงและพัฒนาขึ้นในช่วง
ทศวรรษที่  1980s ในสังคมอเมริกัน  เป็นประเด็นถกเถียงส าคัญ ในเรื่อง สั งคมพหุวัฒนธรรม 
(Multicultural Society) ซึ่งให้ความส าคัญและตระหนักถึงการด ารงอยู่ของผู้คนที่มีความหลากหลายทาง
เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สีผิว เพศ ที่มากไปกว่าการแบ่งแยกสิ่งต่างๆให้อยู่ในความสัมพันธ์แบบคู่ตรงข้าม 
 ความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรมถูกนิยามความหมายโดยนักวิชาการ เช่น Renato Rosaldo 
(1977) ว่า การมีสิทธิ์ที่จะแตกต่างทั้งในด้านเชื้อชาติ สีผิว หรือภาษา จากคนกลุ่มใหญ่ในสังคม ซึ่งการเป็น
พลเมืองทางวัฒนธรรมจึงหมายถึง การเมืองของการให้สิทธิ (Politics of inclusion) (ยศ สันตสมบัติ, 
2551: 115) ที่เน้นการมีส่วนร่วมในกระบวนการของระบอบประชาธิปไตย อันครอบคลุมไปถึงการมีสิทธิ
ทางกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ และการได้รับการยอมรับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการเป็นพลเมือง
ทางวัฒนธรรมคือการเรียกร้องสิทธิ์ในการด ารงอยู่อย่างเสมอภาคของคนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย ให้เท่าเทียมกัน
กับคนกลุ่มใหญ่ในสังคม ซึ่งวางอยู่ในบริบทความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งมุมมองของ Rosaldo เป็น
มุมมองที่จ ากัดการมองในส่วนของผู้คนอย่างเดียว Aihwa Ong (1996) จึงนิยามความเป็นพลเมืองทาง
วัฒนธรรมในความหมายที่ขยายมิติความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรมของ Rosaldo ไปคือ ความเป็น
พลเมืองทางวัฒนธรรมไม่ได้ถูกสร้างโดยตัวประชาชนเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นปฏิบัติการทางวัฒนธรรมที่
มีการต่อรองและแย่งชิงการสร้างความหมายของความเป็นพลเมืองและสิทธิในระบอบประชาธิปไตย ซึ่ง
เป็นกระบวนการเชิงสัมพัทธ์ที่เกิดจากการปฏฺิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับรัฐ 
 ในงานศึกษาเกี่ยวกับความเป็น พลเมืองทางวัฒนธรรม ตามความหมายของ Aihwa Ong (1996) 
ปรากฎงานศึกษาของอานันท์ และชัยพงษ์ (2557) เรื่อง แรงงานข้ามชาติ อัตลักษณ์และสิทธิความเป็น
พลเมือง เป็นการพยายามอธิบายเรื่องความเป็นพลเมืองให้ครอบคลุมในหลายๆมิติ ในลักษณะการพลเมือง
ที่มีความยืดหยุ่น (Flexible Citizenship) (Ong, 1999) ได้แก่ ความเป็นพลเมืองทางเศรษฐกิจ ความเป็น
พลเมืองทางการศึกษา และความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรม มากกว่าการมองความเป็นพลเมืองแบบ
เชิงเดี่ยวที่จ ากัดความอยู่ในอาณาบริเวณของความเป็นสมาชิกของรัฐ โดยอธิบายผ่านกรณีศึกษาแรงงาน
ข้ามชาติชาวไทใหญ่ที่มีสถานะเป็นบุคคลไร้รัฐ เป็นแรงงานระดับล่าง และมักตกอยู่ในสภาพเหมือนคนไร้
ตัวตน ที่นอกจากจะเป็นเพียงทรัพยากรทางเศรษฐกิจในตลาดแรงงานในไทยแล้ว แรงงานเหล่านี้ยังมี
อ านาจกระท าการต่อรองความเป็นเมืองของตนเองผ่านการใช้พ้ืนที่ทางวัฒนธรรม โดยอาศัยจารีต 
ประเพณีของความเป็นไทใหญ่แบบดั้งเดิม เช่น การบวชในงานปอยส่างลอง และวัฒนธรรมที่สร้างใหม่หรือ
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ประดิษฐ์ใหม่ ต่อรองเพ่ือให้ตนมีพ้ืนที่และขยับใกล้ชิดความเป็นไทยมากข้ึน นอกจากนี้ยังมีลีลาชีวิตอ่ืนๆใน
ปฏิบัติการระดับชีวิตประจ าวันที่ส าคัญคือ การผูกโยงตนเองกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่เป็นความเชื่อ
ร่วมกันของคนไทใหญ่และคนไทย เพ่ือแสดงให้เห็นว่าแรงงานข้ามชาติชาวไทยใหญ่ก็มีความจงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์ไทย ซึ่งปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้ท าให้พวกเขากลายเป็นพลเมืองไทยทางวัฒนธรรมโดยไม่
จ าเป็นต้องยึดติดอยู่กับความเป็นพลเมืองทางกฎหมายและการเมืองเท่านั้น นอกจากนี้งานศึกษานี้ยัง
ครอบคลุมไปถึงสภาวะคาบลูกคาบดอกของแรงงานไทใหญ่รุ่นที่ 2 ที่มีลักษณะเป็นพลเมืองพันทาง ที่แม้จะ
เป็นพลเมืองทางวัฒนธรรมไทย พลเมืองทางเศรษฐกิจและพลเมืองทางการศึกษา แต่สภาวะไร้รัฐและไม่ได้
รับการรับรองความเป็นพลเมืองทางกฎหมายจากรัฐบ้านเกิดก็ยังมีความส าคัญอย่างยิ่งในการเป็นพลเมือง
ที่ก้าวข้ามข้อจ ากัดต่างๆในการใช้ชีวิต ซึ่งจุดนี้กระทบต่อการสร้างความเท่าเทียมและการพัฒนาศักยภาพ
ของความเป็นพลเมืองในสังคมไทยให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
 ซึ่งในงานของอานันท์และชัยพงษ์  มีความร่วมกันกับงานของ Aihwa Ong (1996) เรื่อง 
“Cultural Citizenship as Subject-Making: Immigrants Negotiate Racial and Cultural 
Boundaries in the United States” ตรงที่ผู้ย้ายถิ่นหรือแรงงาน มีความสามารถกระท าการในการ
ต่อรอง เพื่อสร้างพ้ืนที่หรือยืนยันการมีตัวตนของตนเองในโครงสร้างสังคมที่ตนเองไม่ใช่คนกลุ่มใหญ่ หรือที่ 
Ong เรียกว่า Subject-Making แต่ทั้งนี้งานของ Ong กล่าวต่อไปถึงภาวะทวิลักษณ์ (Dualism) ของการ
เป็นพลเมืองทางวัฒนธรรมในฐานะที่เป็นกระบวนการ ซึ่งนอกจากตัวผู้ย้ายถิ่นจะเป็นผู้กระท าการแล้ว ผู้
ย้ายถิ่นยังเป็นสิ่งที่ Ong เรียกว่า Being-made คือการถูกสร้างให้เป็นไปตามโครงสร้างและเงื่อนไขใน
กระบวนการความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างรัฐชาติและการข้ามชาติ การเป็นพลเมืองของ Ong ขึ้นอยู่กับ
การที่คนคนนั้นสังกัดตนเองอยู่ในสถาบันใดของสังคม และ มีต าแหน่งแห่งที่ใดในระบบเศรษฐกิจโลก 
 ซึ่งงานศึกษาต่างๆต่อไปนี้กระบวนการต่อรองความเป็นพลเมืองของกลุ่มบุคคลวัฒนธรรมย่อยใน
บริบทการเป็นพลเมืองในรัฐชาติใดรัฐชาติหนึ่ง อย่างงานของ อานันท์และชัยพงษ์ (2557) เป็นการใช้ 
อัตลักษณ์ของวัฒนธรรมไทใหญ่ ต่อรองและสร้างพ้ืนที่ในบริเวณรัฐไทย งานของ Ong (1996) พูดถึงใน
บริบทรัฐชาติอเมริกา งานของ Beth mill (2013) Sirijit (2013) และ Mukdawan (2013) ก็อ้างอิงความ
เป็นพลเมืองในบริบทรัฐไทย ซึ่งงานดังที่กล่าวว่า แสดงให้เห็นทั้งการมีอ านาจกระท าการของกลุ่มคนที่ถูก
ศึกษาในโครงสร้างของสังคมที่พวกเขาสังกัด ในขณะเดียวกันก็เห็นกระบวนการหรือกลไก ของรัฐนั้นๆที่
กระท าต่อกลุ่มคนเหล่านี้ 
 แนวคิดความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรม จะถูกน ามาใช้ในการอภิปรายแรงงานกะเหรี่ยงสัญชาติ
เมียนมา ในความหมายของ Ong (1996) โดยบทความนี้พยายามมองหาความเป็นไปได้ของการศึกษา
ความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรมที่ก้าวไปไกลกว่าบริบทความเป็นรัฐชาติ ในลักษณะของการเป็นพลเมือง
ในพ้ืนที่ตัดข้ามพรมแดน ซึ่งกระบวนการการต่อรองความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรมผ่านการเล่าเรื่อง
ความเทิดทูนของในหลวงรัชกาลที่ 9 จะถูกพิจารณาในฐานะเป็นเครื่องมือหรือปฏิบัติการทางวัฒนธรรม
ของแรงงานกะเหรี่ยงที่ใช้ต่อรองกับทั้งรัฐไทยและรัฐเมียนมา ซึ่งการมองแรงงานกะเหรี่ยงในลักษณะของ
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การข้ามไปมาระหว่างรัฐ อาจท าให้เห็นภาวะของความอิหลักอิเหลื่อของความเป็นกะเหรี่ยง และน ามา
อภิปรายการจัดวางต าแหน่งแห่งที่ของแรงงานกะเหรี่ยงท่ามกลางความเป็นพม่าและเป็นไทย โดยการ
ต่อรองความเป็นพลเมืองของแรงงานกะเหรี่ยง ในฐานะกระบวนการ ซึ่งแรงงานกะเหรี่ยงเป็น ทั้ง 
Subject-making หรือผู้กระท าการ และถูกกระท าการ Being-made จากโครงสร้างของรัฐชาติ (และการ
ข้ามรัฐชาติ) 
 และจากเรื่องเล่าของแรงงานกะเหรี่ยงในข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่แรงงานกะเหรี่ยง
ใช้เรื่องเล่าหรือปฏิบัติการทางวัฒนธรรมในชีวิตประจ าวันต่างๆที่สัมพันธ์กับในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็น
เครื่องมือเพ่ืออิงแอบกับความเป็นไทย แต่ไม่เป็นไทย และใช้การเล่าเรื่องในหลวง เพ่ือจะบอกถึงสถานะ
ของความเป็นกะเหรี่ยงที่ไม่ใช่พม่า ซึ่งดูได้จากค าบอกเล่าของมู้ต่านดาอูในข้างต้น ที่กล่าวถึง ความเชื่อ
ของแม่ที่พม่าของเธอว่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 สงสารกะเหรี่ยงมากกว่าพม่า ไม่ใช่ไม่รักพม่าแต่สงสาร
กะเหรี่ยงมากกว่า เมื่อไปเมืองไทยแล้วใครถามก็อย่าบอกว่าเป็นพม่า แต่ให้บอกว่าเป็นกะเหรี่ยง เป็นต้น 
 
บทสรุป 
 บทความนี้เป็นการเสนอค าอธิบายที่ได้จากการทบทวนเอกสารและข้อมูลจากพ้ืนที่สนามวิจัยใน
บางส่วน เพ่ืออภิปรายการจัดวางต าแหน่งแห่งที่ของแรงงานกะเหรี่ยง ผ่านการเล่าเรื่องความรักความ
เทิดทูนในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมถึงวิถีปฏิบัติของแรงงานที่มีความสัมพันธ์กับในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งส านึก
เรื่องการมีกษัตริย์ของกะเหรี่ยงมีความไม่ต่อเนื่อง ครั้งหนึ่งในบริบทรัฐโบราณกะเหรี่ยงเคยมีเจ้าผู้ครอง
อาณาจักรเป็นประมุข แต่ต่อมาเมื่อถึงบริบทรัฐชาติสมัยใหม่ การขีดเส้นพรมแดนท าให้เกิดการแบ่ง
กะเหรี่ยงให้อยู่ในประเทศเมียนมาและไทย ซึ่งการสร้างส านึกหรือการพัฒนาอัตลักษณ์กะเหรี่ยงมีความ
แตกต่างกันออกไป โดยกะเหรี่ยงผู้อาศัยอยู่บริเวณประเทศพม่า มีการสร้างส านึกเรื่องความต้องการมี
ดินแดนการสร้างชาติของตนเอง ซึ่งไม่ได้ผูกติดอยู่กับเรื่องการมีกษัตริย์ หากแต่จากข้อมูลในพ้ืนที่วิจัย
พบว่า แรงงานกะเหรี่ยงผู้มาท างานในประเทศไทยมีความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งในบทความ
นี้ ผู้วิจัยพยายามอธิบายการมีส านึกเรื่องความจงรักภักดีด้วยการเริ่มอธิบายจากความเชื่อจากต านานของ
ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่เล่าต่อกันมาและมักลงท้ายต านานนั้นๆ ด้วยความคาดหวังในการรอคอยการมาถึงของ
บุคคลที่จะมาช่วยให้กะเหรี่ยงหลุดพ้นจากการถูกกดขี่ และพบความสุขสงบในชีวิต ซึ่งนอกจากความเชื่อ
จากต านานดังกล่าว ดินแดนกอทูเลที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นดินแดนแห่งแรกที่กะเหรี่ยงสร้างภายหลังการมาถึง
เป็นชนชาติแรกในดินแดนพม่าในปัจจุบัน และต่อมาได้กลายเป็นชื่อดินแดนที่กองก าลังกะเหรี่ยงพยายาม
จะจัดตั้งนั้น ผู้วิจัยเห็นว่ามีความสัมพันธ์กัน และเชื่อมโยงกับความรักความเทิดทูนที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 
9 ซึ่งบทบาทของพระองค์เป็นภาพแทนของเมืองไทยที่ดีกว่า สุขสงบกว่า ซึ่งใกล้เคียงกับบุคคลในความเชื่อ
จากต านานของกะเหรี่ยง และในหลวงเป็นผู้มีเมตตาให้ความช่วยเหลือ เป็นสัญลักษณ์ในการช่วยต่อเติม
ความมั่นคงทางกายและทางใจให้แก่แรงงานกะเหรี่ยง ที่ต้องเผชิญกับปัจจัยทางการเมืองภายในประเทศ
เมียนมา ความขาดแคลนทางด้านเศรษฐกิจ รวมถึงการไม่ได้รับการยอมรับในความเป็นมนุษย์ที่ไม่ได้มี
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สถานะทางชาติพันธุ์ที่เท่าเทียมกับพม่า ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่การเป็นพลเมืองพึงได้รับ นอกจากนี้
บทความนี้พยายามอธิบายการต่อรองความเป็นพลเมืองในนิยามใหม่ที่มากกว่าการเป็นพลเมืองทาง
กฎหมาย นั่นก็คือความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรม ซึ่งใช้เป็นแนวคิดในการอภิปรายการจัดวางต าแหน่ง
แห่งที่ของแรงงานกะเหรี่ยงโดยใช้เรื่องเล่าที่สัมพันธ์กับในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นเครื่องมือการต่อรองสถานะ
ความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรมและการต่อรองความมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกับชาติพันธุ์
อ่ืนๆ ทั้งความเป็นพม่าและความเป็นไทย โดยที่แรงงานยังต้องการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ความเป็น
กะเหรี่ยง 
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อนุภาคของวรรณกรรมพุทธท านายในบริบทสังคมไทย 
Motifs of Buddha’s Prediction Literature in Thai Society  

 
ตุลาภรณ์ แสนปรน1 ปฐม หงษ์สุวรรณ2 

 
บทคัดย่อ 

 บทความนี้มุ่งศึกษาอนุภาคของวรรณกรรมท านายตลอดจนศึกษาวรรณกรรมท านายที่มีอิทธิพล
ต่อสังคมไทยผลการศึกษาพบว่า วรรณกรรมท านายในบริบท เป็นวรรณกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงปลายพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๕ กึ่งพุทธกาล มีต้นเค้ามากจากเรื่องมหาสุบินชาดกในพระไตรปิฎกเล่มที่๒๗ข้อที่๗๗ซึ่งเป็น
เรื่องพุทธพยากรณ์เป็นวรรณกรรมที่มีการผูกเรื่องขึ้นมาเพ่ือสอดคล้องกับคติความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องอายุ
พระพุทธศาสนา และเป็นวรรณกรรมที่ทีเนื้อหาแทรกอยู่ในวรรณกรรมท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้อ่าน
ตระหนักถึงภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะคนขาดศีลธรรมเรื่องราวของวรรณกรรมท านายที่ไ ด้กล่าวถึง
มากที่สุดคือเป็นค าพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าหรือ พระอินทร์ อายุของพระพุทธศาสนาและการปรากฏ
ของพระศรีอริยเมตไตรยในอนาคต 
 การศึกษาอนุภาควรรณกรรมพุทธท านายในบริบทสังคมไทย มีอนุภาคที่น่าสนใจ กล่าวคือ 
อนุภาคเกี่ยวกับผู้ท านาย อนุภาคเกี่ยวกับการเกิดกลียุคอนุภาคเกี่ยวกับการปรากฏตัวของผู้ช่วยเหลือ 
อนุภาคเก่ียวกับการป้องกันและหาทางรอด อนุภาคเก่ียวกับโลกของพระศรีอาริยเมตไตรย 
  
ค าส าคัญ: อนุภาค วรรณกรรมพุทธท านาย บริบทสังคมไทย 

 
Abstract 

 This article aimed at studying the motifs of Buddha’s Prediction Literature 
including the influence of prediction literature on Thai society. The finding found that the 
prediction literature was a literature written in the late Buddhist Century 25th originated 
from Mahasubin in Tripitaka volume 27, item 77 which was the title of Buddha’s 
Prediction. It was a literature plotting for supporting the belief on the age of Buddha and 
its content was inserted in the local literatures. The purpose of these local literatures 
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were supposed to warn the readers to realize the danger might be occurred in the future 
because of moral deficiency. The most cited story of prediction literature belonged to 
Buddha’s, Indra, Buddha Ages, and the presence of Metteyya in the future.  
 The study of motifs in Buddha prediction literature in Thai society context had 
the interesting motifs that were the motifs of predictor, Dark Age, helper, protection and 
survival, and Metteyya’s world.  
  
Keywords: Motifs, Buddha’s Prediction Literature, Thai Society Context 
 
บทน า 
 “วรรณกรรมพุทธท านาย” เป็นวรรณกรรมพุทธศาสนา แนวคิดเรื่องการท านายเหตุการณ์ใน
อนาคตเป็นแนวคิดพ้ืนฐานของมนุษยชาติเนื่องจากมีค าท านายเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตของโลก
ปรากฏอยู่ในความเชื่อของชนทุกเผ่าพันธุ์และศาสนิกชนทุกศาสนามีความเชื่อเรื่องการอวสานของมนุษย์
ว่าเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงหลังจากศีลธรรมและความดีต่างๆเสื่อมลงเพราะมนุษย์มีกิเลสตัณหามี
ความหลงผิดละเลยการท าความดีค าพยากรณ์ของแต่ละศาสนาก็มีความแตกต่างกันไปบ้างในด้าน
เหตุการณ์และรายละเอียดแต่สิ่งที่เหมือนกันคือการกล่าวถึงความประพฤติผิดท านองคลองธรรมของคน
ทั่วไปซึ่งเป็นสาเหตุให้โลกต้องพบกับความพินาศและยังแสดงให้เห็นถึงความเชื่อที่คล้ายกันคือโลกจะถึง
กาลอวสานหรือการสิ้นสุดของโลก 
 นักวิชาการชาวตะวันตกอย่าง Hansen (2008: 58) กล่าวถึง วรรณกรรมท านาย ว่าเป็นงานที่มี
เนื้อหากล่าวถึงกลียุค สภาพสังคมที่ไร้ระเบียบ ธรรมชาติที่วิปริตแปรปรวน และการปรากฏกายของผู้มีบุญ 
หรือ พระบาทธรรมิก ผู้ที่จะมาช่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขและสร้างสังคมใหม่ในอุดมคติขึ้น จากบทความ
เรื่อง วรรณกรรมท านายในกัมพูชา ของ ชาญชัย คงเพียรธรรม (๒๕๕๗ : ๔๗-๗๔) ได้กล่าวถึงวรรณกรรม
ในกลุ่มนี้ เช่น คัมภีร์พระพุทธท านาย คัมภีร์เกี่ยวกับพระบาทธรรมิก คัมภีร์อินทท านาย คัมภีร์ปุถุชน 
คัมภีร์พารศุกร์ และคัมภีร์มกุฎแก้ว เป็นต้น 
 พุทธสุภาษิตในคัมภีร์พระไตรปิฎกเล่มที่๒๗ข้อ๗๗เรื่องมหาสุบินชาดก พุทธท านาย (ท านายปัต
เถวน) หรือพุทธท านายความฝันของพระเจ้าปเสนทิโกศล มีเนื้อหากล่าวถึงในสมัยพุทธกาลพระเจ้าปเสนทิ
โกศลได้ทรงสุบินนิมิตฝันประหลาด๑๖ประการทรงเกรงว่าอันตรายจะเกิดกับพระองค์จึงทรงให้พราหมณ์
ปุโรหิตท านายซึ่งพราหมณ์ปุโรหิตแนะน าให้ฆ่าสัตว์บูชายัญสะเดาะเคราะห์ส่วนพระนางมัลลิกาเทวีมเหสี
ได้แนะน าให้ไปทูลถามพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าได้ทรงพุทธฎีกาท านายว่าผลของพระสุบินนิมิตจะไม่
เกิดแก่พระเจ้าปเสนทิโกศลแต่จะเกิดขึ้นกับโลกในอนาคตกาล 
 อนึ่ง อุษณีย์ธงไชย (๒๕๔๐ : ๑๓๕) กล่าวถึงพุทธท านายว่าการที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปยังดินแดน
ต่างๆและท านายว่าในอนาคตผู้ที่จะมาตั้งเมืองอยู่ในดินแดนนั้นจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นจักรพรรดิราชและพุทธ
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ศาสนาจะมีความเจริญรุ่งเรืองมากในเมืองนั้นการเสด็จของพระพุทธเจ้าไปยังเมืองต่างๆนั้นมีความหมายว่า
เมืองต่างๆเหล่านั้นเป็นเมืองที่มีความใกล้ชิดกันอยู่ในโลกเดียวกันคือโลกพุทธศาสนาของพระสมณโคดม
นั่นเองและพุทธท านายยังเป็นสัญลักษณ์ท่ีส าคัญท่ีแสดงความชอบธรรมในการตั้งเมืองต่างๆและสร้างความ
ศักดิ์สิทธิ์ให้กับสิ่งที่เป็นสิ่งเคารพทางศาสนา 
 นอกจากนี้วิลักษณ์ศรีป่าซาง (๒๕๔๑  : ๖๕ ) ได้อธิบายว่า พุทธท านายว่าเป็นเรื่องราวที่
พระพุทธเจ้าทรงกล่าวพยากรณ์ไว้ว่าจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคตเรื่องราวตามพุทธท านายนั้น
เกิดขึ้นหลังพุทธปรินิพพานแล้วและต้องเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่ได้มีการประทานเส้นพระเกศาและที่บรรจุ
เส้นพระเกศาหรือที่ไว้รอยพระพุทธบาทประจักษ์พยานที่เกิดขึ้นดั่งค าท านายถือเป็นการสถาปนาความเชื่อ
ความศรัทธาต่อสถานท่ีแห่งนั้น 
 เรื่องราวของวรรณกรรมท านายที่ได้กล่าวถึงมากที่สุดคือเป็นค าพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าหรือ 
พระอินทร์ อายุของพระพุทธศาสนาและการปรากฏของพระศรีอริยเมตไตรยในอนาคตบทความวิจัยนี้มุ่ง
ศึกษาอนุภาคของวรรณกรรมพุทธท านายที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย 
    
ที่มาของเนื้อหาที่ปรากฏในวรรณกรรมท านาย 
 ที่มาของเนื้อหาที่น ามาประกอบสร้างเป็นวรรณกรรมท านายนั้น สามารถแบ่งได้เป็น ๓ กลุ่ม
ใหญ่ๆ กล่าวคือ  
 ๑) วรรณกรรมพุทธท านายที่มีต้นเค้ามาจากคัมภีร์พระไตรปิฎก เรื่อง มหาสุบินชาดกข้อความใน
พระไตรปิฎกภาษาบาลีส่วนใหญ่ตรงกับมหาสุบินชาดกภาษาไทยฉบับของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
(๒๕๓๙: ๓๒) ความว่า 
    ๗. มหาสุปินชาดก (๗๗) 
    ว่าด้วยมหาสุบิน 
 (พระเจ้าพรหมทัตตรัสเล่าพระสุบินให้ดาบสโพธิสัตว์ฟังตามท่ีได้ทรงสุบินว่า) 
   (๗๗)  พญาโคอุสภะหมู่ไม้แม่โคโคผู้ 
    ม้าถาดทองค าสุนัขจิ้งจอกหม้อน้ า 
    สระโบกขรณีข้าวไม่สุกแก่นจันทน์ 
    น้ าเต้าจมน้ าหินลอยน้ ากบกลืนกินงูเห่า 
    หงส์ทองทั้งหลายแวดล้อมกา 
    เสือเหลืองกลัวแพะ 
    ความฝันเป็นไปโดยวิปริต 
    แต่ความฝันนั้นยังไม่เป็นจริงในยุคนี้ 
    มหาสุปินชาดกท่ี๗จบ 
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 อนึ่ง เนื้อหาของมหาสุบินชาดก เต็มไปด้วยการตีความอุปมาอุปไมย ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ าเป็นศิลปะ
อย่างหนึ่ง แต่มีความหมายไปอีกอย่างหนึ่ง พร้อมทั้งตีความไปสู่ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
อย่างน่าสนใจ  
 ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาเช่นมหาสุบินชาดกที่มีเนื้อหาเป็นค าท านายผู้วิจัยคาดว่าน่าจะมี
อิทธิพลต่อวรรณกรรมในยุคหลังดังจะเห็นว่าได้มีการเขียนวรรณกรรมคล้ายพุทธท านายจ านวนมากโดยมุ่ง
ท านายโลกและชีวิตของมนุษย์เช่น “ความฝันของพระเจ้าปัตถเวน” เป็นการน าเนื้อความพุทธท านายมา
แต่งเป็นร้อยกรองโดยเนื้อหาโดยรวมเป็นไปตามเค้าเดิมในพระไตรปิฎกแต่การตีความนั้นเป็นไปตาม
สถานการณ์ของบ้านเมืองในยุคนั้นๆ (ตุลาภรณ์ แสนปรน, ๒๕๕๐ : ๘) 
 ๒) วรรณกรรมพุทธท านายที่มีเนื้อหาเป็นการผูกเรื่องขึ้นมาเพ่ือให้สอดคล้องกับคติความเชื่อ
เกี่ยวกับเรื่องอายุพระพุทธศาสนาวรรณกรรมท านายบางเรื่องไม่ได้กล่าวถึงการเสด็จมาของพระพุทธเจ้า
วรรณกรรมท านายเหล่านี้ส่วนมากจะเป็นวรรณกรรมท้องถิ่นที่มีการผูกเรื่องขึ้นมาเพ่ือให้สอดคล้องกับคติ
ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องอายุพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าโคตมะว่าจะตั้งอยู่ได้ ๕,๐๐๐ปีโดยแต่ละ
๑,๐๐๐ปีบ้านเมืองจะเกิดความเสื่อมถอยด้านต่างๆเมื่อครบ๕,๐๐๐ปีพระพุทธศาสนาจะสูญสิ้นไปแล้ว
บ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งในสมัยพระพุทธเจ้าศรีอริยเมตไตรยแต่เมื่อใดที่บ้านเมืองเสื่อมถอยระดับ
หนึ่งแล้วจะปรากฏ “ตนบุญ” หรือ “ผู้มีบุญ” และ “พระญาธัมมิกราช” หรือ “พระยาจักรพรรดิราช”มา
เกิดเพ่ือช่วยเหลือผู้ที่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากท าให้เกิดแนวความคิดเรื่อง  
“ตนบุญ” และ “พระญาธัมมิกราช” มาโปรดชาวบ้านชาวเมืองในลักษณะต่างๆเช่น ต านานท้าวทังสี่ 
ต านานพระญาธัมม์ทานแตงสี่ลูก ของล้านนา 
 นอกจากนี้ วรรณกรรมท านายบางเรื่อง เช่น สังฮอมธาตุ ของอีสาน กล่าวถึง เทวดาเข้าเฝ้า
พระพุทธเจ้าและทูลถามเรื่องพระพุทธศาสนาในอนาคต พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อพุทธศาสนาล่วงไป๕๐๐ปี
ภิกษุณีจะหมดไปพุทธศาสนาล่วงไป๑,๐๐๐ปีพระอรหันต์จะหมดไปพุทธศาสนาล่วงไป๒,๐๐๐ปีจะหา
บุคคลทรงจ าพระไตรปิฎกไม่ได้พุทธศาสนาล่วงไป๓ ,๐๐๐ปีจะหาภิกษุท าสังฆกรรมอุโบสถไม่ได้
พระพุทธศาสนาล่วงไปได้๕,๐๐๐ปีจะหานักบวชผู้ทรงไตรจีวรไม่ได้ภายหลังหมดสิ้นพระสงฆ์แล้วพระอัฐิ
ธาตุของพระพุทธเจ้าจะเสด็จออกมาจากที่ต่างๆมาประชุมกันณรัตนบัลลังก์ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์มีพระอินทร์
พระพรหมยมครุฑมนุษย์กุมภัณฑ์คนธรรพ์ยักษ์เทวดาเข้าเฝ้าพระพุทธปฏิมาแสดงธรรม๗วันในวันที่๗ พระ
พุทธปฏิมาบังเกิดเป็นไฟลุกไหม้เรียกว่าธาตุนิพพานซึ่งถือว่าหมดสิ้นพุทธศาสนา 
 ๓) วรรณกรรมพุทธท านายที่มีเนื้อหาแทรกอยู่ในวรรณกรรมท้องถิ่นเช่น วรรณกรรมเรื่องพระเจ้า
ห้าพระองค์ หรืออาจจะเรียกชื่อเต็มว่า  “พระพุทธเจ้าห้าพระองค์”  เป็นวรรณกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
พระพุทธศาสนาสะท้อนให้เห็นความเชื่อในเรื่องพระพุทธเจ้าว่า  มีพระพุทธเจ้าทั้งในอดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต รวมทั้งสิ้นห้าพระองค์ที่ได้ตรัสรู้มาแล้วได้แก่  พระกุกกสันโธ  พระโคนาดม  พระกัสสโป  พระศรี
ศากยมุนีโคดม  และองค์ท่ีมาตรัสรู้ในอนาคตคือพระศรีอาริยเมตไตร 
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วรรณกรรมท านาย : ว่าด้วยการศึกษาอนุภาค 
 อนุภาค (Motif) หมายถึง องค์ประกอบเล็กๆ ที่มีลักษณะเด่นเป็นพิเศษซึ่งท าให้เกิดการจดจ าและ
เล่าสืบทอดต่อๆ กันมาองค์ประกอบที่จัดเป็นอนุภาคมี ๓ ประเภท3 คือตัวละคร วัตถุสิ่งของ และ
เหตุการณ์หรือพฤติกรรม งานวิจัยที่เป็นแนวทางการศึกษาอนุภาคท่ีส าคัญได้แก่ ผลงานของสติธ ธอมป์สัน 
(Stith Thompson) ซึ่งได้รวบรวมนิทานจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกมาจ าแนกอนุภาคและจัดหมวดหมู่ และ
จัดพิมพ์หนังสือชุด ดัชนีอนุภาคนิทานพ้ืนบ้าน (Motif-Index of Folk Literature) นับเป็นหนังสือที่มี
ประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาอนุภาคในนิทานพื้นบ้าน 
 จากการศึกษาเบื้องต้น พบว่าวรรณกรรมพุทธท านายในบริบทสังคมไทย มีอนุภาคที่น่าสนใจ ซึ่ง
ผู้วิจัยสรุปได้เป็นประเด็นดังต่อไปนี้ ๑) อนุภาคเกี่ยวกับผู้ท านาย๒) อนุภาคเกี่ยวกับการเกิดกลียุค๓) 
อนุภาคเกี่ยวกับการปรากฏตัวของผู้ช่วยเหลือ๔) อนุภาคเกี่ยวกับการป้องกันและหาทางรอด๕) อนุภาค
เกี่ยวกบัโลกของพระศรีอาริยเมตไตรย 
  
๑) อนุภาคเกี่ยวกับผู้ท านาย 
 พระพุทธเจ้า และพระอินทร์ ในฐานะผู้พยากรณ์ ซึ่งเป็นผู้ท านายที่มีบทบาทส าคัญในวรรณกรรม
เป็นผู้ที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือและสร้างความน่าเชื่อถือมีอ านาจบารมีมีความรู้เพ่ือสร้างความ
มั่นใจให้แก่ประชาชนและท าให้ประชาชนตื่นตัวพร้อมที่จะแก้ไขเหตุการณ์ในอนาคตสิ่งที่ส าคัญและสร้าง
ความน่าเชื่อได้ชัดเจนที่สุดคือการกล่าวอ้างว่าเป็นค ากล่าวที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า 
 จากการศึกษาเบื้องต้น วรรณกรรมท านายที่มีพระพุทธเจ้า เป็นผู้ท านาย จะมีลักษณะของการ
ท านายที่แตกต่างกัน กล่าวคือ เมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จมายังสถานที่แห่งหนึ่งหรือทรงพบเหตุการณ์อย่าง
ใดอย่างหนึ่งก่อนที่จะมีการประทานพระเกศาธาตุหรือมีพุทธท านาย อีกบทบาทหนึ่ง คือ พระพุทธเจ้า
ปรารภเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ พระพุทธเจ้าจะปรารภเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งเมื่อมีผู้ทูลถามเป็นต้น  
 นอกจากนี้ ยังพบว่ามีวรรณกรรมท านายที่อ้างถึงพระพุทธเจ้า เป็นผู้พยากรณ์ ที่มีการระบุจ านวน
ของพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้า๕พระองค์และพระพุทธเจ้า๒พระองค์ซ่ึงพบในต านานพระเจ้าไห้4ดังนี้  

...ทีนี้จักกล่าวด้วยต านานธรรมแห่งพระพุทธเจ้าทัง๕พระองค์ด้วยท านายไว้แต่ก่อน... 
 

                                                           
3ปฐม หงษ์สุวรรณ. เอกสารประกอบการสอนวิชา ๐๑๐๖๔๔๔ คติชนวิทยา (Folklore). ภาควิชาภาษาไทยและภาษา
ตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.หน้า ๑๒๙-๑๓๐. 
4ตุลาภรณ์  แสนปรน . ๒๕๕๐. การศึกษาวรรณกรรมท านายของลา้นนา. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
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 พระพุทธเจ้า๕พระองค์คือพระกกุสันโธพระโกนาคมโนพระกัสสัปโปพระโคตโม คือพระตถาคต
องค์ปัจจุบันและพระอริยเมตไตรยโยอันจักมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในภายหลังเมื่อล่วงพ้นไป
๕,๐๐๐ ปีแล้ว 
 
 ...หากเปนธัมม์ค าสอนแห่งพระพุทธเจ้าสองพระองค์คือว่าศรีอาริยเมตไตรยเจ้าแลพระโคตมะแห่ง
เราหากท านายทวายไว้กับโลกเพ่ือสอนฅนทังหลาย... 
 
 พระพุทธเจ้า๒พระองค์คือพระโคตมะและพระศรีอริยเมตไตรยซึ่งหมายถึง พระพุทธเจ้าองค์
ปัจจุบันและองค์ท่ีจะมาตรัสรู้ต่อไป 
 ส่วนวรรณกรรมพุทธท านายที่อ้างถึงพระอินทร์เป็นผู้ท านาย ได้แก่ ต านานพระญาอินทา ของ
ล้านนา ต านานพญาอินทร์โปรดโลก หนังสือพญาอินท์ ของอีสาน ซึ่ง ปรมินท์จารุวร  (๒๕๔๙) กล่าวว่า
พระอินทร์ในต านานปรัมปราไทยเป็นเทพผู้อุปัฏฐากพระพุทธเจ้าอีกทั้งเป็นผู้คุ้มครองพุทธศาสนาและ
คุ้มครองผู้ประพฤติธรรมจึงมีบทบาทส าคัญในการช่วยเหลือให้พุทธศาสนาประดิษฐานยังดินแดนไทย -ไท
และท าให้ผู้คนในดินแดนแถบนั้นยึดมั่นในคุณความดีตามหลักพุทธศาสนา 
 ในวรรณกรรมพุทธท านาย เรื่อง “ต านานพระญาอินทา” ของล้านนา กล่าวว่าพระอินทร์ได้
เล็งเห็นผู้คนหมกมุ่นด้วยบาปสมณพราหมณ์ทั้งหลายก็พากันผิดศีลธรรมจึงใช้ให้วิสสุกรรมเทวบุตรน า
หนังสือต านานโอวาทอินทาธิราชเพ่ือให้คนรักษาศีลฟังธรรมแสดงให้เห็นถึงบทบาทของผู้ท านายที่เล็งเห็น
เหตุการณ์ในอนาคตดังตัวอย่างข้อความต่อไปนี้ 
 
  ...คูอินทาธิราชค็หันฅนแลชาวเจ้าสมณพราหมณ์ทังหลายผิดจากสิกขาบทสีลธัมม์ 
 ไพแท้แลเหตุนั้นคูอินทาธิราชค็ใช้วิสสุกัมม์เทวบุตต์เอาหนังสือต านานอันนี้มาเตินป่าว 
 ทังชาวเจ้าแลฅนชายยิงทังหลายหื้อรักสาสีลสิกขาเมตตาภาวนาฟังธัมม์กะท าบุญ 
 ใส่บาตรอยาดน้ าอย่าหื้อได้ขาดอย่าได้ประหมาทชาวเจ้าแลผู้เถ้าผู้แก่พ่อแม่ปู่ย่าตายาย 
 แลสามิกาพ่ียิงพ่ีชายฅนทุกข์ไร้เขนใจค็อย่าได้ประหมาทแท้เทิอะ... 
        
 ในต านานฟ้าสมิงฅ าหลวงก็เล่าว่าพระอินทร์สงสารคนทั้งหลายที่จะประสบภัยอุบาทว์มากมายจึง
เขียนหนังสือแล้วหย่อนหนังสือลงมาที่ธาตุทะโค่ง (เจดีย์ชเวดากอง) เพ่ือสอนให้คนรักษาศีลและจ าเริญ
คาถาฟ้าสมิงฅ าหลวงจะได้พ้นจากภัยพิบัติต่างๆ (ปรมินท์จารุวร, ๒๕๔๙ : ๒๕๗) จะเห็นได้ว่าเนื้อความที่
กล่าวมาข้างต้นนั้นสะท้อนให้เห็นว่าพระอินทร์เป็นผู้ที่มีบทบาทในการสอนให้คนท าความดีโดยมุ่งเน้นใน
เรื่องการรักษาศีลเป็นส าคัญ 
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 ส่วนใน “หนังสือพญาอินท์” ของอีสาน กล่าวว่า  
  “เดือนอ้ายถึงเดือน๕อุปัทวเหตุต่างๆจะเกิดขึ้นให้รักษาศีลภาวนาเคารพย าเกรงผู้
 เฒ่าผู้แก่พระอินทร์จะมาเมืองมนุษย์เห็นหนังสืออยู่บ้านใครจะมีลาภสักการะคนไม่เชื่อจักตาย
 เป็นล้านเป็นแสนถ้าใครไม่มีหนังสือไว้ในเรือนจักรากเลือดตายถ้ามีไว้ในเรือนจักมีอายุยืนให้พา
 กันรักษาศีลภาวนาถ้าใคร อยากเห็นหน้าผู้มีบุญให้เขียนต ารานี้ไว้กับบ้านตนเมื่อเดือน๕ขึ้น๕
 ค่ าพระอินทร์จะมาตรวจดูโลกหากไม่เห็นต ารานี้พระอินทร์จะท าให้รากเลือดหากใครได้อ่าน ได้
 ฟังให้บอกต่อๆกันไป...” 
 
 จะเห็นได้ว่า การกล่าวอ้างถึงบุคคลส าคัญ คือ พระพุทธเจ้า และพระอินทร์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคล
ศักดิ์สิทธิ์ในสังคมไทย กล่าวคือ พระพุทธเจ้า ถือเป็นศาสดาของศาสนาพุทธ และเป็นศาสนาประจ าชาติ
ของคนในสังคมไทย ที่นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ในสังคมไทย มีอิทธิพลต่อระบบความคิดและวิถีชีวิต
ของคนในสังคม ในขณะที่ พระอินทร์ เป็นเทวดาที่อยู่บนสวรรค์ ซึ่งมีบทบาทส าคัญและด ารงต าแหน่ง
สูงสุดอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ สุภณิดา เชื้ออินต๊ะ (๒๕๔๔) กล่าวถึง บทบาทพระอินทร์ที่ปรากฏอยู่ใน
นิทานชาดก จ านวน ๓๔ เรื่อง ในลักษณะที่ช่วยสนับสนุนแนวคิดของคนล้านนาที่มีต่อเรื่องพระอินทร์ 
“เป็นเทวดาผู้พิทักษ์รักษาคนดี” โดยผู้แต่งได้น าเสนอผ่านพฤติกรรมของพระอินทร์ อาทิ การให้ความ
ช่วยเหลือแก่พระโพธิสัตว์ หรือผู้ท าความดี ละเว้นจากการท าความชั่ว และท าหน้าที่ในการดูแลสังคมให้
เกิดความสงบสุข ร่มเย็นไว้อย่างชัดเจน และแนวคิดเรื่องพระอินทร์ส่งผลต่อการประพฤติปฏิบัติของคนใน
สังคมที่เน้นเรื่องการประกอบกกุศลกรรมเพื่ออานิสงส์ผลบุญแก่ชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าตามคติความเชื่อ
ทางพุทธศาสนา  
  
๒) อนุภาคเกี่ยวกับการเกิดกลียุค 
 วรรณกรรมพุทธท านาย มักกล่าวถึงการท านายเหตุการณ์ในอนาคตถือเป็นความเชื่อของมนุษย์
เกี่ยวกับการอวสานของโลกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหลังจากที่ศีลธรรมความดีต่างๆเสื่อมลงซึ่งมี
สาเหตุมาจากการที่มนุษย์ประพฤติผิดหลักศีลธรรมมีกิเลส ตัณหาละเลยการท าความดี และยังกล่ าวถึง
สภาพธรรมชาติที่วิปริตแปรปรวน ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล  
 สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปมีส่วนอย่างส าคัญ ที่ท าให้ศาสนาเสื่อมโทรม การที่ผู้แต่งได้น าเอา
เรื่องสุบินนิมิตประหลาด ๑๖ ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศลมาแต่งเป็นวรรณกรรมโดยเน้นให้เห็นว่า 
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงมีส่วนส าคัญที่ท าให้ศาสนาเสื่อมโทรม ลักษณะเช่นนี้นับได้ว่าเป็นกลวิธีในการ
แต่งที่แยบคายที่ชี้ให้เห็นถึงการท าลายพระพุทธศาสนาในรูปแบบต่าง ๆ และยังเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วย
สืบสานศาสนาให้คงอยู่ได้อีกด้วย ทั้งนี้เพราะการกล่าวถึงผู้คนและสังคมด้วยการขยายความในลักษณะของ
การชี้แนะของพระพุทธองค์ ที่ตีความฝันของพระเจ้าปเสนทิโกศลแต่ละข้อนั้น หรือแม้แต่วรรณกรรมที่มี
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เนื้อหาเกี่ยวกับการท านายในสังคมไทยก็ เป็นการชี้ให้เห็นสาเหตุทางสังคมอันน าไปสู่ความเสื่อมโทรม ของ
ศาสนาที่ชัดเจน เช่น ในต านานพระเจ้าไห้ กล่าวว่า 
  ...ปลีกาบสะง้านั้นพายหน้าค็จักข้ าเขือกค าห้อว่าจิกกาค าไทยว่าแผ่นดินไหวแล 
 สลอกห้วยดอยทังหลายค็จักโอยดจักพังไพมากนักฟ้าฝนจักร้ายนักฟ้าผ่าฅนแลสัตต์ 
 ทังหลายตายมากนัก...ปลีไค้น้ าค็จักท่วมเมือง... 
 ในต านานพระญาธัมม์ทานแตงสี่ลูก กล่าวว่า  
    
  ...ดูราอานนท์อันว่าหินบ่ห่อนย้ายค็ย้ายสุทธาอันว่าแผ่นดินค็หวั่นไหวไพมา... 
       
 จะเห็นได้ว่าเมื่อใดที่มนุษย์ขาดศีลธรรมและโลกเข้าสู่ยุคเสื่อมจะท าให้เกิดภัยธรรมชาติซึ่งใน
ปัจจุบันภัยธรรมชาติต่างๆท่ีเกิดข้ึนมักจะรุนแรงและสร้างความสูญเสียต่อมนุษย์มากยิ่งข้ึน 
 นอกจากนี้ ในวรรณกรรมพุทธท านายของอีสาน ยังพบว่าความเสื่อม หรือกลียุคที่จะเกิดขึ้นในช่วง 
“จอต่อกุน” ปีจอคาบเกี่ยวมาถึงปีกุนจะเกิดความโกลาหลเป็นอย่างมากซ่ึงความโกลาหลนี้จะเริ่มข้ึนตั้งแต่
พุทธศาสนาล่วงไปได้๒,๐๐๐ปีเป็นต้นไปปีจอต่อปีกุนนี้เป็นลักษณะสากลคือไม่บอกศักราชที่จะเกิด
เหตุการณ์ความโกลาหลขึ้นสามารถที่จะเกิดข้ึนได้ทุกปีจอต่อปีกุนดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
  “...ลูกจะพลัดแม่แม่จะพลัดลูกผัวจะพลัดเมียเมียจะผลัดผัวแลปีวอกปีระกาปีจอต่อ
 กุนจะมืดมิเห็นเดือนเห็นตะวันเลยเทวดาให้ผีเสิกและยักษ์ให้มากินคนใจบาปหมดสิ้นแลคนที่
 ศีล๕ศีล๘มิได้แลก็จะตายหมดแล...” 
 
 ปีจอต่อกุนไม่ใช่เรื่องเฉพาะที่ปรากฏในวรรณกรรมพุทธท านายเท่านั้นแนวคิดดังกล่าวนี้ยัง
แพร่กระจายอยู่ตามวรรณกรรมท านาย (ท านายสถานที่) เช่นต านานเมืองชายฟองกล่าวว่า“ปีระกาปีจอ
จักบังเกิดเป็นเสิกคนโจรผิดเถียงกัน” จากนั้น “ในปีระกาปีจอต่อกันนั้นท่านผู้มีบุญจักมาโผดสัตว์ทั้งหลาย
บ่อย่าชะแล”5แสดงให้เห็นว่าเรื่องปีจอต่อปีกุนนี้เป็นเรื่องที่แพร่หลายมากในวรรณกรรมอีสานโดยทั่วไป 
 ทั้งนี้ในวรรณกรรมค าสอนก็ปรากฏเรื่องดังกล่าว6เช่น 
 
  “...ศิษย์บ่ย้าน ย าแห่งครูบา 
  สังขารมา อาจารย์ย้อไว้ 
  ฝนและลม เดือนแปดสองหน 
  ฝนและลม ปนกันพอฮ้อย 
                                                           
5บุญชู ภูศรี . ๒๕๕๔. วรรณกรรมท านายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรมส่งเสรมิวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม. 
6พระอริยานวุตัร (อารีเขมจาร)ี, กาพย์พระมุนี, (มหาสารคาม : อภิชาตการพิมพ์, ๒๕๓๓), ๗-๘. 
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  นาคบ่น้อย ให้น้ าเจ็ดหัว 
  เจ้าหัว-จัว เถรยายพิกาศ 
  เจ้าโอวาส ทะรงศาสนา 
  ปีระกา  จอกุนต่อไว ้
  ผลหมากไม้ บังเกิดเป็นแมง...” 
 
 ในเรื่องปีจอต่อปีกุนนั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางพุทธศาสนาเป็นหลักทั้งนี้เพราะสังคมไทย
รับรู้เรื่องความหายนะของปีต่างๆแล้วในจารึกนครชุม7 ซึ่งกล่าวว่า 
 
  “...อันหนึ่งโสดนับแต่ปีสถาปนาพระมหาธาตุนี้ไปเมือหน้าได้เก้าสิบเก้าปีเถิงในปีกุนอัน
 ว่าพระไตรปิฎกไตรนี้จักหายแลหาคนจักรู้แท้แลมิได้เลยยังมีคนรู้คันสเล็กสน้อยไซร้.....เมื่อจัก 
 สิ้นศาสนาพระพุทธเป็นเจ้าที่สุดทั้งหลายอั้นปีชวดเดือนหกบูรณมีวันเสไทยวันระวายสันวัน 
 ไพสาขฤกษ์...” 
 
 นอกจากนี้ ปีกุนที่ปรากฏในศิลาจารึกคือปีที่พระไตรปิฎกจะหายไปและเมื่อศาสนาจะสิ้นลง
ศาสนาจะสิ้นลงในเดือนหกปีชวดดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าแนวคิดเรื่องปีกุนนั้นเป็นปีที่มีความโกลาหลอย่าง
มากและศาสนาจะสิ้นสุดในปีชวดซึ่งหลักฐานที่ปรากฏในศิลาจารึกนครชุมก็ยังไม่ชัดเจนว่าส่งอิทธิพลถึง
อาณาจักรใกล้เคียงหรือไม่อย่างไรและมีการพบหลักฐานเพ่ิมเติมใน  “ปัญจพุทธศักราชวรรณา” ใน
ปัญญาสชาดกซึ่งกล่าวถึงเหตุการณ์หลังจากปีพ .ศ. ๒,๐๐๐เป็นต้นไปจะเกิดความโกลาหลในสังคมเริ่ม
ตั้งแต่ปีชวดเป็นต้นไปถึงปีกุนและในปีกุนจะปรากฏผู้มีบุญมาปรากฏตัว8ดังต่อไปนี้ 
 
 “...สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงธรรมะแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูกรภิกษุท้ังหลายเมื่อ 
 พระตถาคตปรินิพพานในปีมะเส็งขึ้น๑๕ค่ าเดือน๖ศาสนาจักด ารงอยู่ถ้วน๕,๐๐๐ 
 พรรษาเมื่อศาสนาล่วงไปได้๕๐๐ปีภิกษุณีก็หมดเมื่อศาสนาล่วงไปได้๑,๐๐๐ปีพระ 
 ศาสนาหมดเมื่อศาสนาล่วงไปได้๒,๐๐๐ปีจะมีพระราชาผู้ปราศจากธรรมท าลายล้างพระ 
 ศาสนาของพระตถาคตกระท ากุลียุคให้เกิดข้ึนเป็นการใหญ่มหาอุปัทวต่างๆก็จะบังเกิดข้ึน 
 แก่ประชาชนชาวโลกจักปรากฏดังพยากรณ์นี้ครั้นล่วงไปบุคคลผู้ทรงธรรมก็จะละทิ้งธรรม 
 เสียในปีฉลูนั้นปัจจามิตรจะกระท าไมตรีจิตทอดสนิทคิดฆ่ามิตรของตนเสียบุคคลผู้เป็น 
 บัณฑิตจะกลับกลายเป็นคนอันธพาลดุจคนใบ้และเป็นคนลามกประกอบแต่อกุศลกรรมถือ 
 อาวุธคอยแต่จะประหัตประหารซึ่งกันแลกันยังมหาชนทุกแหล่งให้ถึงซึ่งความพินาศเม่ือถึงปี 
                                                           
7บุญชู ภูศรี . ๒๕๕๔. วรรณกรรมท านายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรมส่งเสรมิวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม. 
8บุญชู ภูศรี . ๒๕๕๔. วรรณกรรมท านายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรมส่งเสรมิวัฒนธรรม กระทรวงวฒันธรรม. 
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 เถาะพวกอันธทมิฬจักกระท าอันตรายแก่พระศาสนาแลย่ ายีพระศาสนามหาชนจักถือเอาแต่ 
 ข้างมิจฉาทิฐิตามพวกอันธทมิฬไปหมดถึงปีมะโรงหมอกแห่งความตายจักปรากฏแก่มหาชน 
 เป็นอันมากถึงปีมะเส็งพวกอันธทมิฬจักได้รับความสุขคนซึ่งเป็นบัณฑิตตามชนบทต่างๆจัก 
 ถึงซ่ึงความเป็นคนยากจนเข็ญใจถึงปีมะเมียพวกประชาชนพลเมืองจักพากันทิ้งเหย้าเรือน 
 เคหสถานเข้าหาป่าเป็นที่อยู่บ้านจะกลายเป็นป่าป่าจะกลายเป็นบ้านจะปรากฏในกาล 
 ข้างหน้าถึงปีมะแมประชาชนต่างจะได้รับมหันตทุกข์ต้องจากบุตรภรรยาสัญจรไปในต่างทิศ 
 ถึงปีวอกสมณะพราหมณาจารย์จักพากันทิ้งอาวาสสถานพากันไปเร้นอยู่ตามอรัญประเทศ 
 ถึงปีระกาชาวโลกทั้งปวงจักเร่าร้อนดุจไฟไหม้ถึงปีจอบุตรจักฆ่าบิดาและรบราฆ่าฟันกันเอง 
 ถึงปีกุนพระราชาแลมหาอ ามาตย์ท้าวพญาทั้งปวงจะต้องเคารพนบนอบต่อคนอนาถา 
 บ้านเมืองจักเจริญขึ้นในปีกุนนั้นจักได้เห็นผู้มีบุญเมื่อศาสนาล่วงไปได้๒,๒๕๐ปีเอกศกนั้น 
 ประชาชนจักได้เห็นผู้มีบุญญาธิการแล้วผู้มีบุญญาธิการก็หมดไปเบื้องหน้าแต่นั้นเมื่อ 
 ศาสนาล่วงไปได๓้,๐๐๐ปีการประชุมแห่งอุโบสถของอนาคาริกบุคคลจักสิ้นไป...” 
 
 เรื่องปีจอต่อกุนในปัจจุบันยังเป็นเรื่องร้ายที่ประชาชนชาวอีสานยังหวาดกลัวกันอยู่ในปัจจุบัน
แม้ว่าจะอธิบายไม่ได้ว่าเกิดจากสาเหตุใดแต่ประชาชนผู้สูงอายุในภาคอีสานจะกลัวปีจอต่อปีกุนในทุกๆ 
รอบเมื่อเป็นเช่นนี้การกล่าวถึงสภาพสังคมดังกล่าวจึงเป็นการเตือนสติในการด าเนินการแก้ไขเพ่ือที่จะช่วย
ให้ศาสนาอยู่รอดได้ เนื้อหาสาระที่กล่าวถึงจึงมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการจรรโลงศาสนาและสังคม 
 
๓) อนุภาคเกี่ยวกับการปรากฏตัวของผู้ช่วยเหลือ  
 เมื่อโลกเกิดความเสื่อมเกิดศึกสงครามประชาชนเกิดความเดือดร้อนผู้ที่มาคลี่คลายเหตุการณ์
ต่างๆ คือ “ตนบุญ” หรือ “พระญาธัมมิกราช” แนวความคิดเรื่องตนบุญปรากฏในวรรณกรรมท านาย
เพราะเป็นแนวคิดที่สัมพันธ์กับความเชื่อในพระพุทธศาสนาคือเมื่อมีผู้เดือดร้อนจะปรากฏผู้มีบุญมา
ช่วยเหลือดังตัวอย่างข้อความที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง ต านานพระญาธัมม์ทานแตงสี่ลูก9 ว่า 
 
  ...เรียงนั้นพระญาตนชื่อว่าสุวัณณราชะจักมาปรากฏเปนพระญาธัมมราชามีหั้น 
 ชะแลพระญาอินทาจิ่งมาอุสสาราชภิเสกด้วยเครื่องทิพพ์ทังมวลพร้อมทุกอันเสี้ยงแล้ว 
 ยามนั้นสุปปพุทธเทวบุตต์จิ่งเอาลูกหมากม่วงทิพพ์อัน๑ชื่อว่าโลจันทิมาหื้อฅนทังหลาย 
 ฝูงพาลากินคือเถ้าแก่กินค็มีวัณณะเนื้อตนเลางามอายุค็หมั้นยืนเลาเสมิอกันมีหั้นชะแล...  
 โสภาชานะมูล (๒๕๓๔ : ๒) กล่าวว่า “ตนบุญ” อันมีความหมายในเชิงยกย่องว่าเป็นนักบวชที่มี
คุณสมบัติพิเศษใช้ได้บุคคลที่เป็นพระและฆราวาส “ตนบุญ” ในส่วนของฆราวาสแบ่งได้สองกลุ่มกลุ่มแรก
                                                           
9ตุลาภรณ์  แสนปรน . ๒๕๕๐. การศึกษาวรรณกรรมท านายของลา้นนา. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
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มักจะยกย่องในกลุ่มผู้ปกครองได้แก่กษัตริย์ของล้านนาเองถือเป็นฐานะชนก็อาจได้รับยกย่องให้เป็น  “ตน
บุญ” ได้ในยามที่บ้านเมืองเกิดความไม่สงบเช่นเกิดศึกสงคราม เป็นต้น 
 ส่วน “ตนบุญ” ในทางศาสนาเกิดจากความเชื่อว่าพระพุทธศาสนาจะเสื่อมลงในรอบ ๕,๐๐๐ปี
ดังนั้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะปรากฏ “ตนบุญ” ขึ้นเพ่ือจรรโลงพระพุทธศาสนา“ตนบุญ” ในที่นี้จึง
หมายถึงพระสงฆ์ที่มีบุคลิกลักษณะพิเศษเช่นเป็นบรรพชิตที่เคร่งครัดในศีล จริยวัตรก็ให้เกิดความเลื่อมใส
ศรัทธาแก่สาธุชนทั้งหลายฉะนั้นจะพบว่าจารีตความเชื่อเหล่านี้ยังคงสืบเนื่องอยู่ในสังคมล้านนา 
 นอกจากนี้ บุญชู ภูศรี (๒๕๕๔) กล่าวว่า พญาธรรมิกราชหรือผู้มีบุญคือพระมหากษัตริย์ที่ทรง
ทศพิธราชธรรมในวรรณกรรมพุทธท านายผู้มีบุญจะปรากฏตัวท่ามกลางเหตุการณ์ร้ายต่างๆก าลังจะผ่าน
พ้นไปหลังจากการปรากฏตัวของผู้มีบุญแล้วศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นอีกครั้งวันที่พญาธรรมิกราชจะมา
ปรากฏตัวนั้นในพุทธท านายกล่าวไม่ตรงกันทุกฉบับบางฉบับกล่าวว่า 
 
  “...ถ้าผู้ใดพบแล้วให้บอกเล่าสืบๆไปก็จะได้เห็นผู้มีบุญในวันประหัสขึ้นค่ าหนึ่งปีกุนนั้น
 แล...”ในชั้นหลังอย่างกลอนล ามหาสิลาวีระวงส์บอกว่า“เริ่มแต่เค้าเดือนสี่ปีกุนใผมีบุญจั่งสิ
 เห็นหน่อพระธรรมเนอป้า” 
 
 เรื่องการปรากฏตัวของผู้มีบุญนี้ปรากฏในปัญจพุทธศักราชวรรณาในปัญญาสชาดกกล่าวถึงผู้มี
บุญจะบังเกิดหลังพ.ศ. ๒๒๕๐แต่หลังจากการปรากฏตัวและผู้มีบุญได้สิ้นบุญไปพุทธศาสนาก็จะเข้าสู่
สภาวะที่เลวร้ายหรือจะเริ่มเสื่อมสูญไปอีกครั้งดังนี้ 
 
  “...เมื่อศาสนาล่วงไปได้๒,๒๕๐ปีเอกศกนั้นประชาชนจักได้เห็นผู้มีบุญญาธิการแล้ว
 ผู้มีบุญญาธิการก็หมดไปเบื้องหน้าแต่นั้นเมื่อศาสนาล่วงไปได้๓,๐๐๐ปีการประชุมแห่ง อุ โ บ ส ถ
ของอนาคาริกบุคคลจักสิ้นไป...” 
 
 ในพุทธท านายฉบับวัดชุมพู ผู้มีบุญหรือพญาธรรมิกราชเป็นชายก าพร้าฆ่าไม่ตายมาจากเมืองล้าน
ช้างหรือบางฉบับบอกว่าผู้มีบุญจะมาแต่วันออกซึ่งก็คืออาณาจักรล้านช้างนั่นเองนอกจากนี้พุทธท านาย
ฉบับวัดชมพู (จังหวัดร้อยเอ็ด) ได้กล่าวว่าผู้มีบุญคือพระศรีอริยเมตไตย 
 
  “...หนังสืออันนี้มาแต่สวรรค์เทวโลกเป็นเที่ยงแท้นาถ้าผู้ใดรู้หนังสือสมเด็จพระชินสีห์ให้
 รู้ว่าพระเมตไตยแบ่งภาคลงมาเกิดในเมืองศรีอยุธิยาล่วงมาแต่เมืองล้านช้างเป็นก าพร้าฆ่าไม่ตาย” 
         
  “...ท่านผู้มีบุญจะมาแต่เมืองล้านช้างแล้วพระองค์ชมเชื่ออ่ืนไกลคือว่าแม่นพญาธรรมิก 
 ราชกลับชาติลงมาแต่เมืองสวรรค์เทวโลกคือพระศรีอริยเมตไตยแบ่งภาคลงมาเกิดเมืองคน” 
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 การกล่าวอ้างว่าผู้มีบุญ คือ พระศรีอาริยเมตไตยแบ่งภาคลงมาเกิดเป็นการเพ่ิมความน่าเชื่อถือให้
ผู้มีบุญว่าจะมีความสามารถปกป้องและคุ้มครองภยันตรายจากยักษ์หรืออุปัทวเหตุได้ เพราะแนวคิดที่
ปรากฏทั่วไปเรื่องโลกพระศรีอาริย์นั้นเป็นโลกที่สมบูรณ์ทุกอย่างประชาชนภาคอีสานจึงเชื่อศรัทธาและท า
ตามท่ีหนังสือพุทธท านายบอกเพ่ือจะพบพระศรีอาริย์กลับชาติมาเกิด 
 พระญาธัมมิกราช/ตนบุญถือเป็นบุคลพิเศษที่มีบุญบารมีมากอาจท าให้เรื่องเลวร้ายต่างๆสงบลงได้
หรือปราบยุคเข็ญสามารถตอบสนองและเป็นผู้น าต่อความต้องการของมนุษย์ในด้านจริยธรรมได้หรือถือ
เป็นผู้คลี่คลายเหตุการณ์เมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงหรือเกิดกลียุคจะปรากฏผู้มาช่วยเหลือ 
 วรรณกรรมพุทธท านายเป็นการท านายถึงความตกต่ าของศีลธรรมของมนุษย์ในลักษณะต่างๆโดย
เริ่มปรากฏชัดเจนตั้งแต่กึ่งพุทธกาลหรือ๒๕๐๐เป็นต้นไปซึ่งเราจะพบเห็นมนุษย์ไม่ตั้งอยู่ในศีลธรรมทุจริต
คอรัปชั่นสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลอากาศของโลกวิปริตเกิดภัย
ธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดน้ าท่วมเป็นต้น 
 
๔) อนุภาคเกี่ยวกับการป้องกันและการหาทางรอด  
 การป้องกันและหาทางรอดดังกล่าวเช่น การสร้างหนังสือ การปฏิบัติธรรม การถือศีล การท า
ความดีหนังสือในที่นี้คือหนังสือที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับการท านายเรื่องนั้นจากการศึกษาเบื้องต้นพบว่ามี
วรรณกรรมเรื่อง วัตถุหินแตกและพุทธท านายต านานพญาอินทร์อย่างเรื่องพุทธท านายนี้พระอินทร์เล็งเห็น
ว่าผู้มีบุญจะมาแก้ไขกลียุคที่เกิดขึ้นและก่อนที่ผู้มีบุญจะมาจะมียักษ์มาก่อนผู้มีบุญและกินคนไม่มีคาถาไม่
รู้จักศีลธรรมประพฤติผิดจากหลักค าสอนของพระพุทธเจ้าพระอินทร์กลัวว่าคนในโลกมนุษย์จะไม่ทราบ
ข่าวจึงลงมาโปรดมนุษย์ด้วยการเขียนหนังสือไว้ให้มนุษย์อ่านและในหนังสือนั้นมีการบอกคาถาเพ่ือป้องกัน
ผียักษ์ผีมารพร้อมกับกล่าวโทษของการไม่เชื่อคือจะตายด้วยรากเลือดและให้เขียนเรื่องนี้ไว้กับบ้านกับ
เรือนป้องกันผียักษ์และถ้าใครรู้หนังสือพญาอินทร์หรือพุทธท านายดังกล่าวจะได้เห็นหน้าผู้มีบุญอานิสงส์
การสร้างหนังสือใบลานในแบบแผนที่ปรากฏในวรรณกรรมอานิสงส์ประเภทอานิสงส์การเขียนหนังสือนั้นมี
การบอกอานิสงส์ค่อนข้างที่จะชัดเจนในเรื่องของอนาคตหรือเป็นเรืองของชาติหน้าและผูกพันกับหลักพุทธ
ศาสนาเป็นหลักคือได้รับอานิสงส์เป็นสวรรค์ทิพยสมบัติและนิพพาน 
 นอกจากนี้ในวรรณกรรมท านายของล้านนา เรื่อง ต านานพระญาอินทา ก็มีการกล่าวถึงศาสนา
ของพระพุทธเจ้าโคตมะ๕,๐๐๐ปีพระศรีอริยเมตไตรยจะมาเกิดกี่ครั้งกี่คราก็ยังไม่ปรากฏเนื่องจากผู้คนมี
แต่บาปพระญาอินทาธิราชก็เล็งเห็นผู้คนมีแต่บาปผิดศีลธรรมจึงให้วิสุกรรมเทวบุตรน าหนังสือต านานค า
สอนมายังโลกมนุษย์โดยเขียนไว้เหนือก้อนหินตีนดอยค าเมืองต่วนเพ่ือให้มนุษย์น าไปศึกษาและปฏิบัติตาม
โดยเน้นหลักธรรมค าสอนของพุทธศาสนาให้รักษาศีล๕ศีล๘มีเมตตาธรรมท าบุญใส่บาตรหากผู้ใดประพฤติ
ปฏิบัติตามจะท าให้พ้นจากทุกข์ภัยอันตรายต่างๆประสบแต่ความสุขความเจริญมีทรัพย์สมบัติอายุยืนและ
ที่ส าคัญได้พบกับพระศรีอริยเมตไตรยส่วนผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามก็จะเกิดทุกข์ภัยความวิบัติในชีวิตและ
อายุสั้นโดยให้น าเอาหนังสือไว้สักการบูชาและกล่าวว่าหากเป็นผู้ชายให้รับด้วยมือข้างซ้ายและหากเป็น
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ผู้หญิงให้รับด้วยมือข้างขวาและน าไปขมวดไว้เหนือศีรษะเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสั่งสอนคนให้ปฏิบัติตามค า
สอนของพระพุทธเจ้า จากนั้นกล่าวถึงเรื่องของผู้มีบุญที่จะลงมาเกิดในโลกมนุษย์ 
 นอกจากการสร้างหนังสือแล้ว การให้ทานการรักษาศีลการเจริญสมาธิภาวนาการท าความดี 
ตลอดจนการเคารพในพระรัตนตรัยการเคารพบิดามารดาก็เป็นการหาทางรอดให้กับตนเองด้วยเช่นกัน 
 
๕) อนุภาคเกี่ยวกับโลกของพระศรีอาริย์ 
 โลกของพระศรีอาริย์ เป็นโลกในอุดมคติ มีความสมบูรณ์ทุกอย่าง ซึ่งทุกคนปรารถนาที่จะไปเกิด
ในยุคนี้ แนวความคิดเกี่ยวกับโลกพระศรีอริยเมตไตรยเป็นแนวความคิดที่สืบเนื่องมาจากแนวความคิด
เกี่ยวกับอายุของพระพุทธศาสนาว่าพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าโคตมะจะมีอายุเพียง๕๐๐๐ปี
หลังจากนั้นจะถึงยุคของพระศรีอริยเมตไตรยซึ่งเชื่อกันว่าเป็นยุคสมัยที่อุดมสมบูรณ์ต้นกัลปพฤกษ์เกิดขึ้น
ทุกสี่มุมเมืองใครปรารถนาสิ่งใดก็จะสมดังปรารถนาคนจะมีอายุยืนยาวรูปร่างสวยงามและหากผู้ใด
ปรารถนาที่จะได้มาเกิดในยุคนี้ก็ให้พากันท าบุญถือศีลสร้างแต่ความดีละเว้นความชั่วและสิ่งที่ชาวพุทธเชื่อ
อีกอย่างคือการได้ฟังเทศน์มหาชาติตั้งแต่ต้นจนจบครบ๑๓กัณฑ์ก็สามารถปรารถนาพระนิพพานหรือไป
เกิดในสมัยพระศรีอริยเมตไตรยได้เช่นกัน 
 จากการศึกษาของอภิลักษณ์เกษมผลกูล (๒๕๕๒ : ๓๒๐-๓๓๐) กล่าวถึง โลกอุดมคติสมัยพระศรี
อาริย์โดยให้รายละเอียดของยุคสมัยแห่งอุดมคติได้๕ประเด็นคือมนุษย์อุดมคติสังคมอุดมคติธรรมชาติอุดม
คติผู้น าอุดมคตแิละศาสนาอุดมคต ิ
 โลกพระศรีอริยเมตไตรยถือเป็นสังคมในอุดมคติของคนในสังคมไทยเพราะเชื่อว่ายุคสมัยของพระ
ศรีอริยเมตไตรยนั้นเป็นยุคที่มีความสงบสุขมีความยุติธรรมและมีความเท่าเทียมกันซึ่งผู้ที่จะไปเกิดในยุคนี้
นั้นจะต้องประกอบคุณงามความดีเพ่ือให้ผลกรรมดีที่ท าไว้ในชาตินี้ส่งผลให้ได้ไปเกิดในยุคของพระศรีอริย
เมตไตรยซึ่งจะเกิดข้ึนเมื่ออายุของพระพุทธศาสนาสิ้นห้าพันปีแล้วมนุษย์เชื่อว่าถึงแม้โลกจะเสื่อมถอยลงแต่
มนุษย์ยังมีความคาดหวังว่าจะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ลงมาโปรดสัตว์คือพระศรีอริยเมตไตรยโดยมนุษย์มี
ความเชื่อว่าถ้าหากฟังเทศน์มหาชาติครบ๑๓กัณฑ์จะส่งผลท าให้ได้เกิดในยุคพระศรีอริยเมตไตรย 
 จากแนวความคิดความเชื่อในเรื่องพระศรีอริยเมตไตรยที่ปรากฏในวรรณกรรมสะท้อนให้เห็นถึง
ความต้องการหรือความคาดหวังที่อยากจะให้สังคมสงบสุขไม่เบียดเบียนกันมีความเสมอภาคและสมบูรณ์
พูนสุขความเชื่อดังกล่าวอาจเป็นการแสดงถึงความดิ้นรนที่จะหลุดพ้นจากความขมขื่นและความกดดันที่มี
อยู่ในระบบเศรษฐกิจความวุ่นวายในสังคมเพ่ือรอคอยยุคสมัยที่เป็นอุดมคติของตนเองความเชื่อนี้นับว่ามี
ส่วนในการควบคุมสังคมให้สงบสุขเพราะผู้ที่จะไปเกิดในยุคพระศรีอริยเมตไตรยได้นั้นจะต้องประกอบคุณ
งามความดีละเว้นการท าความชั่วหรือการท าบาปเมื่อทุกคนมุ่งหวังที่จะเกิดในยุคพระศรีอริยเมตไตรยมุ่ง
ท าแต่ความดีความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นในสังคม  
 อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า พบว่าวรรณกรรมพุทธท านายในสังคมไทย มีอนุภาคที่น่าสนใจแตกต่าง
ทางด้านเนื้อหา กล่าวคือ “วรรณกรรมพุทธท านาย” ซึ่งมีต้นเค้ามาจากมหาสุบินชาดกทั้งสิ้น แก่นเรื่องจึง
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ตรงกันคือกล่าวถึง สุบินนิมิตของพระเจ้าปเสนทิโกศล และกล่าวถึงพุทธท านายสุบินนิมิตนั้นทุกส านวน
ล้วนแสดงความวิปริต เมื่อล่วงก่ึงพุทธกาลแล้ว ชาวโลกจะห่างธรรมยิ่งๆขึ้น เห็นอ านาจเป็นธรรม เห็นผิด
เป็นชอบ คือ เอาความส าเร็จทางวัตถุส าคัญกว่าคุณธรรม ซึ่งเป็นเหตุให้สังคมเกิดปัญหาต่างๆ มากมาย 
ตั้งแต่ชนชั้นสูงจนถึงสามัญชนทั่วไป การแต่งพุทธท านายนอกจากเป็นการกล่าวตามความในพระไตรปิฎก
แล้ว จึงยังเป็นการเสริมความโดยน าเหตุการณ์ที่พบเห็นในสังคมผนวกเข้าไปด้วยเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติให้
เห็นผิดชอบชั่วดียังสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมนั่นเอง วรรณกรรมพุทธท านายทุกส านวนจึงมีคุณค่าใน
การศึกษาเชิงสังคมเป็นอย่างมาก ซึ่งจะได้เห็นทรรศนะของผู้แต่งซึ่งถือเป็นตัวแทนของคนส่วนหนึ่งใน
สังคมท่ีมีต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมด้วย 
 เนื้อหาของวรรณกรรมพุทธท านาย เป็นค าพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าหรือ พระอินทร์ การกล่าวถึง
อายุของพระพุทธศาสนาความเสื่อมของสังคมหากไร้ซึ่งศีลธรรม การประพฤติผิด และการปรากฏของพระ
ศรีอริยเมตไตรยในอนาคตปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวรรณกรรมท านายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา 
สามารถจัดประเภทได้ ๔ ประเภท คือ  
 ๑. ปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ที่กล่าวถึงธรรมชาติจะแปรปรวน พืชพันธุ์ธัญญาหาร
จะไม่สมบูรณ์ เกิดข้าวยากหมากแพง  
 ๒. ปัญหาทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ กล่าวคือ ผู้ปกครองจะไม่ตั้งอยู่ในธรรม ผู้วินิจฉัยคดีจะ
รับสินบน คนดีไม่ได้รับการยอมรับหรือเลื่อนต าแหน่ง ส่วนคนที่ประพฤติไม่ดี ไม่ชอบจะกลับได้รับการ
ยอมรับ ได้รับคุณงามความดี รัฐบาลไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรม ไม่มีความเมตตาต่อประชาชน 
 ๓. ปัญหาเรื่องศีลธรรม จริยธรรม ที่กล่าวถึง จริยธรรมส่วนบุคคล เด็กจะมีราคะเร็วกว่าปกติ หรือ
สตรีจะโลเลในบุรุษ มีการคบชู้ ท าตัวเป็นขี้เหล้าเมายา ไม่สนใจในการบ้านการเรือน ยักยอกทรัพย์จากสามี
ไปซื้อสุราหรือเลี้ยงชายชู้ ขาดความกตัญญู หรือการเคาระย าเกรงในบิดามารดา ไม่เลี้ยงดูเมื่อถึงเวลาอันควร 
 ๔. ปัญหาเกี่ยวกับพระสงฆ์ กล่าวคือ พวกภิกษุอลัชชีพากันเบียดเบียนพวกภิกษุมีศีลตามอ าเภอใจ 
พวกภิกษุที่มีศีลก็พากันหนีหลบซ่อนไปอยู่ในป่า  
 นอกจากนี้ วรรณกรรมพุทธท านาย ยังสอดแทรกค าสอน การอยู่ร่วมกันในสังคมต้องมีแบบแผน
ของพฤติกรรมที่เป็นมาตรฐาน ต้องอาศัยค่านิยม อุดมการณ์ คุณธรรม และบรรทัดฐานทางสังคมเป็นแนว
ปฏิบัติ โดยมีสถาบันทางสังคมเป็นแบบแผนของพฤติกรรมที่เป็นมาตรฐานในสังคม ซึ่งมีองค์ประกอบที่
ส าคัญได้แก่ ต าแหน่งทางสังคม หน้าที่แบบแผนพฤติกรรม และองค์ประกอบทางวัตถุ เมื่อไรก็ตามที่การ
จัดระเบียบของคนที่มาอยู่ร่วมกันและองค์ประกอบภายในของสถาบันทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลง ก็ จะ
ส่งผลให้ระบบความสัมพันธ์ในสังคมเปลี่ยนแปลงไปด้วย ในเรื่องพุทธท านายจะเห็นได้ว่า เหตุการณ์ที่นิมิต
เห็นจากความฝันนั้นล้วนแต่ไม่ใช่เหตุการณ์ปกติ เมื่อถึงการท านายฝันก็มีการระบุเป็นเหตุแห่งปัจจัย
เบื้องต้นว่า เหตุการณ์นี้จะไม่เกิดในสมัยของพระพุทธองค์ยังทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ แต่จะเกิดหลังจากที่พระ
พุทธองค์ปรินิพพานแล้ว 
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บทสรุป 
 วรรณกรรมพุทธท านายในบริบทสังคมไทย เป็นวรรณกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 
๒๕ กึ่งพุทธกาล ที่มาของเนื้อหาที่ปรากฏในวรรณกรรมท านาย กล่าวคือ ประการแรก มีต้นเค้ามากจาก
เรื่องมหาสุบินชาดกในพระไตรปิฎกเล่มที่๒๗ข้อที่๗๗ซึ่งเป็นเรื่องพุทธพยากรณ์ประการที่สอง เป็น
วรรณกรรมที่มีการผูกเรื่องขึ้นมาเพ่ือสอดคล้องกับคติความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องอายุพระพุทธศาสนา และ
ประการที่สาม เป็นวรรณกรรมที่ทีเนื้อหาแทรกอยู่ในวรรณกรรมท้องถิ่น ถึงแม้ว่าจะมีรายละเอียดเนื้อ
เรื่องที่แตกต่างกันแต่ก็มีวัตถุประสงค์เหมือนกันคือเพ่ือให้ผู้อ่านตระหนักถึงภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะ
คนขาดศีลธรรมเรื่องราวของวรรณกรรมท านายที่ได้กล่าวถึงมากท่ีสุดคือเป็นค าพยากรณ์ของพระพุทธเจ้า
หรือ พระอินทร์ อายุของพระพุทธศาสนาและการปรากฏของพระศรีอริยเมตไตรยในอนาคต 
 นอกจากนี้ การศึกษาอนุภาควรรณกรรมพุทธท านายในบริบทสังคมไทย กล่าวคือ อนุภาคเก่ียวกับ
ผู้พยากรณ์ อนุภาคเกี่ยวกับการเกิดกลียุคอนุภาคเกี่ยวกับการปรากฏตัวของผู้ช่วยเหลือ อนุภาคเกี่ยวกับ
การป้องกันและหาทางรอด และอนุภาคเก่ียวกับโลกของพระศรีอาริยเมตไตรย 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ๑. เพ่ือให้การศึกษาวรรณกรรมพุทธท านายมีความสมบูรณ์มากขึ้นควรมีการศึกษาวรรณกรรม
พุทธท านาย ในด้านการสร้างสรรค์ของวรรณกรรม การรับรู้และความแพร่หลายของวรรณกรรม ตลอดจน
การสืบทอดวรรณกรรมพุทธท านายในบริบทสังคมไทย 
 ๒. ศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมพุทธท านายกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ  
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“เรื่องเล่า” เจ้าพ่อประตูผา: ปฏิบัติการสร้างพื้นที่ทางสังคม 
ของชุมชนบ้านร่องต้า อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 

Narrative of PratuPha Guardian Spirit: The Practice of Social Space 
Construction In Rong Ta Community, Ngao District, LampangProvince 

 

ชิดชนก ถิ่นทิพย์1, ประสิทธิ์ ลีปรีชา2 
 

บทคัดย่อ 

เจ้าพ่อประตูผาหรือเจ้าพ่อข้อมือเหล็กเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านในพ้ืนที่อ าเภองาวกับอ าเภอ 
แม่เมาะ และพ้ืนที่ใกล้เคียงนับถือมาอย่างยาวนาน โดยอิงตามต านานที่ได้กลายเป็นเรื่องเล่าของผู้คนใน
ท้องถิ่นมายาวนาน กระทั่งต่อมาได้ถูกสร้างเป็นศาลเคารพและรูปปั้นไว้บริเวณช่องเขาประตูผาบนแนวสัน
เขาเส้นแบ่งระหว่างอ าเภองาวและอ าเภอแม่เมาะ ในจังหวัดล าปาง ทั้งนี้ในระยะที่ผ่านมาเมื่อหน่วยงาน
ทหารได้เข้ามามีบทบาทในการควบคุมพ้ืนที่และจัดการเกี่ยวกับพิธีกรรมสักการะเจ้าพ่อประตูผาที่ชาวบ้าน
ในพ้ืนที่ได้เข้าร่วมมายาวนาน อย่างไรก็ตาม พ.ศ. 2558 ชาวบ้านร่องต้าในเขตอ าเภองาว ได้สร้างรูปปั้น
ขนาดใหญ่เป็นอนุสาวรีย์เจ้าพ่อประตูผาขึ้นในบริเวณศาลของชุมชนเอง 

บทความชิ้นนี้จึงมุ่งศึกษาการสร้างพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ (Sacred Space)ของชุมชนบ้านร่องต้า ต าบล
บ้านหวด อ าเภองาว จังหวัดล าปาง ในการต่อรองการเข้าถึงพ้ืนที่ผ่านปฏิบัติการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมของ
ชุมชน และศึกษาการให้ความหมายต่อพ้ืนที่ทางกายภาพและพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ของ “เจ้าพ่อประตูผา” หรือ 
“เจ้าพ่อข้อมือเหล็ก” และพ้ืนที่ประตูผา อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ผ่านการใช้เรื่องเล่าเกี่ยวกับเจ้าพ่อ
ประตูผา โดยท าการเก็บข้อมูลภาคสนามระหว่าง เดือนเมษายน พ.ศ. 2559- เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560  

ผู้วิจัยพบว่า ชาวบ้านได้ใช้ “เรื่องเล่า” เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสร้างอ านาจการต่อรองและย้ า
เตือนความหมายของพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ ลงบนพ้ืนที่ทางกายภาพแห่งใหม่ที่ชุมชนเป็นผู้ก าหนด โดยการ
เลือกใช้เรื่องเล่าในการน าเสนอความผูกพันระหว่างชุมชนบ้านร่องต้ากับเจ้าพ่อประตูผาเพ่ือต่อรองการเข้า
ใช้พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์จากอ านาจในการจัดการพ้ืนที่ทางกายภาพของรัฐไทย  

ผู้ศึกษาใช้แนวคิดเรื่องพ้ืนที่ (Space) และแนวคิดเรื่องเล่า (Narrative) เป็นกรอบในการวิเคราะห์
ปฏิบัติการของชาวบ้านในชุมชนร่องต้าที่เป็นคนไทยวนหรือคนเมือง โดยน าเสนอว่าการสร้างรูปปั้นเพ่ือ
เป็นอนุสาวรีย์เจ้าพ่อประตูผาที่ได้ผูกกับเรื่องเล่าของชุมชนนั้น เป็นปฏิบัติการในการสร้างพ้ืนที่ของ

                                                           
1 นั กศึ กษาปริญ ญ าโท  ภาควิชาสั งคมศาสตร์กับการพัฒนา คณ ะสั งคมศาสตร์  มห าวิทยาลั ย เชียงใหม่   
E-mail: chidchanok.thitnip@gmail.com 
2 อ.ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา อาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
E-mail: prasit.lee@cmu.ac.th 
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ชาวบ้าน ซึ่งด้อยอ านาจกว่าในการเข้าถึงพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์เดิมที่ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ฝ่ายทหารได้เข้า
มามีบทบาทในการก ากับอย่างเบ็ดเสร็จ 
 
ค าส าคัญ: พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์, เรื่องเล่า, เจ้าพ่อข้อมือเหล็ก, เจ้าพ่อประตูผา, การสร้างพื้นที่ทางสังคม 

 
Abstract 

 PratuPha guardian spirit or ‘Kho Mue Leak guardian spirit’ is the sacred spirit 
which is respected by the people around the Ngao District, Mae Mho District and near 
areas. Quotes from the legend around the area become to the narrative of local people 
for a long time. Since the guardian shrine and statue were built in the PhatuPha 
mountain pass, in the mountain ridge that separate the Ngao and Mae Mho District in the 
Lampang Province. Nevertheless, recently an Army Officer Unit took dominant control 
over this area and manage the local worship for the guardian spirit, that local people had 
been practicing for a long time. In 2015, Local people in the Rong Ta community in the 
Ngao District built a large scale of the PratuPha Guardian Spirit statue in their own 
community’s shrine area.  
 This article which is based on field data collected from April 2016 to December 
2017, intends to study the sacred space construction by villagers, as well as their 
negotiations to enter into the sacred space through the practice of social space 
construction, and study about the meaning of physical space and sacred space of the 
‘PratuPha guardian spirit’ or ‘Kho Mue Leak guardian spirit’. In addition to that this paper 
will also discuss the PratuPha area in Mea Mho District through using narrative about 
PratuPha guardian spirit. The research was performed in the Rong Ta community, the Ban 
Hout Sub District, and the Nhao District in the Lampang Province. 
 The research found that the local people used ‘Narrative’ as the instrument to 
create the power for negotiated and remind the meaning of sacred space into new 
physical space that local people had determined. The villagers are using this narrative to 
present the relation of people in the Rong Ta community with the PhatuPha guardian 
spirit for negotiation to get into and use the sacred space of the Thai state who has the 
power to control and manage this physical space. 
 By using notions of Space and Narrative thoughts, which are the concepts for 
analyzing the practices of local people in the Rong Ta community who called 
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themselves “Tai Yuan” or “KonMuang” that presented the building of the PhatuPha 
guardian spirit statue which was related to the narrative, is the practice of the villagers to 
construct the space who have less power to get into the old sacred space since two 
decades ago, after an Army Officer Unit has the absolute dominant power to control the 
PhatuPha area. 
 
Keywords: Sacred Space, Narrative, PratuPha Guardian Spirit, Kho Mue Leak Guardian 

Spirit, Social Space Construction 
 
 
บทน า 
 เจ้าพ่อประตูผา หรือที่รู้จักกันในชื่ออ่ืนๆ ได้แก่เจ้าพ่อข้อมือเหล็ก พญาข้อมือเหล็ก และหนาน
ข้อมือเหล็กเป็นผีเจ้านายที่รู้จักอย่างกว้างขวางในจังหวัดล าปาง เรื่องราวของต านานเจ้าพ่อประตูผาเกิดขึ้น
ภายในช่วง พ.ศ. 2272-2275 หรือช่วงปลายของการยึดครองจากพม่าในล้านนาแม้เรื่องราวของเจ้าพ่อ
ข้อมือเหล็กไม่มีปรากฏแน่ชัดในเอกสารประวัติศาสตร์ นอกจากเอกสารรวบรวมต านานในภายหลัง ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2513 เป็นต้นมา แต่เรื่องเล่าเจ้าพ่อประตูผายังคงส่งผ่านมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเขตอ าเภอ
งาวและอ าเภอแม่เมาะและได้กลายเป็นความทรงจ าร่วมของท้องถิ่นจนถึงปัจจุบัน 

ความศรัทธาต่อเจ้าพ่อประตูผาของชาวบ้านท้องถิ่น เริ่มต้นจากการสร้างศาลเพียงตา (ศาลเคารพ
ขนาดเล็ก) บริเวณช่องเขาประตูผา ซึ่งในอดีตเป็นเพียงช่องเขาที่สัญจรได้เพียงเกวียนหรือรถยนต์ทางเดียว 
หลังจากการสร้างถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) การคมนาคมของผู้คนทั้งสองฝั่งเขาจึงสะดวก
มากขึ้น ศาลเจ้าพ่อประตูผาจึงกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องทั้งผู้คนในท้องถิ่น และคุ้มครองคน
เดินทางสัญจรบริเวณนี้ ต่อมาได้มีการสร้างศาลให้คงทนมากขึ้น รวมทั้งสร้างรูปเคารพประดิษฐานไว้
ภายใน  

จนกระทั่งการเข้ามาในพ้ืนที่ของกองร้อยฝึกรบพิเศษที่  3 ค่ายประตู ในปี พ.ศ. 2512 ใน
ระยะแรกเป็นการเข้ามาเพ่ือควบคุมพ้ืนที่ทางกายภาพเท่านั้น ชาวบ้านในท้องถิ่นยังคงเข้าถึงพ้ืนที่และมี
บทบาทในการด าเนินพิธีกรรมความเชื่อของตน ดังเช่นกลุ่มชาวไทยวนชุมชนบ้านร่องต้าต าบลบ้านหวด 
อ าเภองาว จังหวัดล าปางเป็นชุมชนหนึ่งในพ้ืนที่ที่มีความศรัทธาต่อเจ้าพ่อประตูผา จากเรื่องเล่าเจ้าพ่อ
ประตูผาที่เชื่อมโยงการเป็นภูมิล าเนาและความผูกพันทางเครือญาติ เจ้าพ่อประตูผาจึงถูกยกให้เป็นผีใหญ่
ที่ส าคัญของชุมชนมีการประกอบพิธีกรรมร่วมกับผีใหญ่ตนอ่ืนๆ ในวันประเพณีท่ีจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี 

วันประเพณีที่จัดขึ้นเพ่ือประกอบพิธีกรรมการเลี้ยงผีเจ้าพ่อจะถูกก าหนดแตกต่างกันไปในแต่ละ
ชุมชนแต่เมื่อฝ่ายทหารได้เข้ามาจัดการพ้ืนที่บริเวณประตูผาเพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ตั้งแต่ในปี พ.ศ. 
2541 จึงได้มีการจัดการพ้ืนที่ให้เป็นระเบียบเพ่ือง่ายต่อการดูแลของทหารมากขึ้ น รวมทั้งการจัดพิธี
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กรรมการรดน้ าด าหัวเจ้าพ่อประตูผาซึ่งเป็นหนึ่งในวันประเพณีด้วยเช่นกัน ทหารและหน่วยงานรัฐได้มี
บทบาทเข้ามาจัดการพื้นที่พิธีกรรมแห่งนี้อย่างเต็มที่จากในอดีตที่เป็นพื้นที่ของคนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึง
และเข้าใช้ได้อย่างอิสระจึงได้ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดเป็นต้นมานอกจากนี้นโยบายการพัฒนาเพ่ือสนับสนุน
การท่องเที่ยวที่น่าจะส่งผลประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นและชุมชนใกล้เคียง แต่แท้ที่จริงกลับกลายเป็น
การเพ่ิมความชอบธรรมในการจัดการพ้ืนที่บริเวณประตูผาให้กับฝ่ายทหารมากขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
การผลิตซ้ าและสร้างความหมายภายในพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนในพ้ืนที่อ าเภองาว โดยเฉพาะชุมชนไทย
วนบ้านร่องต้า  

การสั่นคลอนความสามารถในการแสดงออกต่อการนิยามและให้ความหมายของพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์
จากการใช้อ านาจเพ่ือกีดกันการเข้าใช้และจัดการพ้ืนที่โดยรัฐ ในทัศนะของ Henri Lefebvre (1991) 
ภายใต้การอธิบายผ่านการผลิตพ้ืนที่ (the production of space) เรียกว่า วิธีการท าให้พ้ืนที่บริสุทธิ์ 
(the purification of space) เป็นการสร้างพ้ืนที่เพ่ือเผยอ านาจต่อการให้ความหมายของพ้ืนที่ส าหรับคน
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่ในทางกลับกันยังเป็นการเปิดพ้ืนที่ในการต่อรองของผู้คนกลุ่มอ่ืนด้วย (ณฐพงศ์ จิตรนิ
รัตน์ 2548) ดังนั้น ฝ่ายผู้ถูกกีดกันการให้ความหมายพ้ืนที่ที่ตนเคยมีบทบาทมาก่อน กรณีนี้คือชุมชนบ้าน
ร่องต้าได้สร้างปฏิบัติการทางสังคมข้ึนเพื่อต่อรองการเข้าใช้พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์นี้อีกครั้งหนึ่ง 

การศึกษาครั้งนี้  จึงได้ให้ความส าคัญต่อการท าความเข้าใจการนิยามความหมายของพ้ืนที่  
ที่เชื่อมโยงไปถึงเจ้าพ่อประตูผาของชุมชนบ้านร่องต้า สะท้อนผ่านใช้เรื่องเล่าที่ถูกหยิบยกมาเพ่ือแสดง
ความเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นกับเจ้าพ่อประตูผา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างอนุสาวรีย์เจ้าพ่อประตูผา
แห่งใหม่ ในปี พ.ศ.2558 และกลายเป็นสื่อกลางของการผลิตซ้ าเรื่องเล่า รวมทั้งปฏิบัติการในการสร้าง
พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งใหม่ของเจ้าพ่อประตูผาของชุมชน 
ประตูผา พื้นที่แห่งการซ้อนทับของพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ 

ประตูผาเป็นพ้ืนที่บริเวณช่องเขาหินปูนบนแนวเทือกเขาผีปันน้ ากลางกั้นระหว่างที่แอ่งที่ราบ
ล าปางและแอ่งประตูผาที่เชื่อมต่อถึงแอ่งที่ราบงาว เป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ
และความทรงจ าทางประวัติศาสตร์ พ้ืนที่ลักษณะนี้มักเรียกว่า “no man’s land” ซึ่งในอดีตมักใช้เป็น
พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ของผู้คนในพ้ืนที่ (ศรีศักร วัลลิโภดม 2545: 4)ความเป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ของประตูผาจึงไม่ได้
ถูกนิยามขึ้นเพียงจากต านานของเจ้าพ่อประตูผาหรือเจ้าพ่อข้อมือเหล็กเท่านั้น แต่ความศักดิ์สิทธิ์ของ
ประตูผาได้ปรากฏมาอย่างยาวนานตั้งแต่ช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย (ประมาณ 3,000-2,900 
ปีมาแล้ว) จากการค้นพบภาพเขียนสีตามแนวเพิงผากว่า 1,872 ภาพ และหลักฐานการฝังศพใต้เพิงผาที่
สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย (กรมศิลปากร 2541) ความหลากหลายของหลักฐานได้แสดงถึง
ความแตกต่างของกลุ่มคน ซึ่งอาจหมายถึงพ้ืนที่แห่งนี้ถูกใช้เป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์โดยผู้คนต่างกลุ่มวัฒนธรรม
ต่อมาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 23ประตูผาได้ถูกนิยามเป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งหนึ่ง จากเรื่องราวความกล้า
หาญของหนานข้อมือเหล็กหรือนามที่เรียกกันต่อมาว่าเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก ได้กลายเป็นผู้ปกป้องดูแลพ้ืนที่
ประตูผาแก่ชาวบ้านท้องถิ่นและผู้สัญจรไปมาจนถึงปัจจุบัน 
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 จากสภาพภูมิประเทศที่เอ้ือต่อการเป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งหลักฐานทางโบราณคดีและต านาน
ของเจ้าพ่อประตูผาได้การย้ าเตือนความเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของประตูผามาอย่างต่อเนื่องโดยผู้คนในท้องถิ่น 
จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2512 เมื่อกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 ค่ายประตูผาจัดตั้งขึ้น เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ฝึกรบและ
เป็นจุดยุทธศาสตร์การต่อต้านกลุ่มคอมมิวนิสต์ในขณะนั้นแต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 เมื่อสถานการณ์
ทางการเมืองบริเวณชายแดนลดความตึงเครียดลง จึงได้มีการด าเนินนโยบายเพ่ือสร้างแหล่งท่องเที่ยว
ภายในท้องถิ่นท าให้เกิดการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทั้งทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและภาพเขียนสี จากนั้น
ในปี พ.ศ. 2541 ประตูผาจึงได้รับการน าเสนอสู่สาธารณะจากการเป็นแหล่งโบราณคดีที่ส าคัญ อีกทั้งยังท า
ให้ต านานความกล้าหาญของเจ้าพ่อประตูผาได้รับการเผยแพร่สู่ผู้คนต่างถิ่นมากขึ้นไปด้วยจากฝ่ายทหาร
และหน่วยงานรัฐ ผ่านการน าเสนอภาพของตัวแทนของความเป็นทหารกล้าผู้เสียสละชีวิตเพ่ือบ้านเมือง
และปกป้องรัฐชาติให้คงอยู่ 
เจ้าพ่อประตูผา เรื่องเล่าจากท้องถิ่นสู่ความเป็นวีรบุรุษของรัฐชาติ  
 เรื่องราวของเจ้าพ่อประตูผาแม้ว่าไม่ปรากฏในบันทึกทางประวัติศาสตร์ แต่ได้ปรากฏในหนังสือ
รวบรวมประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากเรื่องเล่าและต านานของพ้ืนที่ในอ าเภองาว โดยโพธิ์ แซมล าเจียก 
(2513) ได้บรรยายเรื่องราวของเจ้าพ่อประตูผา โดยสรุปได้ว่า  

เจ้าพ่อประตูผาเมื่อครั้งยังมีชีวิตผู้คนเรียกกันว่า หนานข้อมือเหล็ก มีต าแหน่งเป็นพญามือเหล็ก 
บ้านเกิดเมืองนอนเป็นชาวบ้านต้า (บ้านร่องต้า ต.บ้านหวด อ.งาว ปัจจุบัน) แต่เป็นเด็กก าพร้า ญาติจึง
ถวายให้แก่อธิการวัดนายางหนานข้อมือเหล็กในช่วงเยาว์วัยจึงเป็นเด็กวัดเล่าเรียนรุ่นเดียวกับหนานทิพย์
ช้าง3 เรียนรู้วิชาอาคมไสยศาสตร์มากมาย กลายเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านไสยศาสตร์ในเรื่องคงกระพัน สามารถ
ใช้ศอกหรือท่อนแขนรับแทนโล่ได้ เป็นที่มาของชื่อ หนานมือเหล็กหรือพญาข้อมือเหล็ก ต่อมาขณะที่ตนได้
กลับบ้านมาอยู่บ้านเกิด (ช่วงปี พ.ศ. 2272-2275) ได้ทราบข่าวว่า ท้าวลิ้นก่าน (เจ้าเมืองล าปางขณะนั้น) 
ลี้ภัยมาที่ประตูผา จึงอาสาช่วยเหลือเป็นก าลังให้กับท้าวลิ้นก่าน จากการรุกรานของท้าวมหายศ ผู้ปกครอง
เมืองล าพูนซึ่งได้ขึ้นตรงกับอ านาจจากฝ่ายพม่า อีกทั้งสภาพภูมิประเทศของประตูผาเป็นเชิงเขาชะโงก  มี
ช่องว่างผ่านแคบๆ ที่สามารถทะลุไปสู่เมืองต้า เมืองลองได้ ซึ่งเป็นทางลัดตัดตรงที่สุด และเป็นที่แอบซ่อง
สุมก าลังที่ดีที่สุด (โพธิ์ แซมล าเจียก 2513: 65)  
 หลังจากลี้ภัยได้ไม่นาน ท้าวมหายศได้สั่งทหารของตนไปสังหารท้าวลิ้นก่านเพ่ือไม่ให้สามารถ
กลับมามีอ านาจการปกครองได้อีก ทหารของท้าวมหายศตามมาจนถึงประตูผา หนานข้อมือเหล็กจึงเข้า
ต่อสู้ โดยใช้วิชาอาคมและฝีมือการรบที่มีท าให้ทหารฝั่งท้าวมหายศสิ้นชีพไปมากมาย แต่ด้วยจ านวนทหาร
ที่มาก ในที่สุดหนานข้อมือเหล็กจึงสิ้นใจหมดแรงยืนขวางช่องเขาประตูผาไม่ให้ผู้ใดผ่าน พร้อมทั้งยืนตั้ งท่า
พร้อมสู้ ท าให้เหล่าข้าศึกกลัวหนีกลับไปในที่สุด (โพธิ์ แซมล าเจียก 2513: 66) ชาวบ้านบริเวณนั้นจึงตั้ง
ศาลเพียงตาขนาดเล็กไว้บริเวณช่องเขาประตูผา และขนานนามว่าศาลเจ้าพ่อประตูผา  
                                                           
3 หนานทิพย์ช้าง เป็นวีรบุรุษผู้ขับไล่ท้าวมหายศ เจ้าเมืองล าพูนซึ่งอยู่ใต้อ านาจการปกครองของพม่า ในช่วงปี พ.ศ. 2275 
และถูกแต่งตั้งเป็นเจ้าพระยาสุละวะฦาไชยสงคราม เจ้าเมืองนครล าปาง และเป็นปฐมวงศ์เจ้าเจด็ตนตอ่มา  
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 หากเปรียบเทียบช่วงเวลาของเรื่องเล่า เข้ากับข้อมูลเอกสารล้านนา พบว่า ใน พงศาวดารโยนก 
และ ต านานเมืองเหนือกล่าวถึงเหตุการณ์ในช่วงนี้ว่าในปี จ.ศ. 1091 (พ.ศ. 2272) ได้เกิดเหตุการณ์ความ
ไม่สงบในเมืองล าปาง การเข้ามาของท้าวมหายศเจ้าเมืองล าพูนที่ต้องผนวกเมืองล าปางเข้ากับอ านาจจาก
ฝ่ายพม่า และการหลบหนีของท้าวลิ้นก่านเจ้าเมืองล าปางในขณะนั้นอยู่ในระหว่าง ในปี พ.ศ. 2272-2275
ท าให้เรื่องเล่าท้องถิ่นของเจ้าพ่อประตูผาสามารถเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัด
ล าปาง และวีรกรรมความกล้าหาญ เสียสละชีวิตปกป้องการโจมตีของข้าศึก ยิ่งท าให้เรื่องเล่าของเจ้าพ่อ
ประตูผาถูกน ามาเผยแพร่สู่สาธารณะมากขึ้น ผ่านการร้อยเรียงเรื่องเล่าและน าเสนอโดยฝ่ายทหาร ต่อการ
เป็นทหารกล้า ตัวแทนของความเป็นทหารไทยในการต่อต้านการรุกรานจากพม่า ดังเช่นเอกสารของเจ้า
พ่อประตูผาที่เรียบเรียงโดยค่ายประตูผา กล่าวถึงตอนหนึ่งว่า  

“...จเรน้อยน าสมัครพรรคพวกลี้ภัยมาหา ท้าวลิ้นก่านมาพบ
หนานข้อมือเหล็ก ซึ่งขณะนั้นมีบรรดาศักดิ์เป็น พญามือเหล็ก ก็ดีใจคิดหา
ช่องทางสุมก าลังเตรียมการกู้ชาติให้จงได้ ...” 

“... ในที่สุดย้อนกล่าวถึงพญามือเหล็ก ต่อมาได้กลับมาบ้านเกิด 
และทราบว่า ท้าวลิ้นก่านหนีภัยมาอยู่ที่ประตูผา นึกถึงคุณเจ้านายและถูก
ชักชวนให้กู้ชาติบ้านเมืองคืนจากพม่าด้วยความรักชาติจึงสมัครอยู่กับท้าวลิ้น
ก่านแต่นั้นมา…” 

 เจ้าพ่อประตูผาจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของความรักชาติ ภักดีต่อชาติ และการเสียสละชีวิตเพ่ือ
ชาติไทยท าให้แผ่นดินไทยยังคงอยู่ได้การสร้างภาพตัวแทนของเจ้าพ่อประตูผาโดยเน้นส่วนของเรื่องเล่าใน
ความซื่อสัตย์ ภักดีต่อชาติและเสียสละชีวิตของตนเพ่ือปกป้องชาติไทย ท าให้เจ้าพ่อประตูผาถูกน าไปใช้
เป็นสัญลักษณ์ของค่ายทหารรวมทั้งหน่วยงานของรัฐในพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียง 

เมื่อนโยบายการพัฒนาประตูผา ในปี พ.ศ. 2541 ท าให้มีปริมาณนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเยี่ยม
ชมประตูผาในฐานะของพ้ืนที่การท่องเที่ยว ไม่เพียงเท่านั้นต านานเจ้าพ่อประตูผายังถูกน าเสนอผ่าน
รายการวิทยุ หนังสั้นผ่านรายการโทรทัศน์และการผลิตเหรียญบูชาสิ่งเหล่านี้จึงเป็นการสื่อกลางในการตอก
ย้ าภาพของเจ้าพ่อประตูผาในฐานะของทหารรัฐไทย ที่ได้ต่อสู่ขับไล่เหล่าพม่าที่ต้องการมายึดครองแผ่นดิน 
และตัวแทนของความแข็งแกร่งกล้าหาญมีวิชาอาคม 

นอกจากการน าเสนอผีใหญ่หรือผีเจ้านายของชุมชนท้องถิ่นให้กลายเป็นวีรบุรุษของรัฐชาติแล้ว ใน
พ้ืนที่พิธีกรรมที่เคยถูกจัดโดยชุมชนท้องถิ่นอย่างอิสระ ก็ถูกจ ากัดและแทรกแซงมากขึ้นเรื่อยๆ จากเหตุผล
ของการเป็นผู้มีสิทธิในการดูแลรักษาพ้ืนที่ประตูผาของฝ่ายทหารจากค่ายประตูผา ทั้งการก าหนดวัน เวลา
ในการจัดงานรดน้ าด าหัวเจ้าพ่อประตูผา ซึ่งในอดีตแต่ละชุมชนได้การก าหนดวันประเพณีที่แตกต่างกันไป 
แต่อยู่ในช่วงเดือน 8 เหนือ หรือช่วงเดือนพฤษภาคม แต่เมื่อทหารเข้ามามีอ านาจในพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ การ
ก าหนดรูปแบบการจัดงานจึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายทหาร ทั้งการจัดการพ้ืนที่ การจัดประชุมเพ่ือจัดงาน
ร่วมกับหน่วยงานรัฐท้องถิ่นและจังหวัด แม้ว่าจะมีการเชิญผู้น าชุมชนเข้าร่วมประชุมในการจัดงานด้วย แต่
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มักจะเชิญเพียงหมู่บ้านใกล้เคียงที่ติดประตูผา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านที่พ่ึงเกิดใหม่เมื่อประมาณ 30-50ปี
ที่ผ่านมา แต่ไม่ได้เชิญชุมชนที่มีบทบาทต่อพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ตั้งแต่ในอดีต หนึ่งในชุมชนนั้นคือ ชุมชน
บ้านร่องต้าที่มีความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผีอย่างเหนียวแน่น อีกทั้งเป็นเป็นชุมชนที่มีความเกี่ยวข้องกับ
เจ้าพ่อประตูผาโดยตรง 
เรื่องเล่า (narrative) กับการสร้างพื้นที่ทางสังคม(social space) 

เรื่องเล่า (narrative) คือกระบวนการใช้เรื่องราว (stories) จากการบอกเล่า ซึ่งมีอ านาจในการ
เป็นกรอบและการสร้างความเข้าใจต่อการประกอบสร้างและการรักษาจริยธรรมของชุมชน  (moral 
communities) รวมทั้งเป็นการช่วยตอกย้ าถึงคุณค่าของกิจกรรมในปัจจุบัน เรื่องเล่าจึงควรได้รับการ
พิจารณาในการเป็นตัวกลางส่งผ่านอ านาจไปสู่เหตุการณ์ที่ถูกสร้างขึ้น และฐานะที่เป็นพ้ืนที่ในการสร้าง
อ านาจเพ่ือการต่อรอง ขัดขืนและยืนหยัดต่อการครอบง าของอ านาจจากภายนอก รวมถึงการเป็นอ านาจที่
ถูกใช้ระหว่างการปะทะกันของผู้คนแต่ละฝ่าย (Fortmann1995: 1054-1055) 

การบอกเล่าเรื่องราวผ่านการใช้เรื่องเล่าจึงไม่ใช่การเล่าเพ่ือความสนุกสนานหรือน่าตื่นเต้น หรือ
เป็นแหล่งบรรจุความทรงจ าร่วมและอัตลักษณ์ของผู้คนเท่านั้น แต่ควรถูกค านึงถึงบทบาทในการแสดง
ความหมายต่อการด าเนินชีวิตของชุมชน (Carr 1986: 161 อ้างใน Fortmann 1995: 1054)เรื่องเล่าจึง
เป็นวิธีการน าเสนอในลักษณะของการเป็นตัวแทน (Method or Form of representation) (Miller 
2000: 309; Abbot 2002: 12 อ้างใน กัลยา จุฬารัฐกร 2551:21) ที่มีเรื่องราวอยู่หลากหลายระดับชั้น 
(multilayered) จึงมีความซับซ้อนในการถูกคัดเลือกว่าสิ่งใดควรอยู่หรือควรถูกตัดออกไปรวมทั้งการวาง
เค้าโครงเรื่องเล่าตามที่ผู้เล่าต้องการสื่อสารกับผู้ฟังต่อเหตุการณ์ในอดีตหรือการกระท าต่างๆที่ส่งต่อมา
จนถึงปัจจุบัน เพ่ืออ้างถึงอัตลักษณ์และการสร้างเรื่องราวชีวิตของตนเอง (Riessman 1993: 2 อ้างใน 
กัลยา จุฬารัฐกร 2551: 21-22) 

ผู้คนในท้องถิ่นมักใช้เรื่องเล่าในการแสดงความเชื่อมโยงของกลุ่มของตนเองกับพ้ืนที่ทางกายภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงทรัพยากรที่ใช้ด ารงชีวิตและพ้ืนที่ทางสังคมที่ผูกโยงกับความเชื่อท้องถิ่นกับพ้ืนที่
พิธีกรรม เรื่องเล่าที่ถูกถ่ายทอดจึงมักถูกกักเก็บเต็มไปด้วยความผูกพันต่อพ้ืนที่ในอดีตที่พวกเขาเคยนิยาม
ความหมายตามความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่กับท้องถิ่น และถูกเลือกสรรวัตถุดิบที่จะใช้ในการน าเสนอ ผ่าน
การตีความในสถานการณ์ร่วมสมัย เพ่ือเรียกกลับมาของความหมายที่ดีและความเข้มแข็งของอัตลักษณ์
ของกลุ่มตนเอง (SØrensen 1997: 150-151 อ้างใน กัลยา จุฬารัฐกร 2551: 18) 

นอกจากนี้ เรื่องเล่ายังเปรียบเสมือนชุดความรู้ชุดหนึ่งที่ได้จากการเล่าซ้ าไปซ้ ามาจนกลายเป็น
กระบวนการสร้างความเป็นจริงหรือวาทกรรมที่มาจากท้องถิ่น (local discourse) อีกชุดหนึ่ง (Peter 
1984 อ้างใน Fortmann 1995: 1054; ชูศักดิ์ วิทยาภัค (บก.) 2558: 5)ที่เกี่ยวเนื่องกับสถานที่ (space) 
และเวลา (time)(Miller 2000: 315 อ้างใน กัลยา จุฬารัฐกร 2551:21) เมื่อเรื่องเล่าสามารถยืนยันความ
ทรงจ าร่วมของผู้คนในช่วงเวลาหนึ่งที่ได้เข้าไปอยู่ในพื้นที่หรือใช้ทรัพยากรที่พวกเขาเคยได้รับรู้ เรื่องเล่าจึง
กลายเป็นวาทกรรมอีกชุดหนึ่ง ที่สามารถใช้ต่อรองความสัมพันธ์ทางอ านาจ โดยมีจุดประสงค์แฝงต่อการ
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สร้างความชอบธรรมในการอ้างสิทธิหรืออ านาจ (Fortmann 1995) เรื่องเล่าจึงถูกใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้น
ให้เกิดปฏิบัติการหรือกิจกรรมที่แฝงไปด้วยจุดประสงค์เพ่ือการต่อรองทางอ านาจ หรืออีกนัยยะหนึ่ง คือ 
เรื่องเล่าสามารถถูกใช้ในฐานะเครื่องมือที่มีอ านาจเพื่อใช้สร้างความหมายต่อการสร้างพ้ืนที่ได้ 
 อีกทั้งเมื่อพิจารณาร่วมกับแนวคิดเรื่องพ้ืนที่ (space)จะต้องได้รับการอธิบายบริบททางสังคมทั้ง
ในประเด็นของพ้ืนที่ทางกายภาพ(physical space) และพ้ืนที่ทางสังคม(social space)ที่ไม่สามารถแยก
ออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด โดยแสดงออกมาผ่านปฏิบัติการหรือกิจกรรมของผู้คนจนกลายเป็นพ้ืนที่ทาง
สังคมซึ่ งHenriLefebvre(1991)อธิบายความหมายของพ้ืนที่  ผ่านรูปแบบของการผลิต (mode of 
production)โดยมองว่าพ้ืนที่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น (produced) เพ่ือเป็นเครื่องมือของความคิด (thought) 
และการกระท า (action) สามารถถูกสร้างขึ้นจากการนิยามและให้ความหมายจากคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่
ในขณะเดียวกันพ้ืนที่ก็สามารถเป็นตัวสร้างและก าหนดความหมายที่มีอ านาจต่อไปยังผู้คนเหล่านั้นได้ด้วย 
พ้ืนที่จึงมีความยืดหยุ่นต่อการปรับเปลี่ยน สามารถเปิดโอกาสให้เกิดช่องว่างของพ้ืนที่ และท าให้เกิดการ
ต่อรองเชิงอ านาจได้ดังนั้นความหมายที่บรรจุลงในพ้ืนที่จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลารวมทั้ง
สามารถสื่อความหมายถึงการควบคุมและการแสดงอ านาจที่เหนือกว่า(Lefebvre 1991: 26)โดยผ่าน“การ
ท าพ้ืนที่ให้บริสุทธิ์ผุดผ่องน่ายกย่องบูชา” (the purification of space) เพ่ือช่วงชิงการอ านาจของตนเอง
ในพ้ืนที่ที่สร้างขึ้น ซึ่งมักจะผ่านการสร้างพ้ืนที่กายภาพให้กลายเป็น “พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์” (sacred space) 

พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ (sacred space) จึงมีนัยยะของการเป็นพ้ืนที่ทางสังคม (social space) รูปแบบ
หนึ่งและแสดงถึงการเป็นแหล่งอ้างอิงถึงความสัมพันธ์กับความเป็นชุมชน ความโหยหาถึงอดีตผ่านการ
แสวงหาหรือการสร้างสรรค์พ้ืนที่ใหม่เป็นของตนเอง โดยมีจุดประสงค์ต่อการสร้างความมั่นคงในการ
ด ารงชีวิตและจุดยืนของชุมชน ท าให้พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์สามารถเป็นพ้ืนที่ของตัวตนหรือพ้ืนที่ทางอัตลักษณ์แก่
ผู้สร้างได้ (Richard Tresidder 1991: 141, 144-145 อ้างใน วิจิตร ว่องวารีทิพย์ 2549-2550: 92) ความ
เป็นพื้นที่ทางสังคมในรูปแบบของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ยังสามารถเชื่อมโยงต่อไปยังการสร้างพ้ืนที่พิธีกรรม(ritual 
space) ของท้องถิ่นโดยผู้ที่อ านาจน้อยกว่าได้ใช้การสร้างพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์เพ่ือการต่อรอง ต่อสู้ ขัดขืนต่อการ
นิยามความหมายพื้นท่ีที่มาจากผู้ที่มีอ านาจการปกครองมากกว่า 

ดังนั้น การสร้างพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์จึงสามารถใช้เรื่องเล่าในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการแสดงอ านาจ
และสร้างหรือตอกย้ าความหมายลงบนพ้ืนที่ทางกายภาพหรือพ้ืนที่ทางความคิดจากผู้ที่มีอ านาจน้อยกว่า 
ผ่านการสร้างปฏิบัติการหรือกิจกรรมบางอย่าง เพ่ือใช้ในการต่อรองการเข้าถึงและให้ย้ าเตือนความหมาย
ของพ้ืนที่โดยกลุ่มที่มีอ านาจน้อยกว่า 
 
ชุมชนบ้านร่องต้า กับการกีดกันการเข้าใช้พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ 
 ชุมชนบ้านร่องต้าเป็นชุมชนที่ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ 
และอย่างเป็นทางการจากการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) และการสังเกตการณ์ภายในชุมชน
ในช่วงเวลาพิธีกรรมเก่ียวกับการเลี้ยงผีเจ้าพ่อ หรือวันป๋าเวณี (วันประเพณี) ที่จะจัดขึ้นในทุกๆ ปี  
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ชุมชนบ้านร่องต้า ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ต าบลบ้านหวด อ าเภองาว จังหวัดล าปาง ห่างจากประตูผาไปทาง
ทิศตะวันออกประมาณ 20 กิโลเมตร และเป็นชุมชนที่มีกลุ่มชาวไทยวนอาศัยอยู่มากที่สุดชุมชนหนึ่งของ
ต าบลบ้านหวด และเป็นหนึ่งในชุมชนเก่าแก่แห่งหนึ่งของแอ่งประตูผา 

ในแต่ละปีชาวบ้านในชุมชนบ้านร่องต้า จะจัดงานสักการะเจ้าพ่อปีละสองครั้ง คือ วันเลี้ยงเจ้าพ่อ
หรือที่เรียกว่า วันป๋าเวนี (วันประเพณี) จัดขึ้นในขึ้น 13 ค่ า เดือน 4 เหนือ (ประมาณช่วงเดือนมกราคม) 
และวันด าหัวเจ้าพ่อ จัดขึ้นในวันที่ขึ้น 13 ค่ า เดือน 8 เหนือ (ประมาณช่วงเดือนพฤษภาคม) ซึ่งจะมีม้าขี่ 4 
ทั้งจากในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงเข้ามาร่วมวันประเพณีนี้ด้วย โดยตั้งข้าว5 จะเป็นผู้เชิญเหล่าม้าขี่โดย
การน ากรวยดอกไม้ ธูปเทียน ไปถวายเชิญก่อนวันงานเมื่อถึงวันงานศาลผีเจ้าพ่อของหมู่บ้าน จะถูกจัด
ตกแต่งสวยงามด้วยดอกไม้ และกระดาษสีต่างๆ วงดนตรีปี่พาทย์บรรเลงดนตรีอยู่ด้านล่างศาล 
 แต่เดิมนั้นบริเวณประตูผาเป็นพ้ืนที่การปกครองของอ าเภองาวมาก่อนจนกระทั่งในปี พ.ศ. 2524 
ได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตปกครองใหม่ให้แนวเขาประตูผาเป็นเส้นแบ่งการปกครอง ท าให้ศาลเจ้าพ่อประตู
ผาอยู่ภายใต้การดูแลของอ าเภอแม่เมาะ และภาพเขียนสีประตูผาอยู่ในการดูแลของอ าเภองาว แต่ในความ
เป็นจริงแล้วฝ่ายทหารและอ าเภอแม่เมาะเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลพ้ืนที่ทั้ งหมดและเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญ
ของการสูญเสียการเข้าถึงในพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านชุมชนบ้านร่องต้าและชุมชนอ่ืนๆในอ าเภองาวอีก
ทั้งการเข้ามาจัดการพ้ืนที่ประตูผาโดยเฉพาะในพ้ืนที่พิธีกรรมในวันรดน้ าด าหัวเจ้าพ่อ ยิ่งตอกย้ าความ
สูญเสียอ านาจในการต่อรองการเข้าใช้พ้ืนที่มากข้ึนเรื่อยๆ ความรู้สึกผูกพันของเจ้าพ่อประตูผาต่อชาวบ้าน
ในฝั่งอ าเภองาว ถูกผลักไสออกจากพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนเคยสามารถเข้าถึงได้อย่างอิสระ ทั้งการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบพิธีการอย่างเป็นทางการมากขึ้น มีประธานของงานพิธีเป็นหน่วยงานของราชการจาก
ฝ่ายอ าเภอแม่เมาะ และการประกอบพิธีกรรมที่เปลี่ยนให้เป็นไปในแบบของการเลี้ยงผีมดผีเม็งของฝั่งเมือง
ล าปาง แม้ว่าลักษณะพิธีกรรมจะคล้ายคลึงกันแต่ก็แตกต่างกันในรายละเอียดของพิธีกรรม รวมถึงตั้งข้าว
หรือม้าขี่ที่ด าเนินพิธีกรรมก็เป็นบุคคลที่ฝ่ายทหารคัดเลือกมาในการท าหน้าที่ ท าให้นอกเหนือจากการ
สูญเสียความสามารถในการเข้าถึงพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งในการจัดการพ้ืนที่และการมีส่วนร่วมภายในพ้ืนที่
ศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อประตูผาแล้วนั้น ชาวบ้านร่องต้าและชุมชนท้องถิ่นจึงได้กลายเป็นเพียงผู้เข้าร่วมในวัน
งานประเพณีเพียงเท่านั้น 
อ านาจของเรื่องเล่าเจ้าพ่อประตูผากับปฏิบัติการสร้างอนุสาวรีย์เจ้าพ่อประตูผาแห่งใหม่ 

แม้ว่าการรับรู้ของเรื่องราววีรกรรมกล้าหาญของเจ้าพ่อประตูผาและความสัมพันธ์ของเจ้าพ่อประ
ผากับชุมชนร่องต้าในความเป็นเครือญาติ ต่างรับรู้กันภายในชุมชนและถูกบอกเล่าสืบต่อกันมาอย่าง
ยาวนาน แต่อ านาจของเรื่องเล่าในขณะนั้น ไม่ได้ถูกใช้ในจุดประสงค์ของการเป็นเครื่องมือเพ่ือต่อรองการ

                                                           
4 ม้าขี่ หรือท่ีนั่ง คือร่างทรง ผู้ติดต่อกับวิญญาณผีบา้นผีเรือน ผีเจ้านาย ผีมดหรือผเีม็งเป็นต้น ม้าขี่ จะถูกตัดเลือกโดย
วิญญาณของเจ้าพ่อ โดยต้องเป็นคนท่ีซื่อสัตย์ มสีัจจะ เป็นต้น 
5 ตั้งข้าว คือผู้ดูแลเหล่าม้าขี่ และผู้ช่วยรับขันข้าวตอก ดอกไม้ ธูป เทียน จากศรัทธาหรือคนท่ีต้องการความช่วยเหลือจาก
เจ้าพ่อซึ่งอยูใ่นร่างของม้าขี่ 
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เข้าถึงพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ แต่เมื่อความสามารถในการเข้าถึงพ้ืนที่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปและได้ถูกอ านาจใหม่จาก
รัฐเข้ามาช่วงชิงการใช้พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ ท าให้เรื่องเล่าของเจ้าพ่อประตูผาของชุมชนบ้านร่องต้าได้รับการหยิบ
ยกและคัดสรรเรื่องราวบางส่วน เพ่ือใช้ในการแสดงถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าพ่อประตูผากับชุมชนบ้าน
ร่องต้าเรื่องเล่าที่มาจากชุมชนได้ถูกย้ าต่อการเป็นบ้านเกิดเจ้าพ่อประตูผาที่ได้รับการน าเสนอซ้ าไปซ้ ามา 
จากคนในชุมชนหรือคนในท้องถิ่นใกล้เคียง ทั้งในวันงานประเพณีและในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการใช้
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติกลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพ่ิมอ านาจในการต่อรองกับอ านาจจากเรื่องเล่าที่ถูก
น าเสนอโดยฝ่ายทหารและหน่วยงานรัฐ 

นอกจากนี้ บุคคลผู้น าเสนอเรื่องเล่าก็เป็นส่วนส าคัญที่สามารถช่วยเน้นย้ าอ านาจของเรื่องเล่าให้มี
อ านาจมากยิ่งขึ้นนั่นคือ เหล่าม้าขี่ของเจ้าพ่อประตูผา และม้าขี่ตนอ่ืนๆ ในท้องถิ่น เนื่องจากในห้วงของ
พิธีกรรม ม้าขี่เปรียบเสมือนเป็นร่างเชื่อมโยงต่อเจ้าพ่อประตูผา เมื่อเจ้าพ่อประตูผาได้เล่าเรื่องราวของตน 
จึงเป็นการเพ่ิมอ านาจในการอ้างสิทธิ์เพ่ือเข้าถึงพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก ดังเช่นค ากล่าวของ ม้าขี่รุษ 
(นามสมมติ) ผู้เป็นร่างทรงของเจ้าพ่อประตูผาได้กล่าวถึงความปิติยินดีที่ได้กลับมายังบ้านเกิด หลังจากการ
สร้างอนุสาวรีย์เจ้าพ่อข้อมือเหล็ก (เจ้าพ่อประตูผา) ที่ชุมชนบ้านร่องต้า เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในปี พ.ศ. 
2558 โดยได้กล่าวในช่วงหนึ่งของงานพิธีกรรมว่า 

“...ดีใจที่ได้กลับมาอยู่ที่นี่ ใจและจิตเราอยู่ที่นี่ เราก็ต้องอยู่ที่นี่ (บ้านร่องต้า) 
มีแต่ตัวที่ไปตายที่ประตูผา...” 

 เช่นเดียวกับม้าขี่ปลา (นามสมมติ) เป็นม้าขี่ของเจ้าพ่อประตูผาอีกตนหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้เริ่มกล่าวถึง 
ความต้องการกลับมายังบ้านเกิดของตนเอง ได้กล่าวถึงว่า ประตูผาเป็นที่ตาย ไม่ใช่สถานที่มงคล ตนไม่ได้
อยากอยู่ที่นั่น อยากกลับมายังบ้านเกิดเมืองนอน คือที่บ้านร่องต้า  

การกล่าวถึงความต้องการในการกลับบ้านเกิดของเจ้าพ่อประตูผาของม้าขี่ปลา ในปี พ.ศ. 2556 
ท าให้เป็นจุดเริ่มต้นของปฏิบัติการสร้างพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อประตูผาแห่งใหม่ของชุมชนบ้านร่องต้า
เริ่มจากการทอดผ้าป่า รวบรวมเงินทั้งจากในชุมชน ชุมชนใกล้เคียงและห้างร้านต่างๆ เป็นเวลาเกือบสองปี 
จากนั้นจึงได้สร้างอนุสาวรีย์เจ้าพ่อประตูผาแห่งใหม่ โดยเลือกพ้ืนที่บริเวณหน้าศาลผีหรือศาลเจ้าพ่อของ
หมู่บ้านสร้างอาคารหลังคาคลุมภายในประดิษฐานอนุสาวรีย์เจ้าพ่อประตูผายืนในท่าถือดาบพร้อมรบ 
ขนาดสูงกว่า 3 เมตร และติดป้ายด้านหน้าเชิญชวนสักการะจากผู้สัญจรผ่านไปมา 

การสร้างอนุสาวรีย์เจ้าประตูผาแห่งใหม่ของชุมชนบ้านร่องต้า จึงเป็นการสร้างพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์แห่ง
ใหม่ซ้อนทับพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์เดิมของชุมชนอีกชั้นหนึ่ง หลังจากการสร้างอนุสาวรีย์แห่งนี้เสร็จเรียบร้อย ได้มี
การอัญเชิญดวงวิญญาณเจ้าพ่อประตูผาจากศาลบริเวณประตูผามายังอนุสาวรีย์ที่บ้านร่องต้า และจัดงาน
บวงสรวงในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 โดยได้ขอการสนับสนุนจากทางภาครัฐส่วนท้องถิ่นและฝ่ายทหาร 
ในการจัดงานมหรสพต่างๆ อย่างยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับงานสักการะท่ีศาลเจ้าพ่อประตูผา 

แม้ว่าในปีต่อมาทางหน่วยงานรัฐและฝ่ายทหารไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมหรือให้การสนับสนุน
เช่นเดียวกับงานบวงสรวงในปี 2558 แต่ผู้ร่วมงานส่วนใหญ่โดยเฉพาะในวันงานรดน้ าด าหัวเจ้าพ่อในเดือน
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พฤษภาคม ก็ยังคงเนืองแน่นไปด้วยชาวบ้านในชุมชนฝั่งอ าเภองาว และบางส่วนจากจังหวัดพะเยาและ
จังหวัดแพร่มาร่วมในงานพิธีด้วยเช่นกัน แม้จะไม่มีงานมหรสพอ่ืนๆ ดังเช่นงานสักการะที่จัดที่ศาลบริเวณ
ประตูผาก็ตาม แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ในอ าเภองาว ได้มาร่วมงานพ้ืนที่แห่งนี้ ด้วยความรู้สึกร่วมที่สามารถ
เข้ามาใช้พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อประตูผาแห่งนี้ได้อย่างอิสระและสะดวกมากกว่าที่ประตูผา 

ชุมชนบ้านร่องต้า แม้ว่าจะอยู่ในฐานะของอ านาจการเข้าถึงพ้ืนที่ที่มีน้อยกว่า แต่การเลือกและ
หยิบยกชิ้นส่วนของเรื่องเล่าของเจ้าพ่อประตูผา ทั้งโดยม้าขี่ซึ่งอยู่ในสภาวะของผู้เชื่อมต่อกับเจ้าพ่อประตู
ผา และความสัมพันธ์ทางเครือญาติโดยตรงของเจ้าพ่อประตูผากับคนในชุมชน ท าให้ชาวบ้านสามารถสร้าง
อ านาจความชอบธรรมให้แก่ตนเองในการเข้าถึงพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์อีกครั้ง อีกทั้งยังสามารถใช้อ านาจของเรื่อง
เล่าในการนิยามความหมายของพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อประตูผาแห่งใหม่ ภายใต้พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์เดิมของ
ชุมชนซึ่งถูกใช้เป็นพื้นที่พิธีกรรมที่เก่ียวข้องกับเจ้าพ่อประตูผาด้วยเช่นกัน  
บทสรุป 

ปฏิบัติการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมของพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวเนื่องกับเจ้าประตูผานั้น เป็นปฏิบัติการที่
เกิดขึ้นจากผู้คนในท้องถิ่นแม้ว่าความขัดแย้งของการเข้าถึงภายในพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์บริเวณประตูผานั้ น ไม่ได้
ถูกแสดงออกมาอย่างชัดเจน เนื่องจากฝ่ายทหารมีอ านาจในการดูแลพ้ืนที่ประตูผาในเชิงกายภาพมาอย่าง
ยาวนาน จึงเป็นการยากที่จะต่อต้านด้วยอ านาจทั้งจากฝ่ายทหารและจากรัฐท้องถิ่นที่ดูแลพ้ืนที่ร่วมด้วย 
อีกทั้งฝ่ายทหารเองก็ใช้เรื่องเล่าของเจ้าพ่อประตูผา ในการสร้างและน าเสนอตัวแทนของความรักชาติ 
ความเข้มแข็งแบบชายชาติทหารของเจ้าประตูผา รวมทั้งวาทกรรมการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือใช้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัด จึงเป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้อ านาจการดูแลพื้นที่ของฝ่ายทหารเป็นไปอย่างเบ็ดเสร็จ  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะไม่ได้มีความขัดแย้งอย่างชัดเจนภายในพ้ืนที่ แต่การปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การพิธีกรรม และการก าหนดวันประเพณีสักการะเจ้าพ่อประตูผาอย่างตายตัว ท าให้ชาวบ้านบางส่วนไม่
พอใจอยู่บ้าง อีกท้ังการกลายเป็นผู้ร่วมงานพิธีกรรมบริเวณงานที่ศาลบริเวณประตูผาของชุมชนร่องต้า ท า
ให้ชุมชนบ้านร่องต้าสูญเสียอ านาจในการเข้าถึงพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อประตูผา รวมถึงอ านาจการ
จัดการพ้ืนที่พิธีกรรมบริเวณประตูผาที่ชุมชนต่างๆเคยจัดกันอย่างอิสระส่งผลให้ชาวบ้านร่องต้า และเหล่า
ม้าขี่ของชุมชนท้องถิ่น ได้น าเรื่องเล่าที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปของเจ้าประตูผา มาคัดเลือก คั ดสรร หยิบยก
ส่วนของเรื่องราวที่เจ้าพ่อประตูผา เกิดที่หมู่บ้านร่องต้า และแสดงให้เห็นถึงความผูกพันทางเครือญาติ
ระหว่างเจ้าพ่อประตูผาและตระกูลที่ยังหลงเหลืออยู่ในหมู่บ้านในปัจจุบัน ท าให้เรื่องเล่าจากชุมชนบ้าน
ร่องต้า มีอ านาจและความชอบธรรมในการเข้าถึงพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้อีกครั้ง 

นอกจากนี้ การใช้เรื่องเล่าของม้าขี่ประกอบกับการที่เจ้าพ่อประตูผาในร่างม้าขี่เอง ก็แสดงความ
ต้องการในขณะช่วงเวลาพิธีกรรมว่าอยากกลับมายังบ้านเกิด จึงเป็นจุดเริ่มต้นของปฏิบัติการเพ่ือสร้าง
พ้ืนที่ทางสังคมแห่งใหม่ คือการสร้างอนุสาวรีย์เจ้าพ่อข้อมือเหล็กให้มีขนาดใหญ่กว่าที่ประดิษฐ์สถานที่ศาล
ประตูผา และก าหนดการสร้างอนุสาวรีย์ในบริเวณพ้ืนที่พิธีกรรมเดิมของชุมชน และศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก
หรือเจ้าพ่อประตูผาแห่งใหม่นี้ ได้กลายเป็นพ้ืนที่ศูนย์รวมศรัทธาจากฝั่งอ าเภองาว และจังหวัดใกล้เคียง 
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เข้ามาร่วมงานพิธีกรรมได้อิสระมากกว่าเดิมหรือเป็นพ้ืนที่ทางสังคมแห่งใหม่ที่ผู้คนในท้องถิ่นใกล้เคียง
สามารถเข้ามาใช้ได้ร่วมกันกับชาวบ้านร่องต้า 

หากพิจารณาการสร้างพ้ืนที่ตามทัศนะของ Henri Lefebvre พ้ืนที่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างหรือผลิตขึ้น 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือของความคิดและการกระท าของผู้คน โดยอาจมีนัยยะถึงการสื่อความหมายในการ
ควบคุมหรือการแสดงอ านาจที่เหนือกว่า(Lefebvre 1991: 26)อีกทั้งพ้ืนที่จึงไม่ได้ใช่สิ่งที่ไร้เดียงสา แต่ถูก
สร้างขึ้นโดยจุดประสงค์ของผู้ให้ความหมายลงพ้ืนที่นั้นดังนั้นพ้ืนที่สร้างอนุสาวรีย์เจ้าพ่อประตูผาแห่งใหม่
ในชุมชนบ้านร่องต้า จึงไม่ใช่พ้ืนที่ที่ไร้เดียงสาแต่ถูกยึดโยงด้วยจุดประสงค์ในการสื่อความหมายการแสดง
อ านาจของการเข้าใช้พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนบ้านร่องต้าต่อฝ่ายทหารที่ยังคงมีอ านาจในพ้ืนที่ประตูผาอยู่
เช่นเดิม แต่ความหมายของพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ต่อเจ้าพ่อประตูผาก็ได้ถูกแบ่งอ านาจให้แก่ยังศาลเจ้าพ่อประตูผา
ของชุมชนบ้านร่องต้าไปแล้วด้วยเช่นกัน 

การพิจารณาถึงการช่วงชิงอ านาจในพ้ืนที่นั้น อาจไม่จ าเป็นต้องเป็นไปอย่างขั้วตรงข้ามเสมอไป 
และการช่วงชิงที่เกิดขึ้นอาจไม่ได้เกิดขึ้นอย่างชัดเจน แต่อาจสามารถใช้ความหมายที่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่เดิม 
ในการสร้างพ้ืนที่แห่งใหม่ผ่านเครื่องมือที่มีอ านาจมากพอ ซึ่งในกรณีการศึกษานี้คือเรื่องเล่าที่ได้รับการเล่า
ซ้ าไปมาจนกลายเป็นเรื่องเล่าที่มีอ านาจพอที่จะถูกใช้เพ่ือการช่วงชิงการเข้าถึงพ้ืนที่และการนิยามพ้ืนที่
กายภาพแห่งใหม่บนพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่กลุ่มคนเหล่านั้นต้องการเข้าถึง และอาจเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการสร้าง
ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อกระตุ้นให้อ านาจของเรื่องเล่านั้นยังคงอยู่และมีอ านาจเพียงพอในการเข้า
ใช้ได้ของชุมชนต่อไปในอนาคต 
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การศึกษาวิเคราะห์อาชญนิยายในประเทศไทย 
AN ANALYSIS OF CRIME LITERTURE IN THAILAND 

 
ธัญจรัชญ์ เต็มนา1 รองศาสตราจารย์ อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์2 

 
บทคัดย่อ 

 วรรณกรรมประเภทอาชญนิยายส่งผลให้ผู้อ่านตระหนักรู้ถึงปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในสังคม 
ตลอดจนการจัดการของกระบวนการยุติธรรมและสังคมต่ออาชญากรรม จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ
ศึกษาวิเคราะห์อาชญนิยายเพื่อน าเสนอรูปแบบอาชญนิยายที่มีความเชื่อมโยงอย่างกลมกลืนทั้งศาสตร์ด้าน
อาชญาวิทยากับศิลปะการเขียนนวนิยายในลักษณะนวัตกรรมอาชญนิยายของสังคมไทยที่สอดคล้อ งกับ
องค์ความรู้ด้านอาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา และกระบวนการยุติธรรมผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธี
จ าแนกและจัดระบบข้อมูล (Typology) และ การวิเคราะห์สรุปอุปนัย (Analytic Induction) ศึกษา
วิเคราะห์นวนิยายที่ได้รับรางวัลนานมีบุ๊คส์อะวอร์ด (ปริศนา 70 ล้าน สัตยาบันเลือด ภารกิจปริศนา 
ฆาตกรรมลวง พรหม-ลิขิต-ฆาต และบ่วงเชือก) พบว่าอาชญนิยายทั้ง 6 เรื่อง มีความเชื่อมโยงระหว่าง
ศาสตร์และศิลป์ ประกอบครบสมบูรณ์ทั้งศิลปะการเขียนอาชญนิยาย และองค์ความรู้อาชญาวิทยา ทัณฑ
วิทยา และกระบวนการยุติธรรม ส่งผลให้ผู้วิจัยสามารถเสนอรูปแบบการเขียนอาชญนิยายที่ครบ
องค์ประกอบสองด้านได้อย่างเป็นผลจัดเป็นนวัตกรรมของการรังสรรค์ผลงานในลักษณะอาชญนิยายของ
สังคมไทย 
 
ค าส าคัญ: วิเคราะห์อาชญนิยาย/อาชญาวิทยา/ กระบวนการยุติธรรม 
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Abstract 

 Crime literature has an impact on readers to be aware of crime and justice in 
society. The objectives of this study were to analyze and find how crime literature have 
been related with art of literature and science of criminology, penology, and criminal 
justice and to present a pattern of crime novel composition that have been integrated in 
art of literature and science of criminology, penology, and criminal justice. Crime novels 

which received Nanmeebooks Award (Pritsana Chet Sip Lan, SattayabanLueat, 
PharakitPritsana, KhattakamLuang, PhrommaLikhitKhat, and BuangChueak) were analyzed 
using typology and analytic induction. The results revealed that all 6 crime novels were 
related to art of literature and science of criminology, penology, and criminal justice. The 
results could be summarized as a pattern of crime novel composition, which is an 
innovative work for writing crime literature in Thailand. 
 
Key Words: Analysis of Crime Literature /Criminology/ Criminal Justice 
 
 

บทน า 
 สังคมเกิดขึ้นมาได้ด้วยการอยู่ร่วมกันของมนุษย์โดยมีลักษณะความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหลาย
รูปแบบ อันได้แก่ สัมพันธ์กันด้วยอาชีพ อายุ เพศ ศาสนา ฐานะ ที่อยู่อาศัย ฯลฯ  การที่มนุษย์รวมกันเป็น
สังคมนั้น ช่วยให้มนุษย์สามารถสร้างและพัฒนาสิ่งต่างๆ ได้ส าเร็จและเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว แต่ใน
ขณะเดียวกันสังคมที่พัฒนาหรือก าลังพัฒนาเป็นเมืองขนาดใหญ่ ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีช่วยในการท างาน
อย่างมากนั้น ก็อาจส่งผลให้ประชากรที่ไม่สามารถปรับตัวตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง เกิดความรู้สึก
โดดเดี่ยวหรือความรู้สึกว่าตนเองไม่มีส่วนร่วมในสังคม กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมอาจส่งผลให้จิตใจ
และพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มคนที่ไม่สามารถทนรับได้ เกิดการเบี่ยงเบน ต่อต้าน และโต้ตอบสังคม
ด้วยการกระท าผิดกฎหมายอันเป็นกฎเกณฑ์หรือบรรทัดฐานทางสังคมที่มนุษย์มีข้อตกลงยอมรับร่วมกัน 
กลายเป็นปัญหาอาชญากรรมท่ีลุกลาม ฝังแน่น แทรกซึมอยู่ในทุกยุคทุกสมัยทั่วโลก 
 ชีวิตมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่แลเห็นได้ในวรรณกรรม เพราะเนื้อหาของวรรณกรรมก็คือชีวิตมนุษย์ในทุก
แง่ทุกมุม ไม่ว่าจะเป็นผลสภาพความเป็นอยู่ ลักษณะนิสัย หรือสิ่งอ่ืน เป็นสภาพความเป็นจริงของ
พฤติกรรมของมนุษย์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ดังนั้นวรรณกรรม คือกระจกฉายชีวิตมนุษย์ การรู้จัก
วรรณกรรมคือการรู้จักชีวิตมนุษย์ ยิ่งเรารู้จักวรรณกรรมลึกซึ้งกว้างขวางเพียงใด เราก็ยิ่งรู้จักชีวิตมนุษย์
ลึกซึ้งและกว้างขวางมากข้ึนเพียงนั้น วรรณกรรมช่วยเปิดตาเราให้เห็นความหมายใหม่ๆ ของชีวิต เป็นการ
ขยายความจัดเจนในชีวิตของผู้อ่าน แม้เป็นความจัดเจนจากจินตนาการของผู้ประพันธ์ก็ตาม แต่เป็นสิ่งที่
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ผู้ประพันธ์ได้กลั่นกรองแล้วโดยอาศัยโลกทัศน์อันกว้างขวางและลุ่มลึกของตน เพ่ือชี้แนะแนวทางการ
ด าเนินชีวิตแก่บุคคลในสังคม ในแง่ของปัจเจกบุคคล ข้อคิดหรือคติธรรมบางประการอาจมีผลกระทบ
โดยตรงกับตัวผู้อ่านพัฒนาสติปัญญาและจิตใจของผู้อ่านให้เกิดความรู้เห็นจริงในสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติ 
เนื่องจากคล้อยตามไปกับสิ่งที่นักเขียนน าเสนอด้วยศิลปะอันแนบเนียน ส าหรับผู้เยาว์ วรรณกรรมเปิดโลก
ความเป็นไปในชีวิตให้รู้จัก ส าหรับผู้ใหญ่ วรรณกรรมย้ าประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา (คณาจารย์คณะอักษร
ศาสตร์,2550: 91) ชีวิตมนุษย์ในสังคมทุกสังคมล้วนต้องรับรู้เรื่องราวของอาชญากรรมและการกระท าผิด
ทั้งของผู้ใหญ่และเด็กอาชญนิยายเป็นเสมือนกระจกฉายภาพหรือสะท้อนภาพอาชญากรรมและการกระท า
ผิดทุกช่วงวัย ตลอดจนการจัดการกับอาชญากรรม เด็กเยาวชนกระท าผิดและเหยื่อในกระบวนการ
ยุติธรรม ตั้งแต่ต ารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ (หรือคุก) ตลอดจนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน อาจกล่าวได้ว่าการรู้จักอาชญนิยายคือการรู้จักสถานการณ์ปัญหาอาชญากรรม การกระท าผิดของ
เด็กและเยาวชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาอาชญากรรม
ในนามของกระบวนการยุติธรรม และการควบคุมสังคมไม่ให้เกิดอาชญากรรม ดังนั้นการรู้จักอาชญนิยาย
มากเท่าไหร่ สังคมก็อาจกล่าวได้ว่ารู้จักอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมมากข้ึนเท่านั้น 
 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางคือวรรณกรรม
ประเภทอาชญนิยาย (Crime Fiction) หรือนิยายสืบสวนสอบสวน (Detective Fiction) หรือรหัสคดี 
(Mystery Fiction) ที่ว่าด้วยอาชญากรรมและการหาตัวคนร้ายมาลงโทษ โดยมักจะเกิดเหตุฆาตกรรมหรือ
การตายที่ผิดธรรมชาติซึ่งไม่สามารถคลี่คลายหรืออธิบายได้ด้วยวิธีการสืบสวนธรรมดาทั่วไป ผู้ที่สามารถ
คลี่คลายคดีได้ก็คือนักสืบผู้มีความฉลาดเฉลียวเกินคนทั่วไปและใช้ตรรกะและความสัมพันธ์เชิงเหตุผลใน
การสืบสวน (อลิสา สันตสมบัติ, 2552: 16) 

อย่างไรก็ตาม อาชญนิยายเหล่านี้มุ่งส่งผลทางอ้อมให้ผู้อ่านตระหนักรู้ถึงปัญหาอาชญากรรมที่
เกิดขึ้นในสังคม ตลอดจนการจัดการของกระบวนการยุติธรรมและสังคมต่ออาชญากรรม ซึ่งผู้เขียนได้
ถ่ายทอดออกมาตามบริบทที่เกิดขึ้นจริงในสังคมขณะนั้น นอกเหนือจากอรรถรสความบันเทิงที่ได้ จากการ
อ่านแล้ว ยังกระตุ้นให้ผู้อ่านได้เฝ้าระวังการเกิดอาชญากรรมประเภทต่างๆ ได้รู้ขั้นตอนของกระบวนการ
ยุติธรรมในการจัดการปัญหาอาชญากรรม โดยเฉพาะสะท้อนภาพขั้นตอนการท างานของเจ้าหน้าที่ในการ
บังคับใช้กฎหมาย สะท้อนภาพกระบวนการท างานของต ารวจ อัยการ ผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
ที่ดูแลพัฒนาพฤตินิสัยของการใช้ชีวิตของผู้ต้องขังท้ังชายและหญิง  

เมื่ออาชญากรรมเป็นเหมือนส่วนหนึ่ งของสังคม และวรรณกรรมสามารถสะท้อนเรื่อง
อาชญากรรมผ่านตัวหนังสือในรูปแบบต่างๆ อาทิบันเทิงคดีการสอบสวนสืบสวน, นักสืบหรืออาชญนิยายที่
เป็นเสมือนโลกจ าลองของสังคมการกระท าผิด กฎหมาย การถูกลงโทษ อันเป็นปมปริศนาต่างๆ ภายใต้
การเล่าเรื่องผ่านเจ้าหน้าที่รัฐหรือผ่านผู้กระท าผิด ด้วยเทคนิคการเขียน การใช้ภาษา และกระแสส านึก
ของแต่ละฝ่ายได้ ด้วยเหตุนี้ จึงสมควรและเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งแก่การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ของ
อาชญนิยาย โดยเฉพาะอาชญนิยายที่ได้รับรางวัลและแพร่หลายในสังคมไทย เพ่ือศึกษาถึงสาระต่างๆ



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 712 

เกี่ยวกับอาชญากรรม และความสอดคล้องที่อาชญนิยายมีต่อความเข้าใจของการเกิดอาชญากรรมตาม
ทฤษฎีทางอาชญาวิทยาเพ่ือพัฒนาให้อาชญนิยายมีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งหลักศาสตร์ (หลักอาชญา
วิทยาที่เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยอาชญากรรม (Crimes) การศึกษาสาเหตุ และว่าด้วยเหยื่อ (Victims) ตลอดจน
การวิเคราะห์จิตใจอาชญากร (Criminal Mind Analysis))กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมและสังคม มี
ความส าคัญในการก าหนดกรอบของพฤติกรรมที่เป็นอาชญากรรมและการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน 
ความสัมพันธ์ของกฎหมาย สังคม และการจัดการกับสถานการณ์อาชญากรรม และหลักศิลป์ (หลักการ
เขียนวรรณกรรมและหลักการเขียนวรรณกรรมประเภทอาชญนิยาย) ในเชิงนวัตกรรมของวรรณกรรมด้าน
อาชญาวิทยาหรือนิยายที่เรียกว่าอาชญนิยาย ซึ่งประพันธ์โดยหลักวรรณศิลป์ตามหลักการเขียนนวนิยาย
ควบคู่กับพ้ืนฐานทฤษฎีอาชญาวิทยา ที่ผู้อ่านจะได้ทั้งอรรถรสตามกรอบการเขียนนวนิยายและองค์ความรู้
ด้านอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรมตามความจริงของสถานการณ์อาชญากรรม เพื่อให้อาชญนิยาย
มีความสมบูรณ์ในการสะท้อนภาพสังคมผ่านการให้ความส าคัญของ “ศาสตร์” ควบคู่กับหลัก “ศิลป์” 
และเป็นนวัตกรรมเบื้องต้นของการเขียน “อาชญนิยาย” เป็นครั้งแรกของวรรณกรรมที่สะท้อนภาพปัญหา
อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมอย่างแท้จริง 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1)เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ว่าอาชญนิยายในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนานมีบุ๊คส์อะวอร์ดนั้นมี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับองค์ความรู้ทางอาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา ตลอดจนกระบวนการยุติธรรม 

2)เพ่ือน าเสนอรูปแบบอาชญนิยายที่มีความเชื่อมโยงอย่างกลมกลืนทั้งศาสตร์ด้านอาชญาวิทยา
กับศิลปะการเขียนนวนิยายในลักษณะนวัตกรรมอาชญนิยายของสังคมไทย ที่สอดคล้องกับองค์ความรู้ด้าน
อาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา และกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นนวัตกรรมของการรังสรรค์ผลงานในลักษณะ
อาชญนิยายของสังคมไทย 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาโครงสร้างเนื้อหาของอาชญนิยายซึ่งก าหนด

รูปแบบของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในเนื้อเรื่อง และความสอดคล้องที่อาชญนิยายมีต่อทฤษฎีทางอาชญา
วิทยาเพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอาชญนิยายกับองค์ความรู้ทางอาชญาวิทยาอย่างเป็นระบบ การ
ค้นหาค าตอบจากวรรณกรรมด้านอาชญากรรมเช่นนี้มีคุณลักษณะเฉพาะ และต้องการความลึกซึ้งในการ
วิเคราะห์เนื้อหาในการวิจัย ผู้ศึกษาจึงใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นรูปแบบในการศึกษาเน้นเรื่องการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Induction) วิธีการแบบอุปนัย คือ วิธีการสร้างข้อสรุป
ทั่วไปที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างตัวแปรตั้งแต่สองตัวขึ้นไป โดยใช้วิธีการสังเกตเชิงประจักษ์ 
(Empirical Observation) เนื่องจากลักษณะของข้อมูลเฉพาะเป็นข้อมูลด้านการให้ความหมายและการ
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ก าหนดคุณค่า ท าให้จ าเป็นต้องใช้วิธีวิเคราะห์เชิงอุปนัย เนื่องจากข้อมูลเฉพาะนี้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ต้องอาศัยการตีความช่วย แนวทางการวิเคราะห์ให้เหตุผลแบบอุปนัยจึงเป็นวิธีวิเคราะห์ข้อมูลหลักในการ
วิจัยนี้ (สุภางค์ จันทวานิช, 2554 : 2-4) 
เครื่องมือที่ใช้การวิจัย 
 ผู้วิจัยคัดเลือกอาชญนิยายที่ใช้ศึกษาทั้ง 6 เล่ม จากอาชญนิยายที่ได้รับเฉพาะรางวัลชนะเลิศและ
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทนวนนิยายสืบสวนสอบสวน นานมีบุ๊คส์อะวอร์ด (Nanmeebooks 
Award)ซึ่งจากการจัดประกวดทั้ง 6 ครั้ง มีเพียง 6 เล่มนี้ที่ผ่านการพิจารณาตัดสินให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ
และรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทนวนนิยายสืบสวนสอบสวน 

อาชญนิยาย 6 เล่ม ได้แก่ 
1) “ปริศนา 70 ล้าน” (2552) โดย ปริศนา ปรัศนี / รางวัลชนะเลิศ ประเภทนวนิยายสืบสวน

สอบสวน นานมีบุ๊คส์อะวอร์ด ครั้งที่ 2 ปี 2551 
 2) “สัตยาบันเลือด” (2554) โดย นฤชา เหมือนใจงาม / รางวัลชนะเลิศ ประเภทนวนิยายสืบสวน
สอบสวน นานมีบุ๊คส์อะวอร์ด ครั้งที่ 4 ปี 2553 
 3) “ภารกิจปริศนา” (2556) โดย ชูชาติ ทรัพย์นิธิ / รางวัลชนะเลิศ ประเภทนวนิยายสืบสวน
สอบสวน นานมีบุ๊คส์อะวอร์ด ครั้งที่ 6 ปี 2555 

4) “ฆาตกรรมลวง” (2552) โดย ธันวา วงศ์อุบล / รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทนว
นิยายสืบสวนสอบสวน นานมีบุ๊คส์อะวอร์ด ครั้งที่ 2 ปี 2551 
 5) “พรหม-ลิขิต-ฆาต” (2554) โดย นวลาภ ธีรธนาธร / รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภท
นวนิยายสืบสวนสอบสวน นานมีบุ๊คส์อะวอร์ด ครั้งที่ 4 ปี 2553 
 6) “บ่วงเชือก” (2556) โดย จัตวาลักษณ์ / รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทนวนิยาย
สืบสวนสอบสวน นานมีบุ๊คส์อะวอร์ด ครั้งที่ 6 ปี 2555 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1) ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับอาชญาวิทยาและอาชญากรรม 
2) ศึกษาค้นคว้าเอกสารเกี่ยวกับอาชญนิยาย 
3) สังเคราะห์อาชญนิยายจ านวน 6 เรื่องโดยใช้หลักศาสตร์ด้านอาชญาวิทยาและหลักศิลป์ด้าน

การเขียนนวนิยาย 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการจ าแนกประเภทข้อมูลโดยการใช้ทฤษฎี โดย
ครั้งนี้ผู้วิจัยใช้กรอบการจ าแนกตามทฤษฎีของ Lofland ซึ่งแบ่งคร่าวๆ ออกเป็น 6 อย่าง คือ ฉาก 
พฤติกรรมและบทบาท แบบแผนของพฤติกรรม กลุ่มและองค์กร ฉากพิเศษและการมีส่วนร่วม ปฏิสัมพันธ์
และความสัมพันธ์ และความหมายร่วมกับหลักการวิเคราะห์ตามองค์ประกอบในนวนิยาย ที่แบ่งออกเป็น 
6 อย่าง คือ แก่นเรื่อง โครงเรื่อง ตัวละคร บทสนทนา ฉากและบรรยากาศ และแนวคิดหรือสาระส าคัญ 
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การจ าแนกข้อมูลท าให้ผู้วิจัยได้คุณลักษณะหรือคุณสมบัติของข้อมูลได้ครบถ้วนชัดเจนตามความ
เป็นจริง พร้อมส าหรับการน าคุณลักษณะเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกัน ดังนั้น หลังจากจ าแนกประเภทข้อมูล
แล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การเปรียบเทียบข้อมูล (Comparison) คือ การแสวงหาความเหมือนและความ
แตกต่างที่มีอยู่ในคุณลักษณะ หรือคุณสมบัติของข้อมูลตั้งแต่สองชุดขึ้นไปอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างข้อสรุป
ที่กล่าวถึงลักษณะร่วมและแตกต่างของข้อมูลสองชุดนั้น ข้อสรุปจะมีความเป็นนามธรรมมากกว่าเดิม และ
เริ่มมีความสามารถท่ีจะน าไปใช้สรุปได้มากกว่าหนึ่งกรณี 

การใช้วิธีเปรียบเทียบในการวิเคราะห์จะน าไปสู่การสร้างข้อสรุปเชิงนามธรรมและการสร้างทฤษฎี 
ขั้นตอนในการวิเคราะห์แบบเปรียบเทียบ มี 3 ขั้นโดยละเอียด ดังนี้ 
 ขั้นที่หนึ่ง เปรียบเทียบชุดข้อมูลหรือเหตุการณ์  
 ขั้นที่สอง ประมวลประเภทของข้อมูลและคุณลักษณะของประเภทข้อมูลเข้าด้วยกัน คือหลังจาก
จ าแนกเหตุการณ์ออกเป็นประเภทต่างๆ และเปรียบเทียบเหตุการณ์แล้ว จะพบว่ามีเหตุการณ์บางอย่างที่มี
แบบแผนหรือมีคุณลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ผู้วิจัยจึงจะเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันและแสดงความสัมพันธ์
ของข้อมูลให้ชัดเจนจนเกิดเป็นข้อสรุปที่มีลักษณะเป็นแนวคิด 

ขั้นที่สาม ขยายวงของการเปรียบเทียบแล้วเลือกเฟ้นเหตุการณ์ที่เป็นกุญแจส าคัญ ด้วยการใช้
แนวคิดที่ได้จากการสรุปลักษณะความสัมพันธ์ของข้อมูลในขั้นที่สองมาพิจารณาดูเหตุการณ์อ่ืนๆ ที่มีอยู่ใน
ปรากฏการณ์ทางสงัคม (สุภางค์ จันทวานิช, 2554 : 91-94) 

เมื่อจ าแนกประเภทข้อมูล และเปรียบเทียบข้อมูลแล้ว ขั้นตอนสุดท้าย คือ การสร้างข้อสรุปแบบ
อุปนัย (Analytic Induction) เป็นวิธีการสร้างข้อสรุปทั่วไปที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างตัวแปรตั้งแต่
สองตัวขึ้นไป โดยใช้กรณีศึกษาหรือแหล่งข้อมูลเฉพาะจ านวนหนึ่งเป็นหลัก แล้วกล่าวอ้างความจริงทั่วไป
ขึ้นจากความจริงเฉพาะของข้อมูลชุดดังกล่าว การสร้างข้อสรุปแบบอุปนัยท าได้จากข้อมูลระดับต่างๆกัน 
ระดับของข้อมูลที่อาจสร้างข้อสรุปได้มี 3 ระดับ คือ ข้อมูลจากบันทึก ข้อมูลที่ได้ท าดัชนีหรือจ าแนก
ประเภทแล้ว และข้อมูลที่ได้เปรียบเทียบหรือวิเคราะห์ส่วนประกอบแล้ว (สุภางค์ จันทวานิช, 2554: 106, 
111) 
 

ผลการศึกษา 
ปริศนา 70 ล้าน 
 คมน์ ครองธรรม นักสืบเอกชนฝีมือดีรับจ้างสืบคดีเงินสดในเซฟธนาคารแห่งหนึ่งที่ภูเก็ตหายไป 
70 ล้านบาท ทุกอย่างบ่งชี้ว่าคนในเป็นผู้กระท าการโจรกรรมครั้งนี้พนักงานทุกคนในธนาคารต่างตกเป็นผู้
ต้องสงสัย ด้วยความละเอียดรอบคอบและช่างสังเกตของคมน์ แม้จะมีการสร้างหลักฐานปลอม หรือให้
ข้อมูลเท็จอย่างไร คมน์ก็สามารถสืบสาวหาคนกระท าผิดที่แท้จริง คือ วิทวัสอดีตพนักงานธนาคาร และปิ่น
ทิวาเลขานุการิณีของผู้จัดการส านักงานเขต ซึ่งทั้งสองเป็นคู่รักกัน และผู้บงการเบื้องหลังคือชาตรี กาฬ
อมร ผู้บริหารธนาคารและเพ่ือนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยของคมน์ เนื่องจากชาตรีต้องการเงินไปลงทุนสร้าง
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ภาพยนตร์ จึงได้วางแผนให้วิทวัสและปิ่นทิวาขโมยเงินจากธนาคารแล้วโยนความผิดให้คนอ่ืนแต่สุดท้าย
แล้วคมน์สามารถจับผิดจนสืบหาคนร้ายที่แท้จริงได้ในท่ีสุด 

ใช้กลวิธีการเล่าเรื่องผ่านตัวละครหลัก นักสืบเอกชนมือดีผู้เป็นตัวละครหลัก ด าเนินเรื่องด้วย
วิธีการสืบสวนสอบสวนอย่างมืออาชีพ ล าดับเหตุการณ์เป็นขั้นตอน จนพบช่องโหว่หรือข้อผิดพลาดที่
อาชญากรทิ้งร่องรอยไว้จนสามารถสืบพบคนร้ายตัวจริง อีกทั้งเรื่องนี้ได้ผู้เขียนที่เคยเป็นอดีตพนักงาน
ธนาคาร จึงสามารถเล่าเรื่องการรักษาความปลอดภัยทางการเงินของธนาคารที่อาจมีช่องโหว่หากพนักงาน
ที่เป็นผู้รับผิดชอบไม่ปฏิบัติตามข้ันตอนอย่างเคร่งครัด 

ชาตรี กาฬอมรมีลักษณะเบี่ยงเบนทางเพศ มีความรักชอบเพศเดียวกัน ในด้านอาชญาวิทยาแล้วถือ
เป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนอย่างหนึ่ง แต่พฤติกรรมที่นับเป็นอาชญากร คือ ตนเองที่เป็นผู้บริหารของธนาคาร
วางแผนปล้นเงินธนาคารด้วยการอาศัยช่องโหว่ในการดูแลรักษาความปลอดภัย ร่วมมือกับพนักงานธนาคาร
ร่วมกันก่อการ จัดว่าเป็นอาชญากรรมคอปกขาว เช่นเดียวกันกับวิทวัสและปิ่นทิวาที่เป็นพนักงานธนาคาร
 มีแรงจูงใจเป็นส่วนแบ่งเงินจ านวนมาก เมื่อค านวณผลได้เสียแล้วยินดีเสี่ยงที่จะกระท าผิด 
สัตยาบันเลือด 
 การตายของ วิกรม จงวิจิตร อดีตนายทหารสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง หนึ่งในเสรีไทยและหนึ่ง
สิบสองนักษัตรที่ปกป้องรักษาความลับของชาติด้วยหน้าที่ผู้พิทักษ์สัตยาบันแห่งศตวรรษ ได้ทิ้งปริศนาไว้
เป็นเงื่อนง า การุณ กาลัญญูผู้เชี่ยวชาญด้านการไขปริศนาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงได้เดินทางมาไขคดี
ปริศนานี้การุณและกฤติกา หลานสาวของวิกรม ร่วมกันค้นหาค าตอบจากแหวนและก าไลที่วิกรมทิ้ง ไว้ให้
กฤติกา ทั้งคู่ถูกตามล่าจากเหล่าฆาตกรระหว่างการไขปริศนาลายแทง ท าให้การุณและกฤติกาได้รู้ว่าสิ่งที่
ฆาตกรตามหาและเรียกกันว่าสัตยาบันแห่งศตวรรษคือทองค าจ านวนหนึ่งโบกี้รถไฟ ทั้งคู่ไล่ตามหาเบาะแส
จนพบตัวฆาตกรที่แท้จริง คือ สารวัตรดนัย และณรงค์ วิทาลน์ 
 อาชญนิยายเรื่องนี้ใช้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ของไทยเรื่องเสรีไทย ข่าวลือเรื่องทองค าที่ทหาร
ญี่ปุ่นอแบซ่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองมาเป็นเค้าโครงการแต่งนวนิยาย ผสมผสานกับสถานที่ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ อย่างถ้ าลิเจีย และปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นฉากในการเก็บซ่อนสมบัติ เล่าเรื่องผ่านมุมมอง
ของตัวละครหลัก ให้ผู้อ่านรับรู้เรื่องราวและไขปริศนาไปพร้อมกับตัวละคร 

ตัวละครที่เป็นอาชญากรในเรื่องมีลักษณะของอาชญากรคือณรงค์ วิทาลน์ประกอบอาขีพที่ผิด
กฎหมายเพ่ือเลี้ยงชีพ แม้เคยโดนจับไปครั้งหนึ่งแล้วมีผู้เสนองานผิดกฎหมายและฆ่าคนก็ยังยินดีที่จ ะ
กระท า จัดเป็นอาชญากรอาชีพ อีกทั้งสารวัตรดนัยที่ ใช้อ านาจหน้าที่ของต ารวจในการประกอบ
อาชญากรรม ทั้งวางแผนฆ่าคนชิงทรัพย์ เป็นอาชญากรในคราบของเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย จัดเป็น
อาชญากรรมคอปกขาว ด้วยมีแรงจูงใจเป็นทองค าจ านวนมากจนบดบังความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ไม่ค านึงถึง
หน้าที่และจรรยาบรรณของอาชีพต ารวจ 
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ภารกิจปริศนา 
เกรียงไกร พิสัยไกล พลต ารวจวัยเกษียณ พบกับพรรณภพ ผู้ซึ่งสะกิดความทรงจ าให้นึกถึงคดี

ฆาตกรรมในอดีตเมื่อสามสิบปีก่อน คดีฆาตกรรมม่ายสาวเจ้าของอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในคืนช่วงวันหยุด
เทศกาลปีใหม่ คดีปริศนาที่เกรียงไกรและลูกน้องต้องใช้สมองและสัญชาติญาณในการไขคดีจนสามารถปิด
คดีลงได้ แต่เมื่อเขาได้คุยกับพรรณภพ ซึ่งเป็นลูกชายของผู้ตายในคดีเมื่อสามสิบปีก่อน เขากลับได้รู้ความ
จริงว่าผู้กระท าความผิดตัวจริงในคดีนั้นไม่ใช่วทัญญูพ่อของพรรณภพ แต่คือพรรณภพที่ในขณะนั้นเป็นเด็ก
เก้าขวบที่พลั้งมือฆ่าแม่ตัวเองด้วยของเล่นเด็กโดยไม่ตั้งใจ ด้วยความรักลูกและเป็นห่วงอนาคตของลูก 
วทัญญูผู้เป็นพ่อได้สร้างหลักฐานแวดล้อมเพ่ือรับผิดแทนลูกชาย จนได้รับโทษให้ติดคุกร่วมสามสิบปี และ
วันที่วทัญญูของเขาได้พ้นโทษออกจากคุก ก็คือวันเดียวกันกับที่เกรียงไกรได้รู้ความจริงนี้ 

ใช้กลวิธีการด าเนินเรื่องด้วยกระบวนการสืบสวนของต ารวจ ใช้มุมมองของตัวละครหลักในการ
ด าเนินเรื่อง ท าให้ผู้อ่านรับรู้เรื่องไปพร้อมกับตัวละคร เมื่อตัวละครเข้าใจผิด ถูกลวง ผู้อ่านก็ถูกลวงไปด้วย
พร้อมกัน และค่อยมาเฉลยในตอนสุดท้าย 

ความผิดที่แท้จริงของวทัญญู คือให้การเท็จแก่ต ารวจ อัยการ ศาลเนื่องจากเรียนหนังสือน้อย ไม่รู้
กฎหมาย จึงสร้างเรื่องเท็จว่าตนเองเป็นผู้ลงมือฆ่าอดีตภรรยา ทั้งที่ความจริงแล้วเป็นอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนจาก
การป้องกันตัวของพรรณภพ ที่ขณะนั้นถูกแม่ตี แล้วถือของเล่นที่มีคมจนปักเข้าที่หน้าอกของผู้เป็นแม่ 
พรรณภพขณะกระท าผิดมีอายุเพียง 9 ปี บทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 73 บัญญัติว่า 
“เด็กอายุยังไม่เกินสิบปี กระท าการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ”หากวทัญญูไม่
สร้างเรื่องลวงเพ่ือรับผิดแทนลูก พรรณภพก็ไม่ได้รับโทษใดๆ และตนเองก็ไม่ต้องเสียเวลารับผิดในเรือนจ า
ถึงสามสิบปี  
ฆาตกรรมลวง 

ในปี ค.ศ. 1991 สหภาพโซเวียตล่มสลาย คู่สามีภรรยาอีวานอฟเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ตัดสินใจหนี
ออกจากรัสเซีย โดยรับข้อเสนอจากจีเนียสกรุ๊ปที่เป็นกลุ่มทุนธุรกิจขนาดใหญ่ในเมืองไทยให้ปลอมแปลง
ตัวตนและพาหลบหนีเพ่ือไปตั้งต้นชีวิตใหม่ต้นเดือนมีนาคม ค.ศ. 2008 ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์สรรภพ 
ธรรมรัช อธิการบดีของทีจียู เกิดหัวใจวายเฉียบพลันขณะก าลังจะเดินขึ้นเวทีเพ่ือรายงานผลงานในรอบสิบ
ปีของมหาวิทยาลัยทีจียู หมอวินิจฉัยว่าเสียชีวิตด้วยโรคประจ าตัวก าเริบและไม่ได้รับยาอย่างทันท่วงทีแต่
กลับมีเงื่อนง าบางอย่างที่ท าให้เชื่อว่าการตายของดอกเตอร์สรรภพเกิดจากการฆาตกรรม จึงมีค าสั่งให้มี
การสืบสวนอย่างลับๆ และค ารนซึ่งเป็นสารวัตรสืบสวนกองปราบปรามก็ได้รับมอบหมายให้ท างานนี้ ค ารน
ซึ่งเป็นเพ่ือนสนิทตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยกับเชนผู้เป็นนักสืบเอกชน หาข่าวและเงื่อนง าสาเหตุที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เชนที่มีเบื้องหน้าเป็นนักสืบ แต่เบื้องหลังคือผู้ที่อยู่ในองค์กรลับฮอว์คอายที่ก่อตั้งขึ้น
เพ่ือปกป้องความมั่นคงของประเทศ ยิ่งสืบหาความจริงมากเท่าไหร่ สิ่งที่เปิดเผยก็ยิ่งสั่นสะเทือนความ
มั่นคงของชาติ เพราะเบื้องหลังของจีจีกรุ๊ปและทีจียูได้วางแผนที่จะควบคุมประเทศและเป็นมหาอ านาจที่
เหนือกว่าอเมริกา ญี่ปุ่น หรือจีน ด้วยการผลิตยาที่พัฒนาศักยภาพของสมอง ท าให้คนที่กินยาเป็นอัจฉริยะ 
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โดยหลอกใช้เด็กที่สมัครเข้าเรียนโครงการพิเศษของทีจียูเป็นหนูทดลองยา โดยที่เด็กและผู้ปกครองรู้เพียง
ว่ายาตัวนี้เป็นวิตามินบ ารุงสมอง แต่การกินยาตัวนี้ ในระยะยาวส่งผลให้เหมือนยาเสพติด และเนื่องจาก
ดอกเตอร์สรรภพล่วงรู้เรื่องนี้และพยายามเปิดเผยต่อสาธารณชน ประธานจีจีกรุ๊ปจึงสั่งฆ่าเขา และ
พยายามปกปิดความลับนี้ เชน ค ารน ลลนา รวมถึงวูล์ฟ อดีตลูกจ้างของจีจี และนักวิทยาศาสตร์คู่สามี
ภรรยาอีวานอฟ จึงร่วมมือกันเปิดโปงและพัฒนาการรักษาอาการติดยานี้ได้ในที่สุด 

ใช้กลวิธีการเล่าเรื่องผ่านตัวละครหลักใช้กระบวนการสืบสวนสอบสวนของต ารวจในการสืบหา
ความจริง มีการใช้เหตุการณ์ส าคัญอย่างโซเวียตล่มสลาย ภาวะสมองไหล มาเป็นพ้ืนฐานในการวางโครง
เรื่อง อีกท้ังยังเป็นเรื่องเดียวในจ านวนอาชญนิยายทั้ง 6 เรื่อง ที่มีตัวละครเป็นชาวต่างชาติร่วมด้วย ในเรื่อง
มีหน่วยงานลับที่คอยปกป้องความมั่นคงของชาติไทยเป็นบทบาทส าคัญของเรื่อง มีสมาชิกเป็นหัวกะทิผู้มี
ความรู้ความสามารถด้านต่างๆกันร่วมมือกันท างานอย่างปกปิดตัวตน เป็นดั่งหน่วยงานในฝันของคนไทย 

ในเรื่องนี้ปรากฏลักษณะของอาชญากรรมสองด้าน ได้แก่ อาชญากรรมข้ามชาติและยาเสพติด
อาชญากรรมข้ามชาติมีลักษณะการจัดการในรูปแบบขององค์กร มีการแบ่งหน้าที่การท างานอย่างชัดเจน 
โครงสร้างองค์กรมีขนาดใหญ่ เรียกอาชญากรรมองค์กรก็ได้ การค้าหรือผลิตยาเสพติดเป็นส่วนหนึ่งในการ
กระท าผิดของอาชญากรรมองค์กรและอาชญากรรมข้ามชาติ เนื่องจากยาเสพติดมักให้ผลตอบแทนสูงมาก 
กลุ่มอาชญากรรมจึงมีเงินหมุนเวียนเพื่อหล่อเลี้ยงคนในองค์กร และเพ่ือแผนการในการกระท าผิดด้านอ่ืน 
พรหม-ลิขิต-ฆาต 
 หลังเหตุองค์ท้าวมหาพรหมเอราวัณถูกท าลายชิ้นส่วนมวลสารบางอย่างถูกน าออกประมู ลทาง
อินเทอร์เน็ต ปริศนาในรูปแบบสัญลักษณ์ค่อยๆเปิดเผย จากปริศนาหนึ่งน าพาไปยังอีกปริศนาหนึ่งทั้งวิทย์ 
แรกขวัญ และทีมเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกันถอดรหัสและไขปริศนาตามหาชิ้นส่วนที่เหลือ
ตามปริศนาที่ไขออกมาได้ พบชิ้นส่วนสุดท้ายที่เป็นที่ซ่อนของชิ้นส่วนอุกกาบาตที่ตกมายังประเทศไทยเมื่อ
นานมาแล้ว ปฏิฐานะสร้างสถานการณ์ทั้งหมดเพ่ือค้นหาพราหมณ์อารักษ์ทุกคนที่ปกปิดตัวตนและเก็บ
ซ่อนชิ้นส่วนของท้าวมหาพรหมเอราวัณ โดยเฉพาะเพ่ือชิ้นส่วนสุดท้ายที่มีชิ้นส่วนอุกกาบาตที่มีมูลค่า
ประเมินไม่ได้อยู่ข้างใน เขาต้องการน าชิ้นส่วนอุกกาบาตนี้ไปขายเพ่ือความสุขสบายของตน วิทย์จึงหลอก
ล่อปฏิฐานะให้ได้ชิ้นส่วนปลอมไป สุดท้ายปฏิฐานะกลับตายด้วยคลื่นสูงกลางแม่น้ าโขง 

ใช้กลวิธีด าเนินเรื่องด้วยการไขปริศนาถอดรหัส ค าตอบหนึ่งพาไปยังปริศนาถัดไปเรื่อยๆ จน
สุดท้ายจึงเจอที่ซ่อนทรัพย์สมบัติเล่าเรื่องผ่านมุมมองของตัวละคร ให้ผู้อ่านร่วมไขปริศนาไปพร้อมกับตัว
ละคร อีกทั้งยังใช้ความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ที่นับถือเทพเจ้าคือท้าวมหาพรหมมาเป็นแก่นในการเล่า
เรื่อง สอดแทรกสัจธรรมจริงแท้ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความเชื่อที่ผู้คนพากันกราบไหว้ 

อาชญนิยายเรื่องนี้มีอาชญากรรมหลากหลายประเภท ปฏิฐานะ ผู้เป็นพราหมณ์อาลักษณ์คอยปก
ปักรักษาศาสนสถานเกิดความละโมบ ฆ่าพราหมณ์อาลักษณ์คนอ่ืนๆ เพ่ือค้นหาชิ้นส่วนมวลสารศักดิ์สิทธิ์มี
มูลค่าสูง หวังน าไปขายให้ได้เงินมานับเป็นอาชญากรรมคอปกขาว ส่วนวิทย์ผู้เป็นตัวละครหลักในการไข
ปริศนา เคยเป็นแฮกเกอร์ อาชญากรไซเบอร์ผู้เจาะข้อมูลธนาคารของผู้อื่นแล้วโยกย้ายเงินเข้าบัญชีตนเอง 
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ถูกคุมประพฤติและรับโทษด้วยการช่วยงานของต ารวจ และแรกขวัญ ตัวละครหญิงในเรื่องเกี่ยวข้องกับ
ตลาดมืดที่มีการค้าสินค้าผิดกฎหมายและเลี่ยงภาษีอาชญนิยายเรื่องนี้นับว่ามีอาชญากรรมหลากหลายมาก
ที่สุด 
บ่วงเชือก 
 อาทิตยา นางพยาบาลสาวถูกฆาตกรรมในห้องปิดตาย โดนจัดฉากให้เหมือนกับการฆ่าตัวตาย 
แสงอุษาและพรพิรุณ เพ่ือนรักของอาทิตยาจึงร่วมมือกันเพ่ือสืบหาความจริง โดยพุ่งเป้าการสืบหาตัว
ฆาตกรไปที่ชิตชัย สามีของอาทิตยาที่น่าสงสัยมากที่สุด การสืบหาความจริงที่เต็มไปด้วยอันตรายถึงชีวิต 
เพราะฆาตกรหวังจะฆ่าปิดปากแสงอุษาและพรพิรุณเพ่ือไม่ให้ความจริงเปิดเผย เบื้องลึกเบื้องหลังของ
สาเหตุการฆาตกรรมล้วนเต็มไปด้วยความอัปยศของเหยื่อ และความวิปริตของฆาตกร เพ่ือใช้หนี้การพนัน
และตอบสนองรสนิยมทางเพศของตนเอง ชิตชัยบังคับขืนใจอาทิตยาให้ยอมถูกล่วงละเมิดทางเพศจากชาย
หลายคนที่เป็นเจ้าหนี้และเพ่ือนเล่นพนันด้วยกัน และเมื่อถูกบีบให้ใช้หนี้จ านวนมาก เขาจึงวางแผนฆ่าอา
ทิตยาเพ่ือป้ายความผิดให้เจ้าหนี้ตัวเอง ด้วยความร่วมมือกันระหว่างต ารวจ แสงอุษา และพรพิรุณ ท าให้
จับกุมตัวฆาตกรซึ่งก็คือชิตชัยได้ส าเร็จ 

ใช้มุมมองของตัวละครในการเล่าเรื่อง คนด าเนินเรื่องหลักในการสืบหาความจริงเป็นหญิงสาวที่มี
อาชีพเขียนบทความสารคดีคือแสงอุษา เป็นเรื่องเดียวที่ใช้ผู้หญิงเป็นผู้ด าเนินเรื่องหลักและท าหน้าที่สืบหา
ความจริง สาเหตุการฆาตกรรมใช้ความรู้ทางการแพทย์ในการอธิบาย 

ฆาตกรในเรื่องนี้ คือ ชิตชัย เป็นตัวแทนของความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นในสังคมไทย การ
ข่มขืนภรรยาตนเองและทารุณกรรมทางเพศด้วยการบังคับให้ภรรยามีเพศสัมพันธ์แบบหลายคนกับชายอื่น
เพ่ือสนองความต้องการทางเพศ และแก้ปัญหาทางการเงินของตนเนื่องจากติดการพนัน อาทิตยาผู้ตายก็
เป็นผู้สะท้อนมุมมองของหญิงผู้ถูกกระท าไม่กล้าเปิดเผยความจริงแม้โดนท าร้ายอย่างหนัก ซึ่งในสังคมไทย
ก็มีเหตุการณ์เช่นนี้อยู่เสมอ ความรุนแรงในครอบครัวมักถูกปกปิดด้วยความอาย เมื่อไม่มีการแจ้งความ 
กระบวนการยุติธรรมก็ไม่เกิด ความรุนแรงก็ยังคงอยู่ไม่ถูกแก้ไข 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 อาชญนิยายทั้ง 6 เรื่อง มีความหลากหลายในการวางโครงเรื่องไม่ซ้ ากัน ใช้ฉาก วัฒนธรรม ความ
เชื่อ และบุคลิกลักษณะนิสัยของคนไทยมารังสรรค์นวนิยาย ผนวกรวมกับการน าอาชญากรรมประเภท
ต่างๆ ทั้งอาชญากรรมข้ามชาติ อาชญากรรมคอปกขาว อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และอาชญากรที่ มี
พฤติกรรมหลากหลาย บางคนเป็นอาชญากรอาชีพ บางคนเป็นอาชญากรในคราบเจ้าหน้าที่รักษากฎหมาย 
อาชญากรจิตใจผิดปกติในอาชีพแพทย์ ก่อเกิดอาชญนิยายที่มีความครบถ้วนทั้งหลักศาสตร์และหลักศิลป์ 
เป็นอาชญนิยายไทยที่เขียนโดยนักประพันธ์ไทย เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของวงการอาชญนิยายในประเทศไทย 
 ลักษณะส าคัญที่โดดเด่นของอาชญนิยายและมีความแตกต่างจากนวนิยายประเภทอ่ืนๆ คือ 
อาชญนิยายมักมีตัวละครหลักเป็นนักสืบ หรือต ารวจ การด าเนินเรื่องและผูกปมปริศนามักใช้ปริศนาที่ต้อง
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ใช้การถอดรหัส ถอดความ หรือใช้หลักการสืบสวนตามกระบวนการยุติธรรมของต ารวจ ส่วนใหญ่มักมีฉาก
ฆาตกรรมเป็นจุดเริ่มต้นของปมปริศนาในอาชญนิยาย และมักสอดแทรกเรื่องความรักของตัวละครเอกที่
ด าเนินเรื่องอยู่ด้วยแต่ไม่ได้มีความโดดเด่น เป็นเพียงส่วนเสริมเข้ามา แม้ไม่มีเรื่องนี้ก็ไม่กระทบกับโครง
เรื่องหลักแต่อย่างใด ในขณะที่นวนิยายประเภทอ่ืนๆ ใช้เรื่องความรักเป็นแกนหลักในการด าเนินเรื่อง 
 การประพันธ์อาชญนิยายจึงต้องใช้สนใจเฉพาะด้านของนักเขียน ที่นอกจากจะมีศิลปะในการ
เขียนนวนิยายแล้ว ยังต้องมีความรู้อย่างลึกซึ้งในความรู้เฉพาะด้านอย่างเรื่องหลักอาชญาวิทยาและ
กระบวนการยุติธรรม เพ่ือให้การประพันธ์อาชญนิยายมีความครอบคลุมครบถ้วนทั้งศาสตร์ความรู้ในหลัก
อาชญาวิทยา และศิลป์ความงามในการประพันธ์ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ในการเขียนอาชญนิยาย นอกจากจะต้องใช้ศิลปะทางด้านการเขียนนวนิยายแล้ว ควรต้องใช้องค์
ความรู้ทางด้านอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรมเป็นข้อมูลพ้ืนฐานร่วมด้วย หากนักเขี ยนมี
องค์ประกอบสมบูรณ์พร้อมทั้งหลักศาสตร์วิชาความรู้ทางอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม และหลักศิลปะ
การรังสรรค์นวนิยาย อาชญนิยายที่ถูกประพันธ์ขึ้นมาย่อมมีคุณค่าอย่างยิ่งในการจรรโลงสังคม นอกจาก
จะให้ความเพลิดเพลิน จรรโลงจิตใจแล้ว ยังได้ให้ความรู้และสะท้อนสังคม ให้นักอ่านได้ตระหนักถึงเรื่อง
อาชญากรรม การลงโทษ การป้องกันอาชญากรรม การแก้ไขพฤติกรรมผู้กระท าผิด และอ่ืนๆ ที่คอย
สอดแทรกอยู่ในอาชญนิยายอย่างแยบคาย เป็นงานประพันธ์ที่มีคุณค่าและความลุ่มลึกในเนื้อหาได้ดี
ยิ่งขึ้นไป 

กิตติกรรมประกาศ 
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ให้ก าลังใจและสนับสนุนปัจจัยในการส่งเสริมการเรียนมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนส าเร็จสมบูรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี อาจารย์ที่ปรึกษา
ร่วมผู้เมตตาให้ค าแนะน าเรื่องทฤษฎีแก่ข้าพเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์อินทรพร ประธานสอบ
วิทยานิพนธ์ ผู้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานสอบ และเมตตาให้ค าแนะน าแก้ไขเพ่ือพัฒนาวิทยานิพนธ์
ให้แก่ข้าพเจ้า อาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยมหิดลทุกท่าน ผู้สั่งสอนและให้ค าแนะน าในการเรียนมาโดยตลอด คุณภาณุ
การณ์ สนใจ หรือพ่ีหน่อยของเด็กในคณะ ผู้ช่วยเหลือทุกเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ในการเรียน รวมถึงเจ้าหน้าที่
ทุกท่านในคณะและบัณฑิตวิทยาลัย ที่ขาดไม่ได้คือเพ่ือนของข้าพเจ้าทุกท่านที่คอยให้ก าลังใจ ผลักดัน 
และสนับสนุนจนกระทั่งการเรียนและวิทยานิพนธ์ส าเร็จไปได้ด้วยดี 



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 720 

ขอขอบคุณผู้ประพันธ์อาชญนิยายไทยทุกท่านที่รังสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่า อีกทั้งส านักพิมพ์
นานมีบุ๊คส์ผู้สนับสนุนอาชญนิยายไทยให้มีพ้ืนที่แสดงผลงานสู่สายตานักอ่าน คอยร่วมกันจรรโลงสังคมให้ดี
ยิ่งขึ้นไป 
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อนุภาคและปฏิสัมพันธ์วัตถุสิ่งของตัวละครนางสุมณฑาในสินไซลาวกับสินไซชนเผ่าม้ง 
The motif and interaction objects of character Mrs. Sumonta in Sinsai Lao  

and Sinsai Hmong 
 

พิดสะพง  วงพะจัน1 รศ.ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ 
 

บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของบทความนี้ คือ เพ่ือศึกษาอนุภาคสิ่งของตัวละครนางสุมุนทาในวรรณคดีเรื่องสิน
ไซลาวทีม่ีปฏิสัมพันธ์กับสินไซชนเผ่าม้ง โดยอาศัยกรอบแนวคิดอนุภาคและแนวคิดสหบท 

ผลการวิจัยพบว่า 1. อนุภาคสิ่งของของนางสุมุนทาในวรรณคดีเรื่องสินไซลาวปรากฏมีอนุภาค
ย่อยแปรเปลี่ยนเมื่อวรรณกรรมเรื่องเดียวกันได้รับการน าเสนอในชนเผ่าม้ง  อนุภาคสิ่งของ นางสุมุนทา
รวมถึงอนุภาคสิ่งของย่อยสินไซชนเผ่าสะท้อนคติความเชื่อและวัฒนธรรมเครื่องนุ่งห่มเครื่องแต่งกายและ
เครื่องใช้ชนเผ่าในลาว 2. อนุภาคสิ่งของ นางสุมุนทาทั้งในสินไซลาวและสินไซชนเผ่าต่างแสดงให้เห็น
อนุภาคย่อย การสื่อความหมายทางวัฒนธรรมและทางชาติพันธ์ คือ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกายและ
เครื่องใช้ของตัวละครนางสุมุนทาได้รับการปรับเปลี่ยนและเสริมสร้างเมื่อวรรณกรรมสินไซไปอยู่ในชน
เผ่าม้ง 

ลักษณะเช่นนี้จึงสะท้อนให้เห็นทั้งปฏิสัมพันธ์ของเรื่องสินไซในลาว และการประกอบสร้าง
อนุภาคของเรื่องสินไซในระดับชนเผ่า รวมถึงภาพสะท้อนมิติทางวัฒนธรรมของชาวลาวและชนเผ่าลาวได้
อย่างเป็นระบบ 

 
ค าส าคัญ: สุมณฑา, วัตถุสิ่งของ, อนุภาค, ปฏิสัมพันธ์, วรรณคดีสินไซ 
 
 

Abstract 
 The purpose of this article is to study the motif objects of Mrs. Sumonta in the 
Sinsai Lao Literature, interacting with the Sinsai Hmong tribe. Based on the concept of 
motif and the concept of the United 
 The research found that: 1 motif objects of SumontaIn the Sinsai Lao literature, 
there are subtle motif transform when the same literature was presented to the Hmong 
tribe. The motif objects Mrs. of Sumonta including sub motif objects of Sinsai tribe that 
                                                           
1 นิสิตปรญิญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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reflects the beliefs and culture apparel, ornament and tribal appliance in Laos. 2. The 
motif objects of Mrs. Sumonta in both of Sinsai Lao and Sinsai Hmong tribes showed sub 
motif Interpretation of culture and national identity such as apparel, ornament and 
appliance of the character of Mrs. Sumonta have been modified and reinforced when 
Sinsai literature went to the Hmong tribe. This reflects both the interaction of Sinsai story 
in Laos. And the creation of motif of Sinai on the tribal level. It also reflects the cultural 
dimension of the Lao and Lao tribe systematically. 
 
Keyword: Sumonta, objects, motif, interaction, Sinsai Literature 
 
 
บทน า 

วรรณคดีลาวในศตวรรษที่ 17 เป็นระยะเวลาที่วรรณคดีของชาติลาวรุ่งเรืองสูงสุด และยังมี
วรรณคดีลาวหลายเรื่องที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เช่น จ าปาสี่ต้น กาฬเกษ เซียงเหมี่ยง นางแตงอ่อน 
นางผมหอม ท้าวสีทน ท้าวคัทนาม เวสสันดรชาดก ขุนบูรม ท้าวฮุ่งท้าวเจือง กาพย์ปู่สอนหลาน หลาน
สอนปู่  สินไซ เป็นต้น โดยเฉพาะวรรณคดีมรดกเรื่อง สินไซ นับว่าเป็นวรรณคดีโบราณของลาว เป็น
วรรณคดีประเภทร้อยกรอง ที่เขียนขึ้นมาในสมัยอาณาจักรลาวล้านช้างมีความเจริญรุ่งเรือง  ถือเป็น
วรรณคดีที่ได้รับความนิยมอย่างสูงสุดและถูกน าเสนอในหลายรูปแบบ เช่น สร้างเป็นต าราเรียน แต่งเป็น
เรื่องสั้น เป็นบทละคร เป็นฮูปแต้ม ฮุปควัด ฮูปปั้นรอยตัว ใช้เป็นชื่อสถานที่ต่างๆ เป็นต้น สะท้อนให้เห็น
ว่าวรรณคดีเรื่องสินไซมีความส าคัญและมีบทบาทในสังคมลาวปัจจุบันมากกว่าวรรณคดีลาวเรื่องอ่ืนๆ และ
เรื่อง “สินไซ” ยังเป็นวรรณคดีเอกและเป็นวรรณคดีเพ่ือชีวิตที่ผสานอยู่ในวิถีชีวิตชาวลาว ดังจะเห็นว่า คน
ลาวเชื่อถือกันว่าเรื่องสินไซเป็นวรรณคดีชิ้นเอก เป็นวรรณคดีชาดกเรื่องส าคัญและเป็นวรรณคดีที่มีต้น
ก าเนิดร่วมชาติพันธุ์ของบรรดาผู้คนในชุมชนลุ่มน้ าโขง ต่างให้ความนิยม ชื่นชอบวรรณคดีเรื่องดังกล่าวนี้
เป็นอย่างมาก ในหมู่ชาวลาวถือกันว่าเรื่องสินไซเป็นวรรณคดีชั้นเลิศของลาวและเป็นเลิศกว่าวรรณคดีเรื่อง
อ่ืนๆ ในบรรดาวรรณคดีที่เขียนในสมัยประวัติศาสตร์ลาวล้านช้าง (บัวลี ประพาพัน , สัมภาษณ์ , 15 
กันยายน 2560) วรรณคดีเรื่องสินไซ เป็นวรรณคดีที่ส าคัญและเป็นวรรณคดีเพ่ือชีวิต ที่แทรกซึมอยู่ในวิถี
ชีวิตชาวลาว  กล่าวคือผู้คนสองฝังโขงทั้งไทยอีสานและลาวต่างให้ความนิยมและชื่นชอบเป็นอย่างมาก 
ทั้งนี้ผู้แต่งยังได้บรรจงใช้ศัพท์ทางวรรณคดีอันงามไปเพราะและเจียระไนการแต่งศัพท์เข้าท านองอย่าง
ถูกต้องตามหลักของค าประพันธ์ฉันทลักษณ์ของวรรณคดีลาวตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงปลาย  ลักษณะเด่นเช่นนี้
เองท าให้เรื่อง “สินไซ” กลายเป็นวรรณคดีที่ดีเลิศเรื่องหนึ่ง และได้รับความนิยมชมชอบอย่างกว้างขวาง
จากคนลาวทุกชนชั้น ทุกท้องถิ่น ทุกยุคสมัย (บ่อแสงค า  วงดาลา และคณะ,1987: 247-248) 
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ทองค า อ่อนมะนีสอน (2011:1-2) ได้กล่าวว่า “มนต์เสน่ห์ที่เป็นแรงดึงดูดให้ผู้อ่านหลงใหลใน
ความงาม ความสนุกสนานของสินไซ เกิดจากโครงสร้างของเรื่อง เนื้อเรื่องศิลปะการประพันธ์ เหตุผล 
ศีลธรรม ความคิดกลั่นกรองละเอียดลึกซึ้งถี่ถ้วน ภาษากวี ลีลากลอนแบบอักษรสังวาส การเว้นวรรคตอน 
สัมผัสในสัมผัสนอกที่สอดแทรกกลมกลืนกัน พร้อมทั้งจังหวะท านองตามหลักการเนืองเสียงเอกโทอย่าง
เคร่งครัด  ทุกศัพท์ส านวนล้วนแต่มีความหมายสมบูรณ์ กระจ่างแจ้ง ชัดเจน เหมาะสมกับถูกหล่อหลอม
จากเบ้าหล่อทางปัญญาระดับชั้นยอด นี่แหละคือจุดเริ่มต้นพลังที่ท าให้ความเป็น “เอก”ของเรื่องสินไซ 
ไหลแทรกซึมเข้าสู่ส่วนลึกของหัวใจผู้อ่านทุกๆคน” ข้ออธิบายของทองค า  อ่อนมะนีสอนดังกล่าวสะท้อน
ให้เห็นว่า เรื่องสินไซคือวัฒนธรรมทางสติปัญญาอันประเสริฐเลิศล้ าเรื่องหนึ่ง ที่จะต้องได้อนุรักษ์ ปกปัก
รักษาถ่ายทอดและสืบทอดคุณค่าทางด้านจิตใจนี้ไว้เพ่ือมอบเป็นมรดกตกทอด ให้แก่อนุชนคนลาวยุคใหม่ 
และเรื่องสินไซยังเปรียบเสมือนสายเลือด และเป็นลมหายใจของคนลาว  กล่าวคือเรื่องสินไซลาวได้มี
คุณค่า มีบทบาทและอิทธิพลต่อความเป็นไปของผู้คนชาวลาวล้านช้าง โดยกระแสความนิยมดังกล่าวได้
แสดงออกผ่านทั้งในแง่ของวรรณศิลป์ หลักค าสอน แลเนื้อเรื่ องเป็นต้นที่เป็นที่ติดอกติดใจชาวลาว  
ลักษณะของบทบาทนิทานสินไซนี้เองเป็นกระบวนการของกระแสของตัวบทนิทานที่ได้ไหลแทรกซึมเข้าสู่
ส่วนลึกของหัวใจผู้อ่านผู้ฟัง และมีอิทธิพลต่อคุณค่าทางจิตใจอย่างยิ่ง เมื่อเป็นดังนี้ จึงควรตั้งข้อสังเกตไว้
ในที่นี้ว่า นิทานเรื่องดังกล่าวมีพลังแรงต่อความนิยมชมชอบของชาวชนลาวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

อนึ่ง เรื่องสินไซเป็นวรรณคดีที่ได้รับความนิยมจากผู้ฟังมากเพราะเชื่อกันว่า ท้าวสินไซเสวยชาติ
เป็นพระโพธิสัตว์ลงมาอุบัติที่เมืองเป็งจาลเพ่ือใช้ชาติ (สิลา  วีระวงส์ , 1969: 1)  และประชาชนชาวลาว
เองก็เชื่อกันว่า วรรณคดีเรื่องดังกล่าวมีในพระไตรปิฎกเป็นวรรณคดีชาดกจริงๆ  ที่กล่าวเช่นนี้เพราะ
ปรากฏความว่า สินไซเป็นวรรณคดีที่มีเนื้อหาสาระและคติธรรมสอนใจ เรื่องราวสินไซยังได้สะท้อนให้เห็น
การเคารพนับถือประเพณีที่เป็นรากเหง้าดั้งเดิมของสังคมลาวอีกด้วย  ผู้ที่ละเมิดประเพณี เป็นต้นว่าลักพา
ลูกสาวของชาวบ้านไปโดยไม่ได้มีพิธีสู่ขออย่างถูกต้องสังคมลาวถือว่าเป็นพฤติกรรมไม่ดีน่าจะก่อให้เกิด
ความขัดแย้งตามมา ดังปรากฏว่าตัวละครพญายักษ์ภุมภัณฑ์เป็นผู้ละเมิดกติกาของสังคมจึงได้รับผลและ
ถูกลงโทษอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (บ่อแสงค า  วงดาลา และคณะ, 1987: 252) เมื่อเป็นเช่นนี้สังเกตได้ว่า สิน
ไซเป็นวรรณคดีเอกและเป็นนิทานธรรมเรื่องส าคัญที่ให้ความรู้หลากมิติและเป็นที่นิยมกันมากในหมู่ชาว
ลาว  วรรณคดีเรื่องดังกล่าวเป็นวรรณคดีมรดกชิ้นเอกคล้ายกับเรื่องรามเกียรติ์ของไทยที่มีผู้นิยมกันมากท้ัง
ในหมู่ชนชั้นสูงและประชาชนทั่วไป 

วรรณคดีเรื่องสินไซ ยังมีภาพพรรณนาวาดภาพต่างๆ  ได้ดีถึงแม้ว่าจะพรรณนาเป็นเรื่องแบบ
นิยายเพลินจิต (มหัศจรรย์) แต่ก็มีลักษณะสัจธรรมอย่างลึกซึ้งพอสมควร และได้สะท้อนให้เห็นภาพของ
สังคมในยุกต์สมัยนั้นด้วยความอธรรม การชิงดีชิงเด่นในวงศ์ตระกูล ในสังคมที่ขาดความยุติธรรม และมี
การต่อสู้ของชนชั้น ส่วนผู้ที่ได้รับความเป็นอิสรภาพก็ต้องต่อสู้เพ่ืออิสรภาพและความเป็นธรรม ดังนั้นผู้
แต่งอ้างอิงเข้ากับสังคมสมัยนั้น เพ่ือสร้างตัวละครที่มีหลายสีสัน หลายระดับต่างกัน พิเศษคือการสร้างตัว
ละครสินไซเป็นตัวละครเอกในเรื่อง เป็นบุคคลอุดมคติของชนชั้นศักดินา เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามค าสั่งของชน
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ชั้นศักดินาตั้งแต่ต้นจนจบแล้วได้รับค าชมเชยและถูกยกขึ้นในวงศ์ตระกูลศักดินา ตรงกันข้ามถ้าใครฝ่าฝืน
ค าสั่ง เอาตัวรอดเป็นยอดดีผู้นั้นก็จะถูกลงโทษ อาจกล่าวได้ว่าสภาพสังคมในสมัยศักดินาเป็นภาพลักษณ์ที่
สะท้อนแนวคิดภายในเนื้อเรื่องสินไซได้อย่างครบถ้วน โดยได้สะท้อนให้เห็นชีวิตตัวจริงของสังคมศักดินา  
โดยเฉพาะในขอบเขตวงการศักดินาชั้นสูงที่เต็มไปด้วยความเสื่อมโทรมเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่เป็นธรรม และข้อ
ขัดแย้งในการชิงดีชิงเด่นกันด้วยการสร้างภาพภายนอก และภาพในจิตได้ดี  ผู้แต่งได้ท าให้เรื่องสินไซส าเร็จ
ผลอย่างงดงามในแง่ที่กล่าวแล้ว   ผู้แต่งได้สร้างให้ตัวละครเอกเป็นภาพตัวแทน ( representation) ของ
ความดีงามและศีลธรรมได้อย่างเด่นชัด มีคุณสมบัติของคนดีและสินไซได้แสดงออกถึงความปรารถนาของ
สังคมลาวสมัยดังกล่าวเคยีงคู่กับตัวละครเอกชายที่เป็นบุคคลอุดมคติคือสินไซแล้ว ตัวละครเอกฝ่ายหญิงที่
ถูกกล่าวถึงมากที่สุดและถือเป็นตัวละครท าให้เกิดปมส าคัญของเรื่องคือนางสุมณฑา ผู้เป็นสัญลักษณ์แห่ง
สันติภาพและอธิปไตยของประชาชนชาวนครเป็งจาลที่ถูกพญายักษ์กุมภัณฑ์ลักพาตัวไป 

การลักพาตัวนาสุมุนทาซึ่งเป็นอาของสินไซไปท าให้สินไซต้องออกตามอากลับนครเป็งจาล  ความ
ในวรรณคดีสินไซตอนตามนางสุมุนทากลับนครเป็งจาลนี้เองเป็นตอนส าคัญที่สะท้อนให้เห็นมิติทาง
ครอบครัวของตัวละคร  เพราะความปรากฏว่าขณะที่สินไซจะเชิญนางสุมุนทานิวัตินครเป็งจาลท าให้นางสุ
มุนทาต้องเกิดความทุกขเวทนาสาหัสที่ต้องจากพญายักษ์กมภัณฑ์  ความตอนดังกล่าวนี้เองท าให้นางต้อง
อาลัยอาวรณ์ ทั้งเป็นห่วงว่าสินไซจะท าร้ายพญายักษ์กุมภัณฑ์  จนท าให้นางสุมุนทาต้องแสร้งท าอุบายลืม
วัตถุสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว  นัยหนึ่งก็เพ่ือประวิงเวลาที่จะเตือนให้พญายักษ์กุมภัณฑ์รู้สึกตัว  เพราะ
ขณะนั้นพญายักษ์ถูกมนต์สะกดให้หลับ  นัยหนึ่งก็เพ่ือที่จะเห็นหน้าสวามีต่างเผ่าพันธุ์ครั้งสุดท้ายก่อนที่จะ
นิวัติกลับนครเป็งจาล  ปมเรื่องดังกล่าวเป็นปมเรื่องที่น่าสังเกตว่า ๑) แม้ว่าตอนแรกนางสุมุนทาไม่เต็มใจ
จะอยู่ร่วมกับยักษ์กุมภัณฑ์  แต่กลับพบว่าเมื่อพญายักษ์ภุมภัณฑ์มีภัยนางกลับแสดงให้เห็นความห่วงใย
ของเพศหญิงที่มีต่อสวามีต่างเผ่าพันธุ์ของตัวเอง ๒) การแสร้งเป็นลืมวัตถุสิ่งของของนางแง่หนึ่งอาจ
สะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่มีมายาในการเอาตัวรอด  แต่อีกแง่หนึ่งอาจสื่อให้เห็นว่าเพศหญิงกับ
สิ่งของเครื่องประดับเป็นของคู่กัน เพราะจะสังเกตว่าสิ่งที่นางสุมนทาอ้างว่าลืมล้วนแล้วแต่เป็นของใช้
ส าหรับผู้หญิง เช่น ม้าว (พาหุรัด) ผ้าสไบ และ ปิ่นปักผม เป็นต้น  และ ๓) วัตถุสิ่งของเช่นนี้ควรถือเป็น
อนุภาคสิ่งของตัวละครที่ส าคัญ  เพราะปรากฏข้อมูลว่า เมื่อวรรณคดีเรื่องสินไซลาวเข้าไปสู่ชนเผ่ากลับ
พบว่ามีการปรับอนุภาคสิ่งของที่นางสุมุนทาาแสร้งลืม  มิติเช่นนี้อาจะสื่อให้เห็นถึงการปฏิสัมพันธ์ของตัว
บทวรรณคดีของชาติเรื่องหนึ่งที่ไปมีบทบาทหรือได้ถูกเล่าใหม่ ผ่านพ้ืนที่ใหม่ ผ่านผู้ฟังกลุ่มใหม่ หรือ ใน
บริบทใหม่  ลักษณะเช่นนี้เป็นแง่มุมที่ส าคัญส าหรับอนุภาคของนิทานหรือวรรณคดีเรื่องหนึ่งๆ  ที่ไปมี
บทบาทหรือไปมีส่วนสัมพันธ์กับผู้คน พ้ืนที่ อ่ืน  ดังนั้น บทความนี้จึงเน้นจะศึกษาอนุภาคและ/หรือ
ปฏิสัมพันธ์วัตถุสิ่งของตัวละครนางสุมุนทาในวรรณคดีสินไซลาวกับสินไซเผ่าม้ง และในเบื้องต้นจะอธิบาย
ผ่านแนวคิดอนุภาค ดังต่อไปนี้ 
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2. อนุภาควัตถุสิ่งของตัวละครนางสุมณฑาในสินไซลาวกับสินไซชนเผ่าม้ง 
อนุภาค (motif) หมายถึงองค์ประกอบเล็กๆ ในนิทานที่มีลักษณะเด่นเป็น พิเศษซึ่งท าให้เกิด

การจดจ าและเล่าสืบทอดต่อ อนุภาคแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 1. ตัวละคร ได้แก่ ตัวละครที่มีคุณสมบัติ
หรือลักษณะพิเศษ อาจเป็นคน สัตว์ อมนุษย์ ต้นไม้ เช่น แม่มด ยักษ์ นางฟ้า กินรีแม่เลี้ยงใจร้าย คนหลัง
ค่อม แมวพูดได้ 2.วัตถุสิ่งของ ได้แก่วัตถุสิ่งของที่มีลักษณะพิเศษหรือแปลกผิดธรรมดาเช่น ตะเกียง วิเศษ 
ดาบวิเศษ ไม้เท้าวิเศษ 3. เหตุการณ์หรือพฤติกรรม ได้แก่ เหตุการณ์หรือ พฤติกรรมที่มีลักษณะพิเศษ เช่น 
การแปลงร่าง การสาปคนทั้งเมืองให้หลับ น้ าท่วม โลก นกประหลาดจับคนกิน (ประคอง นิมมานเหมินท์ , 
2543: 38)ส่วนในทางคติชนวิทยาอนุภาค หมายถึง หน่วยย่อยในนิทานที่ได้รับการสืบทอดและด ารงอยู่ใน
สังคมหนึ่งๆ  เหตุที่ได้รับการสืบทอดเพราะมีความไม่ธรรมดา มีความน่าสนใจทางความคิดและจินตนาการ  
อนุภาคอาจเป็นตัวละคร วัตถุสิงของหรือพฤติกรรมของตัวละครหรือเหตุการณ์ในนิทาน เช่น มนุษย์สร้าง
โลก ม้าเหาะได้ น้ าเต้าหรือของวิเศษ เป็นต้น (ศิราพร  ณ  ถลาง, 2552: 40) เมื่อพิจารณาข้อคิดเห็นเรื่อง
อนุภาคแล้วจะพบว่า  อนุภาคเป็นสิ่งสากลที่มีอยู่ทั่วไปในเรื่องเล่าหรือนิทานพ้ืนบ้านหลายๆ  แห่งในโลก 
ซึ่งเกิดจากความคิดและจินตนาการ  เมื่อเป็นเช่นนี้ อนุภาคสิ่งของเครื่องใช้ตัวละครนางสุมุนทาที่พบทั้งใน
วรรณคดีสินไซลาว และวรรณคดีสินไซเผ่าม้งจึงเป็นอนุภาคท่ีมีมุมมองน่าสนใจ  อีกแง่หนึ่ง การปรับใช้วัตถุ
สิ่งของตัวละครให้เข้ากับบริบททางสังคมชนเผ่า  อาจเป็นไปได้ที่วรรณคดีสินไซลาวอาจมีปฏิสัมพันธ์กับชน
เผ่าม้ง และได้มีการปรับเปลี่ยนวัตถุสิ่งของตัวละครภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง  ซึ่งในแง่นี้อาจมีมุมมองที่ควร
ตั้งข้อสังเกตและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  เรื่องสินไซลาวและสินไซเผ่าม้งมีอนุภาคที่น่าสนใจ  ทั้งอนุภาค
ด้านตัวละคร อนุภาคด้านวัตถุสิ่งของและอนุภาคด้านเหตุการณ์ซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน  แต่ในบทความนี้
ผู้วิจัยศึกษาอนุภาควัตถุสิ่งของตัวละครนางสุมุนทาในสินไซลาวกับสินไซชนเผ่าม้งเพราะเห็นได้ว่า เรื่องราว
วรรณคดีสินไซไม่เพียงแต่อ่าน เล่า และปรับใช้ในบริบทสังคมลาวเท่านั้น  หากแต่ปรากฏว่าวรรณคดีเรื่อง
เดียวกันนี้ไปปรากฏในชนเผ่าม้งในลาวอีกด้วย  ดังนั้น อนุภาควัตถุสิ่งของตัวละครนางสุมุนทาจึงน่าจะ
วิเคราะห์ให้เชื่อมโยงเห็นทั้งการเดินทางของนิทาน และการปรับใช้อนุภาคส าหรับชนเผ่าผู้รับวรรณคดีสิน
ไซในลาว ดังจะอธิบายถึงต่อไปนี้ 
 

2.1 อนุภาควัตถุสิงของนางสุมณฑาในสินไซลาว 
นางสุมุนทานอกจากจะเป็นสตรีผู้มีรูปโฉมงดงามแล้วยังมีกริยานิ่มนวลอ่อนหวาน  มีนิสัยรัก

ความสวยงาม รักเสน่ห์แห่งกลิ่นหอมของดอกไม้นาๆ  พันธุ์ รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันมีชีวิตชีวา นาง
มักจะน าพวงมาลัย ดอกไม้สด มาอบผิวอยู่ทุกวัน รักมนุษย์และสัตว์ประเภทต่างๆ มีน้ าใจที่บริสุทธิ์ต่อลูก
และสามี  อีกทั้งยังเป็นคนฉลาดมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเพ่ือปกป้องความรักเพ่ือรักษาความรักและ
ความบริสุทธิ์ที่มีต่อสามี  ดังจะเห็นว่าในวรรณคดีสินไซลาวมีความตอนหนึ่งซึ่งนางได้ใช้ไหวพริบของตน
เพ่ือต่อสู้กับสินไซที่พยายามบังคับให้นางกลับไปหาพระยากุสราชผู้เป็นพระเชษฐา (พ่ีชาย) เพ่ือรอคอยและ
เป็นการถ่วงเวลาให้พญายักษ์กุมภัณฑ์ผู้เป็นสวามีตื่นขึ้นและประหนึ่งจะอ้อนวอนให้มาช่วยเอานางไว้  นาง
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สุมุนทาได้ท าอุบายว่าลืมสิ่งของที่จ าเป็นสามอย่างเพ่ือประวิงเวลา อีกนัยหนึ่งก็เพ่ือที่จะปลุกพญายักษ์
กุมภัณฑ์เพ่ือบอกเหตุร้ายและอันตรายที่ก าลังจะมาถึงตัว  การกระท าดังกล่าวของนางแสดงให้เราเห็นถึง
น้ าใจอันบริสุทธิ์ของนางที่มีต่อสวามีซึ่งเป็นคนต่างเผ่า  มิติที่ส าคัญคืออนุภาคสิ่งของที่นางท าเป็นลืมเพ่ือ
กลับไปบอกเหตุกับพญายักษ์กุมภัณฑ์  ตัวบทวรรณคดีแสดงให้เห็นว่า นางสุมุนทาใช้สติปัญญาและความ
ฉลาดไหวพริบเพื่อปลุกพญายักษ์กุมภัณฑ์  ขณะเดียวกันก็บอกว่านางลืมสิ่งของถึงสามครั้ง ความดังนี ้
   ขอหลานแก้ว   คืนเอาสามเล่า 
   นางก็ฮ้องฮ่ าไห้   เสียงซ้อยสั่งผัว 

(สิลา  วีระวงส์,1969: 194) 
 

ความข้างต้นแสดงให้เห็นว่า นางสุมุนทาอ้อนวอนขอร้องสินไซ อีกทั้งยั้งร้องไห้ด้วยความทุกข์
ทรมานที่จะต้องพลัดพรากจากพญายักษ์กุมภัณฑ์  นางจึงต้องขอสินไซเพ่ือที่จะกลับมาสั่งเสียสวามียักษ์  
ขณะเดียวกันสินไชกลับเห็นว่า อาของตนร้องไห้กอดกุมพันอยู่ ท้าวจึงรีบเล็งจัดให้นางสุมุนทารีบแต่งเนื้อ
แต่งตัวแล้วหนีไป สุมุนทาเห็นหลานขู่แบบนั้น ก็รีบลุกขึ้นแต่งตัวด้วยความกลัวต่ออ านาจของหลาน (สิลา  
วีระวงส์,1969: 194-5)เมื่อพิจารณาด้านจิตใจของนางสุมุนทาแล้ว  น่าคิดว่านางอาจอยู่ในความสับสน
วุ่นวายและมีความเศร้าโศก  ลักษณะเช่นนี้ย่อมท าให้จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว ทั้งเกรงอ านาจสินไซผู้หลาน 
และทั้งเป็นห่วงสวามี  ดังนั้น จึงน่าจะเป็นสาเหตุที่ท าให้นางลืมของ  ซึ่งสิ่งของที่นางสุมรณฑาลืมถือเป็น
สิ่งส าคัญและน่าจะถือว่าสัญลักษณ์ของผู้หญิงลาวอีกด้วย  ซึ่งในหมู่ชาวลาวนิยมเรียกผ้าสไบว่า “ผ้าเบี่ยง” 
เพราะอาศัยสังเกตการพาดเฉวียงบ่าลงมา  ซึ่งผ้าสไบนี้เองน่าจะเป็นอนุภาคสิ่งของที่มีลักษณะสื่อความให้
เห็นถึงความห่วงใยสวามีและห่วงสิ่งของ  ซึ่งเป็นวัตถุสัญลักษณ์ของหญิงลาวซึ่งจะนิยมพาดผ้าสไบแม้ใน
ยามไปวัด หรือช่วงพิเศษ ดังนั้น มิติผ้าสไบจึงเป็นอนุภาคท่ีมีความส าคัญและมีความหมายที่ควรอธิบายไว้ 
 
 2.1.1 ผ้าสไบ (ผ้าเบี่ยง) 

ทองค า  อ่อนมะนีสอน (1992: 245) ให้ความหมายสไบว่า “สไบ ผ้าแพรถือของผู้หญิงใช้
ส าหรับเบี่ยงบ่าเวลาไปงานบุญและพิธีส าคัญต่างๆ  ผ้าสไบ ผ้าหรือแพรเบี่ยงก็ว่า เช่นในวรรณคดีสินไซว่า 
“จัดรีบร้อน  ค าเค่งใสแสร้ง  นางก็กลัวตายผัน แผ่นสไบดึงได้  มือชวางเกี้ยว  กุมพันทังฟ่ัง (สิลา  วีระวงส์
,1969: 194)” จากค านิยามของทองค า  อ่อนมะนีสอนจะเห็นว่า ผ้าสไบเป็นผ้าที่ส าคัญ  บัวลี  ประพาพัน 
กล่าวว่า ผ้าสไบ คือ ผ้าที่ท าด้วยไหมทองไหมเงินหรือฝ่ายให้เป็นรวดลายหรือมีรูปเป็นดอก มีลักษณะเป็น
แถบยาวและมีผ้าซับในอีกชั้นหนึ่ง ใช้ห่มพาดไหล่ของผู้หญิงโดยห่มสะพายเฉียงทับบ่าช้าย ใช้เพ่ือปกปิดผิว
กาย และเพ่ือความสวยงาม  ในสมัยโบราณผู้หญิงในไวเด็กจะไม่ห่มผ้าพอโตขึ้นเริ่มเป็นสาวจะห่มสไบเพ่ือ
คลุมผิวเนื้อมิให้ชายใดได้แอบมอง พอระยะต่อมามีเสื้อผ้าใส่ปกปิดผิวเนื้อ ผ้าสไบที่ใช้ห่มก็เปลี่ยนแปลง
เป็นผ้าสไบที่ใช้ในงานแต่งหรืองานประเพณีต่างๆ  การห่มสไบเป็นเครื่องแต่งกายของคนลาวอย่างหนึ่งที่
ปฏิบัติสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษตั้งแต่สมัยโบราณกาล จนกลายเป็นธรรมเนียมและประเพณีสืบทอด
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มาถึงปัจจุบัน ดังนั้นสไบจึงเป็นผ้าที่จ าเป็นส าหรับผู้หญิงลาวทุกคนต้องมีไว้ใช้ ในเวลางานบุญงานประเพณี
ต่างๆ และผู้หญิงยังให้ความส าคัญในการแต่งกายด้วยการห่มผ้าสไบเป็นอย่างมาก จนท าให้มีความเชื่อว่า 
ถ้าหญิงใดเข้าวัดหรือในงานประเพณีหากไม้ห่มผ้าสไบจะท าให้นมยาน (ค าผุย พนลือชา , สัมภาษณ์, 5  
มกราคม 2561) จากความเชื่อสะท้อนให้เห็นว่าการห่มผ้าสไบเป็นการแต่งกายให้เรียบร้อยสวยงามเพ่ือ
เป็นการเคารพพุทธศาสนาและพิธีกรรมต่างๆ จนกลายเป็นอัตลักษณ์การแต่งกายของผู้หญิงลาว ที่แต่ง
กายด้วยการ“นุ่งสิ้น เกล้าผม เบี่ยงแพ” คือ นุ่งผ้าซิ่นหรือผ้าถุง  เกล้ามวยผม ห่มผ้าสไบแพร  ลักษณะ
เช่นนี้เป็นภาพลักษณ์อย่างหนึ่งที่ส าคัญของผู้หญิงลาว ซึ่งยังปรากฏให้เห็นได้แม้ในสังคมลาวปัจจุบัน  การ
ใช้ผ้าสไบของผู้หญิงลาวมีลักษณะส าคัญที่ตรงกับภาพลักษณ์ของนางสุมณฑา  ตัวละครหญิงที่ส าคัญใน
วรรณกรรมสินไซ  ที่กล่าวเช่นนี้เพราะปรากฏว่า  เมื่อสินไซอ้อนวอนแกมบังคับให้นางนิวัติกลับนครเป็ง
จาลปรากฏว่า  นางมีความเป็นห่วงและอาลัยรักที่พญายักษ์กุมภัณฑ์มีต่อนาง และนางได้แสร้งท าเป็นลืม
สิ่งของ  ซึ่งการลืมดังกล่าวท าให้สังเกตได้ว่า ๑) นางสุมณฑาเป็นตัวละครหนึ่งที่เป็นภาพตัวแทนให้กับ
ผู้หญิงลาว คือนางนางแต่งกายด้วยการห่มผ้าสไบ และ ๒) ผ้าสไบน่าจะเป็นวัตถุสิ่งของที่ส าคัญและจ าเป็น
ที่สุดส าหรับใช้ในการแต่งกายของนางสุมุนทาที่ขาดไม่ได้ในฐานะเป็นผู้หญิง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงท าให้นาง
จ าเป็นต้องมีผ้าสไบใช้  และจะเห็นได้ว่านางสามารถน าเอาผ้าสไบมาต่อรองกับสินไซในการขอร้อ งให้
ตนเองได้กลับไปปลุกผัวให้ตื่น  โดยในตัวบทเองก็แสดงว่า สินไซยินยอมให้นางกลับไปเอาผ้าสไบซึ่งผ้า
ดังกล่าวในมิติความหมายคงเป็นผ้าคู่กายผู้หญิงลาวที่ส าคัญ  หรืออาจมองได้ว่าผ้าสไบเป็นผ้าที่ผู้หญิงขาด
ไม่ได้ต้องใช้แต่งตัวเป็นประ 

จ า ดังค ากลอนนี้ 
คีงแพงเถิง  ข่วงคองคึดได้ 
ทูนหลานแก้ว  กูนาผายโผด อาก่อน 
อาก็ลืมแผ่นผ้า  สไบบ้างค่าคาม แท้นา 

(สิลา  วีระวงส์,1969: 193) 

 
ภาพประกอบที่ ๑ และ ๒ ภาพผู้หญิงลาวกับผ้าสไบ  ภาพประกอบที่ ๓  ภาพผ้าสไบผู้หญิงลาว 
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จากข้อมูลในวรรณคดีพบว่า  สินไชอนุญาตให้อาขึ้นไปเอาผ้าสไบ (สิลา  วีระวงส์, 1969: 193-
194)อันเป็นสัญลักษณ์ส าคัญในหมู่ผู้หญิงลาว  ตัวบทยังท าให้ทราบว่า สินไซได้ก าชับอย่างเคร่งครัดว่า เมื่อ
นางสุมุนทาได้ผ้าสไบแล้วให้รีบกลับมาเพราะจักต้องเดินทางต่อไปยังนครเป็งจาล  แต่ควรสังเกตว่า นางสุ
มุนทาไม่ได้ห่วงผ้าสไบแต่ทว่านางกลับเป็นห่วงสวามีต่างเผ่าซึ่งก าลังหลับ  ด้วยเกรงว่าหลานจะท าร้าย
พญายักษ์กุมภัณฑ์จนเสียชีวิต  ดังนั้น จึงอาจตั้งข้อสังเกตได้ว่า  ผ้าสไบเป็นผืนผ้าที่ส าคัญแสดงให้เห็นมิติ
ของผู้หญิงลาว  และในตัวบทผ้าสไบไม่เพียงเป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงลาวเท่านั้น  หากแต่ยังเป็นวัตถุ
สิ่งของที่นางสุมณฑาใช้เป็นเครื่องต่อรองกับสินไซเพ่ือกลับไปปลุกพญายักษ์ภุมภัณฑ์ให้ตื่น  ดังนั้น  ในแง่
หนึ่งผ้าสไบจึงเป็นวัตถุสิ่งของที่สื่อความหมาย อีกแง่หนึ่งกลับเป็นวัตถุสิ่งของส าหรับเป็นเครื่องต่อรองเพ่ือ
ช่วยเหลือชีวิตพญายักษ์ภุมภัณฑ์  ไม่เพียงผ้าสไบเท่านั้นจะเป็นวัตถุสิ่งของที่ส าคัญในการท าให้ผมเรื่อง
ตอนดังกล่าวมีความน่าสนใจ  หากยังปรากฏว่า มีวัตถุสิ่งของที่ส าคัญที่นางสุมุนทาใช้เป็นข้ออ้างเพ่ือ
กลับไปช่วยเหลือพญายักษ์กุมภัณฑ์ นั่นคือปิ่นปักมวยผม ดังจะกล่าวถึงต่อไปนี้ 
 
 2.1.2 ปิ่นปักผม 

ปิ่นปักผม เป็นเครื่องประดับส าหรับใช้ตกแต่งมวยผมบนศีรษะ ลักษณะของปิ่น
ประกอบด้วยชิ้นส่วน 2 ชิ้นหลัก คือ หัวปิ่น และเข็มเสียบ หรือ “ก้านปิ่น” ความยาวของหัวปิ่นถึง ส่วน
ปลายเข็มเสียบ ประมาณ 12-15 เซนติเมตร ซึ่งถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับ ขนาดของศีรษะผู้ใช้งาน 
ปิ่นบางรูปแบบอาจมีเส้น สร้อยติดอยู่ด้วย เพ่ือเวลาใช้คล้องเกี่ยวกับเส้นผมแล้วเสียบตัวปิ่นเข้าไปในมวย
ผม การมวยผมปักด้วยปิ่นมีประโยชน์ทั้งใช้เพ่ือกลัดผมให้อยู่ทรง หรือใช้เป็นเครื่องประดับเพ่ือเพ่ิมความ
สวยงามให้มวยผม ส่วนที่มีการออกแบบให้มีความสวยงามนั้น ส่วนใหญ่มักปรากฏอยู่ที่ รูปทรงและ
ลวดลายบริเวณหัวปิ่น ซึ่งเป็นทั้งรูปทรงอิสระและรูปทรงกรวยเป็นชั้นซ้อนกันจ านวน 5 ถึง 7 ชั้น ลวดลาย
เหล่านี้มีลักษณะคล้ายรูปทรงของเจดีย์  บัวลี  ประพาพัน อธิบายว่า หากพิจารณาในเรื่องความหมายเชิง
สัญลักษณ์ที่ เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา  โดยยอดแหลมของเจดีย์น่าจะเปรียบเสมือนการบูชา
พระพุทธเจ้า (บัวลี  ประพาพัน, สัมภาษณ์, 5  มกราคม 2561) ปิ่นจึงมักใช้ประดับบนศีรษะเพราะถือกัน
ว่าเป็นสิ่งมงคลสูงสุดปิ่นส่วนใหญ่เป็นลักษณะนูนสูงและนูนต่ า หัวปิ่นบางชิ้นมีการประดับอัญมณีสีต่างๆ
ด้วย ส่วนใหญ่เป็นการใช้ควบคู่กับการแต่งกายด้วยเสื้อผ้า  ชุดพ้ืนเมืองในลาวในโอกาส ส าคัญต่างๆ  ที่จัด
ขึ้นตามประเพณ ี

การมวยผมไว้ด้านหลังถือกันว่าเป็นวิถีชีวิตการแต่งกายของผู้หญิงลาวตั้งแต่สมัยอดีตถึงปัจจุบัน 
วัฒนธรรมการใช้ปิ่นปักผมเกิดจากความเชื่อในเรื่องการบูชาขวัญในร่างกายและความเชื่อในพระพุทธเจ้า  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการบูชาพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสิ่งเคารพหรือสักการะสู งสุด (บัวลี  ประพาพัน , 
สัมภาษณ์, 5  มกราคม 2561) ในอดีตผู้หญิงนิยมท ามวยผมค่อนไปทางศีรษะด้านหลังและเด็ดดอกไม้ที่มี
กลิ่นหอม มีสีสันสวยงามมาเสียบประดับที่มวยผม  ถือกันว่าเพ่ือให้เกิดความสวยงามและส่งกลิ่นหอม 
นอกจากการใช้ดอกไม้ประดับแล้วผู้หญิงยังมีความเชื่อว่า มนุษย์มีขวัญอยู่ 32 ขวัญ การใช้ดอกไม้มา
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ประดับมวยผมจึงเป็นการบูชาขวัญบนศีรษะซึ่งเป็นส่วนที่อยู่สูงสุดของร่างกายมนุษย์ เพ่ือความเป็นศิริ 
มงคล และเป็นการบูชา เคารพต่อพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นสิ่งมงคลสูงสุดต่อมาจึงมีการปรับเปลี่ยนและเพ่ิม
เป็นการใช้ปิ่นปักผมให้มีมีรูปทรงคล้ายดอกไม้แทนการใช้ดอกไม้จริง  ทั้งนี้ก็เพ่ือใช้กลัดมวยผมให้อยู่ทรง
และใช้ประดับมวยผมให้เกิดความ สวยงามเช่นเดียวกับการใช้ดอกไม้จริงประดับเมื่อพิจารณาข้ออธิบาย
เรื่องปิ่นแล้วท าให้ทราบได้ว่า  ปิ่นที่ปักผมไม่เพียงแต่เป็นเครื่องประดับประดาให้เกิดความสวยงามเท่านั้น  
หากแต่ยังเป็นวัตถุสัญลักษณ์เพ่ือบูชาพระพุทธเจ้าและบ ารุงขวัญที่สถิตอยู่ร่างกายคนด้วย  อีกประการ
หนึ่งปิ่นไม่เพียงแต่เป็นเครื่องประดับหากแต่ยังเป็นวัตถุสิ่งที่นางสุมุนทาใช้เป็นเครื่องต่อรองเพ่ือเข้าไปสั่งลา
พญายักษ์กุมภัณฑ์อีกด้วย ความดังนี้ 
   นางกล็งเถิงห้อง  เฮือนคัวคุ้มฮุ่ง 
   อาก็ลืมปิ่นเก้า  หัวแก้วค่าคาน 
   ขอโผดยั้ง  ยามหนึ่งกูนา อาเนอ 
   บาก็วางนางคืน  คอบผีหิวไท้ 

(สิลา  วีระวงส์,1969: 194) 

 
ภาพประกอบที่ ๔ ภาพปิ่นปักผมผู้หญิงลาว 

จากความข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า ปิ่นปักผมเป็นวัตถุสี่ส าคัญซึ่งนางสุมุนทาใช้อ้างเพ่ือกลับไป
อ าลาพญายักษ์กุมภัณฑ์  ขณะที่นางสุมุนทาลงจากปราสาทมากับสินไซถึงคุ้มเรือนครัวจึงแสร้งบอกว่า นาง
ลืมปิ่นหรือปักปิ่นเกล้าประดับประดาด้วยหัวแก้วมณีราคาสูง (สิลา  วีระวงส์,1969: 194)และปิ่นดังกล่าวนี้
เองอันนี้ก็เป็นมิ่งขวัญประจ าผู้หญิงลาว  ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะส าคัญของการแต่งกายที่ต้อง
ประดับตกแต่งอย่างพิเศษของผู้หญิงลาว  นอกจากปิ่นปักผมแล้วซ้องยังเป็นอนุภาคสิ่งที่ปรากฏใน
วรรณคดีสินไซที่นางสุมุนทาท าเป็นลืม และขอสินไซกลับไปเอาเพ่ือจะติดตัวกลับนครเป็งจาล ดังนี้ 

2.1.3 ซ้อง 
ทองค า  อ่อนมะนีสอน (2008: 328) อธิบายว่า “ซ้อง คือมวยผมที่ตัดออก แล้วมัดไว้

ส าหรับใช้ช้อนเกล้าผม เพ่ือให้เกล้าใหญ่กว่าเดิมและยาวกว่าเดิม  ดังค าโบราณว่า ผมบ่หลายให้ตื่มซ้อง  
พี่น้องบ่หลายให้ตื่มเสี่ยวตื่มเกอ” ซ้องจึงเป็นผมส ารับเสริมผมให้ใหญ่หรือยาว  ได้มาจากผมของผู้หญิงที่
ถูกตัดน ามาประดิษฐ์ให้เป็นเครื่องประดับ  หรือในสมัยปัจจุบันแม่นน ามาจากเส้นไหมแล้วนิยมย้อมให้ด า
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น ามาประดิษฐ์ให้คล้ายคือเส้นผมเพ่ือน ามาเสริมแต่งให้มีผมหนาสามารถจัดทรงผมได้ง่าย  ผู้หญิงที่เป็นลูก
สาวในสังคมลาวมักมีความเชื่อว่า ผมเป็นสิ่งหนึ่งที่ส าคัญและจ าเป็นในการช่วยต่อเติมผมของมารดาให้สง่า
งามได้เมื่อแม่แก่ชรา  ดังนั้น สิ่งที่ลูกสาวจะท าได้อีกอย่างก็คือการตอบแทนบุญคุณของแม่ด้วยการไว้ผม
ยาวและน ามาท าเป็นช้องด้วยการท าขอเกี่ยวมาจากแม่เพ่ือที่จะให้แม่ไว้ใช้ในเวลาเกล้าผม ซึ่งเป็นการช่วย
ให้แม่มีผมเกล้าที่ดกด าเป็นเงางาม (ค าผุย พนลือชา , สัมภาษณ์, 5มกราคม 2561) ดังนั้น  ซ้องจึงใช้เป็น
สัญลักษณ์แทนตัวลูกและแม่ที่มีความผูกพันธุ์กันในหมู่ผู้หญิงลาว ภาพประกอบ ดังนี้ 

 
ภาพประกอบที่ ๕ ภาพซ้องเกล้าผมผู้หญิงลาวภาพประกอบท่ี ๕ ภาพซ้องเกล้าผมผู้หญิงลาว 

ประเด็นส าคัญคือ หญิงลาวไม่ว่าในวัยสาวหรือวัยชราเชื่อว่าการจัดแต่งทรงผมด้วยการมวยผม 
(เกล้า) เป็นการเสริมความงามที่ส าคัญมากทรงผมเหล่านี้ตั้งสูงสง่างาม  ผมของผู้หญิงบางคนมีจ านวน
จ ากัดอาจต้องอาศัยซ้องผมเพ่ิมเติมในการช่วยต่อเติมให้ผมใหญ่ขึ้นและสวยงามสามารถตั้งสู งสง่า  ในการ
จัดแต่งทรงผมยังเป็นหนึ่งขั้นตอนของการเสริมความงามที่ส าคัญ ทรงผมแต่ละทรงตั้งโดยแฝงความหมาย
ของเครื่องประดับกับลักษณะทรงผมประกอบกับรูปแบบของทรงผม  บ้างก็นิยมให้ทรงผมมีลักษณะให้
ยอดผมตั้งลาดเอียงไปด้านข้างเล็กน้อย  บ้างก็มีลักษณะให้ยอดผมตั้งสูงเด่นเป็นสง่าสามารถใส่
เครื่องประดับได้  บ้างก็นิยมให้ทรงผมมีลักษณะยืนยอดไปด้านหลัง  ซึ่งการเกล้าผมเป็นสัญลักษณ์อย่าง
หนึ่งของความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงาม อีกทั้งเป็นสิ่งที่บ่งบอกเอกลักษณ์ของผู้หญิงลาว  
ดังนั้น การใช้ซ้องเป็นสื่อสะท้อนความงาม และบางคนก็ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนตัวบุคคลซ้องผมเป็นหนึ่งใน
วัตถุสิ่งของที่นางสุมณฑาบอกกับสินไซว่าตนลืมไว้ และขอกลับไปเอาซ้องก่อนออกเดินทางกลับนครเป็ง
จาล (สิลา  วีระวงส์,1969: 303) การบอกอุบายว่าลืมซ้องดังกล่าวนี้เองว่านางต้องการกลับไปปลุกพญา
ยักษ์กุมภัณฑ์  และนับว่าซ้องเป็นวัตถุสิ่งที่เป็นทั้งอนุภาคและเครื่องมือต่อรองในการกลับไปพบพญายักษ์
กุมภัณฑ์ครั้งสุดท้าย ความปรากฏดังนี้ 
   บาก็ผาท่องเท้า  เถิงเขดทะวานทอง 
   นางก็พางพูม ี  ว่าลืมยังซ้อง 

(สิลา  วีระวงส์,1969: 303) 
 

ความในวรรณคดีสินไซแสดงว่า ตอนดังกล่าวสินไชพานางสุมุนทาผู้เป็นอาออกไปถึงประตูทอง  
นางก็เลยคิดกลอุบายหลอกลวงเป็นครั้งสุดท้ายว่า  นางลืมซ้องของซึ่งเป็นปอยผมส าหรับประดับประดา
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ของผู้หญิง(สิลา  วีระวงส์,1969: 303) ตามคติและความเชื่อเรื่องปอยในหมู่ผู้หญิงลาวถือกันว่า ผู้หญิงลาว
ต้องปกปักรักษาให้ติดตัวอยู่เสมอเพราะถือว่าเป็นของส าคัญรักษาขวัญด้วย (ค าผุย พนลือชา, สัมภาษณ์, 5  
มกราคม 2561) ดังนั้น นางจึงขอร้องให้หลานคือสินไซเพ่ือกลับไปอีกครั้ง  น่าสังเกตว่า สินไซเองก็ยอมให้
นางสุมุนทา กลับไปเอาของ 3 อย่าง รวม 3 ครั้ง ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า ทั้ง ผ้าสไบ ปิ่น และซ้องคงเป็นของ
ส าคัญส าหรับผู้หญิงลาว และคงถือกันว่าเป็นวัตถุสิ่งของเครื่องประดับที่ต้องน าติดตัวไปตลอดไม่ให้ห่าง
กาย  เพราะสังเกตได้ว่า สินไซไม่ได้ห้ามปรามนางสุมุนทา  หากแต่ยอมให้นางไปเก็บน าเอาวัตถุสิ่งของทั้ง 
๓ สิ่ง  ควรตั้งข้อสังเกตได้ว่า วรรณคดีสินไซไม่เพียงแต่เล่า และใช้เทศน์กันในหมู่ชาวลาวเท่านั้น หากแต่ยัง
ปรากฏว่าสินไซได้กลายเป็นนิทานเรื่องส าคัญในหมู่ชนเผ่าม้งที่อยู่ในลาว  ซึ่งแผนกวรรณคดีลาว 
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (2005) ได้รวบรวมนิทานชนเผ่าไว้  ปรากฏข้อมูลส าคัญคือ สินไซได้เป็นนิทาน
เรื่องส าคัญที่เล่ากันในหมู่ชาวเผ่าม้งในลาว และเป็นที่ชื่นชอบมากหากแต่เมื่อสินไซไปปรากฏเป็นนิทาน
เผ่าม้งได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น “ท้าวทอเซ่ง” ซึ่งถือกันว่าเป็นนิทานเรื่องส าคัญของชนเผ่าม้ง  ประเด็นส าคัญ
ที่ควรอธิบายไว้ในที่นี้คือ นิทานเรื่องท้าวท่อเซ่งแม้มีที่มาจากสินไซลาว  หากแต่ว่ามีการปรับแบบเรื่องและ
ปรับเปลี่ยนอนุภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุภาคสิ่งของตัวละคร  โดยในสินไซเผ่าม้งที่ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น
ท้าวท่อเซ่งได้ปรากฏการปรับเปลี่ยนอนุภาคสิ่งของนางสุมุนทา  ซึ่งการปรับเปลี่ยนอนุภาคเช่นนี้มีความน่า
สนในและถือเป็นมิติที่ท าให้นิทานเผ่าม้งท้าวทอเซ่งมีความโดดเด่น และมีแง่มุมที่ควรอธิบายถึงต่อไปนี้ 

2.2 อนุภาควัตถุสิงของนางสุมุนทาในสินไซเผ่าม้ง 
สินไซลาวซึ่งไปปรากฏเป็นนิทานเรื่องท้าวทอเซ่งที่เล่าในหมู่ชนเผ่าม้งมีเรื่องย่อดังนี้  นาง

สุมนทาในเรืองสินไซเผ่าม้งไม่ได้กล่าวถึงชื่อของตัวละครชัดเจนว่าชื่อ “สุมุนทา” เพียงแต่บอกว่าเป็น
น้องสาวของพระยาองค์หนึ่ง  นางถูกยักษ์ลักพาตัวไปอยู่เมืองยักษ์และได้ลูกสาวคนหนึ่งมีสามีเป็นพระยา
นาค  พี่ชายได้ออกไปเรียนวิชาและตามหาน้องสาวจนได้เมียมาอีกแปดคน  พายหลังเมียแต่ละคนเกิดลูก
และเติบโตขึ้น พญาได้มอบให้ลูกชายไปตามเอาอากลับคืนมา (พะแนกวรรณคดี,2005: 65-99)  “อา คือ
น้องสาวของพญาดังกล่าว  ชนเผ่าม้งเชื่อกันว่าคือนางสุมุนา ซึ่งเป็นผู้หญิงที่มีคุณสมบัติและจริยาวัตร
งดงามและเป็นภาพตัวแทนผู้หญิงเผ่าม้ง” (บัวลี  ประพาพัน, สัมภาษณ์, 5  มกราคม 2561) สินไซเผ่าม้
งอธิบายว่า โดยท้าวทอเช่งเป็นผู้มีฤทธิ์เดชกล้าแข็ง  ทั้งในช่วงที่ถือก าเนิดท้าวทอเซ่งมีน้องแฝดสองคน  
โดยในมือของท้าวทอเซ่งมีธนูและดาบ เป้ (กระเป๋าผ้าใส่ของไพล่ไปข้างหลัง) และถุงพาย  โดยท้าวทอเซ่ง
เป็นผู้น าเอาอากลับมาได้  ในคติชาวลาวถือกันว่า เพศหญิงที่เป็นคนลาวไม่ว่าจะเป็นเผ่าใด การที่จะมี
คู่ครองต้องแต่งงานตามจารีตประเพณี แต่ยักษ์ลักเอาอาไปโดยไม่มีการสู่ขอ  ในมิติทางประเพณีลาวถือกัน
ว่าเป็นการท าผิดกฎหมายและจารีตประเพณีอันดีงามของทั้งลาวและชนเผ่า  ในตัวบทนิทานท้าวทอเซ่ง
นางสุมุนทาผู้เป็นอาท้าวทอเซ่งเป็นหญิงสาวที่มีความงามและเป็นคนเงียบๆ  อ่อนน้อมถ่อมตนไม่แสดง
อารมณ์ตอบโต้ จิตใจดีงาม รักเดียวใจเดียว มีความซื่อสัตย์ต่อสามี รักลูกรักผัว  มีความอดทนเป็น
คุณสมบัติอีกประการหนึ่งของนาง ที่เป็นตัวแทนให้แก่ผู้หญิงเผ่าม้ง ”(พะแนกวรรณคดี,2005: 65-99) 
และเมื่อนางรู้ว่า ท้าวทอเซ่งจะมาชิงตัวนางกลับบ้านเมืองเดิม และรู้โดยนัยว่าหลานชายคือทอเซ่งจะฆ่า



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 733 

สวามียักษ์ผู้ต่างเผ่าของนาง  นางจึงท าเป็นออกอุบายว่าลืมสิ่งของก่อนที่นางจะลาจากสวามียักษ์ 
(พะแนกวรรณคดี, 2005: 65-99) นางจ าเป็นต้องเอาของส าคัญสามอย่างที่ต้องใช้และขาดไม่ได้ มี โดยของ
ที่นางจะต้องน ากลับและติดตัวไปมีดังนี้ 
 

2.2.1 บั้งซี่น 
ปรีชา  พิณทอง (2532: 462) อธิบายว่า “บั้ง” คือ “กระบอกไม้ไผ่มีฝาปิด ใส่เกลือเรียก

บั้งเกลือ ใส่แจ่วเรียกบั้งแจ่ว ใส่น้ าเรียกบั้งทิง หากเป็นกระบอกไม้ไผ่ยาว 3-4 ปล้องที่ปากมีงาแซงส าหรับ
ใส่เอ่ียน (ปลาไหล) เรียกบั้งลัน  ส าหรับใส่ใบลานที่จดวันเดือนปีเกิด เรียกว่าบั้งชาตา  บั้งไม่ไผ่ยาว
ประมาณ 6-7 ปล้อง ส าหรับตอกดินปืนท าบั้งไฟ เรียกบั้งไฟหมื่น บั้งไฟแสน บั้งไฟพลุ บั้งไฟตะไล บั้งไฟม้า 
บั้งไฟโบด บั้งไผฟจินาย” ชาวลาวในประเทศลาวนิยมน าไม้ไผ่ที่ตัดเป็นท่อนๆ  มาเป็นที่กักเก็บอาหาร  
และส าหรับชนเผ่าในลาว “บั้ง” อาจท าไว้ส าหรับตักน้ าดื่ม  หรือกักเก็บสิ่งของต่างๆ เช่น ใส่แจ่วเรียกว่าบั้ง
แจ่ว ใส่เกลือเรียกว่าบั้งเกลือ ใส่ชิ่นเรียกว่าบั้งชิ่น (สมสี ไชหว่างจ่าง , สัมภาษณ์, 6  มกราคม 2561) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชนเผ่าม้งนิยมท าบั้งไม่ไผ่ไว้ส าหรับใส่เนื้อวัวหรือที่ลาวและอีสานออกเสียงว่า “ชิ้นหรือ
ซ่ีน” เรียกบั้งชนิดนี้ว่า “บั้งซี่น” มีภาพปปะกอบ ดังนี้ 

 

 
 

ในวรรณกรรมเรื่องท้าวทอเซ่ง ได้ปรากฏเนื้อความส าคัญตอนนางสุมุนทาจะเดินทางมากับสินไซ  
ซึ่งปรากฎว่านางได้ออกอุบายว่านางลืม “บั้งชิ้น” หรือ “บั้งซี่น” ส าหรับใส่เนื้อ ความดังนี้ 
 

“พอไปได้ระยะหนึ่งผู้เป็นอาจึ่งเว้าว่า อาลืม บ่อได้เอาบั้งชิ้นมาน า หลานอยู่นี้
ถ้า อากลับเมือเอาสาก่อน เมื่อหลานยินอาเว้าแนวนั้น ลาวจึ่งเว่าว่า บั้งชิ้นอยู่เรือนมี
หลายเมือกินของพ่อหลานก่อได้แล้ว  อาจึ่งเว้าอีกว่า อาฮู้ว่าอยู่เรือนมีแล้ว แต่สิ่ง
เหล่านี้เป็นซับสมบัดของอาและลุงแฮไว้ใช้ไว้กินในคาวเถ้าแก่ชะราได”2(พะแนกวรรณ
คด,ี 2005:84) 

                                                           
2 การใช้ตัวบทท่ีตีพิมพ์เป็นอักษรลาวท้ังหมดในบทความนี้ จะใช้ตามต้นฉบับ  กล่าวคือจะคงอักขรวิธีเดิมที่มีในตัวบท
ต้นฉบับไมเ่ปลีย่นเป็นอักษรและอกัขรวิธีในภาษาไทย 
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เมื่อพิจารณาความข้างต้นแล้วจะเห็นว่า นางสุมุนทาในนิทานท้าวท่อเซ่งได้ต่อรองเพ่ือกลับไป

เอาบั้งชิ้น  แม้ว่าหลานคือท้าวทอเซ่งจะบอกว่า บังชิ้นที่บ้านเมืองเรามีจ านวนมากพอใช้สอย  แต่นางกลับ
ตอบไปว่า บั้งชิ้นนี้เป็นสมบัติของอาและลุง (พญากุสสราช) มีไว้เป็นสมบัติประจ าตระกูล  เมื่อนางอ้าง
เช่นนี้ท้าวทอเซ่งจึงยอมให้นางกลับไป  ประเด็นอนุภาคบั้งชิ้นนี้ควรตั้งข้อสังเกตไว้ ๑) ในสินไซลาวของที่
นางสุมุนทาลืมกลับเป็นสไบ  ซึ่งเป็นของประดับกาย แต่ในสินไซชนเผ่าม้งกลับเป็นบั้งขิ้นซึ่งเป็นของจ าเป็น
ส าหรับกักเก็บอาหาร เพ่ือให้เก็บไว้กินได้นาน ๒) อนุภาคสิ่งของที่ปรากฏในนิทานท้าวทอเซ่งอาจสะท้อน
ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงตัวบทในฐานะสหบท และปฏิสัมพันธ์ของตัวบทสินไซลาวที่เมื่อแพร่เข้าไปในหมู่
ชนที่ไม่ใช่ลาวอนุภาคย่อยปรับเปลี่ยนไปตามกรอบวัฒนธรรม มิติเช่นนี้สอดคล้องกับแนวคิดท่ีตรีศิลป์  บุญ
ขจรให้มุมมองแนวคิดเรื่อง  สหบทของJulia Kristeva ว่า ค าว่าสหบท (Intertextuality) เป็นค าที่นัก
วิจารณ์ชาวฝรั่งเศสแนวโครงสร้างนิยมชื่อจูเลีย คริสติวา (Julia Kristeva) เป็นผู้คิดขึ้น โดยมองว่าตัวบทมี
ลักษณะเป็นสหบท ค าพูดหรือค าจ านวนมากจากตัวบทอ่ืนผสมผสานเกิดเป็นตัวบทใหม่  ตัวบทเกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาหนึ่ง และได้รับอิทธิพลแนวการเขียนมาจากตัวบททางสังคมและวัฒนธรรม  ตัวบทจึงไม่ได้มี
ลักษณะเป็นปัจเจกหรือโดดเดี่ยว  หากแต่เป็นการหลอมรวมของการสร้างตัวบททางวัฒนธรรม (ตรีศิลป์  
บุญขจร, 2549: 151)เมื่อเป็นเช่นนี้ควรจะกล่าวได้ว่า วรรณคดีมรดกสินไชส านวนลาวเองก็อาจมีส่วน
ประสมประสานให้เกิดเป็นตัวบทขึ้นมา ดังปรากฏว่านิทานเรื่องท้าวทอเซ่งเป็นนิทานชนเผ่าเรื่องเดียวใน
ลาวที่มีโครงสร้างและอนุภาคคล้ายคลึงและสอดคล้องกับอนุภาควรรณคดีเรื่องสินไซลาวไม่เพียงแต่นิทาน
ท้าวทอเซ่งจะแสดงให้เห็นอนุภาคบั้งชิ้นเท่านั้น หากแต่ยังปรากฏว่ามีวัตถุสิ่งของที่ส าคัญอันเป็นอนุภาค
ร่วมอีกด้วยคือ “ถ้วยเงินถ้วยค า” ดังนี้ 
 

2.2.2 ถ้วยเงินถ้วยค า 
อนุภาพที่ส าคัญซึ่งปรากฏในนิทานท้าวทอเซ่งอีกคือ “ถ้วยเงินถ้วยค า” ซึ่งในวัฒนธรรม

ชนเผ่าม้ง  เพราะชนเผ่าม้งนิยมใช้ถ้วยใส่อาหาร ใส่ข้าวสารบูชาผีบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ 
(สมสี ไชหว่างจ่าง, สัมภาษณ์, 6 มกราคม 2561) เมื่อเป็นเช่นนี้จึงท าให้น่าเชื่อได้ว่า ถ้วย เป็นภาชนะที่
ส าคัญของชนเผ่าม้ง ทั้งถ้วยเงินถ้วยค ายังเป็นอนุภาควัตถุสิ่งของที่ส าคัญที่ท าให้นางสุมณฑาในนิทานท้าว
ทอเซ่งใช้เป็นเครื่องต่อรองเพ่ือที่จะกลับไปดูหน้าสวามียักษ์ ความดังนี้ 
 

“พอไปได้ระยะหนึ่งอาจึ่งเว้าขึ้นอีกว่า หลานอยู่นี้ถ้า อาจะกลับไปเอาถ้วย
เงินถ้วยค าสาก่อน ท้าวทอเช่งจึ่งเว้าว่า  ถ้วยเงินถ้วยค าของพ่อมีหลายแล้วชิเอาไปเฮ็ด
หยัง อาจึ่งตอนว่า เถิงจะมีหลายก่อตามสิ่งเหล่านี้เป็นชับสมบัดของอาและลุงชอกหา
ได้ อาจะเอาเมือใช้ในคาวเถ้าแก่” (พะแนกวรรณคดี, 2005: 86) 
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เมื่อพิจารณาความข้างต้นแล้วจะเห็นว่า นางสุมุนทาในเรื่องท้าวทอเซ่งได้ใช้ถ้วยเงินถ้วยค า หรือ
ถ้วยทองค าซึ่งถือเป็นสมบัติล้ าค่ามาเป็นข้ออ้างส าหรับกลับไปดุหน้าสวามียักษ์ก่อนจะจากลา  ทั้งยังน่า
สังเกตว่า มีการต่อรองเกิดขึ้น  กล่าวคือแม้ว่าท้าวทอเซ่งจะอธิบายว่า ถ้วยเงินถ้วยทองค าที่มีอยู่ในนครเป็ง
จาลเองก็มีจ านวนมากอยู่แล้วจะน าไปอีกเพราะเหตุใด  ทว่านางกลับอ้างว่าถ้วยเงินและถ้วยทองค าท่ีจะน า
ติดตัวไปด้วยคราวนี้เป็นของเก่าแก่ประจ าตระกูลที่ลุง (พญากุสสราช) และอา (นางสุมุนทา) หามาได้ด้วย
ตัวเอง  การอ้างเช่นนี้จึงท าให้สินไซยอมให้นางกลับไปอีกครั้งหนึ่ง  อนุภาควัตถุสิ่งของถ้วยเงินและด้วย
ทองค านี้เองท าให้ควรสังเกตว่า ตัวบทวรรณคดีสินไซไม่เพียงแต่ถูกเล่าขานและเทศนากันในหมู่ชาวลาว
เท่านั้น  หากแต่ยังปรากฏว่ามีสินไซในชนเผ่าอีกด้วย  ลักษณะเช่นนี้มีความสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง
สหบทของคริสติวาที่เรียกว่า “สหบท” (Intertextuality) โดยในตัวบทหนึ่งๆ  มีถ้อยค าหลากหลายเสียง
ซึ่งน ามาจากตัวบทอ่ืน  น ามาเชื่อมโยงและกลายเป็นตัวบทใหม่  ตัวบททุกตัวจึงสร้างขึ้นจากตัวบทอ่ืนๆ  
และเป็นการรวบรวม ดูดซับ และแปรเปลี่ยนจากตัวบทอ่ืน (ตรีศิลป์ บุญขจร, 2549:155) ซึ่งเป็นไปได้ที่
ชาวเผ่าม้งในลาวรับเอาเรื่องราวของนิทานไซมาแล้ว  ได้ปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของกลุ่มตัวเอง และ
พยายามท าให้สินไซในหมู่ชนเผ่าม้งมีอัตลักษณ์เฉพาะ  ซึ่งมิติเช่นนี้มีแง่มุมมที่สอดคล้องกับที่ กาญจนา 
แก้วเทพ อธิบายว่า “อัตลักษณ์ (idebtity) เป็นเรื่องของ ฉัน (i) และ พวกเรา (us) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ประสบการณ์ชีวิต อุดมการณ์ ส านึก กฎเกณฑ์ พิธีกรรม ฯลฯ ที่ท าให้แตกต่างไปจากคนอ่ืนๆ (other) 
และพวกเรา (them)” (กาญจนา  แก้วเทพ, 2557: 167) เมื่อพิจารณาแล้วท าให้เห็นว่า นิทานท้าวทอเซ่ง
น่าจะปรับอนุภาคสิ่งของให้เข้ากับบริบทชนเผ่าม้ง ลักษณะเช่นนี้สะท้อนให้เห็นการปรับเปลี่ยนตัวบทให้
เข้ากับสังคมที่ตัวบทนั้นรับใช้  ดังนั้น สินไซชนเผ่าม้งในลาวจึงเป็นมิติสื่อให้เห็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างชนเผ่า
กับชาวลาวผ่านวรรณกรรมเรื่องเดียวกัน  ไม่เพียงถ้วยเท่านั้นที่เป็นอนุภาควัตถุสิ่งของ  หากแต่ยังมีหมวก
เงินหมวกค า (ทองค า) ซึ่งเป็นอนุภาคที่ส าคัญที่นางสุมณฑาใช้เป็นเครื่องตอร่องให้ได้กลับไปพบสวามียักษ์
อีกด้วย ดังนี้ 
 

2.2.3 หมวกเงินหมวกค า 
หมวกเป็นวัตถุส าหรับใส่ที่ศีรษะหรือหัว  ส าหรับชนเผ่าม้ง “หมวก” ถือเป็นวัตถุสิ่งของที่

ส าคัญส าหรับชนเผ่า  เพราะถือกันว่าหมวดต้องใส่ตลอดในงานประเพณีและเวลาท าพิธีไหว้ผีบรรพบุรุษชน
เผ่าม้งก็ไม่ถอดหมวก อีกทั้งชนเผ่าม้งยังถือว่าหมวกเป็นสิ่งที่ไม่นิยมน ามาเหยียบย่ า  เพราะถือว่าหมวกเป็น
ของสูงมีจอมขวัญซ่อนอยู่ (สมสี ไชหว่างจ่าง, สัมภาษณ์, 6  มกราคม 2561) อนึ่ง ในนิทานเรื่องท้าวท่อเซ่ง
ปรากฏอนุภาคหมวดเงินหมวกค า (ทองค า) ความดังนี้ 
 

“ในที่สุดผู้เป็นอาก็เช็ดน้ าตาลุกไปน าท้าวทอเช่ง แต่พอไปได้ระยะหนึ่งผู้
เป็นอากอเว้ากับท้าวทอเช่งว่า  หลานเอยอาลืมหมวกเงินหมวกค าแล้ว หลานจ่ง
ลอถ้าอยู่ ท้าวทอเช่งจึ่งเว้ากับอาว่า  หมวกเงินหมวกค าอยู่เรือนใช้บ่อหมด ชิกลับไป
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เอาเฮ็ดหยัง ผู้เป็นอาจึ่งตอนว่า เถิงจะมีแล้วก่อตาม สิ่งเหล่านั้นแม่นของพวกเจ้า ส่วน
ของอาแม่นชับสมบัตที่ลุงและอาหามาได้” (พะแนกวรรณคดี, 2005: 88) 

 
จากความข้างต้นท าให้สังเกตได้ว่า หมวกส าหรับชนเผ่าม้งแล้วถือเป็นสมบัติที่ส าคัญที่ต้องน าไป

หรือถือติดตัวไปเสมอ ด้วยว่าชนเผ่าม้งถือว่าหมวกไม่ได้เป็นเพียงแค่หมวดใส่ที่ศีรษะเท่านั้น หากแต่เป็น
ของที่มีขวัญสถิตอยู่ ดังนั้น ชนเผ่าม้งจึงไม่เยียบย่ าบนหมวกแม้ว่าหมวกใบนั้นจะใช้สวมใส่เพ่ือการท า
การเกษตรเท่านั้น เพราะเชื่อกันว่า หมวกเป็นวัตถุสัญลักษณ์ส าคัญที่สื่อถึงความเป็นชนเผ่า และที่ส าคัญ
หมวกชนเผ่าม้งยังนิยมประดับประดาด้วยตุ้มเงินเพื่อความสวยงามอีกด้วย ดังภาพประกอบดังนี้ 

 
ภาพประกอบที่ 6 ภาพหญิงเผ่าม้งใสหมวกในประเพณีกินเจียง 

 
เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่า อนุภาควัตถุสิ่งของที่นางสุมุนทาแสร้งเป็นลืมไว้ แล้วขอกลับไปเอา

ทั้ง ผ้าสไบ ปิ่นปักผม ซ้อง และในเรื่องท้าวทอเซ่งมี บั้งชิ้น ถ้วยเงินถ้วยค า และหมวกท าให้เห็นว่า ตัวบท
วรรณคดีสินไซมีลักษณะเป็นสหบท  ที่กล่าวเช่นนี้เพราะตัวบทเรื่องท้าวทอเซ่งได้รับการประกอบสร้างขึ้น
จากตัวบทอ่ืนๆ  กล่าวคือ “สินไซลาว” นั่นเอง ซึ่งลักษณะเช่นนี้ท าให้เห็นว่าตัวบทท้าวทอเซ่งได้รวบรวม 
ดูดซับ และแปรเปลี่ยนจากตัวบทสินไซลาว  ดังนั้น เมื่อมีการปรับใช้ตัวบทอ่ืนเช่นนี้จึงท าให้เรื่องท้าวทอ
เซ่งมีลักษณะเป็นสหบท  ในขณะเดียวกันก็ท าให้เห็นแง่มุมที่ส าคัญคือ สินไซลาวมีปฏิสัมพันธ์กับชนเผ่าอ่ืน
ที่ไม่ใช่ลาว  กล่าวคือชนเผ่าม้ง โดยลักษณะเช่นนี้อาศัยการตีความผ่านอนุภาคเหตุการณ์การลืมวัตถุสิ่งของ 
ดังแผนภูมแสดงต่อไปนี้ 
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จากแผนภูมิสามารถอธิบายได้ว่า ในแง่วรรณกรรมอนุภาควัตถุสิ่งของเครื่องใช้ของตัวละครนางสุ
มณฑา 3 อย่าง คือ ผ้าสไบ ปิ่น และซ้อง เมื่อตัวบทท าหน้าที่เป็นสหบท กล่าวคือตัวบทมีการแปรเปลี่ยน
จากตัวบทอ่ืนหรือจากตัวบทเดิม  แต่มีการน าไปปรับใช้ในบริบทชนเผ่าม้งท าให้สิ่งของเครื่องใช้ของตัว
ละครนางสุมุนทามีสถานะใหม่  คือ อนุภาคดังกล่าวได้รับการประกอบสร้างใหม่ให้เป็น บั้งชิ้น ถ้วย และ
หมวก ซึ่งถือเป็นอนุภาคสิ่งของที่มีลักษณะเด่น  ประคอง  นิมานเหมินทร์ กล่าวว่า องค์ประกอบที่ถือว่า
เป็นอนุภาคต้องเป็นองค์ประกอบของเรื่องที่มีลักษณะเด่นไม่ใช่เรื่องธรรมดาสามัญทั่วไป  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งอนุภาควัตถุสิ่งของต้องเป็นสิ่งที่มีลักษณะแปลกพิเศษ คือแปลกว่าทั่วไปไม่ธรรมดา (ประคอง  นิมมาน
เหมินท,์ 2545: 38-39) เมื่อเป็นเช่นนี้ท าให้เห็นได้ว่า วัตถุสิ่งของที่นางสุมุนทาใช้เป็นเครื่องต่อรองกับสินไซ 
โดยท าเป็นแสร้งลืมไว้ดังกล่าวแล้วข้างต้น จึงน่าจะถือได้ว่าเป็นอนุภาคสิ่งของที่ไม่ธรรมดา ซึ่งมีส่วน
เชื่อมโยงให้เห็นปฏิสัมพันธ์ของผู้คนได้ในแง่หนึ่ง 

ในแง่ที่ส าคัญอีกแง่มุมหนึ่งคือ ปฏิสัมพันธ์ของวรรณคดีสินไซราชส านักลาวกับวรรณคดีสินไซที่
ไปอยู่ในเรื่องเล่าแบบชนเผ่า  ดังจะเห็นได้ว่า ชนเผ่าม้งในลาวได้น าเอาเรื่องราวสินไซไปปรับใช้เป็นเรื่องเล่า
ของกลุ่มชนตนเอง กล่าวคือ เรื่องราวในวรรณคดี 2 เรื่อง ที่มีความเกี่ยวเนื่องกันสะท้อนให้เห็นว่า ชาวลาว
และชาวเผ่าม้งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  นั่นคือลาวและม้งมีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงสังคมนั่นเอง ผลจาก
ความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันท าให้เรื่องราวของสินไซไปมีส่วนส าคัญในนิทานชนเผ่าม้ง  หากแต่ปรับใช้ใน
ชื่อใหม่ว่า “ท้าวทอเซ่ง” โดยเมื่อสินไซไปปรากฏในชนเผ่าท าให้เกิดการใช้อนุภาคเพ่ือสื่อความหมายใหม่
ให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมตนเอง  ทั้งนี้ยังเป็นไปได้ว่า เรื่องท้าวทอเซ่งท าให้ทราบถึงปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ของเรื่องเล่า และอาจน าไปสู่ข้อสันนิษฐานได้ว่า นิทานสินไซเข้าไปในชนเผ่าม้งอาจะเป็นเรื่องราวมุขปาฐะ  
ที่กล่าวเช่นนี้เพราะจากข้อมูลการเก็บนิทานเผ่าม้งสว่นใหญ่อยู่ในรูปแบบของเรื่องเล่า  ดังนั้น จึงน่าจะ
กล่าวได้ว่า อนุภาคสิ่งของ 3 อย่างของนางสุมุนทาเรื่องท้าวทอเซ่งจึงน่าจะมีส่วนท าให้เห็นภาพของ

เหตุการณ์ลืมสิ่งของ 

+อนุภาควัตถุสิ่งของ 

ปฏิสัมพันธ์ 

อนุภาคสินไซเผ่าม้ง 

บั้งชิ้น ถ้วย หมวก 

อนุภาคสินไซลาว 

ผ้าสไบ ป่ิน ซ้อง 

ลาว ม้ง 
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ปฏิสัมพันธ์ของผู้คนชาวลาวและชนเผ่าในลาว  อีกประการหนึ่ง จากข้อมูลท าให้ทราบได้ว่าวรรณคดีสินไซ
ที่คนลาวรู้จักดีน่าจะเป็นเรื่องที่เข้าไปสู่ชนเผ่าด้วยเรื่องแบบมุขปาฐะ  ที่กล่าวเช่นนี้เพราะอนุภาคสิ่งของท า
ให้เห็นการปรับใช้เรื่องเล่าแบบมุขปาฐะมากกว่าระบบตัวเขียนซึ่งมีความคงที่ปรับเปลี่ยนยากกว่า  ที่กล่าว
มาท้ังหมดสามารถน าไปสู่ข้อสรุปดังนี้ 
 สรุปอนุภาคสิ่งของของนางสุมณฑาในวรรณคดีเรื่องสินไซลาวปรากฏมีอนุภาคย่อยแปรเปลี่ยน
เมื่อวรรณกรรมเรื่องเดียวกันได้รับการน าเสนอในชนเผ่าม้ง  อนุภาคสิ่งของ นางสุมุนทารวมถึงอนุภาค
สิ่งของย่อยสินไซชนเผ่าสะท้อนคติความเชื่อและวัฒนธรรมเครื่องนุ่งห่มเครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ชนเผ่า
ในลาว 2. อนุภาคสิ่งของ นางสุมณฑาท้ังในสินไซลาวและสินไซชนเผ่าต่างแสดงให้เห็นอนุภาคย่อย การสื่อ
ความหมายทางวัฒนธรรมและทางชาติพันธ์ คือ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ของตัวละครนาง
สุมณฑาได้รับการปรับเปลี่ยนและเสริมสร้างเมื่อวรรณกรรมสินไซไปอยู่ในชนเผ่าม้งลักษณะเช่นนี้จึง
สะท้อนให้เห็นทั้งปฏิสัมพันธ์ของเรื่องสินไซในลาว และการประกอบสร้างอนุภาคของเรื่องสินไซในระดับ
ชนเผ่า รวมถึงภาพสะท้อนมิติทางวัฒนธรรมของชาวลาวและชนเผ่าลาวได้อย่างเป็นระบบ 
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อสุรกายแห่งธรรมชาติ: พื้นที่ อสุรกาย และวาทกรรมสารพิษ 
ในนวนิยายเรื่อง อาศรมสาง 

Monster of Nature: Space, Monster and Toxic Discourse in novel Asomsang 
 

อรวรรณ ฤทธิ์ศรีธร1, ธัญญา สังขพันธานนท์2 
 

บทคัดย่อ 
 

บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพื้นที่ธรรมชาติและอสุรกายจากพ้ืนที่ดังกล่าว ในนวนิยาย
เรื่อง อาศรมสาง (2530)บทประพันธ์ของ จินตวีร์ วิวัธน์ ใน 3 ประเด็นได้แก่ 1) ศึกษาพ้ืนที่หนองสางใน
ฐานะพ้ืนที่ทางสังคม 2) ศึกษาอสุรกายแห่งหนองสาง 3) หนองสางกับการสร้างวาทกรรมสารพิษ 
การศึกษาใช้แนวคิดการวิจารณ์เชิงนิเวศเป็นแนวคิดหลัก ผลการศึกษาพบว่า ด้านนัยยะเชิงพ้ืนที่ พ้ืนที่
หนองสางเป็นพ้ืนที่ที่ถูกท าให้เป็นพ้ืนที่ที่ปราศจากมนุษย์ และนิยามให้เกี่ยวข้องกับภูตผี   และสามารถ
มองในเชิงพ้ืนที่พิเศษในฐานะท่ีหนองสางเป็นพื้นที่ที่ถูกประดิษฐกรรมทางสังคม ความหมายของพ้ืนที่เลื่อน
ไหลไปตามบริบท แสดงให้เห็นถึงการนิยามความหมายของพ้ืนที่ธรรมชาติโดยระบบคิดของมนุษย์ที่
แตกต่างกันออกไป ด้านอสุรกายแห่งหนองสางพบว่า  อสุรกายถูกน าเสนอให้มีความเป็นชายขอบ   
ร่างกายของอสุรกายอุดมไปด้วยลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ ไร้อารยธรรม ก่อให้เกิดความน่ารังเกียจและน่า
ขยะแขยงต่อผู้พบเห็น นอกจากนั้น ตัวละครเพศหญิงมีการกลายร่างเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งสัตว์ ต่างจากเพศ
ชายที่คงรูปลักษณ์ที่ดูเหมือนมนุษย์มากกว่า แสดงให้เห็นการเชื่อมโยงเพศหญิงกับความเป็นสัตว์ ประเด็น
การสร้างวาทกรรมสารพิษพบว่า สารพิษจากหนองสางอิงอยู่กับวาทกรรมการพัฒนา พ้ืนที่หนองสางอยู่ใน
ชนบทและยังไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนใดสามารถตรวจสอบได้ว่า สารพิษจากหนองสางเป็นสารพิษชนิดใด 
ประเด็นที่น่าสนใจคือ ชุดความหมายของ “สารพิษ” ที่เกิดจากหนองสาง เป็นชุดความหมายที่มนุษย์นิยาม
ขึ้นมาโดยอิงกับวาทกรรมความเจ็บป่วย/การท าให้ร่างกายไม่ปกติ โดยสรุปแล้ว จากการศึกษานัยเชิงพ้ืนที่
ของหนองสางและอสุรกายจากหนองสางอาจมองได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนที่ที่ชวนให้นึ กถึงอันตรายหรือ
สารพิษจากหนองโคลนดูด เป็นการส่งสาส์นหรือการ “พูด” ของธรรมชาติในรูปแบบหนึ่ง โดยสื่อสารผ่าน
ลักษณะทางกายภาพเพ่ือจะบอก/เตือนมนุษย์ว่า พ้ืนที่ธรรมชาติไม่ควรมีมนุษย์เข้ามารุกล้ า และเมื่อ
พิจารณาสาส์นจากธรรมชาติท าให้เห็นว่า บางครั้งมนุษย์อาจไม่ได้เป็นเผ่าพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่และเป็นองค์
ประธานของความรู้ในเรื่องธรรมชาติทุกเรื่อง เราอาจต้องเว้นช่องว่างเผื่อไว้ให้ธรรมชาติมีท่ีทางของมันเอง 
 

ค าส าคัญ: อสุรกาย, ธรรมชาติ, พื้นที่, วาทกรรม, สารพิษ 
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Abstract 
 

This paper aims to analysis novel “Asomsang” (1987) about space of nature, 
quicksand. It calls is  “Nong Sang” and monster of quicksand. This paper employs the 
main concept are ecocriticism. These three issues are: “Nong Sang” as social space,  
monster of “Nong Sang” and “Nong Sang” as construction of toxic discourse. Results are 
“Nong Sang” is space without human and is connected to spirit. Moreover it is 
heterototiathat social construct. Meaning of  “Nong Sang” is dynamic which depend 
onthinking of each human.  Monsters of “Nong Sang” is marginal.  They have ugly body, 
uncivilized and disgust. In addition female monster same to animal more than man 
monster which disclose gender bias. This novel constructs toxic discourse that toxic in 
quicksand refer to development discourse. “Nong Sang” is located at countryside and no 
scientist research about toxic in quicksand. The concept of toxic is constructed refer to 
sickness and body abnormal. In sum meaning of “Nong Sang” and monsters of “Nong 
Sang” imply that massage of nature. It means nature warn human that human should 
not transgress space of nature.  Sometime human is not great species and not subject of 
knowledge of nature. Human should let nature is freedom.  

 
Keywords: Monster, Nature, Space, Discourse, Toxic 
 
 
บทน า 

ชุดความคิดว่าด้วยสารพิษ เป็นวาทกรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมแนวธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยผู้เขียนให้ความส าคัญกับประเด็นเรื่องผลของการเติบโตของเทคโนโลยี ก่อให้เกิดภาวะมลพิษในชั้น
บรรยากาศ เกิดผลกระทบต่อมนุษย์ในลักษณะต่างๆ เช่น การเจ็บป่วยทางกาย ทางใจ และถึงแก่ความ
ตาย สารพิษที่มนุษย์สร้างขึ้นจึงเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ และมนุษย์ ดังนั้นชุด
ความคิดเรื่องสารพิษดังกล่าวจึงถูกสถาปนาขึ้นชุดหนึ่งโดยอิงกับกรอบของการต่อต้านเทคโนโลยี ประเด็น
ที่น่าสนใจคือ นอกจากวรรณกรรมแนวธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว วรรณกรรมแนวจินตนิมิตซึ่งเน้น
องค์ประกอบเหนือจริงได้มีการน าเสนอเรื่องสารพิษเช่นกัน ทว่าสารพิษไม่ได้มีเฉพาะสารเคมีที่มนุษย์สร้าง
ขึ้นเท่านั้น แต่ในนวนิยายเรื่องหนึ่งผู้เขียนได้สร้างสรรค์ให้สารพิษมาจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอง นว
นิยายเรื่องดังกล่าว ได้แก่ อาศรมสาง บทประพันธ์ของ จินตวีร์ วิวัธน์ 
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อาศรมสางตีพิมพ์ครั้งแรกใน ปี พ.ศ. 2530เล่าถึงเรื่องราวความลึกลับของหนองโคลนดูดชาวบ้าน
เรียกว่า “หนองสาง” ตั้งอยู่ในหมู่บ้านกุฏดาบส หนองโคลนดังกล่าวมีสารพิษร้ายแรงที่ยังไม่มีใครค้นพบว่า
เป็นสารอะไร เมื่อสารนี้ออกฤทธิ์ส่งผลให้ผู้สัมผัสกลายร่างเป็นอสุรกายในลักษณะกลายร่างเป็นอสุรกาย
บ้างและกลับคืนเป็นมนุษย์บ้างสลับกัน สานิต นักวิทยาศาสตร์ได้รับสารพิษมาจากการทดลองและวัลลา
ได้รับสารพิษจากการสัมผัสเนื้อโคลนทั้งสองกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดและออกท าร้ายผู้คน ตอนท้าย 
ชาวบ้านช่วยกันเอาหินถมทับทางเข้าหนองสาง เพ่ือไม่ให้ใครได้รับอันตรายจากสถานที่ดังกล่าวอีกประเด็น
ที่ควรน ามาพิจารณาในนวนิยายเรื่องนี้คือ การน าเสนอพ้ืนที่ของหนองสางที่มีกระบวนการท าให้เป็นพ้ืนที่
อ่ืนและแปลกแยกส าหรับมนุษย์ นอกจากนั้นอสุรกายที่เป็นผลมาจากมนุษย์ตกลงไปในหนองโคลน ได้
แสดงให้เห็นถึงนัยยะของรูปลักษณ์และอคติทางเพศ ประเด็นที่น่าสนใจคือสารพิษที่ได้รับการน าเสนอ
ในนวนิยายไม่ได้เป็นสารพิษที่เกิดจากมลภาวะหรือการกระท าของมนุษย์ แต่เป็นสารพิษที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติ ซึ่งอยู่นอกเหนือองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  

จากที่กล่าวมาเห็นได้ว่านวนิยายเรื่องอาศรมสางได้น าเสนอความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
ธรรมชาติผ่านหนองโคลนที่มีชื่อว่า หนองสาง แนวคิดที่น ามาอธิบายความสัมพันธ์ดังกล่าวได้แก่ การ
วิจารณ์เชิงนิเวศ (Ecocriticism) ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ 
รวมถึงการวิเคราะห์กระบวนการน าเสนอธรรมชาติในวรรณกรรมว่ามีลักษณะอย่างไร ธรรมชาติใน
วรรณกรรมได้รับการกล่าวถึง/ถูกใช้เป็นองค์ประกอบของเรื่องเล่าในหลากหลายลักษณะ เช่น เป็นตัว
ละคร เป็นฉาก เป็นแก่นหลักของเรื่อง เป็นต้น กล็อตเฟลตี้(Glottfelty, 1996,p. xviii-xix) ให้ค าจ ากัด
ความของการวิจารณ์เชิงนิเวศไว้ว่าเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสิ่งแวดล้อม และมี
การน าแนวคิดเกี่ยวกับสตรีนิยมเข้ามาอธิบายร่วมด้วยเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในการน าเสนอธรรมชาติ 
นอกจากนั้นยังมีประเด็นเกี่ยวแนวคิดมาร์กซิสม์ในการวิพากษ์เกี่ยวกับเรื่องชนชั้นทางสังคม การวิจารณ์เชิง
นิเวศมองโลกเป็นศูนย์กลางในการศึกษาตัวบทวรรณกรรม  การวิจารณ์เชิงนิเวศท าให้เกิดค าถามน าไปสู่
การวิเคราะห์ธรรมชาติในวรรณกรรม  

แนวคิดการวิจารณ์เชิงนิเวศท าให้เห็นว่า ธรรมชาติเป็นสิ่งที่ถูกท าให้เงียบหายในวรรณกรรม 
แม้ว่าพ้ืนที่ธรรมชาติเป็นฉากส าคัญของวรรณกรรมหลายเรื่อง แต่มนุษย์กลับเลี่ยงที่จะไม่ให้ความส าคัญถึง
จิตวิญญาณของธรรมชาติ มาเนส (Manes, 1996, p.15-18) กล่าวถึงธรรมชาติกับความเงียบไว้ว่า เมื่อ
มนุษย์มีวัฒนธรรม ธรรมชาติถูกท าให้ไม่มีเสียง(Nature is silent in our culture.)  แต่ในสมัยที่มนุษย์ยัง
นับถือผี หรือในคตินับถือสิ่งเหนือธรรมชาติ (Animistic) พวกเขาเชื่อว่า ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น 
พืช สัตว์ แม่น้ า ก้อนหิน เป็นต้น สามารถสื่อสารกับมนุษย์ได้และดลบันดาลให้มนุษย์แข็งแรงหรือเจ็บป่วย
ได้เช่นกัน นี่คือแนวคิดแบบนิเวศวิทยาเชิงลึก ที่ให้ความส าคัญกับ “การฟัง” โลกที่นอกเหนือจากมนุษย์ 
(Nonhuman World) มาเนสยังเสนอเกี่ยวกับเรื่องภาษาของธรรมชาติไว้ว่า ธรรมชาติต้องการที่สื่อสาร
บางประการกับมนุษย์โดยใช้ภาษาของธรรมชาติเอง 
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จากข้อเสนอของมาเนส ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า การน าเสนอพิษภัยของโคลนดูดในนวนิยายเรื่อง 
อาศรมสาง เป็นการสื่อสารบางประการจากธรรมชาติที่ต้องการ “ส่งสาส์น” มาสู่มนุษย์ เหตุที่ผู้วิจัย
เลือกใช้ค าว่า “ส่งสาส์น” แทนค าว่า “ส่งสาร” เหตุเพราะต้องการเน้นย้ าให้เห็นถึงตัวสาส์นที่มีนัยยะของ
ภาษา/การบอกกล่าว ซึ่งเป็นภาษาของธรรมชาติ จากการอ่านและส ารวจประเด็นที่น่าสนใจในตัวบทพบว่า 
การน าเสนอภาพของหนองสางที่น่าสะพรึงกลัว เป็นการแสดงให้เห็นว่าธรรมชาติก าลัง “พูด” บางประการ
ต่อมนุษย์  บทความเรื่องนี้ต้องการชี้ให้เห็นว่า พ้ืนที่หนองสางและอสุรกาย น าไปสู่การประกอบสร้างวาท
กรรมสารพิษขึ้นมาอีกชุดหนึ่งอย่างไร และอะไรคือสาส์นที่ธรรมชาติต้องการบอกมนุษย์ โดยพิจารณา
จากสัญญะและภาพแทนที่น าเสนอในตัวบท 
ระเบียบวิธีวิจัย 

1.ขั้นก าหนดโครงร่างบทความ 
2.ขั้นส ารวจและรวบรวมข้อมูล 

2.1 ศึกษานวนิยายเรื่องอาศรมสางอย่างละเอียด 
2.2 ศึกษาแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่แนวคิดเรื่องการวิจารณ์เชิงนิเวศ 

3. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
4.ขั้นสรุปและอภิปรายผล เรียบเรียงข้อมูลและน าเสนอรายงานผลการศึกษาแบบพรรณนา

วิเคราะห์ 
 

ผลการศึกษา 
1. หนองสางกับนัยยะเชิงพื้นที่ 

พ้ืนที่ในวรรณกรรมนอกจากจะท าหน้าที่เป็นฉากในเรื่องแล้วยังท าให้เห็นชุดความหมายของ
สถานที่ผ่านการน าเสนอ ในทางสังคมวิทยา การศึกษาพ้ืนที่ได้รับความสนใจจากนักวิชาการหลายท่านฟู
โกต์ (อ้างใน ธัญญา สังขพันธานนท์, 2556,น. 171) อธิบายเรื่องพ้ืนที่ว่า  พ้ืนที่มีลักษณะส าคัญ  3 แบบ 
ได้แก่ พ้ืนที่จริง (Real space) พ้ืนที่ในอุดมคติ (Utopia) และพ้ืนที่พิเศษ (Heterotopia) พ้ืนที่จริงเป็น
พ้ืนที่ที่มนุษย์อยู่อาศัยตามปกติในชีวิตประจ าวัน พ้ืนที่อุดมคติเป็นพ้ืนที่ที่ไม่มีจริง แต่มีความสัมพันธ์กับ
พ้ืนที่จริงในสังคม ได้รับการน าเสนอในรูปแบบของสังคมที่สมบูรณ์แบบ โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของพ้ืนที่ที่ไม่
เป็นจริง พ้ืนที่พิเศษมีความน่าสนใจคือ เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ระหว่างพ้ืนที่ อุดมคติและพ้ืนที่จริง มีความลักลั่น
ระหว่างสองพ้ืนที่ดังกล่าว มีทั้งส่วนของพ้ืนที่จริงและพ้ืนที่ที่สังคมสร้างขึ้นมา เราอาจมองว่าพ้ืนที่พิเศษมี
ตัวตนเป็นทั้งพ้ืนที่จริงทางภูมิศาสตร์และพ้ืนที่ที่ถูกประกอบสร้างขึ้นมา บทบาทของพ้ืนที่พิเศษคือการ
สร้างภาพลวงตาให้เห็นว่าเป็นพ้ืนที่ที่ “เป็นอ่ืน” แต่การสร้างพ้ืนที่ลวงตานี้จะเปิดเผยให้เห็นพ้ืนที่จริง
ทั้งหลาย ฟูโกต์ได้ยกตัวอย่างว่า พื้นที่พิเศษมีมาตั้งแต่อดีตแต่ถูกละเลยจากคนในสังคม เช่น ป่าช้า คุก โรง
ละคร เป็นต้น พ้ืนที่พิเศษให้ความรู้สึกว่าโดดเดี่ยว แปลกแยก บางครั้งคล้ ายกับเป็นพ้ืนที่ของการถูก
ลงโทษหรือถูกปกปิดซ่อนเร้น หรือบางครั้งเป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ พ้ืนที่พิเศษแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ พื้นที่
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ของผู้ที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤติในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตและพ้ืนที่พิเศษส าหรับผู้เบี่ยงเบนมาตรฐานของ
สังคม ส าหรับรูปแบบแรก พ้ืนที่ของผู้ที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤติในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต ฟูโกต์ยกตัวอย่าง 
เช่น พ้ืนที่ส าหรับผู้หญิงมีประจ าเดือน หรือพ้ืนที่ในการฝึกค่ายทหาร ด้านพ้ืนที่พิเศษส าหรับผู้เบี่ยงเบน
มาตรฐานของสังคม เป็นพื้นที่ของผู้ที่ถูกสังคมมองว่าผิดปกติ กระท าผิด ถูกโดดเดี่ยวจากสังคมมีความลี้ลับ 

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2554, น. 200-204)  ได้กล่าวเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแนวคิดพ้ืนที่พิเศษของฟู
โกต์ว่า มีลักษณะส าคัญ 6 ประการ ได้แก่ ประการแรก พ้ืนที่พิเศษมีอยู่ในทุกสังคม เป็นพ้ืนที่ที่จ ากัดให้
เฉพาะกลุ่มคนเท่านั้น เช่น คนที่เผชิญภาวะวิกฤต เป็นสถานที่ที่ถูกก าหนดเพ่ือกิจกรรมบางประการ 
ประการที่สอง พ้ืนที่พิเศษของแต่ละสังคมสามารถสร้างและก าหนดบทบาทให้กับพ้ืนที่ได้แตกต่างกันไป 
นั่นคือชุดความหมายของพ้ืนที่พิเศษมีการเลื่อนไหลได้ตลอดเวลา ประการที่สาม พ้ืนที่พิเศษ สามารถอยู่
ร่วมกับพ้ืนที่แบบอื่นในสังคมได้แม้ว่าจะขัดแย้งกันก็ตาม ในขณะที่พ้ืนที่พิเศษต่างก็มีพ้ืนที่เฉพาะของตัวเอง 
ประการที่สี่ พ้ืนที่พิเศษไม่ผูกพันกับเวลา กล่าวคือไม่มีอดีต-อนาคต-ปัจจุบันที่แน่นอน แต่มีระบบเวลาเป็น
ของตัวเอง ประการที่ห้า พ้ืนที่พิเศษเป็นพ้ืนที่แบบระบบปิดและระบบเปิดไปพร้อมๆกัน คือไม่ใช่สถานที่ที่
ใครจะเข้าไปได้แต่ไม่ได้ปิดเสียทีเดียว การจะเข้าสู่พ้ืนที่พิเศษต้องได้รับอนุญาตเสียก่อน ประการที่หก 
พ้ืนที่พิเศษท าหน้าที่เชื่อมโยงพ้ืนที่อ่ืนๆในสังคมเข้าด้วยกัน ฟูโกต์สรุปว่า เราควรมองพ้ืนที่พิเศษในฐานะ
ประดิษฐกรรมทางสังคม 

เมื่อพิจารณาหนองสาง พบว่าพ้ืนที่หนองสางมีประเด็นที่น่าสนใจ 2 ประเด็นได้แก่ หนองสางใน
ฐานะพ้ืนที่ปราศจากมนุษย์และหนองสางในฐานะพ้ืนที่พิเศษ 

1.1 หนองสางในฐานะพื้นที่ปราศจากมนุษย์ 
หนองสางถูกน าเสนอให้เป็นพ้ืนที่ที่กันมนุษย์ออกจากพ้ืนที่ดังกล่าว เห็นได้ว่า ชื่อของหนองโคลน

ดูดแห่งนี้ถูกเรียกโดยให้มีความเชื่อมโยงกับภูตผี ชื่อเรียก “หนองสาง” เป็นการก าหนดความหมายให้กับ
สถานที่ คนเก่าแก่สร้างต านานเกี่ยวกับหนองสางเพ่ือไม่ให้ชาวบ้านเข้าไป รวมถึงการน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพของหนองสางที่ถูกอุปลักษณ์กับการหายใจของผี  

เนื้อโคลนเป็นเมือกลื่นสีด าอมเขียวมันวับเหลือบเป็นประกายเหมือนเจือด้วย
ฟอสฟอรัสยังคงกระเพ่ือมอยู่เนิบช้าตามปกติวิสัยของมัน 

นับว่าเป็น ‘ปกติวิสัย’ ของหนองสาง ที่ไม่ปกติเป็นอย่างยิ่งในสายตาของผู้คนซึ่ง
ไม่คุ้นเคยกับมัน 

อาการเคลื่อนไหวขึ้นลงเนิบช้าจนกระท่ังชาวบ้านสมัยก่อนเข้าใจว่า เป็นการ
หายใจของ ‘สาง’ ตัวที่หลับสนิทอยู่ใต้ก้นหนองนั้น... 

(จินตวีร์ วิวัธน์, 2530, น. 942) 
หนองสาง เป็นบึงโคลนขนาดใหญ่ ถูกน าเสนอโดยเทียบเคียงกับผีที่หายใจ ดังนั้นพ้ืนที่ธรรมชาติ

จึงถูกอุปลักษณ์ให้เป็นมนุษย์ การอุปลักษณ์ดังกล่าวนี้เองที่ท าให้พ้ืนที่ธรรมชาติมีความน่าหวาดกลัวแก่
ชาวบ้าน ท าให้ชาวบ้านไม่กล้าเข้าไปใกล้บริเวณเหล่านั้น คุณลักษณะดังที่กล่าวมามีความน่าสนใจคือตัว
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บทกล่าวว่า เป็นความปกติของหนองสาง แต่ไม่ปกติส าหรับคนนอก นั่นแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติ ก าลัง
ส าแดงอัตลักษณ์ของตนเอง การน าเสนอภาพของหนองสางยามค่ าคืนมีการให้ภาพของความน่า
สะพรึงกลัวรอบๆบริเวณหนอง “แมกไม้ริมขอบหนองสางเป็นเงาคะคุ่มทะมึนอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์
กระจ่างแต่ละพุ่มแต่ละกอมีรูปทรงแตกต่างกันไป ทว่า ล้วนแล้วไปด้วยความทะมึนน่าสะพรึงกลัวราวกับ
อสุรกายจ าแลง คอยจ้องจังก้าจะท าร้ายหล่อนอยู่รอบหนองวิปริต” (จินตวีร์ วิวัธน์, 2530, น.1127)  

นอกจากนั้นทางเข้าหนองสางยังเป็นทางเปลี่ยวและอันตราย ก่อนจะเข้าสู่หนองสางได้ต้องผ่าน
ช่องเขาขาดที่อาจมีหินจากเขาตกลงมาใส่ศีรษะ นอกจากนั้นชาวบ้านยังเรียกช่องเขาขาดนี้ว่า ผาผีกู่เพราะ 
“หวีดหวิว...เครือครางแหบโหย...และเยือกเย็น บาดลึกเข้าไปในส่วนลึกของหัวอกทะลุทะลวงเข้าสู่ก้นบึ้ง
หัวใจ และฉุดกระชากดวงวิญญาณให้สะท้านสะเทือนด้วยความเสียวสยองของมัน” (จินตวีร์ วิวัธน์, 2530, 
น. 539) นั่นคือเสียงลมที่พัดผ่านช่องเขาขาดจนท าให้ดูคล้าย “ผีสักร้อยสักพันตัวมาชุมนุมกันร่ าร้องขอ
ความเมตตาปรานี ให้ไปผุดไปเกิดอยู่ตรงนั้น” (จินตวีร์ วิวัธน์, 2530, น. 539) และภายในพ้ืนที่รอบๆ
หนองสางมีการน าเสนอถึงความวังเวง แปลกแยกของมนุษย์ เห็นได้ว่าหนองสางถูกท าให้เป็นพ้ืนที่ที่
ปราศจากมนุษย์และเป็นพ้ืนที่ของผี การน าเสนอดังกล่าวเป็นการแยกพ้ืนที่ธรรมชาติออกจากพ้ืนที่มนุษย์ 

1.2 หนองสางในฐานะพื้นที่พิเศษ 
เมื่อพิจารณาหนองสางในฐานะพ้ืนที่พิเศษแบบหนึ่งพบว่า หนองสางมีนัยของความเป็นพ้ืนที่อ่ืน 

เป็นพ้ืนที่ของผู้ที่ฝ่าฝืนค าบอกเล่าของชาวบ้าน หนองสางเป็นพ้ืนที่ที่มีอยู่จริง (ในตัวบท) แต่ขณะเดียวกัน 
หนองสางก็เป็นพ้ืนที่ที่เกิดจากประดิษฐกรรมทางสังคม โดยชาวบ้านก าหนดให้เป็นพ้ืนที่ของสิ่งเร้นลับ
หนองสางเป็นพื้นที่ที่จ ากัดให้เฉพาะผู้กล้าเท่านั้นที่จะสามารถเข้าไปได้ ซึ่งก็คือคนเมืองหรือคนนอกพ้ืนที่ ผู้
ที่ไม่หวาดกลัวอันตรายจากค าบอกเล่าของชาวบ้าน นอกจากนั้น พ้ืนที่หนองสางมีการนิยามความหมายที่
แตกต่างกันไปตามแต่ระบบคิด นั่นคือ ชาวบ้านนิยามให้หนองสางเป็นพ้ืนที่ของผี/สิ่งลึกลับ เป็นพ้ืนที่
ต้องห้าม ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์กลับมองว่าหนองสางเป็นแหล่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ และ
ในตอนจบ ชาวบ้านเข้าใจว่าอสุรกายซึ่งเป็นผีร้ายหายตัวเข้าไปในหนองสาง จึงปิดทางเข้าออกไม่ให้ผีตน
นั้นออกมาท าร้ายชาวบ้านได้อีก 

ต่อนี้ไปไม่มีช่องทางผ่านทะลุไปสู่หนองสางได้อีกแล้ว เว้นแต่จะลงทุนปีนหน้าผาข้ามไป... 
บุญทันนั่นเอง...เมื่อรู้ในคืนนั้นว่า อสุรกายเข้าไปที่หนองสาง ก็ไปโพนทะนาขอแรง

ชาวบ้านมาร่วมมือกันหาทางปิดขังมิให้อสูรร้ายกลับออกมาท าอันตรายต่อชาวบ้านได้อีกตลอด
กาล 

พวกเขาลงทุนปีนหน้าผาขึ้นไปเหนือช่องเขาขาด พบว่ามีหินขนาดใหญ่ ตั้งหมิ่นเหม่อยู่
เหนือช่องทางที่ตัดขาดแยกจากกัน จึงร่วมแรงกันกลิ้งหินเหล่านั้นลงมาปิดขวางช่องเขาไว้...เมื่อ
หินใหญ่ก้อนหนึ่งหลุดหล่นจากที่ ก้อนอื่นๆก็พรั่งพรูร่วงตามลงไปทับถมช่องเขาขาดนั้นจนแน่น
ทึบ ไม่มีที่ว่างเหลือแม้แต่รูเรี้ยวสักเท่าฝ่ามือให้ผ่านทะลุออกสู่หนองสางได้อีกต่อไป 
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หนองสางและต านานอันสยองขวัญ จึงถูกปิดกั้นจากชาวกุฏดาบสเป็นนิรันดร...ด้วย
น้ ามือของชาวบ้านเอง  

(จินตวีร์ วิวัธน,์ 2530, น.  1227) 
เห็นได้ว่าหนองสางเป็นพ้ืนที่ที่ถูกประดิษฐกรรมทางสังคม ความหมายของพ้ืนที่เลื่อนไหลไปตาม

บริบทและตามกลุ่มคนที่นิยามความหมาย พ้ืนที่ของหนองสางยังเป็นพ้ืนที่ในการต่อสู้ต่อรองทางอ านาจ
ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติในลักษณะที่ว่ามนุษย์ต้องการเอาชนะความลึกลับของธรรมชาติโดยการน า
ตัวอย่างโคลนจากหนองสางไปพิสูจน์ จนก่อให้เกิดการกลายร่างเป็นอสุรกายจากพิษของเนื้อโคลน การ
กลายร่างนี้เองที่เป็นตัวแทนของการตอบสนองของธรรมชาติที่มีต่ออ านาจของมนุษย์ เป็นการส าแดง
อ านาจของธรรมชาติภายใต้พ้ืนที่ที่ถูกมนุษย์นิยามว่าเป็นพ้ืนที่อ่ืน 
2. อสุรกายแห่งหนองสาง  

อสุรกายเป็นตัวละครที่ผู้ประพันธ์มีอิสระในการผสมสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆเข้าด้วยกัน ด้วย
ความที่อสุรกายเป็น “สิ่ง” ที่สามารถผสมผสานระหว่างสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดหรือสิ่งมีชีวิตกับสิ่งที่ไม่มี
ชีวิตก็ได้ อสุรกายอาจเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเป็นภูตผีที่ไม่สามารถไปสู่ภพภูมิที่เหมาะสม การก าเนิดขึ้นของ
อสุรกายจึงมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การถือก าเนิดขึ้นโดยธรรมชาติ อสุรกายจากค าสาปแช่งให้มีรูปกาย
อัปลักษณ์จนกว่าจะพ้นค าสาป อสุรกายจากการประดิษฐ์ขึ้นโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
ในนวนิยายเรื่อง อาศรมสาง อสุรกายไม่ได้ถือก าเนิดขึ้นมาเองหรือถูกสาป และไม่ได้เกิดจากการกระท า
ของมนุษย์ หากแต่การเป็นอสุรกายเกิดจากการกลายพันธุ์ของมนุษย์จากสารพิษบางประการที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติภายใต้หนองโคลนดูด สิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์เป็นมิวแทนต์ (Mutant) ที่มีรูปกายอัปลักษณ์
อสุรกายในวรรณกรรมไม่ได้เป็นเพียงตัวละครที่ท าให้นวนิยายจินตนิมิตมีความน่าสนใจเท่านั้น แต่ยังแสดง
ถึงความหมายทางสังคมที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใต้กระบวนการน าเสนอ ในตัวบทวรรณกรรม การปรากฏตัวของ
อสุรกายได้เป็นภัยคุกคามแก่มนุษย์ในลักษณะของความวิตกกังวลถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นเมื่อเผชิญหน้ากับ
อสุรกาย ไม่เพียงเท่านั้น อสุรกายยังท าให้มนุษย์ตื่นตัวในการร่วมมือกันศึกษาถึงข้อมูลเกี่ยวกับมันและ
ก าจัดให้สิ้น แสดงถึงนัยยะของการเอาชนะสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่สายพันธุ์มนุษย์ 

อันเทอร์ทัวเนอร์ และ โวก์ท (Unterthurner &Vogt, 2012, p. 7)  กล่าวว่า อสุรกายเป็นตัว
ละครที่อยู่ในเรื่องแนวลึกลับมาเป็นเวลานาน ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าสังคมจ าเป็นต้องมีสิ่งที่ชั่วร้าย ใน
หนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาได้มีการแยกมนุษย์ออกจากสัตว์โดยนักวิทยาศาสตร์ แต่ถึงกระนั้น องค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถจัดประเภทของอสุรกายได้ อสุรกายแม้ไม่ใช่ผี แต่เมื่ออสุรกายเป็นผู้จ้องมนุษย์ ก็
อาจท าให้มนุษย์ตกตะลึงไปชั่วขณะ นอกจากนั้นอสุรกายยังท าให้โครงสร้างทางสังคมหละหลวมแปรปรวน 
อสุรกายน าเสนอความคิดเกี่ยวกับปัญหาแบบสมัยใหม่ ได้แก่ การจัดล าดับหรือการแยกประเภทแตก
ออกเป็นเสี่ยงๆ ระเบียบวินัยที่เคยมีกลับวุ่นวาย ความปกติถูกลอกเปลือกออกกลายเป็นความไม่ปกติ และ
มนุษย์เริ่มจะสยบยอมให้ความประหลาด นี่เป็นการน าเสนอความคิดที่มนุษย์มีต่ออสุรกายโดยที่ไม่เพียงแต่
เป็นการท าให้เห็นถึงการต่อต้านเท่านั้น แต่มันยังเป็นการบังคับให้มีความรู้สึกบางอย่างต่ออสุรกาย การ
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วิเคราะห์อสุรกายเป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นความหลากหลายคุณสมบัติที่มนุษย์ไม่อาจยอมรับได้ เมื่อ
พิจารณาบทความต่างๆที่วิเคราะห์เกี่ยวกับอสุรกายหรือตัวตนที่ประหลาดพบว่า เป็นการศึกษาที่มีการ
บรรจบกันระหว่างศาสตร์ทางวรรณคดี จิตวิเคราะห์ และปรัชญา  

เฟร็ดแมน (Friedman, 1981, p. 1) กล่าวถึงอสุรกายว่า แน่นอนว่าผู้คนทั้งหมดไม่ใช่อสุรกาย ค า
ว่าอสุรกายถูกอธิบายได้ก็ต่อเมื่อมีการปรากฏตัวของรูปลักษณ์ที่ผิดไปจากพวกเขา บางครั้งอสุรกายถูก
เรียกด้วยชื่อที่ประหลาดๆนักประวัติศาสตร์ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์อสุรกายและสิ่งมหัศจรรย์อ่ืนๆที่มี
ความเหนือจริงและเป็นชายขอบ ถูกสร้างขึ้นมาจากการท าให้ตรงข้ามกับลักษณะในอุดมคติ ความมีเหตุผล 
และรสนิยมที่ดี (Daston & Park, 1998, p. 10)  เช่นเดียวกับคลาเซน (Clasen, 2012, p. 224) ที่เสนอ
ว่า แนวคิดเชิงจิตวิทยาได้อธิบายความประหลาดกับการน าเสนออสุรกาย และมีความส าคัญต่อโครงสร้าง
อสุรกายในฐานะตัวแทนของอันตราย  นอกจากนั้น เกรแฮม (Graham, 2002, p. 53) ได้อธิบายถึง
อสุรกายไว้อย่างน่าสนใจว่า อสุรกายด ารงอยู่ในที่ที่ยากต่อการค้นพบ และท าหน้าที่เป็นเสมือนผู้เฝ้า
ทางเข้า อสุรกายปรากฏตัวในฐานะการเตือนต่อผู้บุกรุก ความน่าสะพรึงกลัวของอสุรกายได้ขัดขวางไม่ให้
ผู้คนบุกรุกได ้

ดาสตันและพาร์ค(Daston&Park, 1998, p. 173-201)ได้อธิบายไว้ว่าอสุรกายสามารถเชื่อมโยง
กับอารมณ์ 3 ลักษณะ ได้แก่ ความกลัว (Horror) ความสนุกสนาน (Pleasure) และความน่ารังเกียจ 
(Repugnance) ด้านความกลัว อสุรกายถูกเชื่อมโยงกับสิ่งมหัศจรรย์ ด้านความสนุกสนาน ภาพของ
อสุรกายถูกเชื่อมโยงกับความน่าตื่นเต้นด้านความน่ารังเกียจ  อสุรกายถูกมองว่าเป็นความผิดพลาด โคเฮน
(Cohen, 1996, p. 4) กล่าวว่า ร่างกายของอสุรกายคือวัฒธรรมบริสุทธิ์ (Pure culture) มันรวมเอาความ
กลัวความปรารถนา ความกังวล และความเหนือจริง อสุรกายเป็นสัญญะหลายอย่างนอกเหนือจากตัวมัน
เอง นอกจากนั้นยังมีนัยยะของการบังคับให้คนออกไปจากที่ตรงนั้น 

ในนวนิยายเรื่องอาศรมสาง อสุรกายแห่งหนองสางมีประเด็นที่ควรน ามาวิเคราะห์คือ รูปลักษณ์
ของอสุรกายและอคติทางเพศที่ปรากฏในการน าเสนอชุดความคิดเกี่ยวกับอสุรกาย 

2.1 อสุรกายกับนัยด้านรูปลักษณ์ 
สิ่งมีชีวิตที่ได้รับสารพิษจากหนองสางล้วนแล้วแต่มีรูปกายอัปลักษณ์ น่ารังเกียจ ชวนขยะแขยง 

เช่น เมื่อสานิต ตัวละครเพศชายที่ได้รับสารพิษจากหนองสางจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ได้กลายร่าง
เป็นมนุษย์ร่างใหญ่ มีความอัปลักษณ์ ดังตัวบทที่ว่า 

สูงใหญ่ก าย าเกินมนุษย์...มองเห็นกล้ามเป็นมัดๆชัดเจนเพราะร่างนี้ไม่สวมเสื้อมีแต่
กางเกงคับติ้วตัวเดียวสวมอยู่ท่อนล่าง...อะไรก็ไม่น่าเกลียดน่าชังเท่ากับไหล่หลังที่ค่อมคู้ลงต่ า 
เพราะว่าที่ช่วงไหล่ลงไปถึงสันหลัง มีก้อนเนื้อมหึมาพอกพูนเป็นหนอกซ้อนกันหลายหนอก แต่ละ
หนอกมีขนาดใหญ่โตกดทับกันจนท าให้ทั้งหลังและไหล่ค้อมต่ าเหมือนคนหลังค่อม หรือมิฉะนั้นก็
เหมือนคนที่แบกกระสอบข้าวสารหนักๆไว้ตลอดเวลา!  

ส่วนหัวก็เป็นอีกอย่างที่แสดงว่า ร่างนี้มิใช่มนุษย์ปุถุชน 
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มันเล็กหลิมผิดส่วนกับพะเนินไหล่หลังมหึมาปราศจากเส้นผมสักเส้นเดียว ตรงกลาง
กบาลโด่งแหลมเป็นกระโดงสูงขึ้นไปเป็นกรวยคว่ า เมื่อประกอบเข้ากับสันคิ้วที่ยื่นพ้นหน้าผาก
ออกมาเป็นกระบัง กดเบ้าตาให้จมหายเข้าไปภายใต้เกือบหมด แก้มที่ตอบจนเห็นกระดูกโปนเป็น
สัน ปากหนาราวกับเอาชิ้นเนื้อใหญ่ๆมาเย็บติดกับริมฝีปากเดิมแสยะอ้าอยู่ตลอดเวลามองเห็นฟัน
ซี่โตด าด่างน่าสะพรึงชัง พร้อมน้ าลายไหลยืดจากมุมทั้งสองข้างอย่างน่าสะอิดสะเอียนยิ่งนัก!  

(จินตวีร์ วิวัธน,์ 2530, น. 984-985) 
จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นถึงความน่ารังเกียจ ความไม่เหมาะเจาะพอควร “กางเกงคับติ้วตัวเดียว

สวมอยู่ท่อนล่าง”ความผิดสัดส่วนของอวัยวะร่างกาย “เล็กหลิมผิดส่วนกับพะเนินไหล่หลังมหึมา” มีความ
สกปรก เช่นเดียวกับ ร่างอสุรกายของวัลลา หญิงสาวที่ตกลงไปในหนองสางและได้รับผลร้ายจากพิษใน
เนื้อโคลนดังกล่าว  

ดวงหน้ายาวยื่นนั้นเหมือนเป็นส่วนผสมระหว่างสัตว์เลื้อยคลานกับมนุษย์...ความยาวกะ
เหลนเป๋นของดวงหน้า พร้อมด้วยปากที่แสยะกว้างมองเห็นฟันแหลมเหมือนฟันปลาและเขี้ยวยาว
โง้ง มีส่วนคล้ายจระเข้ก็คล้าย แต่จมูกหนาพองพะเยิบ และนัยน์ตากลับโตแดงก่ าจัดจ้าพร้อมกับ
ผมที่แผ่พองออกไปรอบหัวเหมือนลูกตาลยาวขนาดใหญ่บ่งบอกว่าร่างนี้เป็นมนุษย์ 

ช่างเป็นส่วนผสมของสิ่งมีชีวิตสองประเภทที่แสนน่ากลัวเหลือก าลัง!...ผิวหนังด าเมื่อม
ของร่างเขย่าขวัญ ไม่มีที่ว่างเลยสักระเบียดนิ้ว มันเต็มไปด้วยปุ่มปมของเนื้อที่งอกปูดมีขนาดน้อย
ใหญ่ต่างๆเต็มไปหมด โดยเฉพาะบนหลังมีหนอกใหญ่มหึมายิ่งไปกว่าท้าวแสนปมในนิทานหลาย
เท่า... 

(จินตวีร์ วิวัธน์, 2530, น.657) 
มนุษย์ประหลาดหรืออสุรกายตัวดังกล่าว ถูกแบ่งแยกอย่างชัดเจนว่า “ร่างนี้มิใช่มนุษย์ปุถุชน” 

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบที่ท าให้มนุษย์ดังกล่าวเป็นสิ่งปกติอันได้แก่ ก้อนเนื้อที่หลัง หัวแหลมเล็ก
ปราศจากผม คิ้วยื่น แก้มตอบ ฟันด า น้ าลายไหลยืดจากมุมปาก พบว่า การน าเสนอคุณสมบัติของอสุรกาย
นี้ไม่ต่างจากการแสดงให้เห็นอคติทางชนชั้น ภาพของสัตว์ประหลาดถูกยึดโยงอยู่กับความเจ็บป่วยจากตัว
บทที่ได้บรรยายลักษณะอสุรกายไปแล้วนั้น เห็นได้ว่ามีการเชื่อมโยงอยู่กับสัญญะของโรค สัตว์ประหลาด
แห่งหนองสางจึงเป็นภาพแทนของความเจ็บป่วย ความทรมาน และความสกปรก จากตัวบทเห็นได้ว่า มี
การน าเสนอรูปลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตกึ่งคนก่ึงสัตว์โดยการท าให้น่ารังเกียจและน่าสะพรึงกลัว แสดงให้เห็นว่า 
การผสมสายพันธุ์ระหว่างมนุษย์กับสายพันธุ์อ่ืนเป็นเรื่องน่าขยะแขยง มีการบรรยายภาพของปุ่มปมตาม
ร่างกายสนับสนุนความน่าเกลียดน่ากลัว ในฉากต่อมาเป็นฉากท่ีอสุรกายตัวเดียวกันนี้ เผชิญหน้ากับหญิงผู้
เป็นศัตรูหัวใจ เห็นได้ว่า การบรรยายมีการใส่อารมณ์เคียดแค้นลงไปดังในฉากที่วัลลาในร่างอสุรกาย
เผชิญหน้ากับหญิงสาวที่เป็นคนรักของสานิต 

แสงจันทร์อาจไม่ช่วยให้เห็นรูปร่างหน้าตาของอสูรพิศวง แต่แสงไฟฉายในมือของหล่อน
นั่นสิส่องออกไปจับดวงหน้า อันเสมือนฝันร้ายอย่างถนัดชัดเจน มองเห็นทุกสัดส่วนของใบหน้าอัน
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ยื่นยาวเหมือนสัตว์เลื้อยคลานประเภทจระเข้ พร้อมด้วยนัยน์ตาอันพองโปนของผีร้าย แดงก่ าลุก
วาวเจิดจ้าเหมือนจุดไฟแห่งความเคียดแค้นและชิงชังไว้ข้างใน จมูกคดโค้งอยู่ เหนือปากยาวยื่นที่
อ้ากว้าง มองเห็นฟันแหลมคมเหมือนฟันจระเข้ไม่มีผิด ล าคออวบหนาที่ต่อจากส่วนหัวอันน่าขวัญ
หายลงมา เป็นส่วนอันแสดงถึงความเป็นมนุษย์ เพราะต่อจากล าคอลงไปก็คือ เรือนร่างอันสูงใหญ่
ก าย าของมนุษย์ขนาดใหญ่โต ที่มีส่วนหลังไหล่ค้อมคู้พิกลเหมือนคนหลังค่อม...ท่อนแขนใหญ่ล่ าสี
คล้ าเข้มจัด ซึ่งพ้นแขนเสื้อสีขาวมอๆออกมานั้น จะหาส่วนไหนของผิวพรรณเรียบราบอย่างผิวเนื้อ
มนุษย์ธรรมดาสักนิดก็ไม่มี...มันเต็มไปด้วยปุ่มปมรูปร่างต่างๆกัน ส่วนมากเป็นปมสี่เหลี่ยมด้าน
เหมือนหนังจระเข้ไม่มีผิด เต็มไปหมดทั้งแขน...แต่นั่นก็ยังไม่สยองขวัญเท่ากับมืออวบอูมหนา
เทอะข้างนั้น 

เพราะว่ามันมีลักษณะเหมือนอุ้งตีนมือของจระเข้ขนาดยักษ์ทุกประการ... 
นาทีต่อมานั้นเอง มือข้างนั้นก็ยื่นออกมาข้างหน้าพร้อมกับเรือนร่างค้อมคู้โถมเข้ามา 

กลิ่นเหม็นเฉียวฉุนรุนแรงโชยตลบ ในขณะที่อสุรกายจระเข้เงื้อมือใหญ่ขึ้นหมายจะตบโครมเดียว 
ให้หญิงสาวร่างอรชรเบื้องหน้าสลบไปคามือ  

(จินตวีร์ วิวัธน,์ 2530, น.880-881) 
จากตัวบทดังกล่าว สามารถพิจารณาการน าเสนอภาพสัตว์ประหลาดแห่งหนองสางในมิติต่างๆ 

ข้อความแรกที่กล่าวว่าแสงจันทร์ไม่อาจท าให้เห็นใบหน้าของสัตว์ประหลาด แสงไฟฉายต่างหากที่ท า ให้
ภาพของตัวประหลาดดังกล่าวชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้นมา ประเด็นนี้มองได้ว่า แสงไฟฉายเป็นตัวแทนของ
เทคโนโลยีมนุษย์ ซึ่งสามารถท าให้สิ่งเงาที่พร่ามัวของสัตว์ประหลาดชัดเจนขึ้นมาได้ เป็นการแสดงให้เห็น
ว่า ธรรมชาติที่น่าสะพรึงกลัวเป็นรูปธรรมได้เพราะเทคโนโลยีของมนุษย์ ภาพของสัตว์ครึ่งคนครึ่งจระเข้ถูก
ท าให้อัปลักษณ์ด้วยนัยน์ตาโปนสีแดงเพลิง  

เมื่อพิจารณาสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ าที่ได้รับสารพิษ กลับไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนัก  
มันเป็นคางคกตัวใหญ่มากตัวหนึ่ง 
ใหญ่และอ้วนล่ าจนดูผิดปกติไม่เหมือนคางคกท่ัวไป...คางคกตรงหน้าขณะนี้มีความวิปริต

พิการเหมือนตัวนั้นไม่ผิดเพี้ยน 
เนื้อตัวของมันขรุขระเต็มไปด้วยปุ่มปมมากมายผิดคางคกธรรมดา แต่นั่นช่างเถอะ ยังมี

อีกสิ่งซึ่งประหลาดกว่านั้นหลายเท่า ซึ่งท าให้วาสิษฐีเพ่งมองในอาการเกือบตะลึง 
หลังของมัน...มีก้อนเนื้องอกอีกก้อนหนึ่งงอกทับอยู่ข้างบน...เป็นก้อนเนื้อที่เต็มไปด้วยปุ่ม

ปมมากมายจนมองเหมือนหนังขนุนที่มีหนามกลมและทู่  
(จินตวีร์ วิวัธน,์ 2530, น. 942-943) 

ตัวบทน าเสนอถึงร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปของคางคกตัวหนึ่ง จากร่างขนาดปกติกลายเป็นร่าง
ใหญ่และมีปุ่มปม ที่หลังมีเนื้องอก การบรรยายลักษณะของคางคกดังกล่าว แสดงให้เห็นพิษจากหนอง
โคลน สัญญะต่างๆที่ได้รับการน าเสนอไม่ว่าจะเป็น ขนาดล าตัวที่ใหญ่ ผิวหนังมีปุ่มปม และมีเนื้องอกท่ีหลัง 
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เป็นตัวแทนหมายถึงพิษที่อยู่นอกเหนือวาทกรรมวิทยาศาสตร์ ขนาดร่างกายที่ใหญ่โตตามบริบทของเนื้อ
เรื่องดังกล่าวจึงไม่ใช่ภาพแทนของอ านาจของสัตว์ที่มีมากกว่ามนุษย์ แต่เป็นตัวแทนแสดงให้เห็นถึงความ
ผิดปกติของสารพิษตามธรรมชาติ เป็นสิ่งที่สนับสนุนความน่าสะพรึงกลัวของธรรมชาติที่สามารถท าให้
สิ่งมีชีวิตมีร่างกายผิดประหลาดไปจากเดิมได้ 

ประเด็นที่น่าสนใจคือ การน าเสนอให้รูปกายของสัตว์มีความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเพียง
เล็กน้อย ต่างจากมนุษย์ที่ต้องกลายร่างเป็นสัตว์ใหญ่ อาจมองได้ว่า เป็นการส่งสาส์นจากธรรมชาติที่
ต้องการบอกมนุษย์ให้เห็นถึงพิษภัยของหนองสางอย่างชัดเจนมากกว่าสัตว์ แสดงให้ว่าร่างกายของมนุษย์
พร้อมจะแปรสภาพได้มากกว่าสัตว์ ซึ่งนั่นเป็นการสั่นคลอนอัตลักษณ์มนุษย์  

จากการน าเสนอภาพของอสุรกายที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น มีข้อค้นพบดังนี้ ประการแรก เมื่อ
พิจารณารูปลักษณ์ของอสุรกายพบว่า มีนัยของการเป็นคู่ตรงข้ามของความอารยะตามกรอบคิดของฟ
รอยด์ (อ้างใน ลีลา วรวุฒิสุนทร, 2560, น. 124) ที่กล่าวว่า ความอารยะต้องมีคุณสมบัติ 3 ประการได้แก่ 
ความสะอาด ความสวยงามและความมีระเบียบ เมื่อพิจารณาพบว่า รูปกายของอสุรกายล้วนแล้วแต่ถูก
น าเสนอให้มีคุณสมบัติที่ตรงข้ามกับความอารยะ ได้แก่ มีความสกปรก อัปลักษณ์ และไม่สามารถจัด
ระเบียบของสายพันธุ์ได้ นั่นคืออสุรกายถูกน าเสนอให้มีความสกปรกรูปกายของอสุรกายมีความอัปลักษณ์ 
ขี้ริ้ว จากการสังเกตพบว่า ลักษณะของอสุรกายหรือร่างกายที่ผิดปกติมีความเชื่อมโยงกับความเป็นสัตว์
สะเทิ้นน้ าสะเทิ้นบก รูปลักษณ์ของวัลลาที่แปรเปลี่ยนไปกลายเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งจระเข้ ประเด็นนี้อาจเป็น
การตอกย้ าความลักลั่น/ความไม่สามารถเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ คือ ไม่เป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ าอย่างใดอย่าง
หนึ่ง นั่นคือ ความไร้ระเบียบของสายพันธุ์นั่นเองประการที่สอง แม้ว่าร่างกายของอสุรกายมีรูปลักษณ์ที่
แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาลักษณะร่วมกลับพบว่า ทั้งมนุษย์เพศชาย มนุษย์เพศหญิง และสัตว์ ต่างก็มี
คุณลักษณะของความพิกลพิการ 

...ส่วนที่อยู่ถัดลงมาไม่ว่าจะเป็นล าคอหนาเตอะเหมือนคอวัว ช่วงไหล่กว้างค้อมคู้ เรื่อย
ลงจนถึงแขนขา ล้วนเป็นรูปกายคล้ายมนุษย์ขนาดใหญ่โตทั้งสิ้น 

แถมยังเป็นมนุษย์ที่พิการอีกด้วย!  
(จินตวีร์ วิวัธน์, 2530, น. 749) 

อสุรกายแห่งหนองสางเข้ามาคุกคามสังคมในหมู่บ้าน เมื่อพิจารณาแล้ว อสุรกายในนวนิยายเรื่อง
อาศรมสาง เป็นมากกว่าสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ประหลาด อสุรกายไม่ได้เป็นตัวแทนของการละเมิดกรอบจารีตที่
มนุษย์สร้างขึ้น หากแต่เป็นตัวแทนของการละเมิดพรมแดนธรรมชาติของมนุษย์  รูปกายของอสุรกายเป็น
สิ่งที่คนในหมู่บ้านไม่อาจยอมรับได้ และเป็นการสื่อให้เห็นถึงความขยะแขยงที่ผู้พบเห็นต้องออกห่าง 
นอกจากนั้น การน าเสนอภาพของอสุรกายล้วนแล้วแต่มีความเป็นชายขอบ ได้แก่ ลักษณะที่แสดงถึงความ
ตรงข้ามกับความอารยะและความพิการ เป็นคุณสมบัติที่ตรงข้ามกับเหตุผล (คนและสัตว์ไม่อาจรวมสาย
พันธุ์กันได้) ลักษณะอุดมคติ และรสนิยมที่ดี ซึ่งน าเสนอผ่านกลิ่นเหม็นที่ตรงข้ามกับความสะอาด/หรูหรา 
อสุรกายแห่งหนองสางเป็นตัวแทนของอันตรายในมุมมองของคนในหมู่บ้านและผู้ที่เผชิญหน้ากับมัน และ
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ได้เชื่อมโยงกับอารมณ์หวาดกลัวและรังเกียจของมนุษย์ แต่ก็มีนัยยะของการท้าทายให้ศึกษาถึงสาเหตุการ
กลายพันธุ์ 

2.2 อสุรกายกับนัยอคติทางเพศ 
เมื่อพิจารณาคุณสมบัติของมนุษย์ที่กลายพันธุ์จากสารพิษแล้วพบว่า การน าเสนออสุรกายของตัว

ละครเพศชายคือ สานิตและเพศหญิงคือ วัลลา มีวิธีการสร้างตัวตนของอสุรกายที่แสดงให้เห็นอคติทางเพศ
นั่นคือ รูปกายของเพศหญิงแปรเปลี่ยนเป็นสิ่งมีชีวิตแบบครึ่งมนุษย์ครึ่งสัตว์ ในขณะที่เพศชายเป็นมนุษย์
รูปกายประหลาด นั่นคือ แม้เพศชายจะกลายร่างเป็นอสุรกายเช่นเดียวกับเพศหญิง แต่ก็ยังคงคุณสมบัติ
ของมนุษย์มากกว่าเพศหญิง นอกจากนั้นตัวละครอธิบายไว้ว่า สภาพจิตใจของวัลลาแปรเปลี่ยนได้ง่ายกว่า
สานิตเพราะเป็นเพศหญิง 

“...เพราะวัลลาเป็นผู้หญิง ร่างกายอ่อนแอกว่า และมีอารมณ์อ่อนไหวเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว 
เมื่อรับสารพิษเข้าไป มันจึงท าปฏิกิริยาต่อเขามากกว่าท ากับผู้ชายอย่างคุณสานิ ต มัน
เปลี่ยนแปลงอารมณ์ นิสัยใจคอ และพฤติกรรมไปอย่างตรงกันข้าม วัลลาจึงเต็มไปด้วยความหึง
หวง อิจฉาริษยารุนแรง และก้าวร้าวอย่างที่ผมนึกไม่ถึงเลย...แต่ก็เชื่อแน่ว่ามันเป็นเพราะฤทธิ์
ของสารพิษในหนองสางแหละครับ ไม่ใช่นิสัยจริงของเขา คุณว่านคงจะให้อภัย”  

(จินตวีร์ วิวัธน,์ 2530, น. 1222-1223) 
ในตัวบทยังตอกย้ าความร้ายกาจของวัลลาในร่างอสุรกายไว้ว่า แม้ท้ังสานิตและวัลลาจะเป็น

อสุรกาย แต่วัลลาเพียงผู้เดียวที่เป็นฆาตกรฆ่าคนในหมู่บ้าน  เพราะ “สัญชาตญาณดั้งเดิมติดมาในตัวของ
เธอมากเกินไป และไม่ได้รับการขัดเกลาเท่าที่ควร เธอจึงโหดร้ายได้อย่างที่เราคาดไม่ถึง” (จินตวีร์ ววิัธน,์ 
2530, น. 1165) 

อสุรกายแห่งหนองสางปรากฏตัวขึ้นมาท าให้เกิดความวุ่นวายในหมู่ด้านกุฏดาบส คุกคามคนใน
หมู่บ้าน อสุรกายที่มีรูปลักษณ์น่าเกลียดน่ากลัวบังคับให้คนในหมู่บ้านต้องหาวิธีก าจัดทุกวิถีทาง ได้แก่ 
ชาวบ้านเข้าใจว่าอสุรกายเป็นผีที่นางเลียงเลี้ยงไว้จึงใช้วิธีปราบด้วยพิธีทางไสยศาสตร์และวาสิษฏี ตัวแทน
ของคนสมัยใหม่และคนเมืองจงใจใช้อาวุธท าร้ายอสุรกาย แต่ไม่เป็นผลส าเร็จ  

อสุรกายแห่งหนองสางที่ปรากฏตัวขึ้นเป็นการส่งสาส์นจากธรรมชาติมาสู่ชาวบ้านและ
นักวิทยาศาสตร์ที่ต้องการน าตัวอย่างโคลนไปทดลองในลักษณะที่ว่า ธรรมชาติมีท่ีทางของตนเองและไม่
จ าเป็นต้องให้มนุษย์เข้ามาข้องเกี่ยวหรือน าไปทดลองเพ่ือจัดระบบสู่วิทยาศาสตร์ ผลกระทบที่มนุษย์ได้รับ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย กลายเป็นร่างที่มีสภาพน่ารังเกียจ เป็นเสมือนบทลงโทษและสื่อให้รู้
ว่า หากเข้ามาในที่ทางซึ่งธรรมชาติไม่อนุญาต มนุษย์ก็จะตกเป็นที่รังเกียจในสังคมและถูกก าจัดในที่สุด 
3. พิษจากธรรมชาติ: การสร้างวาทกรรมสารพิษ 

ชุดความคิดเรื่องสารพิษในวรรณกรรม ได้รับการกล่าวถึงในงานวิชาการของ บูเอล (Buell อ้างใน 
ดารินทร์ ประดิษฐ์ทัศนีย์, 2558, น. 289-190) ซึ่งอธิบายถึงสารพิษที่เป็นมลพิษว่า เป็นการแสดงออกซึ่ง
ความวิตกกังวลต่อภัยคุกคามจากปัญหามลภาวะอันเป็นผลมาจากการกระท าของมนุษย์ ก่อให้เกิดการ
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เปลี่ยนแปลงทางเคมีในสภาวะแวดล้อม วาทกรรมมลพิษปรากฏอยู่ในทุกยุคทุกสมัย ไม่ใช่เฉพาะโลก
ปัจจุบัน มีลักษณะส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ ประการแรก การสร้างภาพของธรรมชาติที่เสื่อมโทรมลงโดยที่
คนในชุมชนมิได้คาดฝันมาก่อน  ประการที่สอง มีการใช้วาทศิลป์แสดงถึงการแพร่กระจายของสารพิษ 
ประการถัดมา มีการน าเสนอภาพของการต่อสู้ของชาวบ้านที่ไร้หนทางสู้กับนายทุนผู้มีอิทธิพล และ
ประการสุดท้าย มีการสร้างบรรยากาศที่สยดสยองอันเกิดจากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 

 ดังนั้นจะเห็นว่า บูเอลให้ความสนใจกับสารพิษที่เป็นมลพิษ ซึ่งเกิดจากมนุษย์ท าลายธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจนก่อเกิดเป็นภัยอันตรายที่ย้อนกลับมาท าลายตัวมนุษย์เอง ข้อเสนอข้อบูเอลมีความ
น่าสนใจ ทว่าเมื่อพิจารณาในนวนิยายเรื่องอาศรมสาง กลับพบว่า หากมองในแง่ของสภาพตัวละครที่ตกลง
ไปในโคลนที่มีสารพิษอาจมีลักษณะคล้ายกับผู้ได้รับสารเคมี มีความเจ็บป่วย คล้ายคลึงกับสารพิษที่ได้รับ
จากการกระท าของมนุษย์ ประเด็นที่น่าสนใจคือ สารพิษที่ปรากฏในนวนิยายเรื่องอาศรมสางไม่ใช่สารพิษ
จากฝีมือมนุษย์ แต่เป็นสารพิษที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ดังนั้นตัวบทได้น าเสนอให้เห็นการประกอบสร้าง
ชุดความคิดเรื่องสารพิษขึ้นมาอีกชุดหนึ่งที่แตกต่างจากวาทกรรมสารพิษในมุมของบูเอล นั่นคือ สารพิษ
จากธรรมชาติในนวนิยายเรื่อง อาศรมสาง อิงอยู่กับวาทกรรมการพัฒนา จากการศึกษาเห็นได้ว่า พ้ืนที่
หนองสางอยู่ในชนบทและยังไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนใดสามารถตรวจสอบได้ว่า สารพิษจากหนองสางเป็น
สารพิษชนิดใด ประเด็นที่น่าสนใจคือ ชุดความหมายของ “สารพิษ” ที่เกิดจากหนองสาง เป็นชุด
ความหมายที่มนุษย์นิยามขึ้นมาโดยอิงกับวาทกรรมความเจ็บป่วย/การท าให้ร่างกายไม่ปกติ 

จากที่กล่าวมาเห็นได้ว่า ภาพของอสุรกายแสดงถึงความโหดร้ายของสารพิษที่มีอยู่ในธรรมชาติ 
และไม่ได้รับการส ารวจ/วิจัยจากผู้เชี่ยวชาญ  การกลายร่างเป็นอสุรกายแสดงให้เห็นอ านาจของธรรมชาติ
ในการเปลี่ยนแปลงร่างกายของมนุษย์ให้กลายเป็นสิ่งที่ลักลั่น/นิยามไม่ได้/สั่นคลอนอัตลักษณ์  

“...ร่างกายของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของหนองสางจะเปลี่ยนกลับไประหว่างรูปเดิมกับรูปร่าง
ใหม่ตลอดเวลาตลอดเวลา ยกเว้นสัตว์อย่างคางคก กระต่าย หรือแม้แต่หมา ที่ค่อยกลับคืนรูปกาย
เดิม คือเมื่อเปลี่ยนแล้วก็ด ารงรูปกายอย่างนั้นจนกระทั่งตายในเวลาต่อมาไม่นานนัก...นอกจากนั้น
สัตว์ต่างๆ ที่ผมทดลองฉีดยาที่สกัดสารพิษในหนองสางเข้าไป ก็กลายเป็นมิวแทนต์ทุกตัว แต่
รูปร่างหน้าตาของมันยังคงค้าเดิมอยู่ เช่น กระต่าย ถึงจะเปลี่ยนเป็นน่ากลัวมาก แต่คนดูก็รู้ว่ามัน
เป็นกระต่าย หมาที่เปลี่ยนไปเป็นแวร์วูล์ฟ ก็ยังมีลักษณะของหมาให้เห็นเด่นชัด”  

(จินตวีร์ วิวัธน,์ 2530, น. 1152-1153, 1160)  
ประเด็นนี้สามารถมองได้ว่า เป็นการสั่นคลอนร่างกายที่มนุษย์ทะนงว่าแข็งแรง/ไม่เปลี่ยนแปร

ร่างกายมนุษย์พร้อมที่จะเลื่อนไหล/เปลี่ยนแปรได้มากกว่าสัตว์ ดังนั้นหนองสางจึงเป็นเสมือนพ้ืนที่ที่
น าไปสู่การประกอบสร้างความจริงเรื่องอัตลักษณ์ของมนุษย์ผ่านความแปลกแยกที่มนุษย์มีต่อธรรมชาติ  
นอกจากนั้นยังสั่นคลอนมโนธรรมที่มนุษย์คิดว่าตนมีจิตใจสูงส่งกว่าสัตว์ เมื่อถูกพิษจากหนองสาง มนุษย์ก็
ไม่ต่างจากสัตว์ “เวลาร่างกายเปลี่ยนแปลงน่ะ สัญชาตญาณดิบต่างๆที่ถูกกดดันไว้มันก็ลอยตัวขึ้นมาหมด” 
(จินตวีร์ วิวัธน์, 2530, น. 1167)  ประเด็นที่น่าสนใจคือ ลักษณะร่วมของการได้รับการสารพิษคือ การ
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เกิดขึ้นของเนื้องอก ซึ่งตัวบทได้น าเสนอชัดเจนว่า พิษจากหนองสางไม่สามารถมียาใดท าให้ร่างกายหาย
เป็นปกติ ดังนั้นประเด็นนี้จึงแสดงให้เห็นความอ่อนแอของตัวตนมนุษย์ที่พร้อมจะแปรเปลี่ยนเป็นตัวตนที่
ประหลาด 

จากการศึกษาพบว่า ชุดความคิดเรื่องสารพิษในนวนิยายเรื่องอาศรมสาง มีข้อสังเกตที่น่าสนใจ
ได้แก่ สารพิษจากหนองสางถูกนิยามจากมนุษย์ในลักษณะของการท้าทายความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เห็นได้
ว่า ตัวละครยังต้องการศึกษาวิจัยสารพิษในหนองสางและหาทางรักษาอาการผิดปกติทางร่างกายที่เกิดจาก
พิษดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์  “เชื่อว่าถ้าให้เวลาผมนานมากหน่อย คงหาทางคิดสูตร
ยาปฏิชีวนะขึ้นมาต่อต้านและแก้ไข การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากสารพิษนี้ได้” (จินตวีร์ วิวัธน์, 2530, 
น. 1169) ในขณะเดียวกันสารพิษในหนองสางได้มีสถานะเป็นสาส์นจากธรรมชาติในการย้ าเตือนความไม่
ยิ่งใหญ่ของมนุษย์ สารพิษในหนองสางยืนยันการด ารงอยู่ของตัวตนธรรมชาติและธ ารงไว้ซึ่งอ านาจของ
ธรรมชาติในการจัดการกับมนุษย์ที่เข้ามาบุกรุกพ้ืนที่  
 
สรุปและอภิปรายผล 

เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนที่ของหนองสาง สิ่งมีชีวิตผิดปกติและสารพิษจากใต้หนอง
สาง ต่างก็ถูกนิยามให้เป็นอสุรกายของมนุษย์ พ้ืนที่หนองสางเป็นอสุรกายในเชิงอุปลักษณ์ รูปกายที่
ประหลาดถูกนิยามว่าเป็นอสุรกาย และสารพิษเองก็ถูกนิยามว่ามีความร้ายแรงซึ่งเชื่อมโยงได้กับความเป็น
อสุรกาย 

จากการศึกษาพบว่า หนองสางได้ประกอบสร้างความจริงเรื่องพ้ืนที่ธรรมชาติโดยเชื่อมโยงกับชุด
ความคิดเรื่องสารพิษขึ้นมา หนองสางถูกนิยามให้เป็นพ้ืนที่อันตราย น าพิษมาสู่มนุษย์ ผลของพิษท าให้
มนุษย์กลายเป็นอสุรกาย ทั้งร่างกายและความคิด เป็นการนิยามความจริงด้านร้ายของธรรมชาติ เมื่อ
ถอดรหัสประเด็นต่างๆในการศึกษาหนองสางพบว่า สารพิษที่พบเป็นสารพิษที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
ไม่ใช่สารพิษที่สังเคราะห์โดยมนุษย์ ดังนั้น เมื่อน าเอาชุดวาทกรรมสารพิษของบูเอลมาพิจารณาพบว่า การ
น าเสนอชุดภาพหนองสางจากนวนิยายเรื่อง อาศรมสาง ที่ได้กล่าวมา เป็นการเสนอให้เห็นผลของพิษที่
ชี้ให้เห็นความเป็นพ้ืนที่ปิดของธรรมชาติ ที่มนุษย์ไม่ควรที่จะเข้าไปบุกรุก/จัดการ/น าเข้าสู่ระบบระเบียบ
ทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นหนองสางจึงน าไปสู่การประกอบสร้างชุดความจริงเรื่องพ้ืนที่ธรรมชาติในลักษณะ
ที่ว่า ธรรมชาติเป็นพ้ืนที่เฉพาะ หากมีการบุกรุก อ านาจของธรรมชาติก็พร้อมจะส าแดงทุกเมื่อนั่นเป็นการ
น าเสนอชุดความจริงอีกชุดหนึ่งที่ท าให้เห็นความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่สามารถด ารงอยู่ได้โดยไม่มีมนุษย์ 

จากการศึกษานัยเชิงพ้ืนที่ของหนองสางและอสุรกายจากหนองสางอาจมองได้ว่า ไม่ว่าจะเป็น
พ้ืนที่ที่ชวนให้นึกถึงอันตรายหรือสารพิษจากหนองโคลนดูด ต่างก็เป็นการส่งสารหรือการ “พูด” ของ
ธรรมชาติในรูปแบบหนึ่ง โดยสื่อสารผ่านลักษณะทางกายภาพเพ่ือจะบอก/เตือนมนุษย์ว่า พ้ืนที่หนองสาง
เป็นพ้ืนที่ของธรรมชาติที่ ไม่ควรมีมนุษย์เข้ามารุกล้ า เมื่อมนุษย์หมายจะเข้ามาตรวจสอบ/ศึกษา
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สภาพแวดล้อมของหนองสางจึงก่อให้เกิดอันตราย การกลายร่างเป็นอสุรกายที่มีลักษณะตรงข้ามกับความ
เป็นอารยธรรม ยังมีนัยยะของการลงโทษมนุษย์ผู้จองหองที่ต้องการเอาชนะ/ล่วงละเมิดพ้ืนที่ทางธรรมชาติ 
 
ข้อเสนอแนะ 

บทความ “อสุรกายแห่งธรรมชาติ: พ้ืนที่ อสุรกาย และวาทกรรมสารพิษในนวนิยายเรื่อง อาศรม
สาง” เป็นการศึกษาที่เน้นประเด็นที่พบในนวนิยายเรื่อง อาศรมสาง เพียงเรื่องเดียว และผู้วิจัยเห็นว่า มี
ประเด็นที่น่าสนใจที่สามารถน าไปต่อยอดในการศึกษาวรรณกรรมเรื่องอ่ืน ได้แก่ ประเด็นเรื่องอสุรกาย
หรือสัตว์ประหลาดในวรรณกรรมไทย ประเด็นเรื่องสารพิษที่มีอยู่ในธรรมชาติ นอกจากจะเป็นพ้ืนที่ที่เป็น
พิษแล้ว ยังสามารถน าไปศึกษาพืชหรือสัตว์มีพิษ ที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ โดยวิเคราะห์ในเชิงสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา 
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Panel B4 

Mobility 

การเลื่อน เคลื่อนย้ายทางสังคม 
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แนวคิดโลกราษฎรนิยมกับการศึกษาแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า 
ในเขตเมืองจังหวัดขอนแก่น 

Cosmopolitanism and the studies of Myanmar Transnational Migrant Workers 
in KhonKean Province. 

 
ศิวกร ราชชมภู1 จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง2 

 
บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ืออภิปรายแนวคิดโลกราษฎรนิยม (Cosmopolitanism) ซึ่งจะใช้เป็น
กรอบในการอธิบายปรากฏการณ์แรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าที่เข้ามาท างานในจังหวัดขอนแก่น ในยุคปัจจุบัน
โลกาภิวัตน์ได้น าไปสู่การตั้งค าถามต่ออัตลักษณ์ของผู้คน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการนิยามตัวตนของผู้คน
ข้ามแดนเนื่องจากผู้คน การค้า และข้อมูลข่าวสารมีการข้ามชาติและข้ามพรมแดนอย่างกว้างขวางรวดเร็วมาก
ขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปรากฏการณ์ของการเคลื่อนย้ายแรงงานภายในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง แนวคิดโลก
ราษฎรนิยมท าให้เรามองเห็นถึงการปรับตัว รูปแบบการใช้ชีวิต และการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนในท้องถิ่น
ของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในเขตเมืองจังหวัดขอนแก่นภายใต้บริบทของโลกาภิวัตน์ ซึ่งแรงงานข้ามชาติ
เหล่านี้ได้ปรับตัว มีวิถีชีวิตที่สอดประสานกับผู้คนในท้องถิ่น และมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่เชื่อมโยงกับผู้คน
หลากหลายกลุ่มในบริบทความทันสมัยของเขตเมืองขอนแก่นอันเป็นพ้ืนที่การเผชิญหน้ากับผู้คนและสิ่งแปลก
ใหม่ที่มีความแตกต่างจากสภาพความเป็นอยู่เดิม นอกจากนี้ยังสามารถสร้างอัตลักษณ์ของการเป็นแรงงานโลก
ราษฎรนิยมผ่านการสร้างเครือข่ายกับผู้คนกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือยกระดับตัวเองจากผู้ใช้แรงงานข้ามชาติไปสู่การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจการค้าปลีกรายย่อย รวมไปถึงสร้างครอบครัวกับคนในท้องถิ่นจนน าไปสู่การลงหลักปัก
ฐานในประเทศไทย 
 
ค าส าคัญ: แรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า โลกราษฎรนิยม โลกาภิวัตน์  
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Abstract 

 This article aims to discuss the concept of Cosmopolitanism which will serve as a 
framework for describing the phenomenon of Myanmar Transnational Migrant Workers in 
KhonKaen. In modern times, globalization has led to questioning the identity of people. 
Especially for the definition of recognizes people across the border, because migrants, trade, 
and information are transnational and cross-border widely and rapidly, especially with the 
phenomenon of Mekong Sub-region mobility. Cosmopolitanism will lead us see adaptation. 
Lifestyle and the locals relationships with Myanmar Transnational Migrant Workers in 
KhonKaen urban areas under the context of globalization. These migrants have adapted, 
way to live with local people, social interaction is linked to many people in the modern 
context of KhonKaen, a space of encounter with locals that are different from their former 
existence. As well as they also create the identity of the world's workforce through creating 
networks with different people to elevate themselves from migrant workers to retail 
entrepreneurs. Including to start a family with the locals and settling down in Thailand. 
 
Keywords: Myanmar Transnational Migrant Workers, Cosmopolitanism, Globalization 
 
 
บทน า 
 บทความนี้มุ่งเน้นอภิปรายแนวคิดโลกราษฎรนิยม (Cosmopolitanism) โดยใช้แรงงานข้ามชาติ
สัญชาติพม่าในเขตเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นตัวอย่างในการอภิปราย เนื่องจากแรงงานข้ามชาติเหล่านี้มีวิถีชีวิต
ที่แตกต่างจากคนในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองจังหวัดขอนแก่น ความน่าสนใจของการอภิปรายครั้งนี้คือ
แรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าไม่เพียงแต่เป็นแรงงานข้ามชาติที่ข้ามชาติเข้ามาหารายได้เพ่ือส่งกลับบ้านเท่านั้น 
แต่ในปัจจุบันบทบาทและปฏิบัติการของแรงงานข้ามเหล่านี้ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและแตกต่างไปจากงาน
ศึกษาที่ผ่านมา กล่าวคือ แรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในเขตเมืองขอนแก่นสามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้คน
หลากหลายกลุ่มที่อาจไม่ได้มีพ้ืนฐานของการรู้จักกันมาก่อน จากการลงพ้ืนที่ของผู้เขี ยนพบว่าการสร้าง
ความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการประกอบอาชีพนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด ได้แก่การ
เปิดกิจการและเป็นผู้ค้าปลีกรายย่อย นอกจากนั้น แรงงานข้ามชาติเหล่านี้ยังพบกับรูปแบบการท างานที่มี
กฎเกณฑ์มากขึ้นซึ่งมักจะไม่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตเดิม เช่น การห้ามเคี้ยวหมาก ห้ามแต่งกายชุดประจ าชาติ
ในขณะท างาน ห้ามพาคนนอก (ในที่นี้หมายถึงคนไทย) เข้ามายังเขตบ้านพักคนงานนอกจากนี้ผู้เขียนยังพบว่า 
การเดินทางท่องเที่ยวของแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ในวันพักผ่อนซึ่งมักจะตรงกับวันอาทิตย์ในแต่ละสัปดาห์ 
แรงงานข้ามชาติโดยส่วนใหญ่มักจะนิยมเดินทางไปตลาดรวมทั้งห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ภายในเมือง
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ขอนแก่นเพ่ือจับจ่ายสิ่งของเพ่ือน ามาประกอบอาหาร ดังที่ได้กล่าวมาจะพบว่าการที่แรงงานข้ามชาติสัญชาติ
พม่าได้มีโอกาสพบปะผู้คนและเผชิญหน้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่างจากวิถีชีวิตดั้งเดิมแสดงให้เห็นถึงลักษณะ
ส าคัญบางประการของการเป็นบุคคลโลกราษฎร (Working – Class Cosmopolitanism) คือ การเปิดกว้าง 
(openness) และ ความอดกลั้น (tolerance) ต่อการเผชิญหน้ากับวัฒนธรรมแปลกใหม่ และแตกต่างกับสิ่ง
เดิมที่เคยชิน เช่น การเรียนรู้ภาษาใหม่ ๆ ธรรมเนียมปฏิบัติ การด าเนินชีวิต หรือแม้กระทั้งการมีความสัมพันธ์
และสามารถสร้างครอบครัวกับคนในสังคมที่แรงงานข้ามชาติเหล่านี้ท างานอยู่(นิติ ภวัครพันธุ์, 2558  ; Pnina 
Werbner,2013 ; Skrbiš and Woodward, 2013)  
 ปัจจุบันแนวทางการอธิบายอัตลักษณ์ของผู้คนย้ายถิ่นข้ามแดนเริ่มมีข้อจ ากัด โดยเฉพาะการพยายาม
อธิบายผู้คนข้ามแดนว่ามีอัตลักษณ์ผูกติดกับรากเหง้าของความเป็นชาติอันเป็นพื้นที่กายภาพซึ่งผู้อพยพได้จาก
มา การตั้งค าถามต่อการอธิบายอัตลักษณ์ในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์ได้ท าให้
เกิดการเคลื่อนย้ายของผู้คน การค้า สื่อและข้อมูลข่าวสารในลักษณะข้ามพรมแดนรัฐชาติอย่างเข้มข้นและ
กว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 20–30 ปี ที่ผ่านมา เราจะพบปรากฏการณ์ของการเคลื่อนย้ายของผู้คน 
แรงงานข้ามชาติ ผู้อพยพย้ายถิ่นไปมาในโลกอย่างกว้างขวาง (Mass Migrationหรือ Diasporas) การ
เคลื่อนย้ายของผู้คนข้ามพรมแดนเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ในขณะที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงเป็นภูมิภาค
หนึ่งที่เกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวชัดเจน จากข้อมูลของธนาคารโลกประเทศไทยนับได้ว่าเป็นศูนย์กลางของการ
เคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของแรงงานข้ามชาติจ านวนมากโดยเฉพาะจากประทศเพ่ือนบ้าน เช่น เมียนมา ลาว 
กัมพูชา และเวียดนาม ที่ข้ามพรมแดนเข้ามาเพ่ือหางานท ารวมทั้งได้อาศัยประเทศไทยเป็นทางผ่านไปยัง
ประเทศที่สาม ประเทศไทยจึงกลายเป็นประเทศผู้ให้การพักพิงในระหว่างหารายได้ของแรงงานข้ามชาติ
จ านวนมหาศาลซึ่งในจ านวนแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพ่ือนบ้านทั้งหมดแรงงานจากประเทศพม่านับได้ว่ามี
จ านวนมากที่สุด สิ่งส าคัญตามมาคือท าให้เกิดชุมชนของผู้อพยพเรียกว่า ชุมชนพลัดถิ่น (Creolization) ดังจะ
เห็นได้จากชุมชนข้ามถิ่นในจังหวัดขอนแก่นซึ่งมีจ านวนแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่ามากกว่าสองพันคน กล่าว
ได้ว่าเป็นชุมชนข้ามถิ่นของแรงงานสัญชาติพม่าที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วิลาสีนี โสภาพล, 
2558)  
 งานที่ผ่านได้พยายามศึกษาแง่มุมของอัตลักษณ์ วิถีชีวิต และการสร้างความสัมพันธ์ที่อิงกับความเป็น
ชาติและท้องถิ่นที่แรงงานข้ามชาติเหล่านี้จากมาท าให้การท าความเข้าใจมุมมองหรือสถานะใหม่ ๆ ของ
แรงงานข้ามชาติที่เกิดขึ้นท่ามกลางกระบวนการโลกาภิวัตน์นั้นมีข้อจ ากัด เนื่องจากการมองความเป็นพลเมือง
ที่อยู่ภายใต้พรมแดนของรัฐชาติที่มีขอบเขตจ ากัด ท าให้ความเป็นพลเมืองมีลักษณะที่ตายตัวตามไปด้วย ผลที่
ตามมาก็คือ แรงงานข้ามชาติในประเทศไทยมักจะถูกกีดกันสิทธิต่าง ๆ แม้ว่าบางกลุ่มจะอาศัยอยู่ในประเทศ
ไทยมาเป็นเวลานาน แต่กลับมีข้อจ ากัดในการใช้ชีวิตหลายด้าน สร้างปัญหาต่อการสร้างความเท่าเทียมกันใน
ฐานะเพ่ือนมนุษย์ (อานันท์ กาญจนพันธุ์ และชัยพงษ์ ส าเนียง, 2560) ด้วยเหตุนี้เองเราจึงควรหันมามองการ
ปรับตัวในการด ารงชีวิตของคนกลุ่มนี้ด้วยมุมมองของการข้ามชาติจากด้านล่าง (Transnationality from 
Below) มากขึ้นด้วยการให้ความส าคัญกับปฏิบัติการจากมุมมองของคนงานเอง ดังเช่นในงานศึกษาของไชย
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ณรงค์ ที่กล่าวถึงปฏิบัติการของคนงานข้ามชาติชาวเขมรและลาวว่าได้พยายามปรับตัวเป็นพล เมืองแบบ
ยืดหยุ่น (Flexible Citizen) (Ong, 2003; Chainarong, 2010 อ้างถึงใน อานันท์ กาญจนพันธุ์ และชัยพงษ์ 
ส าเนียง, 2560) 
 งานชิ้นนี้เสนอว่าแนวคิดโลกราษฎรนิยม (cosmopolitanism) เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการท าความเข้าใจ
กลุ่มคนที่เดินทางเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างพรมแดนของรัฐชาติ โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติ แนวคิดนี้แสดงให้ซึ่
เห็นว่าการอพยพข้ามพรมแดนหรือเพ่ือหางานที่น ามาซึ่งชีวิตที่ดีท าให้แรงงานข้ามชาติจ าเป็นต้องออกจาก
มุมมองที่มีอยู่อย่างจ ากัด ที่ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่ประกอบสร้างจากความเป็นชาติ หรือแนวคิดแบบ
ชาตินิยม และวัฒนธรรมที่คุ้นชิน ซึ่งการออกจากทัศนะและมุมมองที่มีข้อจ ากัดดังกล่าวจ าเป็นต่อการสร้างโลก
ทัศน์ใหม่ ๆ ที่แสดงถึงการเป็นบุคคลโลกราษฎร (Cosmopolitan)  
แนวคิดโลกราษฎรนิยม : ความหมาย ที่มา และความส าคัญของแนวคิด  
 ค าว่า Cosmopolitanism เป็นค าในภาษากรีกสองค ารวมกัน ได้แก่ค าว่า cosmos หมายถึง โลก 
หรือ สากล และค าว่า polites มีความหมายว่า สมาชิกของชุมชนการปกครอง หรือชุมชนโลก โดยเขาและเธอ
นั้นเป็น “พลเมืองโลก” (world citizen) สมาชิกของโลกทั้งมวล kosmopolites (citizen of the world) 
(Nigel Rapport, 2012; นิติ ภวัครพันธ์, 2558) 
 แนวคิดโลกราษฎรนิยมนั้นเป็นแนวคิดที่มีค าเรียกและความหมายหลากหลาย ส าหรับค าว่า 
Cosmopolitanism แปลในภาษาไทยว่า “คตินิยมสากล” ตามค านิยามของราชบัณฑิตยสถานซึ่งบัญญัติไว้ใน
ค าศัพท์ทางวิชาการสาชาวิชารัฐศาสตร์เมื่อปี พ.ศ.2544 ส่วนนักวิชาการอย่าง วีระ สมบูรณ์  (อ้างถึงในนิติ 
ภวัครพันธุ์, 2558) กล่าวว่าควรที่จะใช้ค าจ ากัดความว่า“หลักสากลนิยม” หรือ “ลัทธิพลเมืองโลก” นอกจากนี้
สุชาดา ทวีสิทธิ์ (2555) นักวิชาการสังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลได้เสนอนิยาม
ขอ ง Cosmopolitanism เอ า ไว้ ใน บ ท ค วาม เรื่ อ ง  “ค วาม เป็ น อ่ื น กั บ คว าม เป็ น น าน าช าติ พั น ธุ์ 
(Cosmopolitanism)” ด้วยค าว่า “นานาชาติพันธุ์” ส าหรับ สฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการอิสระและนัก
แปลอิสระได้เสนอค าว่า “หลากหลายนิยม” เป็นค านิยามของ Cosmopolitanism และให้นิยามค าว่า 
Cosmopolitan ว่า “นักหลากหลายนิยม”  คนสุดท้ายคือ นิติ ภวัครพันธุ์ (2558) ได้พยายามเสนอค าใหม่เพ่ือ
ใช้ศึกษาผู้คนที่เป็นชนชั้นแรงงานในโลกปัจจุบันด้วยค าว่า “โลกราษฎรนิยม” และเสนอว่า Cosmopolitan
ควรจะแปลว่า “บุคคลโลกราษฎร” ในฐานะหน่วยในการศึกษา อย่างไรก็ตามในงานชิ้นนี้จะใช้ค าว่า “แนวคิด
โลกราษฎรนิยม” ซึ่งหมายถึงตัวแนวคิดทฤษฎี และใช้ค าว่า “บุคคลโลกราษฎรนิยม” ตามการให้ค าจ ากัด
ความของนิติ  
 แนวคิดโลกราษฎรนิยมมีพัฒนาการมาอย่างยาวนาน สามารถย้อนกลับไปถึงยุคของการมีพระเจ้าองค์
เดียว เช่น Anhnaton ชาวอียิปต์ ผู้ที่เสนอว่ามนุษย์ทั้งมวลมีหน้าที่ทางศีลธรรม (Moral duties) ต่อกันและ
กันซึ่งกว้างไกลกว่าชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ นอกจากนี้ยังพบแนวคิดเกี่ยวกับโลกราษฎรนิยมในงานเขียนโบราณอีก
หลายชิ้น เช่น ในภาษาเฟเชียน ฮีบรู จีน เอธิโอเปีย อัสซีเรียและเปอร์เซีย อย่างไรก็ตามงานศึกษาส่วนใหญ่
มักจะอ้างจุดก าเนิดของแนวคิดว่ามีรากฐานมาจากอารยธรรมกรีกโบราณซึ่งสะท้อนผ่านทัศนะของ Cynic 
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Diogenes แห่ง Sinope ด้วยการอ้างว่าตนเองเป็น“พลเมืองของโลก”  สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงการเสนอตัวตนใน
ฐานะผู้ที่มีคุณงามความดีเชิงศีลธรรมในลักษณะขอการเป็นมิตรสหายกัน และเราทั้งมวลเป็นพ่ีน้องแห่ง
มนุษยชาติ การเป็นสมาชิกของความเป็นสากล(Cosmos)มิได้จ ากัดอยู่แค่ในนครรัฐ (City-state) เท่านั้น ท าให้
มนุษย์ทุกคนจ าต้องมีหน้าที่เพ่ือต้อนรับขับสู้ (Hospitality) และมอบความรักฉันพ่ีน้อง (Brotherly love) ต่อ
กันดุจพลเมืองเดียวกัน (Garrett Wallace Brown, David Held, 2010: 3-4 อ้างถึงใน นิติ ภวัครพันธุ์ , 
2558)  
 ความคิดของ Diogenes หรือปรัชญาเซนิค ได้สร้างแรงบันดาลใจเรื่องโลกราษฎรนิยมให้นักปรัชญา
ยุคแรก ๆ อีกหลายคน เช่น Crate แห่งเมือง Thebe (365 – 285 ปีก่อนคริสตกาล) Chrysippus (280 – 
207 ปีก่อนคริสตกาล) และ Zeno แห่งเมือง Citium (334 – 262 ปีก่อนคริสตกาล) โดย Zeno ได้กลายเป็น
ผู้ก่อตั้งส านักสโตอิค (Stoicism) และต่อมา Zeno ได้กลายเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อนักคิดชาวโรมันสกุลสโตอิค
นิยมในเรื่องโลกราษฎรนิยมด้วยซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความคิดของ Diogenes เรื่องความเป็นพลเมืองที่เป็น
สากล (Universal citizenship) ด้วยการพาดพิงถ้อยค าของเขาที่ว่าเราควรถือว่าผู้คนทั้งมวลเป็นพลเมือง
เหมือนกันและคนในท้องถิ่นมีวิถีชีวิตและอยู่ในกฎเกณฑ์ภายใต้กฎหมายร่วมกัน (A common law) เป็นสิ่งที่
แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของ Zeno ในเรื่องของภารดรภาพแห่งมวลมนุษยชาติ (Humanist brotherhood 
of all mankind) ในการด ารงซึ่งจริยธรรมทางสังคมที่ประยุกต์ใช้ได้อย่างสากลและอยู่คู่กับกฎหมายธรรมชาติ
ร่วมกัน เหนือไปกว่านั้น Zeno ยังได้ไปไกลถึงขนาดที่เรียกร้องให้มีกฎระเบียบทางการเมืองระดับโลก A 
world-wide political order) ที่จะเป็นกฎหมายสากล สามารถใช้กับมนุษยชาติทั้งมวล (Garrett Wallace 
Brown, David Held, 2010: 4) 
 นักคิดคนส าคัญที่มีส่วนต่อการพัฒนาการของแนวคิดนี้คือ Immanuel Kant คุณูปการของเขาคือ 
เขาได้เสนอแบบแผนของกฎหมายระหว่างประเทศ หรือที่ต่อมารู้จักกันในนาม สันนิบาตชาติ ( league of 
nations) ซึ่งเหตุผลส าคัญของเขาใน Perpetual Peace (1795) นั้นได้สะท้อนให้เห็นถึงการรวมตัวกันของรัฐ
ที่มีลักษณะไม่ละเมิดอธิปไตย และเข้าไปลดทอนเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนของปัจเจกภายในรัฐ อย่างไรก็ตาม
มีการวิจารณ์ว่าแนวคิดดังกล่าวของเขาไม่สามารถท าให้เป็นจริงได้หากไม่มีการใช้ก าลังหรือการบีบบังคับรัฐให้
เข้ามารวมกลุ่ม การวิจารณ์นี้ ได้น าไปสู่ข้อเสนอว่ารัฐควรสละอ านาจอธิปไตยบางส่วนที่ เกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ภายนอกรัฐ แต่ยังคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยภายในไว้ นอกเหนือไปจากข้อเสนอในการรวมตัวกัน
ของรัฐต่าง ๆ แล้ว Kant ยังได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายพลเมืองโลก ซึ่งเป็นพ้ืนที่แห่งที่สามของกฎหมาย
สาธารณะ (a third sphere of public law) ซึ่งอยู่นอกเหนือไปจากกฎหมายของรัฐ (รัฐธรรมนูญ) และ
กฎหมายระหว่างประเทศ เขาหมายถึงกฎหมายสาธารณะ (กฎหมายบุคคลโลกราษฎร) เป็นกฎที่รัฐและปัจเจก
ทั้งหลายมีสิทธิ และนับว่าเป็นหน้าที่ของปัจเจกทีจะมีสิทธิเหล่านี้ในฐานะพลเมืองของโลก มากกว่าการเป็น
พลเมืองของรัฐใดรัฐหนึ่งโดยปริยาย โดยสิ่งที่เขาเสนอนี้นับได้ว่าน ามาสู่บรรทัดฐานของการถือก าเนิดขึ้นของ
หลักสิทธิมนุษยชนสากล (Kleingeld, P., & Brown, E., 2003) แนวทางของ Kant นับว่าได้สะท้อนหลักการ
ความเป็นสากลตามแบบแผนของแนวคิดโลกราษฎรนิยมอย่างชัดเจน  
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งานศึกษาที่ผ่านมาของแนวคิดโลกราษฎรนิยม  
 ส าหรับประเทศไทยเราคุ้นเคยกับแนวคิดโลกราษฎรนิยมในบริบททางการเมืองที่มักจะให้ความส าคัญ
เน้นไปที่การเป็นพลเมืองโลกท าให้ขาดมุมมองที่หลากหลาย และดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติดังนั้น
ในส่วนนี้ของบทความจะเป็นการให้ภาพรวมของงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดโลกราษฎรนิยมที่มีการศึกษา
มาแล้วเพ่ือสร้างการรับรู้ใหม่ ๆ ให้กับผู้ทีสนใจศึกษาแนวคิดนี้ 
 ปัจจุบันแนวคิดโลกราษฎรนิยมได้เข้าไปมีบทบาทในหลากหลายสาขาวิชาไม่ว่ าจะเป็น ปรัชญา 
ปรัชญาการเมือง รัฐศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สันติวิธีศึกษา 
กฎหมาย สิทธิมนุษยชน ความยุติธรรมระดับโลก หรือการเข้าแทรกแซงเพ่ือให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 
สังคมวิทยา แม้แต่ในด้านธุรกิจและการตลาด (นิติ ภวัครพันธุ์, 2558) อย่างไรก็ตาม Robert Fine (2007) ได้
แบ่งการศึกษาแนวคิดโลกราษฎรนิยมในทางสังคมศาสตร์ออกเป็นสี่แนวทาง คือ 1) กฎหมายระหว่างประเทศ 
2) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3) ปรัชญาการเมืองและ 4) สังคมวิทยา และทฤษฎีทางสังคม  
 จากบทความของ Ulrich Beck และ NatanSznaider (2006) ได้น าเสนอเนื้อหาของแนวคิดโลก
ราษฎรนิยมออกเป็นหลายแนวทางซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ในการน ามาใช้ศึกษาต่อยอด งานของทั้งคู่ได้จ าแนก
การศึกษาออกเป็นหลายประเด็น เช่น ปรากฏในบทบรรณาธิการหลายเล่ม เช่น งานของ Archibugi,D., 
Held,D. and Köhler,M. (1998) เรื่อง Re-imagining Political Community. Studies in Cosmopolitan 
Democracy และ งานของ Cohen, R. and Vertovic, S. (2002) เรื่อง Conceiving Cosmopolitanism. 
Theory, Context, and Practice หรือเป็นงานน าเสนอความรู้เบื้องต้นของแนวคิดดังกล่าวที่ส่วนใหญ่พบว่า
เป็ น งาน ขอ ง Ulrich Beck เช่ น  Introduction. The Cosmopolitan Manifesto (1999 ) แล ะ  The 
Cosmopolitan Perspective. Sociology in the Second Age of Modernity (2000) หรืองานศึกษา
ประวัติศาสตร์แนวคิดโลกราษฎรนิยม เช่น งานของ Brown, E. (2000) เรื่อง Socrates the Cosmopolitan 
และ งานของ Heater, D. (1996) เรื่อง World Citizenship and Government. Cosmopolitan Ideas in 
the History of Western Political Thought งานที่ศึกษาในเชิงบรรทัดฐานทางศีลธรรม จริยธรรม เช่น งาน
ของ Appiah, K. A. (1998) เรื่อง Cosmopolitan Patriots และงานของ Kant [1784] (1991) เรื่อง Idea 
for a Universal History with a Cosmopolitan Purpose นอกจากนี้ยังสามารถจ าแนกเป็นในส่วนของ
ระเบียบวิธีวิทยาของแนวคิดโลกราษฎรนิยม ซึ่งมีการแบ่งออกเป็นหลายแนวทาง คือ สังคมวิทยา ชาติพันธุ์
วรรณา การศึกษาเชิงประจักษ์ ข้อวิจารณ์แนวคิด และการถกเถียงกันบนเนื้อหาของระเบียบวิธีแบบชาตินิยม 
ตัวอย่างงานในส่วนระเบียบวิธีวิทยาของแนวคิดนี้ เช่น Sociology beyond Societies (Urry, J., 2000) 
Global Ethnoscapes. Notes and Queries for a Transnational Anthropology (Appadurai, A., 
1991) และ Methodological Nationalism and Beyond. Nation-State Building, Migration and the 
Social Sciences (Wimmer, A. and Glick Schiller, N., 2 0 0 2 ) (Ulrich Beck and NatanSznaider, 
2006)  
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 งานศึกษาที่ผ่านมาจากหลายสถาบันการศึกษาได้แยกแนวคิดโลกราษฎรนิยมออกจากสถานการณ์
ข้างต้นเข้าไปภายในบริบทของสังคมและการเมืองที่กว้างขวางมากขึ้น โดยมีงานศึกษาเชิงประจักษ์หลายชิ้นที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ แน วคิ ด โล กราษ ฎ รนิ ย ม  เช่ น  cosmopolitanisms (Lamont and Aksartova, 2002) 
mundane cosmopolitanism (Urry,2000)working-class cosmopolitans (Werbner,1999) global-
lookinglocalists (Phillips, 2002) แ ล ะ  ambivalent or strategic cosmopolitans (Skrbis and 
Woodward, 2007; Woodward et al., 2008) ซึ่งทั้งหมดล้วนเสนอว่าแนวคิดโลกราษฎรนิยมคือรูปแบบที่
ถูกประกอบสร้างขึ้นมา และเก่ียวข้องกันอยู่กับบริบทความเป็นท้องถิ่น (Calcuttet al., 2009) 
 Lyn CalcuttIan Woodward และ ZlatkoSkrbis (2009) ได้จ าแนกวาทกรรมของแนวคิดโลก
ราษฎรนิยมออกเป็นสองส่วนซึ่งได้แยกออกมาจากวาทกรรมโลกาภิวัตน์ แนวทางแรก เป็นการหลอมรวม
แนวคิดสากลนิยมของ Kant และผลสะท้อนจากสภาวะสมัยใหม่และความเสี่ยง (reflexive modernity and 
risk) แนวทางที่สอง เป็นแนวทางที่อยู่บนกรอบของการบริโภคเชิงวัฒนธรรม (cultural consumption 
frameworks) โดยสรุปแล้วไม่ว่าจะเป็นแนวทางของ Kant หรือความสามารถในการข้ามวัฒนธรรม และแม้
กระทั้งความยินดีที่จะอดกลั้นหรือการมีส่วนกับความเป็นอื่น พวกเขากล่าวว่าในบริบทของสังคมออสเตรเลียซึ่ง
มีความเป็นพหุวัฒนธรรมนั้น ลักษณะที่กล่าวไปบางส่วนได้รับการอธิบายไปแล้วจากงานศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด
พหุวัฒนธรรม  
 Hage (1998) อธิบายความเป็นบุคคลโลกราษฎรของชาวออสเตรเลียว่านอกจากจะเป็นผู้ที่สามารถ
เห็นคุณค่าหรือบริโภคสินค้า และวัฒนธรรมที่มีคุณภาพสูงได้แล้ว พวกเขายังเห็นคุณค่าและสามารถบริโภค
วัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยได้ด้วย Hage เสนอว่าบุคคลโลกราษฎรปรับใช้ความสามารถในการเข้าถึงการ
ตีความทางสัญลักษณ์และความหมายทางวัฒนธรรมอ่ืน ๆ เพ่ือที่จะสามารถบรรลุผลและคงไว้ซึ่งสถานะทาง
สังคมในโลกยุคใหม่ภายใต้กระบวนการโลกาภิวัตน์ ดังจะเห็นได้จากงานศึกษาเชิงประจักษ์ของ Richard 
Peterson และคณะ (1992, 1996) ในการศึกษาการด ารงอยู่ของวัฒนธรรมทุกสิ่งอย่างในวัฒนธรรมร่วมสมัย 
Betts (1999) และ Hage (1998) เสนอว่าความสามารถของปัจเจกในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ 
เป็นความสามารถในการสะสมทุนทางวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ ซึ่งสะลายขอบเขตทางวัฒนธรรมที่เวียนวนราย
รอบ ลักษณะชาวผิวขาว ความเป็นชาย และแรงงานไร้ฝีมือที่มีความเกี่ยวโยงกันของความเป็นชนบทและกึ่ง
ชนบท (Gibbs, 2002 อ้างถึงใน Calcuttet al., 2009) 
 ดังที่ได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่าแนวคิดโลกราษฎรนิยมมีพ้ืนฐานทางแนวคิดที่สัมพันธ์กับความเป็นมนุษย์
ที่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนสามารถเป็นเพ่ือนพ้องร่วมกันได้ โดยอาศัยคุณค่าบางประการในการสร้างความเชื่อมโยง
กัน อย่างไรก็ตาม แนวคิดนี้ได้มีข้อจ ากัดในการอธิบายต่อมา กล่าวคือ แนวคิดนี้มีความสัมพันธ์ในทางตรงกัน
ข้ามกับแนวคิดชาตินิยมที่มีข้อจ ากัดและมีค าอธิบายที่ขัดแย้งกับหลักการพ้ืนฐานของแนวคิดโลกราษฎรนิยม 
นอกจากนี้ในปัจจุบันที่โลกก าลังเผชิญกับกระแสของความเป็นโลกาภิวัตน์แนวคิดชาตินิยมในทางปฏิบัติได้เริ่ม
ขาดพลังในการอธิบายผู้คนที่มีการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนซึ่งนับวันยิ่งจะมีเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไรก็ตาม เราก็
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จะเห็นว่ามีงานศึกษาได้พยายามอธิบายถึงความเป็นบุคคลโลกราษฎรว่ามีความเกี่ยวพันธ์กับความเป็นท้องถิ่น 
และในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่มีลักษณะของความเป็นสากลอีกด้วย 
แนวคิดโลกราษฎรนิยมกับการศึกษาผู้อพยพย้ายถิ่นข้ามชาติ 
 ปัจจุบันแนวคิดนี้ได้ถูกน าไปใช้ในการศึกษาผู้คนอพยพข้ามแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานข้ามชาติ 
ดังนั้น ในส่วนนี้ของบทความจะเป็นการทบทวนงานศึกษาที่มีความเชื่อมโยงกับประเด็นการย้ายถิ่นข้ามชาติ 
หลังจากนั้นก็จะหันกลับมายังงานศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดนี้ในประเทศไทยที่ศึกษาแรงงานข้ามชาติเพ่ือท าความ
เข้าใจแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในเขตเมืองขอนแก่นต่อไป  
 จากงานที่ได้น าเสนอจะเห็นได้ว่าหลายชิ้นได้ให้ความส าคัญกับการนิยามตัวตนแรงงานข้ามชาติใน
ฐานะของบุคคลโลกราษฎรที่มีส่วนเชื่อมโยงกันจากทั่วทุกมุมโลก นอกจากนี้งานทุกชิ้นมองว่าแรงงานข้ามชาติ
เหล่านี้ได้กลายเป็นคนแปลกหน้าหรือคนต่างชาติในพ้ืนที่ใหม่ซึ่งพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับความแตกต่างไม่ว่า
จะเป็นวัฒนธรรม การกิน การใช้ชีวิต สภาพการท างาน การพบปะสังสรรค์ ประเพณี และอีกมากมาย ในขณะ
ที่พวกเขาท างานหรืออาศัยอยู่ในต่างแดน งานแต่ละชิ้นต้องการสะท้อนให้เราเห็นว่าแรงงานเหล่านี้สามารถ
ปรับตัวเข้ากับพ้ืนที่ใหม่ได้อย่างกลมกลืน โดยอาศัยความสามารถบางอย่างคือซึ่งก็คือ “ความเปิดใจกว้าง” 
(openness) และ “ความอดกลั้น” (Tolerance) ต่อความเป็นอ่ืนหรือความแตกต่างใด ๆ ที่พวกเขาต้องเผชิญ 
ดังที่ในงานของ ของ Skrbiš and Woodward  (2013) ได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจในประเด็นของอัตลักษณ์ของ
บุคคลโลกราษฎร ทั้งคู่พูดถึงอัตลักษณ์แบบบุคคลโลกราษฎร หรือ Cosmopolitan Identity ที่มีลักษณะของ 
“การเปิดใจกว้าง” (openness) นั้นมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นส าคัญ 3 ประการ  
   1. การเคลื่อนย้าย (Mobilities) เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ของโลกาภิวัตน์
และแนวคิดโลกราษฎรนิยมสืบเนื่องมาจากการขยายตัวของการขนส่งนานาชาติ และความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีคมนาคม การสื่อสาร เช่น เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมการบิน และเครือข่ายการขนส่งนานาชาติทาง
อากาศ ช่วยให้เกิดการเคลื่อนย้ายของผู้คนข้ามพรมแดนรัฐชาติได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นกว่าในอดีต
อย่างมีนัยส าคัญ การเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างประเทศดังกล่าวนี้เกี่ยวข้องกันกับสิ่งที่เรียกว่า “วัตถุนิยม
ของผู้บริโภค” (Consumer objects) ซึ่งเก่ียวข้องกันกับการเป็นบุคคลโลกราษฎร กล่าวคือ กระบวนการของ
โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจได้ท าให้เกิดกระบวนการท าให้วัฒนธรรมกลายเป็นสินค้า (commodification of 
cultures) เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน และทรัพยากร  รวมไปถึงการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ท าให้เกิด
กระบวนการผลิตและบริโภคในกรอบของการเป็น Cosmopolitan   
   2 . ส ม ร ร ถ ภ า พ ท า ง สั ญ ลั ก ษ ณ์ ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม  (Cultural Symbolic 
Competencies) ซึ่งมีส่วนส าคัญในการช่วยให้บุคคลโลกราษฎรเคลื่อนไหวในโลกของวัฒนธรรมได้ เช่น การมี
ทักษะของการเป็นบุคคลโลกราษฎรในการสลับภาษา (Cosmopolitan of code-switching) สะท้อนการมี
ทักษะของการข้ามวัฒนธรรมของบุคคลโลกราษฎร กล่าวคือ สามารถสนทนาข้ามภาษาสลับไปมาได้อย่างดี 
   3. คุณค่าของวัฒนธรรมแบบอ่ืน ๆ (Inclusive valuing of other cultural forms) 
ที่มีใช่วัฒนธรรมตนเอง หมายความว่าบุคคลโลกราษฎรนั้นจะต้องเปิดกว้างที่จะรับเอาวัฒนธรรม ยอมรับที่จะ
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ท าความคุ้นชินและพยายามคุ้นเคยกับผู้คน วัตถุสิ่งของและสถานที่ซึ่งอยู่นอกถิ่นฐานหรือชาติของตนเอง 
Skrbiš and Woodward ยั งได้ เสนอความคิ ด เรื่ อ ง “การเผชิญ หน้ า เชิ งบุ คคล โลกราษฎร” หรือ 
Cosmopolitan encounter ซึ่งจะถูกน ามาอธิบายในกรณีที่ เกิดการติดต่อ (Zones and episodes of 
contract) ระหว่างปัจเจกบุคคลกับผู้อื่น วัตถุ เหตุการณ์หรือสถานที่ที่มีวัฒนธรรมแตกต่างจากของตนเอง การ
เผชิญหน้าจึงเหมือน “พ้ืนที่ทดลอง” ที่ใช้ทดสอบความอดทน (Tolerance) และความเข้มแข็งของคุณค่าและ
ปฏิบัติการของบุคคลโลกราษฎร (cosmopolitan values and practices) ของปัจเจกบุคคลว่าเป็นอย่างไร
เมื่อต้องประสบกับโลกที่เป็นจริง การเผชิญหน้าดังกล่าวเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเชื่อวันโดย Skrbiš and Woodward 
ได้เสนอความคิดว่าการท าความเข้าใจชีวิตประจ าวันที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดาน่าเบื่อ (banal และ 
mundane) แต่กลับเป็นเรื่องที่ส าคัญในการท าความเข้าใจวิถีชีวิตของการเป็นบุคคลโลกราษฎร ทั้งคู่อธิบายว่า
เราควรที่จะท าความเข้าใจบุคคลโลกราษฎรจากกระบวนการในชีวิตประจ าวันที่อาจจะดูผิวเผินว่าเป็นสิ่งที่เป็น
ปกติ ธรรมดา หรือบางทีอาจน่าเบื่อ แต่กลับเป็นเรื่องที่ส าคัญ เช่น ดนตรี หรืออาหาร ซึ่งบุคคลโลกราษฎร
จะต้องประสบพบเจออยู่ทุกวัน สิ่งเหล่านนี้จะท้อนความอดทนอดกลั้นและระดับของการเปิดกว้างของพวก
บุคคลโลกราษฎรต่อความแตกต่าง ดังนั้นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในทุก ๆ วัน เฉกเช่น การกินอาหาร
ต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิตประจ าวันกับผู้อพยพจากที่อ่ืน ๆ ประสบการณ์ในการลองสิ่งใหม่ ๆ จึงเป็นส่วนหนึ่งของ
ประสบการณ์ของบุคคลโลกราษฎรอย่างแท้จริง (Skrbiš and Woodward, 2013 อ้างถึงใน นิติ ภวัครพันธุ์, 
2558: 47 – 51)  
  นอกจากนี้ Skrbiš and Woodward ยังได้พูดถึงเรื่องของเครือข่ายแบบโลกราษฎรนิยม
เอาไว้ด้วย เขากล่าวในหนังสือว่า ในช่วงที่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีนับจากการมีเครื่องบินเจ็ต โทรทัศน์ และ
ก้าวไปสู่การมีโทรศัพท์มือถือได้ท าให้เกิดการเปลี่ยนรูปในการท าความเข้าใจการข้ามชาติ การติดต่อข้าม
วัฒนธรรม ซึ่งอินเตอร์เน็ตได้มีนัยส าคัญต่อการเปลี่ยนวิถีทางที่เราคิดเกี่ยวกับโลก (van de Donk et al., 
2014; Willing and Khoo, 2011; อ้างถึงใน Skrbiš and Woodward, 2013) อินเตอร์เน็ตท าให้เกิดการ
เชื่อมโยงกันในระดับโลกที่มีอัตราเพ่ิมขึ้นอย่างกว้างขวาง และทั่วถึง รวมไปถึงท าให้เกิดการตระหนักรู้ในความ
เป็นบุคคลโลกราษฎร ส่งผลให้เกิดสังคมออนไลน์ที่ไม่เพียงฝังรากลงไปยังพฤติการณ์ของอุปกรณ์และ
เทคโนโลยี แต่ยังมีอิทธิพลต่อมิติของวัฒนธรรมรวมหมู่ และการบ่งบอกถึงวัฒนธรรมส่วนบุคคลอีกด้วย 
ในขณะที่อินเตอร์เน็ตท าให้มีการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงไปสู่การข้ามชาติ เพ่ือขยายพ้ืนที่ในรูปแบบสังคม
ออนไลน์ในการเพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้และตระหนักถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกปัจจุบัน แต่การใช้งานส่วน
ใหญ่ก็ไม่ได้เชื่อมโยงไปสู่สิ่งที่เรียกว่าเป็นการใช้งานที่แสดงให้เห็นถึงการมีทัศนะแบบโลกราษฎรนิยม เนื่องจาก
การใช้งานส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปในด้านของความบันเทิง ผ่อนคลาย และเพ่ือการซื้อขายสินค้า อย่างไรก็ตาม 
พบว่ามีงานศึกษาเชิงปริมาณแสดงให้เห็นว่าการเชื่อมโยงด้วยอินเตอร์เน็ตนับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เรา
พิจารณาถึงระดับและการแผ่ขยายของทัศนะแบบโลกานิยม (Holton and Phillips, 2001; Phillips and 
Smith, 2008 อ้างถึงใน Skrbiš and Woodward, 2013) มีตัวอย่างทีส าคัญที่แสดงให้เห็นถึงพลังของ
อินเตอร์เน็ต และการใช้งานที่หลากหลายของโปรแกรม เช่น Twitter และ Facebook ทั้งสองอย่างได้ถูก
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น าไปใช้เพ่ือการสร้างเครือข่ายทางสังคมในการขยายปริมณฑลของการเคลื่อนไหวต่อต้านทางสังคมและ
การเมือง เช่น ในไคโร ประเทศอียิปต์ เมื่อปี 2011 หรือที่ต่อมารู้จักกันในชื่อ Arab Spring (Dixon, 2011 อ้าง
ถึงใน Skrbiš and Woodward, 2013) 
งานศึกษาในประเทศไทยกับการนิยามตัวตนผู้คนข้ามแดนในฐานะบุคคลโลกราษฎร 
 ส าหรับในประเทศไทยมีงานศึกษาไม่มากนักที่กล่าวถึงลักษณะของการเป็นบุคคลโลกราษฎรของ
แรงงานข้ามชาติ งานชิ้นส าคัญที่กล่าวถึงเรื่องนี้คืองานของ Keyes (2012) เขาได้ศึกษาชาวนาอีสานที่ในอดีต
ถูกมองว่าเป็นเกษตรกรที่ท าการผลิตเพ่ือการบริโภค และมีความสัมพันธ์กันเพียงแค่เครือญาติเท่านั้น แต่เมื่อ
ต้นทศวรรษที่ 2500 รัฐและตลาดเข้ามามีบทบาทในอีสานมากขึ้น ท าให้ชาวนาเหล่านี้เข้ามามีส่ วนในระบบ
เศรษฐกิจทางการตลาด โดยหันมาท าการเกษตรเพ่ือป้อนสินค้าเข้าสู่ตลาดมากขึ้น นอกจากนี้  ยังเกิด
ปรากฏการณ์แรงงานอพยพไปท างานในเมืองและต่างประเทศทั้งหญิงและชาย และนับตั้งแต่ปี 2528 เป็นต้น
มาเศรษฐกิจไทยเติบโตและขยายตัวอย่างสูงและต่อเนื่อง ท าให้มีการเกิดขึ้นของผู้ประกอบการรายย่อยใน
ชนบท และเป็นผลให้ชนบทมีรายได้ต่อครัวเรือนเพ่ิมมากขึ้นกว่ารายได้จากภาคเกษตรกรรม ชาวนาอีสานได้มี
โอกาสใช้ชีวิตในโลกกว้าง โดยเฉพาะจากการได้ไปท างานต่างประเทศ เข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย 
รวมถึงเข้าถึงความเป็นสมัยใหม่ ท าให้เข้าใจประเทศไทยของตนเองมากขึ้นและต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสิน
ทางการเมือง ซึ่ง Keyes เรียกคนเหล่านี้ว่า “ชาวบ้านผู้รู้จักโลกกว้าง” (cosmopolitan villagers)  
 ส่วนในงานของ ฐิรวุฒิ เสนาค า (2550) ได้เอาน ามุมมองของ Cohen (1997) ในประเด็นเรื่องความ
เป็นพลเมืองของคนพลัดถิ่นมาใช้ในงานศึกษาของเขา โดย Cohen มองว่าคนพลัดถิ่นคือกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรม
ไร้ราก (rootless) มีมาตุภูมิมากกว่าหนึ่งแห่งและบางที่เป็นเพียงทางผ่าน (routes)  และมีส านึกของความเป็น
พลเมืองโลก (cosmopolitanism) ซึ่งผูกพันอยู่กับรัฐชาติมากกว่าหนึ่งแห่ง ฐิรวุฒิได้น ามุมมองดังกล่าวมาใช้ใน
งานของเขาโดยใช้ศึกษาคนไทยพลัดถิ่น ซึ่งฐิรวุฒิมองว่าคนไทยพลัดถิ่นอาจมีส านึกและปฏิบัติการเป็นพลเมือง
ใน 3 รูปแบบ คือ ไทยพลัดถิ่นมีวิถีชีวิตการด ารงชีพภายใต้รัฐพม่า แต่มีวิถีความผูกพันภักดีและอ้ างการเป็น
ส่วนหนึ่งกับรัฐไทยแสดงถึงการเป็นทั้งพลเมืองไทยและพลเมืองไทยข้ามแดน ไทยพลัดถิ่นอาจมีวิถีการด ารงอยู่
ทั้งในรัฐไทยและรัฐพม่า และมีวิถีความภักดีผูกพันทั้งกับรัฐไทยและรัฐพม่าท าให้สามารถกลายเป็นพลเมืองของ
ทั้งสองรัฐได้ในเวลาเดียวกัน และไทยพลัดถิ่นมีวิถีการด ารงชีพอยู่ทั้งในรัฐไทยและรัฐพม่า แต่ไม่มีวิถีความภักดี
กับรัฐใดเลยทั้งคู่ (ฐิรวุฒิ เสนาค า, 2550 : 10-12) 
 งานของ Amporn Jirattikorn (2012) ศึกษานักโทษชาวฉานจากประเทศพม่าที่ต้องโทษจ าคุกใน
ประเทศไทย งานของเธอท้าทายข้อถกเถียงถึงความไม่ลงรอยกันระหว่างแนวคิดว่ าด้วยชาติพันธุ์นิยมและ
ชาตินิยม (national/ethnic essentialism) และอัตลักษณ์แบบบุคคลโลกราษฎรนิยม (cosmopolitan 
identity) โดยงานของเธอแสดงให้เห็นว่านักโทษชาวฉานได้ก่อรูปอัตลักษณ์ของพวกเขาจากพ้ืนฐานของทั้ง
สองแนวคิดคือแนวคิดว่าด้วยความเป็นชาติ และแนวคิดว่าด้วยโลกราษฎรนิยม ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่ช่วยส่งเสริมความสามารถต่อการเคลื่อนย้าย เช่น การเรียนหนังสือที่จะช่วยพัฒนาองค์ความรู้และสามารถ
น าไปพัฒนาสังคมของพวกเขา นอกจากนี้พวกเขายังมีการแต่งเพลงส าหรับปลุกเร้าจิตวิญญาณ การสร้างตัวตน
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ที่ดีขึ้นคือการจินตนาการและสร้างความเป็นไปได้ผ่านแนวคิดความเป็นชาติแบบบุคคลโลกราษฎร ซึ่งการที่
นักโทษชาวฉานได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคมก็เพ่ือความคาดหวังว่าจะสามารถสร้างแบบแผนตาม
แนวคิดโลกราษฎรนิยมขึ้นในอนาคตของรัฐ-ชาติ ฉาน ดังนั้นจากงานศึกษาของ Amporn ได้แสดงให้เห็นว่า
การประกอบสร้างอัตลักษณ์แบบโลกราษฎรนยิมไม่จ าเป็นต้องละท้ิงหรือโต้แย้งกับความเป็นชาติเสมอไป  
 และในงานของนิติ ภวัครพันธุ์ (2558) พูดถึงแนวคิดนี้ในบทความเรื่องแนวคิดโลกราษฎรนิยมกับ
คนงานไทยในสิงคโปร์ นิติได้พยายามเปิดมุมมองเก่ียวกับการศึกษาผู้คนที่ไม่ใช่คนยุโรปและพยายามน าแนวคิด
มาใช้ในการมองแรงงานที่ถือว่าเป็นชนชั้นที่ด้อยโอกาสทางสังคม นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงมุมมองของการ
หลุดออกจากการมียุโรปเป็นศูนย์กลางที่งานศึกษาที่ผ่านมาของแนวคิดนี้ได้ศึกษาไว้ นิติได้เสนอตามข้อเสนอ
ของ PninaWerbner (2013 ) อย่ า งน่ าสน ใจ ว่ า โล ก ราษ ฎ รนิ ย มชน ชั้ น แ รงงาน  (Working-class 
cosmopolitanism) นั้นสามารถหมายรวมถึงคนงานหรือผู้ใช้แรงงานบางกลุ่ม ผู้มีลักษณะบางอย่างที่อาจจัด
ได้ว่าเป็นบุคคลโลกราษฎร (cosmopolitan) เนื่องจากว่าคนงานเหล่านี้ไม่เพียงแต่สร้างความสัมพันธ์ใหม่ ๆ 
กับผู้คนกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมต่างแดนที่พวกเขาเข้าไปอาศัยอยู่ในระหว่างที่ก าลังหายรายได้เท่านั้นหากแต่ยังมี
วิถีชีวิตที่แตกต่างจากวิถีชีวิตเดิมของตน เรียนรู้ภาษา ธรรมเนียมปฏิบัติ การด าเนินชีวิต หรือแม้แต่ความรัก
และอยู่กินกับคนในสังคมนั้นด้วย ซึ่งนิติได้น าแนวคิดดังกล่าวมาใช้มองคนงานไทยในสิงคโปร์ในบริบทของ
แรงงานโลกราษฎรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้นิติยังเสนอว่าการพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล
โลกราษฎรจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญกับสังคมท้องถิ่น หรือชีวิตถิ่น ที่คนเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์และ
อิทธิพลต่อความเป็นโลกราษฎร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ท าให้โลกราษฎรนิยมมิได้มีลักษณะเป็นสากล (Universal) ที่มี
ภูมิหลังของยุโรปแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่มีความหลากหลายที่คลุกเคล้ากับเงื่อนไขหรือสภาวะแวดล้อมของ
แต่ละท้องถิ่นกลายเป็นลักษณะพิเศษของตน 
 จากการทบทวนงานศึกษาท่ีผ่านมาอาจสรุปได้ว่าการเป็นบุคคลโลกราษฎรตามการอธิบายของแนวคิด
นี้คือการมีลักษณะของการเปิดใจกว้างและมีความอดกลั้นต่อความแตกต่างและหลากหลายของโลกในยุคโลกา
ภิวัตน์ที่การข้ามพรมแดนหรือการย้ายถิ่นข้ามชาติเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างง่ายดายและนับวันยิ่งมีมากขึ้นจาก
เทคโนโลยีที่ทันสมัยของโลกยุคปัจจุบัน ลักษณะดังกล่าวนับว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการใช้ชีวิตในยุคของ
ความลื่นไหล โดยเฉพาะกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่งานหลายชิ้นได้สะท้อนให้เราเห็นชัดว่ามีอัตลักษณ์บาง
ประการที่แสดงออกในลักษณะของความเป็นแรงงานโลกราษฎรนิยม ในส่วนต่อไปจะเป็นการอภิปราย
ปรากฏการณ์ของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในเขตเมืองขอนแก่นโดยอาศัยแนวคิดโลกราษฎรนิยม 
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แรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในเขตเมืองขอนแก่นกับการเป็นแรงงานโลกราษฎร 
 ในส่วนนี้จะเป็นการอภิปรายลักษณะบางประการซึ่งพบจากปรากฏการณ์สนามที่ผู้เขียนได้ลงพ้ืนที่
เบื้องต้น ท าให้มีโอกาสได้พบปะสนทนากับแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า รวมทั้งคนไทยในพื้นที่ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์
กับแรงงานข้ามชาติเหล่านี้อยู่เป็นประจ า โดยอาศัยการอธิบายอัตลักษณ์แบบบุคคลโลกราษฎรของ Skrbiš 
and Woodward (2013) เป็นมุมมองหลักในการอธิบายอัตลักษณ์แบบบุคคลโลกราษฎรของแรงงานข้ามชาติ
สัญชาติพม่าในเขตเมืองขอนแก่น 
 เมื่อกล่าวถึงแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในเขตเมืองขอนแก่นพบว่า แรงงานข้ามชาติเหล่านี้อพยพ
เข้ามาเพ่ือท างานในอุตสาหกรรมการผลิตแห่อวนเป็นหลัก ซึ่งผู้เขียนพบว่าในเขตเมืองขอนแก่นมีโรงงานแห่
อวนขนาดใหญ่สองแห่งด้วยกัน จากข้อมูลพบว่าจังหวัดขอนแก่นมีแรงงานข้ามชาติในระบบที่ได้รับอนุญาตให้
ท างานในจังหวัดมากถึง 6,372 คน แยกเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมาย 5,389 คน และแรงงานข้ามชาติที่ได้รับการ
ผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักร 983 คน ในจ านวนนี้มีแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่ามากที่สุดซึ่งมีจ านวนถึง 
3,146 คนจากจ านวนแรงงานข้ามชาติทั้งหมด  และคาดว่ายังมีที่ไม่ได้มาขึ้นทะเบียน ณ จุด One stop 
service หรือแรงงานข้ามชาติที่เข้าเมืองผิดกฎหมายอีกเป็นจ านวนมาก เช่น แรงงานข้ามชาติจากประเทศ
เวียดนาม จากงานศึกษาที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่ามีชุมชนแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าที่มีจ านวนมากกว่าหนึ่ง
พันคนในเขตเมืองของจังหวัดขอนแก่น นับได้ว่าเป็นชุมชนแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่าที่ใหญ่ที่สุดในภาค
อีสาน (วิลาสินี โสภาพล, 2559) นอกจากนี้ พื้นที่เมืองขอนแก่นนับว่าได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมาอย่าง
ต่อเนื่องท าให้มีความทันสมัยหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งเส้นทางการคมนาคมไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต์ 
ทางอากาศ และทางราง สร้างความเชื่อมโยงทั้งในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ดัง
จะเห็นได้จากข่าวการประชาสัมพันธ์ตามโทรทัศน์และสื่อทั่วๆ ไป และยังพบว่าได้มีการรวมตัวกันของกลุ่ม
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนภายในจังหวัด เพ่ือร่วมกันจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทขอนแก่น
พัฒนาเมือง (KKTT) ซึ่งมีหน้าที่ในการท ารถรางไฟฟ้าขนส่งมวลชน และการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณรอบรอบสถานี 
(Khonkaenthinktank.com, 2018) ที่ได้กล่าวมานี้ เป็นการชี้ให้เห็นถึงความทันสมัยของพ้ืนที่เมืองขอนแก่น
ในฐานะเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นเมืองหลักด้านอุตสาหกรรมของ
ประเทศอีกด้วย ด้วยเหตุนี้เองจึงท าให้เมืองขอนแก่นเป็นพื้นที่เป้าหมายในการอพยพเข้ามาท างานของแรงงาน
ข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศพม่า 
 การเคลื่อนย้าย: สินค้า ผู้คน และความเป็นอ่ืน 
  การเคลื่อนย้าย (Mobilities) เป็นสิ่งที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างโลกาภิวัตน์และแนวคิด
โลกราษฎรนิยม อันเป็นพลจากการขยายตัวของการขนส่งนานาชาติ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
คมนาคม การสื่อสาร สิ่งเหล่านี้ได้ช่วยอ านวยความสะดวกให้เกิดการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของผู้คน ซึ่งการ
เดินทางข้ามพรมแดนระหว่างประเทศนี้มีความเกี่ยวโยงกับ นิยมของผู้  “วัตถุบริโภค” น ามาสู่การบริโภคใน
กรอบของการเป็นบุคคลโลกราษฎร 
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  ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างจากการลงสนามของผู้เขียนพบว่าแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าได้มี
โอกาสคลุกคลีกับวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งนิยมรับประทาน “ปลาร้า” แรงงานเหล่านี้ได้ซึมซับเอาวัฒนธรรมการ
กินและใช้ปลาร้าเป็นเครื่องชูรสหลักเข้าไปและรู้สึกว่าถูกปาก จึงเริ่มน ามาประกอบอาหารภายในชุมชนที่ตั้งอยู่
ภายในโรงงาน นอกจากนี้ แรงงานเหล่านี้นิยมน าปลาร้าเป็นของฝากหรือน ากลับไปปรุงอาหารที่ประเทศพม่า 
ส าหรับปรากฏการณ์เช่นนี้แสดงให้เราเห็นว่าปลาร้าเป็นสิ่งแปลกใหม่ และมีความเป็นของพ้ืนถิ่นเพราะน าไป
จากจังหวัดขอนแก่นเป็นสินค้าที่ผลิตที่ภาคอีสาน นอกจากนี้ เมื่อปลาร้าอยู่ที่พม่าปลาร้าก็ได้กลายเป็นสินค้าที่
แปลกใหม่และเป็นของน าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งพม่าไม่มีหรือมีโอกาสได้ลิ้มลองไม่บ่อยนัก ส่งผลให้ปลาร้า
กลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่า และเป็นสินค้าต่างแดน (alien goods) ที่ถูกเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนไปยังประเทศ
พม่าซึ่งสิ่งนี้เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแบบโลกราษฎรนิยม 
  นอกจากสินค้าไทยจะไปปรากฏตัวอยู่ที่ประเทศพม่าแล้วผู้เขียนยังพบว่าการมีชุมชนแรงงาน
ข้ามชาติชาวพม่าขนาดใหญ่ในเขตเมืองขอนแก่นท าให้เกิดการน าสินค้าที่แรงงานข้ามชาติเหล่านี้นิยมจาก
ประเทศพม่าเข้ามาขายด้วย โดยถูกน าเข้ามาผ่านแม่ค้าคนไทย ซึ่งติดต่อซื้อมาจากผู้ค้าชาวพม่าอีกต่อหนึ่ง 
สินค้ามากมายที่เป็นสินค้าจากพม่าได้ถูกน าเข้ามาขายปะปนกันผู้ค้าท้องถิ่นภายในตลาดใกล้โรงงาน เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ ผู้เขียนพบต่อไปอีกว่าคนในท้องถิ่นละแวกโรงงานสามารถ
รับรู้ได้ว่ามีชุมชนขนาดใหญ่ของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า สังเกตจากการตั้งชื่อตลาดหน้าโรงงานแหอวน
แห่งหนึ่งว่า “ตลาดพม่า” อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีชื่อว่าตลาดพม่าแต่สินค้าส่วนใหญ่กลับเป็นสินค้าจาก
ท้องถิ่นไม่ใช่สินค้าจากประเทศพม่าแต่อย่างใด ผู้เขียนยังได้มีโอกาสลงพื้นที่ภายในชุมชนของแรงงานเหล่านี้ซึ่ง
ตั้งอยู่ด้านในของโรงงานแหอวนแห่งหนึ่งแถบชานเมืองพบว่าภายในชุมชนมีร้านค้าหรืออาจจะเรียกได้ว่า “ร้าน
สะดวกซ้ือชาวพม่า” ที่มีสินค้าจากประเทศพม่าซึ่งจ าเป็นต่อการด ารงชีพในวิถีชีวิตแบบพม่า เช่น ทะนาคา โลง
จี (ผ้านุ่งของผู้ชายชาวพม่า) หรือแม้กระทั้งซีดี เพลงพม่า เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกัน แม่ค้าชาวพม่าที่เป็น
เจ้าของร้านก็จ าเป็นที่จะต้องน าสินค้าของไทยมาขายด้วยเช่นกัน ท าให้ต้องมีการติดต่อผู้แทนจ าหน่ายสินค้าซึ่ง
เป็นคนในท้องถิ่นอยู่เป็นประจ า ซึ่งจะได้อภิปรายประเด็นนี้ในส่วนถัดไป  
 สมรรถภาพการเข้าถึงสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม: ภาษาอีสานในชีวิตแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า 
  การสนทนาข้ามภาษานับว่าเป็นทักษะส าคัญของการแสดงออกถึงความเป็นบุคคลโลกราษฎร
ของแรงงานข้ามชาติ ส าหรับพ้ืนที่เมืองขอนแก่นการสนทนาส่วนใหญ่ที่คนท้องถิ่นใช้จะเป็นภาษาอีสานที่มี
ความละม้ายคล้ายคลึงกันกับภาษาลาวมาก ดังนั้น การใช้ชีวิตประจ าวันของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า
เหล่านี้จึงจ าเป็นที่ต้องประสบพบเจอกับการสนทนาด้วยภาษาอีสานเป็นประจ า  
  ดังที่ผู้เขียนได้กล่าวเอาไว้ที่ส่วนก่อนหน้านี้ว่า แม่ค้าร้านขายปลีกในชุมชนพม่าจ าเป็นต้อง
ติดต่อกับผู้แทนจ าหน่ายสินค้าชาวไทย ซึ่งในส่วนนี้จะอภิปรายในประเด็นดังกล่าวซึ่งผู้เขียนเห็นว่ามี ความ
เชื่อมโยงและแสดงถึงการสลับภาษา (Cosmopolitan of code-switching) ซึ่ งแสดงถึงลักษณะข้าม
วัฒนธรรมของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าได้เป็นอย่างดี 
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  จากการลงสนามเบื้องต้นผู้เขียนพบว่าแม่ค้าร้านขายปลีกชาวพม่าสามารถสนทนาสลับภาษา
ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยและภาษาอีสานได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้เธอยังกล่าวอีกว่า เมื่อครั้งที่ท างานเป็นสาว
โรงงานที่กรุงเทพ ฯ เธอสามารถพูดภาษาเขมรที่เธอได้เรียนรู้จากเพ่ือนร่วมงานชาวกัมพูชาของเธอ ส าหรับ
สาเหตุที่เธอสามารถสนทนาสลับภาษาเช่นนี้ได้ เธอเล่าว่าเป็นเพราะประสบการณ์ของเธอที่มีโอกาสท างานเป็น
แม่บ้านตามหมู่บ้านในภาคอีสาน โดยเฉพาะที่อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เป็นสถานที่ที่ท าให้เธอสามารถ
พูดภาษาอีสานได้อย่างคล่องแคล่ว และชัดเจนเหมือนคนในท้องถิ่นจนไม่สามารถแยกออกได้ หากจะทราบว่า
เธอเป็นแรงงานข้ามชาติคงจะรู้ได้จากทะนาคาบนผิวหน้าของเธอ  
  นอกจากนี้เธอยังกล่าวอีกว่าการใช้ภาษาอีสานสนทนากับผู้แทนจ าหน่ายสินค้าชาวไทยซึ่งเป็น
คนอีสานสามารถสร้างความสัมพันธ์ได้เร็วกว่าการใช้ภาษาไทยเนื่องจากให้ความรู้สึกเหมือนคนบ้านเดียวกัน 
และแน่นแฟ้นเหมือนพี่น้อง นอกจากนี้ ผู้เขียนยังได้มีโอกาสนทนากับผู้แทนจ าหน่ายชาวไทยคนดังกล่าว ท าให้
ทราบว่าเขาเรียกแม่ค้าคนดังกล่าวว่า “แม”่ และเรียกลูกสาวของแม่ค้าว่า “อีหล่า” แสดงให้เห็นถึงความสนิท
สนมของทั้งคู่ได้เป็นอย่างดี นอกจากแม่ค้าชาวพม่าที่กล่าวถึงแล้ว ผู้วิจัยยังพบว่าแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า
ในอีกโรงงานก็ได้ใช้ภาษาอีสานและภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน เช่น การสนทนากับผู้ค้าชาวไทยในตลาดพม่า
หน้าโรงงาน และใช้ภาษาอีสานกับรถสองแถวเมื่อต้องการเดินทางไปตลาดสดภายในเมือง แต่อย่างไรก็ตาม 
ถึงแม้จะสนทนาภาษาอีสานแต่ลักษณะการแต่งกายยังแสดงออกถึงความเป็นชาวพม่าอยู่ เช่น การทาทะนาคา
ที่ใบหน้า และแต่งกายด้วยชุดประจ าชาติ   
 การเผชิญหน้าทางวัฒนธรรม: ความเป็นอ่ืนที่ไม่คุ้นเคย 
  การเผชิญหน้ากับคุณค่าของวัฒนธรรมแบบอ่ืน ๆ ( Inclusive valuing of other cultural 
forms) ที่มีใช่วัฒนธรรมตนเองนั้นจะต้องเปิดกว้างที่จะรับเอาวัฒนธรรม ยอมรับที่จะท าความคุ้นชินและ
พยายามคุ้นเคยกับผู้คน วัตถุสิ่งของและสถานที่ซึ่งอยู่นอกถิ่นฐานหรือชาติของตนเอง ซึ่งสัมพันธ์กับการ
เผชิญหน้าเชิงบุคคลโลกราษฎรที่สามารถน ามาอธิบายการติดต่อกันระหว่างปัจเจกกับผู้อ่ืน วัตถุ เหตุการณ์ 
หรือสถานที่ที่แตกต่างจากของตนเอง ดังนั้น การเผชิญหน้ากับความแตกต่างหลากหลายเหล่านี้ แล้ว ยังท าให้
แรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าต้องอาศัยความอดทนอดกลั้น และความเข้มแข็ง  
  การเผชิญหน้าดังกล่าวเกิดขึ้นอยู่ทุก ๆ วันในชีวิตประจ าวัน ซึ่งบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเป็น
เรื่องปกติ แต่ส าหรับ Skrbiš and Woodward เขาได้กล่าวว่าบางครั้งการท าความเข้าใจเรื่องบางเรื่องที่แสน
จะน่าเบื่อและธรรมดากลับเป็นเรื่องส าคัญในการท าความเข้าใจวิถีชีวิตของการเป็นบุคคลโลกราษฎร เช่น 
ดนตรี อาหาร ที่แรงงานข้ามชาติเหล่านี้พบเจออยู่เป็นประจ า  
  จากการลงพ้ืนที่ท าให้ผู้เขียนพบว่าแรงงานเหล่านี้ได้พบเจอกับความแตกต่างหลากหลายอยู่
ทุก ๆ วันจนบางครั้งได้กลายเป็นความเคยชิน ในที่นี้ขอยกตัวอย่างเรื่องอาหาร และการอยู่กินของคู่รักหญิง
ชาวพม่าและชายชาวอีสาน ส าหรับประเด็นเรื่องอาหาร ถึงแม้ว่าแรงงานเหล่านี้จะพยายามประกอบอาหารให้
มีความเป็นพม่า แต่ก็ต้องพบกับข้อจ ากัดหลายประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบ เครื่องปรุง หรือแม้กระทั้ง
อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร ปัจจัยเหล่านี้ท าให้ลักษณะบางประการของอาหารเปลี่ยนแปลงไป และ
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ประเด็นที่สองเรื่องของการใช้ชีวิตคู่แบบสามี ภรรยาของหนุ่ม รปภ. ชาวไทย และสาวโรงงานชาวพม่า ผู้เขียน
ได้มีโอกาสสนทนากับทั้งคู่ท าให้พบทราบชีวิตความเป็นอยู่บ้างพอสมควร ทั้งคู่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่บ้านพักที่ทาง
โรงงานจัดไว้ให้แรงงานข้ามชาติ โดยฝ่ายชายยินยอมย้ายเข้ามาอยู่กับภรรยาด้วยข้อจ ากัดของทางโรงงานที่ไม่
อนุญาตให้แรงงานข้ามชาติออกไปอาศัยนอกพ้ืนที่ที่จัดไว้ให้ ทั้งคู่ต้องอาศัยการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
อาหาร ภาษา วัฒนธรรม การใช้ชีวิตประจ าวัน และประเพณี แต่ทั้งคู่บอกว่าสามารถผ่านมาได้ด้วยดี นอกจาก
คู่นี้ ผู้เขียนทราบว่ายังมีคู่รักระหว่างคนในท้องถิ่นกับแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าอีกหลายคู่ 
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 แนวคิดเรื่องโลกราษฎรนิยมมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับความเป็นสมัยใหม่อันเกิดจาก
กระบวนการโลกาภิวัตน์ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับหลายเมืองทั่วโลกกระบวนการของโลกาภิวัตน์ทาง
เศรษฐกิจได้ท าให้เกิดกระบวนการท าให้วัฒนธรรมกลายเป็นสินค้า (commodification of cultures) เกิดการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน และทรัพยากร  รวมไปถึงการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ท าให้เกิดกระบวนการผลิตและ
บริโภคในกรอบของการเป็น Cosmopolitan จังหวัดขอนแก่นเป็นอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับผลพวงจากกระแสโลกา
ภิวัตน์อันจะเห็นได้จากนโยบายการพัฒนาที่ส่งผลมาจากส่วนกลางนับตั้งแต่ทศวรรษที่ 2500 เป็นต้นมาจนถึง
ปัจจุบัน ปัจจัยเหล่านี้ได้ท าให้จังหวัดขอนแก่นได้ก้าวเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่ เป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้า 
และได้รับการส่งเสริมอุตสาหกรรมส่งผลให้เกิดการอพยพเข้ามาของแรงงานข้ามชาติ หรือแม้กระทั้ง
แรงงานคนไทยจากพ้ืนที่อ่ืนเพ่ือแสวงหาโอกาสในรายได้ที่สูงขึ้น หนึ่งในนั้นพบว่าในบรรดาแรงงานข้ามชาติมี
แรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าซึ่งมีจ านวนมากท่ีสุด ท าให้มีชุมชนแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าตั้งอยู่ในชุมชนคน
ไทยท่ามกลางความเป็นเมืองและความเป็นสมัยใหม่ การมีชุมชนดังกล่าวส่งผลให้แรงงานชาติเหล่านี้มี
ปฏิสัมพันธ์กับคนท้องถิ่น และท าให้วิถีชิวิตแตกต่างไปจากเดิม จนน าไปสู่การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และ
ความสัมพันธ์เชิงชู้สาว อาจกล่าวได้ว่าความเป็นสมัยใหม่ และความทันสมัยจากสภาวะโลกาภิวัตน์ท าให้
แรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าได้พัฒนาอัตลักษณ์ของตนเองไปสู่การเป็นแรงงานข้ามชาติแบบโลกราษฎรนิยม 
ซึ่งแตกต่างจากอดีต โดยแรงงานเหล่านี้ได้ฉวยใช้ความทันสมัยและอัตลักษณ์แบบบุคคลโลกราษฎรในการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่หลากหลาย  
 ส าหรับประเด็นการวิจัยที่น่าสนใจผู้เขียนเสนอว่าควรให้ความส าคัญกับการใช้ชีวิตประจ าวันของ
แรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าทั้งชีวิตในชุมชนเมือง ชีวิตที่ตลาดและปฏิสัมพันธ์กับร้านค้า นอกจากนี้การมอง
ผ่านรูปแบบการพักผ่อนหย่อนใจในเวลาว่าง  รวมไปถึงการเสพสื่อเพ่ือความบันเทิงก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ
อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเสนอว่าประเด็นส าคัญที่จะมองข้ามไม่ได้คือ การปรากฏตัวของแรงงานข้ามชาติที่ผันตัว
ไปเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยการเชื่อมโยงกับเรื่องการสร้างเครือข่ายระหว่างแรงงานข้ามชาติ
สัญชาติพม่ากับคนในพ้ืนที่โดยเน้นไปที่การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ และการ
เข้าถึงแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่สร้างการเชื่อมโยงแบบออนไลน์ได้ราษฎรในการสร้างเครือข่ายแบบโลกราษฎร
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นิยม ที่สร้างผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือในการติดต่อไม่เพียงแค่ภายในกลุ่ม
แรงงานข้ามชาติด้วยกันเท่านั้นยังรวมไปถึงคนไทยในพ้ืนที่ด้วย 
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ผู้ชายกับแต่งงานข้ามวัฒนธรรม: การปรับตัวหลังแต่งงาน และการเลื่อนชั้นทางสังคม 
Men Cross-cultural marriages: Adjustment and Social Mobility  

in Cross-cultural Marriages 
 

เฉลิมเกียรติ ตะดวงดี1 
 

บทคัดย่อ 

 บทความนี้น าเสนอการศึกษางานแต่งงานข้ามวัฒนธรรมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมโดยงานศึกษาเรื่องการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมนั้นผู้ศึกษาต้องการเติมเต็มช่องว่าง
ของการศึกษาปรากฏการณ์การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมในสังคมไทยที่มุ่งเน้นศึกษาการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม
ของผู้หญิงไทยเป็นหลัก มองปรากฏการณ์แต่งงานของผู้หญิงไทยที่ไปแต่งงานกับชาวต่างชาติเป็นหลัก และ
ประเด็นการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมในมิติของการเลื่อนชั้นทางสังคม (Cross-cultural marriages and social 
mobility) โดยงานศึกษาส่วนใหญ่น าเสนอมุมมองด้านสถานะและภูมิศาสตร์ทางสังคม การแต่งงานที่ผู้หญิงถูก
มองว่าเป็นผู้ที่อพยพมาจากประเทศที่มีความเจริญน้อยกว่าสามี และอธิบายปรากฏการณ์ของการแต่งงานข้าม
วัฒนธรรมของผู้หญิงในปัจจุบันในแง่ที่ว่าการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมก่อให้เกิดการเลื่อนชั้นทางสังคมที่สูงขึ้น 
(Upward mobility) หรือผู้หญิ งอาจต้องเผชิญการเลื่อนชั้นทางสังคมที่ล าบากกว่าเดิม (Downward 
mobility) นั้น 

ในขณะเดียวกันนั้นยังมีผู้ชายบางกลุ่มที่มีการแต่งงานกับชาวต่างชาติ บริบทของการแต่งงาน
ข้ามวัฒนธรรมของผู้ชายที่ไปแต่งงานกับหญิงต่างชาติยังไม่ค่อยมีงานให้ความสนใจศึกษาดังนั้นจึงต้ องการ
น าเสนอการศึกษาเรื่องแต่งงานข้ามวัฒนธรรมในบริบทผู้ชายไทยที่สะท้อนออกมาในเรื่องแรงจูงใจของการ
แต่งงาน ความปรารถนา (Fantasy) จินตนาการข้ามชาติ (transnational imaginary) การปรับตัวหลังการ
แต่งงาน เงื่อนไขใดที่สนับสนุน (Encourage) หรือจ ากัด (Hinder) ในการใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกัน และต้องการ
น าเสนอมุมมองผู้ชายที่มีต่อการปรับตัวความสัมพันธ์กับการใช้ชีวิตคู่ หรือต้องเผชิญกับความยากล าบากในการ
ปรับตัวในการด าเนินชีวิตและการหางานท า หรือมีมุมมองการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมในมิติของการเลื่อนชั้น
ทางสังคม (Cross-cultural marriages and social mobility) แบบใดบ้างท่ีท าให้เขาเหล่านั้นต้องเผชิญ 

 
ค าส าคัญ : การแต่งงาน, ผู้ชาย, การแต่งงานข้ามวัฒนธรรม, การปรับตัวหลังแต่งงาน, การเลื่อนชั้นทางสังคม  
 
  

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการวจิัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
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Abstract 

 This the article presents cross-cultural marriages studying which related to cross-
cultural marriage. In the study of cross-cultural marriage, the study sought to fill the gaps in 
the study of cross-cultural marriage in Thai society, focusing on cross-cultural marriage 
among Thai women and looking at the phenomenon of most Thai women who get married 
to foreigners. Moreover, I've focus on the issue of cross-cultural marriages and social 
mobility. Most studies provide an aspect of social status and social geography which the 
marriage of women is seen as migrants from less developed countries than husbands. 
Furthermore, the research will describe to the phenomenon of woman cross-cultural 
marriage in the present context that the cross-cultural marriage promotes to upward 
mobility or the women may confront with downward mobility. 

At the same time, there are some men who are married to foreigners. The context of 
cross-cultural marriage of men who get married with foreign women is not yet actively 
exploring. For this reason, I would like to present the study of cross-cultural marriage in the 
context of Thai men which reflected in the motives of marriage, fantasy, transnational 
imaginary, adaptation after marriage, the encourage finding a job or cross-cultural marriages 
and social mobility. What are they facing? 
 
Key words: Marriages, Men, Cross-cultural marriages, Adjustment Marriages, Social Mobility in 
Cross-cultural Marriages 
 
 
1. บทน า 

เมื่อพิจารณาถึงปรากฏการณ์การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมในสังคมไทยในช่วงสามทศวรรษที่
ผ่านมางานวิจัยส่วนใหญ่มักศึกษาผู้หญิงไทยที่แต่งงานข้ามวัฒนธรรมกับชายชาวตะวันตกเป็นหลัก (เช่น งาน
ศึกษาของเกษมสันต์, 2550; ดารารัตน์, 2549; สุภาภรณ์, 2548; พัชรินทร์, 2549; รัตนา, 2548)  งานศึกษา
บางส่วนยังได้รับอิทธิพลจากทฤษฏีเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มักอธิบายว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ความยากจน และ
โอกาสการย้ายถิ่นเป็นแรงผลักดันให้ผู้หญิงไทยแต่งงานข้ามวัฒนธรรม นอกจากนี้งานศึกษาส่วนใหญ่ยังเน้น
น าเสนอ “ภาพ” และประสบการณ์การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของผู้หญิงไทยที่มาจากชนบท มีการศึกษา
ค่อนข้างน้อย มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากล าบาก พวกเธอจึงอาศัยการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม เพ่ือสร้างโอกาสใน
การย้ายถิ่นไปอยู่อาศัยและท างานในประเทศของสามีของพวกเธอ ซึ่งส่วนมากมักเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
โอกาสเหล่านี้น ามาซึ่งฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้นของพวกเธอและครอบครัวของพวกเธอในประเทศ
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ไทย (เช่น งานศึกษาของ ศิริรัตน์, 2548; สมประสงค์, 2553; บัวพันธ์, 2548; ศุภวัฒนาการ, 2549; ชัยพล, 
2542; มยุรา, 2556; เย็นจิตร, 2552)  ในแง่นี้การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมจึงถูกมองในฐานะที่เป็นเครื่องมือใน
การเลื่อนชนชั้นทางสังคม (Social Mobility) ของผู้หญิง  ส าหรับงานศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาต้องการเติมเต็ม
ช่องว่างของการศึกษาปรากฏการณ์การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมในสังคมไทยที่มักมุ่งเน้นศึกษาการแต่งงานข้าม
วัฒนธรรมของผู้หญิงไทยเป็นหลัก ท าให้ยังไม่ค่อยมีงานให้ความสนใจกับการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของผู้
ชายไทยเท่าไหร่นัก 

ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม (โดยเฉพาะจากประเทศที่ก าลังพัฒนา
ไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว) ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือที่ท าให้ผู้หญิงจากประเทศก าลังพัฒนาได้เลื่อนชั้นทางสังคม 
กล่าวคือ พวกเธอได้มีโอกาสย้ายถิ่นไปอยู่ในประเทศที่มีสภาพทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า ประเทศที่ผู้คนทั่วไปมอง
ว่าเป็นประเทศที่เจริญแล้ว และอาจน าไปสู่โอกาสในการหางานท า ส่งเงินกลับบ้าน ซึ่งท าให้ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกครอบครัวที่อยู่ในประเทศปลายทางดีขึ้น  Nicole Constable (2005:10) 
ชี้ให้เห็นว่าค าอธิบายดังกล่าวได้รับอิทธิพลจากมโนทัศน์ดั้งเดิมในทางมนุษยวิทยาที่เรียกว่า “Hypergamy” 
คือการแต่งงานสร้างโอกาสให้ผู้หญิงได้เลื่อนชั้นทางสังคมที่สูงขึ้น เนื่องจากในหลายๆ สังคมมักมีค่านิยมที่
ผู้หญิงมักจะแต่งงานกับผู้ชายที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ อาชีพ และระดับการศึกษาที่เท่าเทียมหรือสูงกว่าฝ่าย
หญิง ส าหรับการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมนั้นอาจพิจารณาว่าเป็น “Global Hypergamy” (Constable 
2005:10) ในแง่ที่ว่า เป็นการแต่งงานที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงและผู้ชายที่มาจากประเทศที่แตกต่างกัน ซึ่งถ้ามอง
ในมิติของการเลื่อนชั้นทางสังคม อาจก่อให้เกิดการเลื่อนชั้นต่อผู้หญิงและผู้ชายทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคมและ
ภูมิศาสตร์ 

บทความนี้จึงเป็นมุมมองหนึ่งที่สนใจศึกษาและน าเสนอ ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ บริบท
ของการย้ายถิ่น การย้ายถิ่นเพ่ือการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม การปรับตัวหลังจากการแต่งงานและแนวคิดเรื่อง
การเลื่อนชั้นทางสังคม โดยขอบเขตบทความนี้คือ เพ่ือรวบรวมข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับการย้ายถิ่นและการ
แต่งงานข้ามวัฒนธรรม ทั้งแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษา เช่น หนังสือ บทความทาง
วิชาการ เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความสื่ออิเลคทรอนิคส์โดยบทความ
ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ วิทยานิพนธ์ เรื่อง การแต่งงานข้ามวัฒนธรรม: มูลเหตุการณ์ตัดสินใจและการปรับตัว
หลังแต่งงานของผู้ชายไทยที่แต่งงานกับหญิงเวียดนาม เพ่ือศึกษาประสบการณ์ชีวิต ปัจจัยหรือเงื่อนไขใดที่
สนับสนุน (encourage) หรือจ ากัด (hinder) การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของชายไทยที่แต่งงานกับหญิง
เวียดนาม รวมทั้งประสบการณ์และมุมมองต่อการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ต่อการเลื่อนชั้นทาง
สังคม (social mobility) และเพ่ือศึกษาชายไทยที่แต่งงานกับหญิงเวียดนาม ในเรื่องการปรับตัวในการด าเนิน
ชีวิตหลังจากการแต่งงาน การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีวิทยา การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยมีการ
แบ่งขอบเขต พื้นที่ในการศึกษาเครือข่ายของครอบครัวชายไทยที่แต่งงานกับหญิงเวียดนาม จ านวน 200 กลุ่ม
ตัวอย่าง ที่อาศัยในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ จันทบุรี ระยอง ชลบุรี เป็นต้น  
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2. แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษางานการย้ายถิ่น เพศภาวะ และการปรับตัวหลังแต่งงาน  
อาจกล่าวได้ว่า แนวคิดทฤษฏีการย้ายถิ่นเป็นแนวคิดแรก ๆ ที่นักวิชาการได้น ามาศึกษางาน

ข้ามพรมแดน  งานทฤษฎีการย้ายถิ่น (migration theory) ได้มีการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุการย้ายถิ่นออกเป็น 
3 ระดับ คือ ระดับจุลภาค (micro-level) ระดับมหาภาค (macro-level) และระดับกลาง (meso-level) ใน
แต่ละระดับของการย้ายถิ่นมีรายละเอียด ดังนี้ เริ่มต้นจากการวิเคราะห์การย้ายถิ่นในระดับจุลภาค (micro-
level) ให้ความส าคัญกับแรงจูงในของแต่ละบุคคลเป็นอย่างไร ในการแสวงหาความปลอดภัยที่ดีและปรารถนา
ที่จะท าให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นผ่านการย้ายถิ่น ส่วนการวิเคราะห์การย้ายถิ่นในระดับมหาภาค (macro-level) 
เน้นวิเคราะห์และให้ความส าคัญประเด็นเรื่องโครงสร้าง การเติบโตของประชากร ความพร้อมด้านที่ดิน ที่อยู่
อาศัย ระบบนิเวศ การเมือง ระบบเศรษฐกิจ และปัจจัยด้านวัฒนธรรม ความต้องการในการด าเนินชีวิต ที่ท า
ให้เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการอพยพย้ายถิ่น ส่วนการวิเคราะห์การย้ายถิ่นในระดับกลาง (meso-level) นั้นจะ
มุ่งเน้นและวิเคราะห์ เรื่องรูปแบบเรื่องราวของความสัมพันธ์ เครือข่ายความสัมพันธ์ ของผู้ย้ายถิ่นเป็นหลัก  
(Lu, M.C.-W., 2008) 

Lu. (2008) ได้อธิบายการศึกษางานเรื่องการย้ายถิ่น โดยการวิเคราะห์บริบทของผู้ย้ายถิ่น
ออกเป็น 3 ยุค โดย ในยุคแรก การย้ายถิ่นนั้นเกิดขึ้นจากปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูด (push and pull 
model) ที่ ถูกวิเคราะห์ว่า มนุษย์ตัดสินใจย้ายถิ่นด้วยเหตุผล ทางเศรษฐกิจ การเมือง ประชากร ผลัดดันให้
เกิดการย้ายถิ่นเศรษฐกิจ ปัจจัยดึงดูดที่ส าคัญ ท าให้เกิดการย้ายถิ่นในปัจจัยนี้คือ ได้แก่ ค่าจ้างที่สูงขึ้นและ
โอกาสการได้งานท างาน และถูกมองว่าเป็นย้ายถิ่นไปยังไปประเทศปลายทางฝ่ายเดียวเท่านั้น ในยุคที่สอง 
การศึกษาการย้ายถิ่นใน ค.ศ. 1970 ได้รับอิทธิพลมาจาก ทฤษฎีระบบโลก (World System Theory)2 ที่เป็น
ผลมาจากการที่มีโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ ในระดับโลก ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่พ่ึงพากันของกลุ่ม
ประเทศที่มีความสัมพันธ์ผ่านประเทศอาณานิคม หรือประเทศการพ่ึงพากันในระบบเศรษฐกิจ ท าให้เกิดวงจร
ของการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของ และมีความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นการย้ายถิ่นแค่ครั้งเดียว แต่เป็นการย้ายถิ่นที่มีการ
พ่ึงพากันทั้งประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง โดยบริบทของผู้ย้ายถิ่น ทั้งสองยุคนี้ มุ่งเน้นเน้นการอธิบาย
การย้ายถิ่นในระดับมหาภาค ที่มองในประเด็นการเคลื่อนย้ายแรงงานเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเมือง
และวัฒนธรรม เท่านั้น โดยทั้งสองบริบทนี้ไม่สามารถที่จะอธิบายได้ว่า ท าไมผู้คนเหล่านั้นย้ายถิ่น มีเหตุผล
อะไร ท าให้เกิดความสนใจในการศึกษาบริบทของการอพยพ ในยุคที่สาม เกิดขึ้นโดยที่การศึกษาในยุคนี้ ได้
พัฒนามาจากการย้ายถิ่นในระดับกลาง (meso-level)  ที่มุ่งเน้นศึกษา เรื่องรูปแบบเรื่องราวของความสัมพันธ์ 

                                                           
2  ไพรัช ล ายอง, 2545 น.10 ทฤษฎีระบบโลก (World System Theory) ได้อธิบายถึงการย้ายถิ่นระหว่างประเทศท่ีเป็นผล
พวงจากระบบต่าง ๆ ของโลก ซึ่งได้แก่ ระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ซึ่งก่อตัวและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา กระแสโลกาภิวัตน์ท าให้กระแสทุนเปลี่ยนแปลงท้ังในเชิงประมาณและทิศทางของการลงทนุ กระแสของการลงทุน
จากต่างประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ความต้องการแรงงานในต่างประเทศเปลี่ยนแปลงไป
และส่งผลต่อการย้ายถิ่นท้ังภายในและระหว่างประเทศด้วย 
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ผ่านเครือข่ายความสัมพันธ์ของผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ รูปแบบการธ ารงค์ความสัมพันธ์ผ่านเงินทุน เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมของผู้ย้ายถิ่นเป็นหลัก เพ่ือที่จะให้เข้าใจเรื่องราวของผู้ย้ายถิ่นว่าท าไมเขาเป็นเช่นนั้น  

ในส่วนการศึกษาเรื่องผู้หญิงกับเพศภาวะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการของประเด็นการศึกษาของ
ยุคแรกของ การย้ายถิ่น  คือปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูด โดยมองว่าการแต่งงานย้ายถิ่น ส าหรับผู้หญิงที่
แต่งงานไปอยู่กับสามีและครอบครัวสามี ผู้หญิงไม่มีบทบาทโดยสิ้นเชิงในการตัดสินใจในเรื่องการย้ายถิ่นของ
ครอบครัว (Tseng, 2006., อ้างใน Lu, M.C.-W., 2008p.76) ด้วยเหตุผลว่า ผู้หญิงไม่ถูกมองว่าเป็นผู้ที่
ก่อให้เกิดมูลค่าหรือบทบาททางเศรษฐกิจ ท าให้กลุ่มนักวิชาการในยุคนี้สนใจศึกษาแรงงานผู้หญิงย้ายถิ่นที่เข้า
ไปท างานในภาคอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ และอุสาหกรรมสิ่งทอตัดเย็บเสื้อผ้า ว่าเขาเหล่านั้นมีบทบาท
ในทางเศรษฐกิจอย่างไร 

ต่อมาใน ค.ศ. 1990 การแต่งงานการย้ายถิ่นของผู้หญิงถูกมองเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อน โดย
การแต่งงานของผู้หญิ งข้ามชาติในยุคนี้ถูกมองว่าเป็น การแต่งงานเชิงการค้าเพ่ื อการข้ามพรมแดน 
(commercial marriage migration) ด้วยเหตุผลจากนโยบายทางด้านการเมืองของทวีปยุโรป อเมริกา และ
ญี่ปุ่นที่กีดกันผู้อพยพย้ายถิ่นเข้าเมือง ท าให้เกิดช่องทางรูปแบบใหม่ ของการเข้าเมืองผ่านการแต่งงานข้ามชาติ 
โดยกลุ่มนักวิชาการในยุคนั้น ได้ให้ภาพของการเกิดปรากฏการณ์ การเลือกผู้หญิงแต่งงานผ่านการดูตัวผ่าน
รูปภาพ หากมีความพึงพอใจ ก็จะมีการติดต่อพบกัน (Mail-Order Brides (MOB)) เกิดการจัดท่องเที่ยวทาง
เพศ (sex tourism) และการค้าบริการทางเพศ  (sex trafficking) (Barry, 1995.อ้างใน Lu, M.C.-W., 
2008p.76) ที่เชื่อมโยงกับแรงงานผู้หญิงข้ามชาติ เพ่ือให้ได้เข้าไปท างานในประเทศนั้น ๆ โดยกลุ่มนักวิชาการ
ในยุคดังนี้ ได้วิเคราะห์ว่า ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ การเมือง การไหลบ่าของทุน เป็นสาเหตุหลักของการเกิดการ
แต่งงานเชิงการค้า โดยได้รับอิทธิพลโดยตรงจากทฤษฎีระบบโลก และทฤษฎีโลกาภิวัฒน์ (Globalization 
Theory) ที่วิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวในระดับมหภาค ระบุว่า การแต่งงานเชิงการค้านี้ เป็นผลิตผลของ
โลกาภิวัฒน์ ที่มีช่องว่างของการพัฒนาประเทศ ท าให้เกิดการแบ่งชนชั้นทางสังคม ออกเป็นกลุ่มเป็นประเทศ
ต่าง ๆ เป็นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว กลุ่มประเทศก าลังพัฒนา และกลุ่มประเทศด้อยพัฒนา สร้างความไม่เท่า
เทียมกันทางด้านทางเพศและสังคมทั่วโลก จึงส่งผลให้เกิดการค้าผู้หญิงและบังคับให้หญิงเหล่านั้นแต่งงานผ่าน
การค้าเพ่ือการข้ามพรมแดนเกิดข้ึน โดยไม่ค านึงถึงศีลธรรม 

ทั้งนี้ทฤษฎีการย้ายถิ่นในยุคดังกล่าว ยังถูกวิเคราะห์ว่าเป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ ท าให้
เกิดแรงจูงใจอย่างส าคัญ ส าหรับการแสวงหาและความต้องการในการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม โดยกลุ่ม
นั ก วิ ช าการในยุ ค  ค .ศ . 2000  เช่ น  Lee, C.K., Lee, Anru,  Parrenas, Pun, Jacka and Gaetano, 
Gilmartin and Tan (อ้างใน Lu, M.C.-W., 2008p.77) ได้ท าการศึกษาผู้หญิงที่เป็นแรงงานข้ามชาติ  เขา
เหล่านั้นไม่ได้มองผลประโยชน์จากการย้ายถิ่นแค่เรื่องเศรษฐกิจ ส าหรับการท าให้ตนเองมีชีวิตที่ดีขึ้นเท่านั้น 
หากเต่เขาเหล่านั้น ยังมีความรับผิดชอบ การดูแลครอบครัว การแสดงออกถึงความกตัญญูต่อ พ่อ แม่ สามี 
และลูกในครอบครัวเขาเหล่านั้นด้วย ดังนั้นวิเคราะห์การศึกษาในยุคนี้ว่าเป็นการศึกษาเรื่องการแต่งงานข้าม
ชาติ ที่มีแรงจูงใจทางด้านเศรษฐกิจและการแสวงหาและน าพาครอบครัวของเขาเหล่านั้นหลีกหนีความยากจน
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และแสวงหาชีวิตที่ดี เป็นผลจากการพัฒนาในยุคโลกกาภิวัฒน์ ท าให้การแต่งงานข้ามชาติในยุคนี้ยังถูกมองว่า
เป็นปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูด ที่มุ่งเน้นเติมเต็มระบบเศรษฐกิจในระดับมหภาค 

โดยแรงจูงใจต่อการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมนั้น ถูกมองเหมารวมจากการย้ายถิ่นในระดับมห
ภาค จากการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างหรือผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ (Economic) เป็นหลัก โดยมองว่า
ประเทศตะวันตกที่เจริญแล้ว เป็นพ้ืนที่ปรารถนาของหญิงสาวจากประเทศโลกตะวันออกที่ด้อยพัฒนากว่า 
ต้องการแสวงหาหนทางในการได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพที่มีรายได้สูงกว่า ในประเทศของตนเอง นั้น
เป็นปัจจัยผลักดันให้เขาเหล่านั้นต้องการย้ายถิ่น แต่ในขณะเดียวกันการย้ายถิ่นในประเทศดังกล่าวนั้น ก็ไม่ใช่
เรื่องง่ายเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงและมีข้อกฎหมายที่เข้มงวด การแต่งงานกับชายในประเทศที่พัฒนา
แล้ว จึงจะเป็นโอกาสท าให้ผู้หญิงจากประเทศโลกที่สาม สามารถย้ายถิ่น อยู่อาศัย และท างานในประเทศที่
พัฒนาแล้วได้ (ปณิธี, 2554) แรงจูงใจด้านการเมือง (Political) ด้วยที่โครงสร้างทางการเมืองของกลุ่มประเทศ
ที่มีความสัมพันธ์ผ่านประเทศอาณานิคม หรือประเทศการพ่ึงพากันในระบบเศรษฐกิจ ท าให้เกิดวงจรของการ
เคลื่อนย้ายถิ่น ที่มีการพ่ึงพากันทั้งประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง และเป็นปัจจัยหนึ่ งที่ท าให้เกิดการ
แต่งงานข้ามวัฒนธรรมเช่น งานของ Lu. (2008) ได้น าเสนอการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของ คนเอเชียที่เป็น
ประเทศอาญานิคมของชาวยุโรป เช่น ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง เป็นต้น ในส่วนงานศึกษาวิจัยในประเทศไทยนั้น 
ประภัสสร ธูปมงคล (2546) ได้ศึกษาเรื่องการปรับตัวในชีวิตสมรสของสตรีในเขตชนบท อ าเภอพรหมพิราม 
จังหวัดพิษณุโลก พบว่า สตรีส่วนใหญ่มีระดับการปรับตัวในชีวิตสมรส อยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการปรับตัวในชีวิตสมรส คือ ปัจจัยก่อนสมรสได้แก่ ความพร้อมด้านการเงิน ปัจจัยขณะสมรส
ได้แก่ ระดับการศึกษา รายได้ครอบครัว และปัจจัยการสนับสนุนทางสังคม ส่วนความคล้ายคลึงกันของอายุ
แรกสมรส ระยะเวลาคุ้นเคยก่อนสมรส ความคล้ายคลึงกันทางการศึกษา อายุของสตรี อาชีพ ลักษณะ
ครอบครัวมีผลต่อการปรับตัวในการใช้ชีวิตคู่สอดคล้องกับงานศึกษาของ เลิศลักษณ์ จิระพันธ์ (2544) ได้ศึกษา
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังของครอบครัวหน้าที่ของครอบครัวและความพึงพอใจในชีวิตสมรสของสตรี 
พบว่า การท าหน้าที่ของครอบครัว บางส่วนของภูมิหลังของครอบครัวซึ่งได้แก่สถานภาพสมรส และระยะเวลา
ใกล้ชิดกันก่อนสมรส รวมทั้งความพึงพอใจในชีวิตสมรสของสตรีที่สอดคล้องกัน การท าหน้าที่ของครอบครัว 
และระยะเวลาใกล้ชิดกันก่อนสมรส มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิตสมรสของสตรีได้ 

อีกทั้งในการแต่งงานนั้นคู่สมรสยังต้องค านึงถึงบทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของ
ผู้หญิงที่มีต่อครอบครัว โดยปรารถนา ศิริศรัทธาธรรม (2543) ได้ศึกษาความคาดหวังของผู้ชายต่อการ
เปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้หญิงในครอบครัวในสังคมสมัยใหม่  ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ชายโสด
ในสังคมสมัยใหม่ยังคงคาดหวังให้ผู้หญิงมีบทบาทในครอบครัวตามแบบเดิมถ้าครอบครัวมีรายได้เพียงพอ 
ผู้ชายยังคาดหวังต่อไปว่าการเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้หญิงไปจากเดิมจะส่งผลกระทบต่อครอบครัวเชิงลบ 
นอกจากนี้ผู้ชายจะคาดหวังให้ผู้หญิงมีบทบาทนอกครอบครัวน้อยลง 

นอกจากนี้แล้วการแต่งงานนั้นคู่สมรส ยังมีความความคาดหวังต่อคุณภาพชีวิตสมรส ดังเช่น
งานศึกษาของ มิสรา อภัยภักดิ์ (2549) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความมั่นคงในชีวิตสมรสที่มี
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ระยะเวลาสมรสไม่น้อยกว่า 20 ปี ในกรุงเทพมหานคร แสดงให้เห็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความมั่นคงใน
ชีวิตสมรสอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ การยอมรับกันและกัน ความเป็นเพ่ือนคู่ชีวิต ลักษณะบุคลิกภาพ
แบบไม่มั่นคงทางอารมณ์-มั่นคงทางอารมณ์ อิทธิพลสังคมรอบตัว และการสนับสนุนจากบุคคล โดยปัจจัย
ดังกล่าวสามารถท านายความมั่นคงในชีวิตสมรสได้  

เป็นที่น่าสนใจว่า การศึกษาเรื่องการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมในหลายศตวรรษที่ผ่านมายังให้
ความสนใจและเชื่อมโยงการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมกับเรื่องเพศวิถี (sexuality) โดยผ่านปฏิบัติการที่เกี่ยวกับ
ความปรารถนาทางเพศ ความสุขทางเพศ รสนิยมทางเพศ คู่ความสัมพันธ์ทางเพศ รวมถึงพฤติกรรมทางเพศ 
(ปณิธี, 2554) โดยความพยายามที่จะน าเรื่องเพศภาวะมาอธิบายแรงจูงใจในการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมนั้น 
Constable (2005) ได้ท าการศึกษาการแต่งงานของผู้หญิงจีนและฟิลิปปินส์กับสามีชาวอเมริกันและชาว
เกาหลีใต้ โดยน าเสนอกระบวนการกระบวนการแนะน าตัวหรือการรู้จักกันผ่านแนะน าของเครือญาติ เว็บไซต์
หรือบริษัทจัดหาคู่  อินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะ ผู้หญิงเอเชีย ที่มีภาพของความอ่อนหวานและความน่าตื่นตาตื่นใจ
ทางเพศ รวมทั้งการตกเป็นเหยื่อของ การค้ามนุษย์ การด้อยโอกาสและต้องการการหลีกหนีความยากจน 
ตลอดจนต้องการให้คนในครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีสถานะทางสังคมที่ดีขึ้น (รัตนา ,2547., ปณิธี, 
2554.) ซึ่งเป็นภาพเหมารวมที่ท าให้ถูกน าเสนอ ในเรื่องเพศวิถี และมีผลต่อความคาดหวังของคู่สมรส และถูก
จับจ้องของการเป็นที่หมายปองของชายต่างวัฒนธรรม นั้นเอง  

งานวิจัยของรัตนา บุญยมัธยะ (2547) สะท้อนให้เห็นภาพชีวิตของหญิงไทยจากหมู่บ้านภาค
อีสานที่มีประสบการณ์การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมกับชายชาวตะวันตกและไปใช้ชีวิตต่างแดน ที่ผลการวิจัย
น าไปสู่ข้อค้นพบในด้านการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของสังคมชนบทอีสานว่า การมีปฏิสัมพันธ์กับวัฒนธรรมใน
ซีกโลกตะวันตกของผู้หญิงจากหมู่บ้านภาคอีสานผ่านการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม วัฒนธรรมชุมชนบางด้าน
กลับถูกเน้นย้ าให้เด่นชัด ยังไม่ได้สูญหายไปแต่ประการใด กลุ่มผู้หญิงยังคงรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนบ้านเกิด 
มีความรับผิดชอบ และผูกพันกับครอบครัวเดิมของตนเองเป็นอย่างมากแม้ว่าจะอพยพไปใช้ชีวิตต่างแดนเป็น
เวลานานก็ตามนอกจากนี้การไปใช้ชีวิตต่างแดนยังมีผลต่อการได้รับอิทธิพลความคิดและค่านิยมใหม่ ๆ ในเรื่อง
ความสัมพันธ์หญิงชายทางวัฒนธรรม หรือ เพศภาพ เพศวิถี และการแต่งงาน ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิด จินตนาการหรือเกิดพ้ืนที่ทางสังคมที่ผู้หญิงกลุ่มนี้มีอ านาจต่อรอง ตั้งค าถามหรือเกิดความคิดเชิง
วิพากษ์ต่อค่านิยมในเรื่องดังกล่าวของสังคมไทย 

สังเกตได้ว่างานศึกษาในยุคหลังนั้น ไม่ได้มองการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมแต่เพียงเรื่องมิติการ
ย้ายถิ่นผ่านโครงสร้างเชิงมหาภาค โดยเน้นมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง ประชากร เป็นแรงผลัดดันให้เกิดการ
ย้ายถิ่น หรือแม้แต่โครงสร้างทางการเมืองก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่พ่ึงพากันของกลุ่มประเทศที่มีความสัมพันธ์
ผ่านประเทศอาณานิคม หรือได้พัฒนามาจากการย้ายถิ่นในรูปแบบเรื่องราวของความสัมพันธ์ ผ่านเครือข่าย
ความสัมพันธ์ของผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ รูปแบบการธ ารงความสัมพันธ์ผ่านเงินทุน เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของผู้
ย้ายถิ่นเป็นหลัก เพ่ือที่จะให้เข้าใจเรื่องราวของผู้ย้ายถิ่น อย่างเดียวเท่านั้น แต่งานศึกษาการแต่งงานข้าม
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วัฒนธรรมนั้น มีการเชื่อมโยงแนวคิดเรื่องภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ หรือแม้แต่แรงจูงใจด้านต่าง ๆ ท า
ให้เห็นมิติที่หลากหลายก็ส่งผลต่อการย้ายถิ่นและการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมด้วย 

จากการศึกษาและทบทวนงานวรรณกรรมนั้น ท าให้ได้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างบริบท
ก่อนการแต่งงาน มูลเหตุจูงใจ การปรับตัวใช้ชีวิตคู่ของหญิงไทยที่ไปแต่งงานกับชาวต่างชาติ ที่มีภาษาและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เขาเหล่านั้นต้องเผชิญกับเรื่องอะไรบ้าง เพ่ือใช้ชีวิตการแต่งงานนั้น  ดังนั้นแล้ว ผู้
ศึกษาต้องการเติมเต็มช่องว่างของการศึกษาปรากฏการณ์การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมในสังคมไทยที่มักมุ่งเน้น
ศึกษาการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของผู้หญิงไทยเป็นหลัก และมองการแต่งงานของผู้หญิงไทยที่ไปแต่งงานกับ
ชาวต่างชาติเพ่ือต้องการให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่า และน าเสนอภาพของการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของ
ผู้ชาย ที่ไปแต่งงานกับหญิงต่างชาติ ที่ยังไม่ค่อยมีงานให้ความสนใจศึกษาการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมในมิติ
ผู้ชาย  ว่าเขาเหล่านั้นแรงจูงใจของการแต่งงาน ความปรารถนา (Fantasy) จินตนาการข้ามชาติ 3 
(transnational imaginary) การปรับตัวหลังการแต่งงาน เงื่อนไขใดที่สนับสนุน (Encourage) หรือจ ากัด 
(Hinder) ในการใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกัน   
 
3. การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมกับการเลื่อนชั้นทางสังคม (Cross-cultural marriages and social 
mobility) 

จากช่องว่างของการศึกษาการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมที่ยังคงมองเพียงประเด็น ปัจจัยใน
ระดับโครงสร้าง ดังนั้นท าให้เกิดกลุ่มนักวิชาการกลุ่มใหม่ที่มีความสนใจศึกษาการแต่งานข้ามวัฒนธรรม ใน
ประเด็นด้านภูมิศาสตร์  การย้ายถิ่น กล่าวคือ สนใจศึกษาประเด็นการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งทางสังคมก่อน
และหลังการย้ายถิ่นผ่านประวัติศาสตร์ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์ เครือข่ายทางสังคม โดยใช้
แนวคิด “gendered geographies of power” ที่ไม่เพียงจะวิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งทาง
สังคม แต่ยังสนใจศึกษา กระบวนการย้ายถิ่นผ่านแนวคิด “Hypergamy” การแต่งงานข้ามชนชั้นระหว่าง
ผู้หญิงกับผู้ชาย 

การแต่งงานข้ามชนชั้นระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย (Hypergamy) เป็นค าที่ใช้ในทางสังคม
ส าหรับการกระท าหรือการปฏิบัติของผู้หญิงที่แต่งงานกับผู้ชายที่มีของวรรณะที่สูงกว่าหรือสถานะทางสังคม
มากกว่าตัวเอง โดยได้รับอิทธิพลมาจาก ศตวรรษที่ 19 โดยรูปแบบของการแต่งงานข้ามชนชั้นระหว่างผู้หญิง
กับผู้ชาย ได้รับการพัฒนามาจากประวัติศาสตร์ในอินเดีย จักรพรรดิจีน สมัยกรีกโบราณ จักรวรรดิออตโตมัน 

                                                           
3 รัตนา บุญมัธยะ, 2547 น.7 จินตนาการข้ามชาติ (transnational imaginary) กล่าวคือ เป็นสิ่งที่ท าให้ตัวบุคคลมคีวาม

คึกคักมีชีวิตชีวาหรือสร้างความผิดหวังให้กับการด าเนินชีวิตประจ าวนัในพ้ืนท่ีทางสังคมต่าง ๆ ของบุคคล รวมทั้งก่อรูปใหม่

ให้กับโครงสร้างของอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องการผลิตทางสังคมการประชันในด้านการสร้างความหมายน าการขยายเพิ่มเติม 

การร่วมมือ การจินตนาการซ้ า หรอืแม้กระทั่งการต่อต้าน กระบวนการที่ด าเนินการไปอยา่งเป็นพลวัตภายใต้ความสัมพันธ์

เชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมท้องถิ่นกับสังคมโลก 
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ศักดินายุโรปและสหรัฐอเมริกา และชนเผ่าอารายัน ที่มีการไปรบกับเมืองต่าง ๆ แล้ว ผู้หญิงในเมืองนั้น ๆ ถูก
เกณฑ์ หรือถูกเฉลยศึก ท าให้เกิดการแต่งงานข้ามชนเผ่า ข้ามวรรณะกัน (Mohanadoss, T. 1995)  

โดยนักวิชาการเริ่มใช้ค านี้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 เป็นต้นมา เพ่ือศึกษาการแต่งงานข้ามชนชั้น
ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายในยุคนั้น ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม (โดยเฉพาะจาก
ประเทศท่ีก าลังพัฒนาไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว) ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือที่ท าให้ผู้หญิงจากประเทศก าลังพัฒนา
ได้เลื่อนชั้นทางสังคม กล่าวคือ พวกเธอได้มีโอกาสย้ายถิ่นไปอยู่ในประเทศที่มีสภาพทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า 
ประเทศที่ผู้คนทั่วไปมองว่าเป็นประเทศที่เจริญแล้ว และอาจน าไปสู่โอกาสในการหางานท า ส่งเงินกลับบ้าน 
ซึ่งท าให้ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกครอบครัวที่อยู่ในประเทศปลายทางดีขึ้น  (Nicole 
Constable, 2005:10) 

นอกจากนี้แนวคิดการแต่งงานข้ามชนชั้นระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย ถูกน ามาอธิบายโดยทั่วไป
ว่าในแง่ที่ว่า เป็นการแต่งงานที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงและผู้ชายที่มาจากประเทศที่แตกต่างกัน ซึ่งถ้ามองในมิติของ
การเลื่อนชั้นทางสังคม อาจก่อให้เกิดการเลื่อนชั้นต่อผู้หญิงทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคมและภูมิศาสตร์ ดังที่ 
William Lavely (1991) เรียกว่า “Spatial Hypergamy” เนื่องจากในการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมนั้น โดย
ส่วนใหญ่ฝ่ายหญิงจากประเทศโลกที่สาม มักจะแต่งงานกับฝ่ายชายที่มาจากประเทศที่พัฒนาแล้ว และย้ายไป
อาศัยอยู่ในประเทศของสามีภายหลังจากการแต่งงาน ไม่ได้เป็นเพียงการย้ายไปในมิติเชิงเศรษฐกิจอย่างเดียว
เท่านั้น หากแต่การที่ผู้หญิงจากประเทศโลกที่สาม โดยส่วนใหญ่นั้นมาจากประเทศในทวีปเอเชีย เช่น 
ฟิลิปปินส์ จีน เวียดนาม เป็นต้น ยังมีการเคลื่อนไหว ย้ายถิ่น ตามลักษณะเชื้อชาติ เพศ ระดับเศรษฐกิจ และ
ภูมิศาสตร์ทางสังคมอีกด้วย เช่น  การแต่งงานของ หญิงฟิลิปปินส์กับชายชาวเกาหลี  การแต่งงานของชาว
หญิงชาวม้งในประเทศพม่ากับชายชาวม้งในประเทศอเมริกา หรือการแต่งงานของหญิงชนบทของประเทศจีน
กับชายชาวฮ่องกงหรือไต้หวัน เป็นต้น ที่มีภาพของการมองประเทศของผู้ชายเหล่านั้นที่สถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่ดีกว่า จึงเป็นความปรารถนาในการที่ผู้หญิงเหล่านั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้หญิงและ
ครอบครัวได้เลื่อนชั้นทางสังคมสูงขึ้นผ่านการมองในมิติที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น  

โดยเห็นได้จากงานวิจัยในประเทศไทยที่ศึกษาการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของหญิงไทยที่ไป
แต่งงานกับชาวต่างชาติ พบว่า มีงานวิจัยหลายชิ้นที่น าผลการวิจัยมาน าเสนอในประเด็น การแต่งงานข้าม
วัฒนธรรมและการเลื่อนชั้นทางสังคม ที่มีภาพของการมองประเทศของผู้ชายเหล่านั้นที่สถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่ดีกว่า ในมิติของผู้หญิงไทยไปแต่งงานกับสาชีชาวต่างชาติ แล้วมีชีวิตในทางที่ดีขึ้น 
สอดคล้องกับงาน บัวพันธ์ พรหมพักพิง และคณะ (2549) ศึกษาการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของผู้หญิงใน
ชนบทอีสาน จากการวิจัย พบว่า เส้นทางการเข้าสู่การแต่งงานข้ามชาติมีหลายเส้นทาง ผู้หญิงที่เข้าสู่การ
แต่งงานแม้ว่าจะมีสหภาพในการด ารงชีวิต ที่ล าบาก แต่ก็ไม่ใช่กลุ่มคนที่จนที่สุดของชุมชน ภายหลังจากการ
เข้าสู่การแต่งงานได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรของครัวเรือนและการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคมและ
วัฒนธรรมอย่างเห็นได้ชัด สอดคล้องกับ ศิริรัตน์ แอดสกุล (2549) ศึกษาการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของผู้หญิง
ชนบทในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่พบว่า เรื่องการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมนั้น มีทั้งประเภทที่อยู่อาศัย ในประเทศ
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ไทยและในต่างประเทศ การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมมีมากขึ้นในชุนชนหรือท้องถิ่ นท าให้เกิดการเปลี่ยนทาง
สังคมและวัฒนธรรมมากมายหลายด้าน จนท าให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมทั้ง 
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และอ่ืน ๆ ความเป็นอยู่ดีขึ้น ฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นตลอดจนในด้านของปัจจัยสี่ก็มี
ความสมบูรณ์มากขึ้น 

นอกจากนี้แล้ว การใช้ชีวิตกับสามีชาวต่างชาติยังต้องมีการปรับตัวและยังคอยดู เรื่องความ
มั่นคงของครอบครัวฝ่ายภรรยา สุดารัตน์  ศรีจันทร์ (2549) ได้ศึกษาเรื่องความมั่นคงของครอบครัวไทยที่มี
สามีเป็นชาวต่างชาติในจังหวัดอุดรธานี พบว่า ครอบครัวไทยที่มีสามีเป็นชาวต่างชาติในจังหวัดอุดรธานี มี
ความมั่นคงทุกด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ มีทรัพย์สินเพิ่มข้ึน ทั้งเงินสด ที่ดิน รถยนต์ สิ่งอ านวยความสะดวกใน
บ้าน สามรถใช้จ่ายเงินโดยไม่เดือนร้อน ด้านสังคมชีวิตความเป็นอยู่และด้านวัฒนธรรม สามีชาวต่างชาติ
สามารถปรับตัวเข้ากับชุมชนได้ดี โดยส่วนร่วมในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีของชุมชน 

ในมิติของการเปลี่ยนแปลงหรือการเลื่อนชั้นของครอบครัวข้ามพรมแดนนั้น ณิชกมล วานิช
ชัง (2550) ได้กล่าวในงานศึกษาการแต่งงานข้ามชาติของสตรีกับการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อครอบครัวและชุมชน
ในจังหวัดอุดรธานี พบว่า ยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ ที่สตรีที่แต่งงานกับชาวต่างชาติต้องการในการเป็นมูลเหตุในการ
ตัดสินใจใช้ชีวิตด้วย คือ สตรีที่แต่งงานกับชาวต่างชาติมีความเป็นอยู่ดีขึ้นและเหตุจูงใจที่ตัดสินใจแต่งงานกับ 
ชาวต่างชาติ คือ ความต้องการมีชีวิตที่ดี ครอบครัวมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของการแต่งงาน
ข้ามชาติที่มีต่อครอบครัว คือ มีเงินฝากและมีทองเพ่ิมขึ้น สามารถปลดภาระหนี้สินได้ ที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้น มีความเป็นอยู่ดีกว่าเดิม แต่ในระดับชุมชนสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนไม่เปลี่ยนแปลง 
ทางด้านสังคมพบว่า มีความสะดวกสบายมากขึ้น สัมพันธภาพภายในครอบครัวยั งแน่นแฟ้น แต่ความสัมพันธ์
กับชุมชนมีความห่างเหินขึ้น สุขภาวะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชุมชนมีน้อย
กว่าประชาชนทั่วไปในชุมชน ด้านวัฒนธรรมพบว่า แบบแผนในการด าเนินชีวิต มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย 
เกิดการผสมกลมกลืนกัน ระหว่างวัฒนธรรมท้องถิ่นกับวัฒนธรรมตะวันตก 

ทั้งนี้การศึกษาเรื่องการแต่งงานข้ามชนชั้นระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย ยังสนใจและเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมการแต่งงานข้ามชาติ การย้ายถิ่นและมุมมองในเชิงภูมิศาสตร์ เช่น Oxfeld, 
2005. (อ้างใน Lu, M.C.-W., 2008p.77) Constable (2005) และปณิธี (2554) ได้น าแนวคิดการแต่งงาน
ข้ามชนชั้นระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย มาอธิบายการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของผู้หญิงจากประเทศโลกที่สาม โดย
อธิบายการเลื่อนชั้นทางสังคมสูงขึ้นในแง่ที่ย้ายไปอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความเจริญก้าวหน้าและมีระบบ
เศรษฐกิจที่ดีกว่าประเทศดังเดิมของตนเอง แต่ในอีกแง่หนึ่งอาจต้องเผชิญ ในแง่ที่ว่าเขาเหล่านั้นมาจาก
ครอบครัวดั้งเดิมที่พอมีฐานนะทางเศรษฐกิจที่ดี มีการศึกษาที่ดีกว่าคู่แต่งงานของตนเอง รวมทั้งอาจต้องเผชิญ
กับความยากล าบากในการปรับตัวในการด าเนินชีวิต และการหางานท าเมื่อย้ายไปอยู่ในประเทศของคู่แต่งงาน 
ในแง่ที่ว่าการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมก่อให้เกิดการเลื่อนชั้นทางสังคมที่สูงขึ้น (Upward mobility) ส าหรับ
ผู้หญิงหรือไม่ อย่างไรเป็นการเลื่อนชั้นในมิติไหน (In what sense such marriages represent upward 
mobility) และผู้หญิงมีมุมมองต่อการเลื่อนชั้นทางสังคมอันเนื่องมาจากการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมอย่างไร 
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นอกจากนี้มุมมองที่ว่าการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมก่อให้เกิดการเลื่อนชั้นทางสังคมที่สูงขึ้น (Upward mobility) 
กับฝ่ายหญิงนั้นมองข้ามความซับซ้อนของปรากฏการณ์นี้  การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมอาจท าให้ผู้หญิงต้อง
เผชิญกับ “Paradoxes of Global Hypergamy” คือ ผู้หญิงเลื่อนชั้นทางสังคมสูงขึ้น (Upward mobility) 
ในแง่ที่ย้ายตามสามีไปอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความเจริญก้าวหน้าและมีระบบเศรษฐกิจที่ดีกว่าประเทศ
ดังเดิมของตนเอง แต่ในอีกแง่หนึ่งผู้หญิงอาจต้องเผชิญ Downward mobility ในแง่ที่ว่าผู้หญิงมาจาก
ครอบครัวดั้งเดิมที่พอมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี ผู้หญิงมีการศึกษาที่ดีกว่าสามีของตนเอง รวมทั้งผู้หญิงอาจต้อง
เผชิญกับความยากล าบากในการปรับตัวในการด าเนินชีวิตและการหางานท าเมื่อย้ายไปอยู่ในประเทศของสามี
พวกเธอเหล่านั้น ต้องท าอย่างไร 

จากการศึกษางานวิจัยและทบทวนวรรณกรรมว่าด้วยการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมกับการเลื่อน
ชั้นทางสังคม (Cross-cultural marriages and social mobility) ผู้ศึกษาได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับงานศึกษา
การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมกับการเลื่อนชั้นทางสังคม ที่ผ่านมาว่า แม้งานศึกษาต่างๆจะมีรูปแบบการศึ กษา
เรื่องนี้มาในหลายรูปแบบ ตั้งแต่การศึกษาในระยะแรกที่มองการแต่งงานข้ามชาติ เพ่ือแสวงหาชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึนและเป็นภาพเหมารวมว่า ผู้หญิงจากประเทศโลกท่ีสามนั้น ต้องการแต่งงานกับผู้ชายในประเทศที่
พัฒนาแล้ว ผ่านมุมมองมิติทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว และต่อมามีการตั้งค าถามกับการแต่งงานข้ามชนชั้น
ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย อย่ามองเพียงแค่ว่าผู้หญิงเหล่านั้น ต้องการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมผ่านมุมมองด้าน
เศรษฐกิจอย่างเดียว หากแต่ควรจะเพ่ิมมิติการศึกษาเรื่องนี้ให้มากขึ้น โดยน าได้น าเรื่องของ เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมการแต่งงานข้ามชาติ การย้ายถิ่นและมุมมองในเชิงภูมิศาสตร์ (Constable, 
2005.,ปณิธี, 2554.) เข้ามาเป็นประเด็นในการมองมิติในการศึกษาด้วย พร้อมทั้งยังตั้งค าถามเรื่องการแต่งงาน
ข้ามชาติว่ามุมมองด้านสถานะและภูมิศาสตร์ทางสังคม น่าจะเป็นสิ่งที่อธิบายปรากฏการณ์ของการแต่งงาน
ข้ามชาติข้ามวัฒนธรรมของผู้คนในปัจจุบันได้ แต่ในแง่ที่ว่าการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมก่อให้เกิดการเลื่อนชั้น
ทางสังคมที่สูงขึ้น (Upward mobility) ต้องเผชิญ Downward mobility ในประเทศเหล่านั้น หรือยังมีมิติ
การเลื่อนชั้นในแบบอื่นที่เขาเหล่านั้นต้องเผชิญ 

ด้วยเหตุนี้จึงได้น าเรื่อง การแต่งงานข้ามชนชั้นระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย มาเป็นประเด็น
การศึกษา ในมุมมองของการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมที่ถูกมองว่าประเทศของภรรยาเป็นที่มีความเจริญน้อยกว่า 
และประเทศของสามีที่ถูกมองว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว (ในมุมมองของการศึกษาครั้งนี้) นั้น น าไปสู่
ประสบการณ์และมุมมองต่อสัมพันธ์หรือมุมมองของการเลื่อนชั้นทางสังคม (social mobility) เป็นอย่างไร 
และหลังจากการแต่งงานแล้วภรรยาชาวต่างชาติย้ายเข้ามาอาศัยในประเทศไทย พวกเขาในฐานะสามีต้องดูแล
และต้องเผชิญกับปัญหาใดบ้าง ปรับตัวอย่างไรกับการใช้ชีวิตคู่ ชีวิตความเป็นอยู่ทั่ว ๆ ไป รวมถึงการดูแล การ
หางานท า พวกเขาเหล่านั้นมีมุมมองว่าการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมส่งผลหรือเอ้ือต่อการเลื่อนชั้นทางสังคมของ
พวกเขาหรือไม่ อย่างไร ในมิติใด  
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4. บทสรุป 
บทความนี้น าเสนอผลงานวิจัยที่หลากหลายแหล่งเพ่ือเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริบทของ

การย้ายถิ่น การย้ายถิ่นเพ่ือการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม การปรับตัวหลังจากการแต่งงานที่ท าให้เห็นภาพของ
การศึกษางานวิจัยในประเด็นการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมว่ามีพัฒนาการการแต่งงาน และปรากฏการณ์การ
แต่งงานข้ามวัฒนธรรมในสังคมไทยในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมาซึ่งส่วนใหญ่เป็นการศึกษาผู้หญิงที่แต่งงานข้าม
วัฒนธรรมกับชายชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ โดยการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม เริ่มต้นนั้นเป็นการแต่งงานเพ่ือเป็น
แรงงานข้ามชาติ โดยต้องการแต่งงานเพ่ือย้ายถิ่นที่เข้าไปท างานในภาคอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิ กส์ และ
อุสาหกรรมสิ่งทอตัดเย็บเสื้อผ้า ยุคต่อมามีเชื่อมโยงการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมกับเรื่องเพศวิถี (sexuality) โดย
ผ่านปฏิบัติการที่เกี่ยวกับความปรารถนาทางเพศ ความสุขทางเพศ รสนิยมทางเพศ คู่ความสัมพันธ์ทางเพศ 
รวมถึงพฤติกรรมทางเพศ และพัฒนาไปในเรื่องการแต่งงานในเชิงโครงสร้างเชิงมหาภาค โดยเน้นมิติทาง
เศรษฐกิจ การเมือง ประชากร รัฐชาติเป็นแรงผลัดดันให้เกิดการแต่งงานเพ่ือย้ายถิ่นย้ายถิ่นงานศึกษาในยุค
หลังนั้นและไม่ได้มองการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมแต่เพียงเรื่องมิติการย้ายถิ่นเท่านั้นหากแต่การแต่งงานข้าม
วัฒนธรรมนั้นยังสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ของผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ รูปแบบการธ ารงความสัมพันธ์ผ่านเงินทุน 
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของผู้ย้ายถิ่น อีกด้วย 

ในส่วนประเด็นการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมกับการเลื่อนชั้นทางสังคม (Cross-cultural 
marriages and social mobility) งานศึกษาการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมกับการเลื่อนชั้นทางสังคม ที่ผ่านมา
ว่าแม้งานศึกษาต่างๆ จะมีรูปแบบการศึกษาเรื่องนี้มาในหลายรูปแบบ ตั้งแต่การศึกษาในระยะแรกที่มองการ
แต่งงานข้ามชาติ เพ่ือแสวงหาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเป็นภาพเหมารวมว่าผู้หญิงจากประเทศโลกที่สามที่
ต้องการแต่งงานกับผู้ชายในประเทศที่พัฒนาแล้ว ผ่านมุมมองมิติทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว หรือการศึกษา
เรื่องการแต่งงานข้ามชาติว่ามุมมองด้านสถานะและภูมิศาสตร์ทางสังคม ที่น่าจะเป็นสิ่งที่อธิบายปรากฏการณ์
ของการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของผู้คนในปัจจุบันได้ หรือแนวทางการศึกษาที่ว่าการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม
ก่อให้เกิดการเลื่อนชั้นทางสังคมที่สูงขึ้น (Upward mobility) หรืออาจต้องเผชิญเลื่อนชั้นทางสังคมที่น้อยลง
กว่าเดิม (Downward mobility) ในประเทศเหล่านั้น ล้วนแต่เป็นการศึกษาในบริบทของผู้หญิงเป็นหลักยังไม่
ค่อยมีงานให้ความสนใจกับการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของผู้ชายเท่าไหร่นัก 

ด้วยเหตุนี้บทความฉบับนี้จึงได้น าไปสู่ประเด็นการศึกษาเรื่องแต่งงานข้ามวัฒนธรรมในบริบท
ผู้ชายไทยที่สะท้อนออกมาในเรื่องแรงจูงใจของการแต่งงาน ความปรารถนา (Fantasy) จินตนาการข้ามชาติ 
(transnational imaginary) การปรับตัวหลังการแต่งงาน เงื่อนไขใดที่สนับสนุน (Encourage) หรือจ ากัด 
(Hinder) ในการใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกัน และต้องการน าเสนอมุมมองผู้ชายที่มีต่อการปรับตัวความสัมพันธ์กับการ
ใช้ชีวิตคู่ หรือต้องเผชิญกับความยากล าบากในการปรับตัวในการด าเนินชีวิตและการหางานท า หรือมีมุมมอง
การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมในมิติของการเลื่อนชั้นทางสังคม (Cross-cultural marriages and social 
mobility) แบบใดบ้างที่ท าให้เขาเหล่านั้นต้องเผชิญ ผ่านกาศึกษางานวิจัยและการทบทวนวรรณกรรม เพ่ือ
น าไปเป็นกรอบในการศึกษาวิจัย และเป็นการท าความเข้าใจปรากฏการณ์เบื้องต้นก่อนการลงภาคสนาม 
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ตลอดจนเป็นแนวทางในการสร้างค าถามและการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ที่จะลงนามเก็บ
ข้อมูลต่อไป 
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แรงงานลอดรัฐ: การลอดรัฐในชีวิตประจ าวันของแรงงานข้ามชาติในพ้ืนที่ชายแดน 
Bypassing the state’s power: Undocumented immigrant workers and their 

daily life tactics on Thai-Myanmar border 
. 

พัชรีพร เทพน าชัย1 เก่งกิจ กิติเรียงลาภ2 
 

บทคัดย่อ 

บทความนี้น าเสนอประสบการณ์ภาคสนามบางส่วนที่ผู้ศึกษาได้ลงพ้ืนที่ศึกษาชีวิตแรงงานข้ามชาติ
กลุ่มที่ไม่มีเอกสารประจ าตัว ในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมุ่งศึกษาการลอด
รัฐของแรงงานข้ามชาติผ่านรูปแบบการต่อสู้ในชีวิตประวัน (everyday forms of resistance) เพ่ือตอบ
ค าถามว่า แรงงานข้ามชาติใช้กลยุทธ์ในการลอดรัฐอย่างไร จากการเก็บข้อมูลพบว่า แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่
ในแม่สอดไม่มีเอกสารประจ าตัวและไม่ต้องการท าเอกสารประจ าตัว แม้สถานะที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายท าให้
หลายคนต้องพบเจอกับการถูกเอารัดเอาเปรียบจากเจ้าหน้าที่รัฐและนายจ้าง แต่การมีเอกสารประจ าตัวท าให้
แรงงานข้ามชาติถูกระบุตัวตนในล าดับชั้นทางสังคมอย่างชัดเจนและถูกจ ากัดต าแหน่งแห่งที่ โดยเฉพาะการถูก
จ ากัดพ้ืนที่ท างาน พ้ืนที่ พักอาศัย เหล่านี้เป็นสิ่งที่แรงงานข้ามชาติไม่ต้องการ ดังนั้น รูปแบบการต่อสู้ใน
ชีวิตประจ าวันของแรงงานข้ามชาติจึงออกมาในรูปแบบการเคลื่อนที่ ทั้งการเคลื่อนที่ทางกายภาพและการ
เคลื่อนที่ทางอัตลักษณ์ รวมทั้งการแสดงให้เห็นถึงเจตจ านงในการปฏิเสธการถูกจัดประเภท ผ่านพฤติกรรมที่
แสดงออกในชีวิตประจ าวัน เช่น การเพิกเฉยต่อนโยบายการขึ้นทะเบียนของรัฐไทย เป็นต้นข้อเสนอของ
บทความนี้ คือ การลอดรัฐในรูปแบบการต่อสู้ในชีวิตประจ าวันของแรงงานข้ามชาติไม่ได้เป็นการปะทะกัน
อย่างตรงไปตรงมาของแรงงานข้ามชาติต่อเจ้าหน้าที่รัฐ แต่แสดงออกผ่านการหลบหลีก ซ่อนเร้น เพ่ือเอาตัว
รอดโดยไม่เดินตามระบบที่รัฐจัดวางไว้ การสร้างความพล่าเลือนของความเป็นตัวตนจึงเป็นกลยุทธ์ส าคัญใน
การลอดรัฐของแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
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Abstract 

The article presents my fieldwork experience, exploring undocumented immigrant 
labors on Thai-Myanmar border in Mae Sot District, Tak province of Thailand.  I examine 
under strict control at the border, how these undocumented immigrant labors have 
attempted to escape the power of the states by applying their daily lives tactics and diverse 
forms of negotiation.  

Preliminary finding contends that the undocumented immigrant labors are unlike 
previous research, classifying these undocumented migrant labors as being criminals and 
were being treated as the lowest class of the whole migrants group system.The article found 
that, instead of being controlled strictly over their working and being exploited by Thai 
official authorities and hierarchical groups, these undocumented immigrant labors conversely 
applied their “undocumented status” to be more mobile. This is because for them, “to be 
documented”  means to be immobile, and obstruct their workplaces change and choices. 
Hence, the flexible mobility in order to escape the states’  power, reflecting from my 
fieldwork, could be categorized into two types; 1)  spatial mobility, moving more to other 
areas; 2)  blurring identity, changing their identity and/ or using several tactical ambiguous 
identities. The article concludes that mobility and anonymity become the undocumented 
migrant labors’ everyday form of resistance in negotiating with the nation-state.  
 
Keywords: undocumented migrant labor, by-passing the state, tactics 
 
 
บทน า 

ในพ้ืนที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีลักษณะพิเศษ คือ เป็นพื้นที่ชายแดนฝั่งตะวันตกของประเทศไทย 
มีอาณาเขตติดต่อกับเมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมาร์ มีพรมแดนธรรมชาติกั้นระหว่างกลางคือ 
แม่น้ าเมย เป็นประตูเชื่อมต่อพ้ืนที่ระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์ที่เรียกว่า “ด่านประเพณี” ซึ่ง
เป็นช่องทางการข้ามแดนอย่างไม่เป็นทางการและเป็นเส้นทางช่องธรรมชาติที่เอ้ือต่อผู้คนที่ต้องการข้ามไปมา
โดยไม่ต้องใช้เอกสารข้ามแดนหรือเสียค่าผ่านแดน แต่เสียเพียงค่าเรือโดยสารเท่านั้น นอกจากนี้ยังเป็น “เมือง
หน้าด่าน” ของแรงงานข้ามชาติที่ต้องการเข้ามาใช้แรงงานซึ่งเปรียบเสมือนแหล่งฝึกทักษะแรงงานก่อน
เคลื่อนย้ายไปสู่การท างานในพ้ืนที่ชั้นในของประเทศไทย โดยเฉพาะทักษะ การท างานในโรงงานอุตสาหกรรม 
ซึ่งอ าเภอแม่สอดมีจ านวนโรงงานมากที่สุดในจังหวัดตาก กล่าวคือ กระทรวงอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ระบุถึง
สถิติเดือนกันยายน ปี 2560 ว่ามีจ านวนโรงงานถึง 410 โรงงานจากทั้งหมด 700 โรงงานใน 9 อ าเภอของ
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จังหวัดตาก ซึ่งอุตสาหกรรมส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบการรับเอาวัตถุดิบและเครื่องจักรมาจากกรุงเทพฯ หรือ 
outsource แต่ใช้แรงงานจากแม่สอดเป็นหลัก และผลิตสินค้าตามการสั่งของลูกค้าจากต่างประเทศ เช่น 
ไต้หวัน ฮ่องกง ฝรั่งเศส เป็นต้น สินค้าส าคัญจึงเป็นสินค้าจ าพวกเสื้อผ้า รองเท้า และของใช้ต่าง ๆ ดังนั้น 
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในแม่สอดจึงเป็นอุตสาหกรรมสิ่งทอและการตัดเย็บ (เก็ตถวา บุญปราการ  และคณะ, 
2556) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่จ าเป็นต้องใช้แรงงานคนแบบเข้มข้น ด้วยลักษณะพิเศษเหล่านี้จึงเอ้ือต่อการเข้า
มาท างานในประเทศไทยของแรงงานข้ามชาติจากประเทศเมียนมาร์ กอรปกับสถานการณ์ทางการเมืองใน
ประเทศเมียนมาร์ที่มีวุ่นวายจากสงคราม ท าให้ประชาชนชาวเมียนมาร์หนีเข้ามาในประเทศไทยหลายระลอก 
และกลายเป็นแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย อ าเภอแม่สอดจึงเป็นหน้าด่านส าคัญของการเข้าสู่กระบวนการ
ท างานในประเทศไทยและกลายเป็นที่ตั้งถิ่นฐานส าคัญแห่งหนึ่งของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาร์ 

แม้ว่าแม่สอดจะเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีการใช้แรงงานอย่างเข้มข้น กอรปกับนโยบายรัฐไทยที่
สนับสนุนการขึ้นทะเบียนอย่างเข้มข้น แต่ตัวเลขการขึ้นทะเบียนของแรงงานข้ามชาติกลับมีสัดส่วนที่น้อยกว่า
ตัวเลขแรงงานข้ามชาติที่อาศัยในพ้ืนที่แม่สอด กล่าวคือ นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 เป็นต้นมา รัฐบาลไทยได้
ผลักดันให้เกิดระบบการขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติอย่างถูกกฎหมายเป็นครั้งแรก จากนั้นได้มีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายรวมถึงข้อบังคับอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งรูปแบบการลงทะเบียนออกเป็น 2 ช่วง คือ 
ช่วงก่อนและประกาศพระราชก าหนดการจัดการการท างานของคนต่างด้าว 2560 ในยุครัฐบาล พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งมีนัยส าคัญในเรื่องการเพ่ิมโทษทางกฎหมาย กล่าวคือ ก่อนประกาศใช้ พ.ร.ก. การ
จัดการการท างานของคนต่างด้าว 2560 อย่างเป็นทางการ รัฐบาลไทยได้ใช้พระราชบัญญัติการท างานของคน
ต่างด้าว 2551 เป็นหลัก โดยเนื้อหาหลักของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ คือ การผลักดันให้แรงงานขึ้นทะเบียนด้วยระบบ
การพิสูจน์สัญชาติ โดยรัฐบาลไทยได้ให้เวลาในการด าเนินการส าหรับแรงงานข้ามชาติ 3 ปีเพ่ือกลับไป
ด าเนินการพิสูจน์สัญชาติที่ประเทศต้นทาง เมื่อแล้วเสร็จจึงจะสามารถมาขึ้นทะเบียนแรงงานในประเทศไทย
เพ่ือขอใบอนุญาตท างานด้วยช่องทางต่าง ๆ เช่น การน าเข้าแรงงานด้วยมาตรา 14 3, MOU4 และการพิสูจน์
สัญชาติ (CI) เป็นต้น แต่การขึ้นทะเบียนแรงงานที่ต้องผ่านกระบวนการพิสูจน์สัญชาตินั้นกลับเต็มไปด้วยความ
วุ่นวาย เพราะในบางปีรัฐบาลไทยก็ไม่เปิดระบบให้แรงงานด าเนินการขึ้นทะเบียน กอรปกับขั้นตอนการขึ้น
ทะเบียนที่ยุ่งยากซับซ้อนอันเนื่องจากข้อบังคับทางกฎหมายที่ต้องระบุนายจ้างตามกฎหมาย และเอกสาร
หลักฐานที่ใช้ด าเนินการต้องใช้ 4-8 อย่างซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความยุ่งยากของแรงงานข้ามชาติ นอกจากนี้ยังต้อง

                                                           
3 มาตรา 14 คือการน าเข้าแรงงานแบบไปกลับตามฤดูกาลส าหรับแรงงานข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศ

ไทย ซึ่งตามมาตรา 14 แรงงานต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ที่เมียวดี และต้องท าหนังสือเข้าออกทุก 7 วัน ซึ่งไม่ตอบโจทย์กับวิถีชีวิต

แรงงานในพ้ืนท่ี ดังนั้น แม้แรงงานจะเข้าประเทศไทยดว้ยวิธีการดังกลา่ว แต่การจะต้องเข้าออกด่านทุก 7 วันนั้น ยังเป็นเรื่องที่

ท าได้ยาก จึงท าให้แรงงานข้ามชาติในพ้ืนท่ีแม่สอดจ านวนมากยังคงผิดกฎหมาย 
4 MOU คือ การน าเข้าแรงงานข้ามชาติผ่านข้อตกลงระหวา่งประเทศ ซึ่งแรงงานท่ีเข้ามาโดยระบบ MOU จะอยู่ในประเทศ
ไทยได้ 4 ปี ดูเพิ่มเตมิที่ http://passportvisa.in.th/?page_id=233. 

http://passportvisa.in.th/?page_id=233
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พบเจอกับค่าใช้จ่ายที่สูงจนเกินไป ฉะนั้น การแก้ปัญหาความวุ่นวายเหล่านี้ของแรงงานข้ามชาติคือการพ่ึงพา
นายหน้าเพื่อจัดการกับการขึ้นทะเบียนของพวกเขา   

หลังประกาศใช้ พ.ร.ก จัดการการท างานของคนต่างด้าว 2560 รัฐบาลไทยยังคงผลักดันให้แรงงานขึ้น
ทะเบียนด้วยกระบวนการเดิม แต่เพ่ิมโทษปรับและจ าคุกมากขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาการใช้แรงงานผิดกฎหมายของ
นายจ้างและแก้ปัญหานายหน้า กล่าวคือ รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาได้ประกาศใช้ พ.ร.ก. การบริหาร
จัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 เพ่ือจัดการกับปัญหาแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยและจัด
ระเบียบแรงงานข้ามชาติให้อยู่ในต าแหน่งแห่งที่ที่รัฐได้ก าหนดไว้ แต่แรงงานข้ามชาติในพ้ืนที่แม่สอดส่วนใหญ่
ยังคงไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกกฎหมาย โดยสถิติแรงงานข้ามชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูก
กฎหมายในเดือนกันยายน 2560 มีจ านวน 46,753 คน (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2560) แต่แรงงานชาติที่
ท างานและอาศัยในแม่สอดประมาณการได้ 200,000 กว่าคน (พงพัฒน์ พะยอมยนต์, 2559)  

การไม่เดินเข้าสู่ระบบของรัฐท าให้แรงงานข้ามชาติต้องพบเจอกับการถูกขูดรีดจากนายจ้างและ
เจ้าหน้าที่รัฐ กล่าวคือ แรงงานข้ามชาติที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนจะได้ค่าแรงเพียง 80-150 บาทต่อวันเท่านั้น 
นอกจากนี้ การรีดไถเงินในอัตราที่ไม่เป็นธรรมไปจนถึงการจ่ายส่วยให้กับเจ้าหน้าที่รัฐเป็นปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นบ่อยครั้ง การถูกบีบบังคับเช่นนี้ท าให้แรงงานข้ามชาติไม่มีทางเลือกมากนัก ส าหรับ แรงงานข้ามชาติที่
ไม่มีเงินจ่ายจ าเป็นต้องยอมถูกจับติดคุกและรอให้เจ้าหน้าที่ส่งกลับประเทศเมียนมาร์ ผ่านด่านประเพณีหรือ
ท่าเรือข้ามฟากระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมาร์ที่แม่น้ าเมย ส่วนแรงงานข้ามชาติที่พอมีเงินก็ต้องยอม
จ่ายเพื่อไม่ให้ตัวเองติดคุก 

การด าเนินชีวิตของแรงงานข้ามชาติในพื้นที่แม่สอดจึงเป็นไปในทิศทาง “การลอดรัฐ” เพ่ือเอาตัวรอด
จากสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเก็ตถวา และคณะ (2556) ได้กล่าวถึงการลอดรัฐในฐานะ “คนลอดรัฐ” หมายถึง 
การเดินทางข้ามพรมแดนธรรมชาติของผู้คนสองฝั่งแม่น้ าเมยผ่านด่านประเพณี ซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐประนีประนอม
ให้ใช้ด่านประเพณีเป็นจุดข้ามแทนการใช้ด่านที่เป็นทางการ แต่สถานการณ์แรงงานข้ามชาติในแม่สอดไม่ได้มี
แต่เพียงการลอดรัฐโดยการข้ามไปมาผ่านด่านประเพณีเท่านั้น แต่ยังมีการลอดรัฐที่อยู่ในชีวิตประจ าวันที่ มี
เป้าหมายเพ่ือการเอาตัวรอด โดยแสดงออกผ่านกลยุทธ์การลอดรัฐที่ เกิดขึ้นในรูปแบบพฤติกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น การเพิกเฉยต่อนโยบายการขึ้นทะเบียนของรัฐไทย และการหนีเข้าป่าเพ่ือให้รอดพ้นจาก
การจับกุม เป็นต้น 

จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้สองประเด็น หนึ่ง แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ไม่เดินตามระบบที่รัฐจัดวางไว้
ให้ สอง การลอดรัฐเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวันไม่จ ากัดแค่การใช้ด่านประเพณี โดยบทความนี้จะท าความ
เข้าใจการลอดรัฐในชีวิตประจ าวันของแรงงานข้ามชาติในพ้ืนที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ อ าเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก  
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ระเบียบวิธีวิจัย 
1. วิธีเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

1.1สังเกตอย่างมีส่วนร่วม ผ่านการเข้าไปเป็นอาสาสมัครกับกลุ่ม Arakan Workers Association 
(AWO) เพ่ือให้เข้าถึงตัวแรงงานข้ามชาติ และเพ่ือให้เห็นถึงการด าเนินชีวิต กลยุทธ์การลอดรัฐของแรงงานข้าม
ชาติและการสร้างเครือข่ายของแรงงานข้ามชาติ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรงงานข้ามชาติกับรัฐ และแรงงานข้าม
ชาติกับแรงงานข้ามชาติ ในพ้ืนที่ชายแดนไทย-พม่า อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  

1.2 สัมภาษณ์เชิงลึก ผ่านการสัมภาษณ์แรงงานข้ามชาติที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม Arakan Workers 
Association (AWO) เพ่ือให้เห็นถึงปฏิบัติการของรัฐที่มีต่อแรงงานข้ามชาติ และการเอาตัวรอด ไปจนถึงการ
ลอดรัฐ 

 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2.1 หมู่บ้านแม่ตาวใหม่ หมู่ที่ 3 ต าบลพระธาตุผาแดง อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
องค์ กรชุ มชน  Arakan Workers Organizations (AWO เป็ น กลุ่ มCommunity-Based Organizations 
(CBOs) ที่ก่อตั้งขึ้นโดยแรงงานข้ามชาติ และเป็นบริเวณท่ีพักของแรงงานข้ามชาติที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม AWO  

2.2 หมู่บ้านแม่ตาวใหม่ หมู่ที่ 3 ต าบลพระธาตุผาแดง อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
โรงงานที่แรงงานข้ามชาติซึ่ งเป็นสมาชิกของกลุ่ม AWO ท างานอยู่  จ านวน 14 โรงงาน ดังต่อไปนี้  
KALAYARNI factor (โรงงานเย็บผ้า) Middle  factory(A Lae) (โรงงานเย็บผ้า) Flower factory (โรงงาน
เย็บผ้า) Zone factory  (โรงงานเย็บผ้า) AZ factory (โรงงานเย็บผ้า) 300Ton factory (โรงงานเย็บผ้า) 
A.C.R factory (โรงงานเย็บผ้า) A.C.R. (โรงงานเสื่อ) Thai SM factory (โรงงานเย็บผ้า) Wealthy Woman 
factory (โรงงานเย็บผ้า) แม่จะลาว factory(1) (โรงงานเย็บผ้า) แม่จะลาว factory(2) (โรงงานเย็บผ้า) 
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ผลการศึกษา 

1. การถูกท าให้มีสถานะผิดกฎหมาย 
ช่องว่าส าคัญในกฎหมายการขึ้นทะเบียนแรงงานของแรงงานข้ามขาติ คือ 1) สถานการณ์ระหว่าง

ประเทศ2) การบังคับของกฎหมายให้นายจ้างรับรองสถานะความเป็นลูกจ้าง และ 3) ความยุ่งยากในการ
อนุญาตให้เปลี่ยนงานการบังคับใช้กฎหมายของรัฐเป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์แรงงานในพ้ืนที่แม่สอด  

ในกระบวนการขึ้นทะเบียนแรงงานเพ่ือขอใบอนุญาตท างาน สิ่งส าคัญอันดับแรกคือ แรงงานข้ามชาติ
จะต้องพิสูจน์สัญชาติเพ่ือเข้าสู่กระบวนการต่อไป แต่แรงงานข้ามชาติในแม่สอดจ านวนมากไม่สามารถเข้าสู่
ระบบการขึ้นทะเบียนได้ อันเนื่องจากปัญหาของรัฐในประเทศเมียนมาร์ โดยเฉพาะการพิสูจน์สัญชาติ จากการ
พูดคุยกับแรงงานข้ามชาติจ านวนหนึ่ง พบกว่าหลายคนไม่สามารถท าการพิสูจน์สัญชาติได้ อันเนื่องจาก ท า
เอกสารสูญหายระหว่างเดินทางแล้วไม่สามารถไปขอใหม่ได้ บางคนไม่มีเอกสารประจ าตัวตั้งแต่เกิด ไปจนถึง
ความขัดแย้งทางศาสนาดังกรณีของแรงงานข้ามชาติที่นับถือศาสนาอิสลาม เดินทางไปขอพิสูจน์สัญชาติใน
ประเทศเมียนมาร์ แต่เจ้าหน้าที่รัฐไม่ยอมท าให้ ทั้ง ๆ ที่แรงงานคนดังกล่าวมีเอกสารในการพิสูจน์สัญชาติ
ครบถ้วน อุปสรรคเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุที่ท าให้แรงงานข้ามชาติจ านวนมากไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการขึ้น
ทะเบียนอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทยได้ 

แผนที่พื้นที่ศึกษาหมู่บ้านแม่ตาวใหม่ ต าบลพระธาตุผาแดง อ าเภอแม่สอด จังหวัด

ตาก 
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ตามพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ระบุให้แรงงานที่ขออนุญาตท างานใน
ประเทศไทยต้องมีนายจ้างที่ชัดเจนตามกฎหมายก าหนด แต่แรงงานข้ามชาติในแม่สอดจ านวนมากไม่สามารถ
ระบุนายจ้างได้ หรือไม่สามารถหานายจ้างมารับรองได้ อันเนื่องจากการประกอบอาชีพที่หลากหลาย ไม่จ ากัด
แต่เพียงการท างานในโรงงานเท่านั้น ซึ่งแรงงานข้ามชาติจ านวนมากในแม่สอดประกอบอาชีพรับจ้างรายวัน
และแม่บ้าน แรงงานกลุ่มนี้ไม่หานายจ้างมาระบุตามที่กฎหมายรับรองได้ โดยเฉพาะงานรับจ้างรายวัน เพราะ
แรงงานข้ามชาติเปลี่ยนคนจ้างงานเกือบทุกวัน ซึ่งคนจ้างงานเหล่านี้ไม่ยอมมารับรองเป็นนายจ้างตามกฎหมาย
ให้แก่พวกเขาดังกรณีของพ่ีหม่าย (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 3 กรกฎาคม 2560) แรงงานข้ามชาติหญิงที่ท า
อาชีพแม่บ้าน เธอเล่าว่า นายจ้างของเธอไม่ยอมพาไปท าบัตร เพราะไม่อยากรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
ขึ้นทะเบียนและเชื่อมั่นว่าถ้าพาเธอไปท าบัตร เธอจะต้องหนีและไปหางานอย่างอ่ืนที่รายได้ดีกว่า แม้ว่าเธอจะ
ขอร้องให้นายจ้างช่วยพาไปท าบัตรแล้วหักค่าใช้จ่ายจากรายได้ของเธอก็ตาม การใช้ชีวิตในพ้ืนที่รัฐไทยของพ่ี
หม่ายจึงต้องอยู่อย่างหวาดระแวง อันเนื่องจากความกลัวเจ้าหน้าที่ต ารวจ เธอเล่าว่าแม้กระทั่งตอนที่เธอเดิน
ออกไปซื้อกับข้าวเธออาจถูกจับได้ทุกเมื่อ หรือแม้แต่ตอนที่พักผ่อนในห้องเช่าก็ต้องคอยระแวงอยู่ตลอด เมื่อมี
เจ้าหน้าที่รัฐลงตรวจพ้ืนที่วิธีเดียวที่ท าให้เธอและครอบครัวหนีพ้นจากการถูกจับ คือ การเฝ้าฟังเสียงการบอก
ข่าวของเพ่ือนบ้านที่เป็นแรงงานข้ามชาติเช่นเดียวกับเธอ เมื่อไหร่ก็ตามที่เจ้าหน้าที่รัฐมาตรวจค้นจะมีคนห้อง
ข้าง ๆ วิ่งมาบอก จากนั้นเธอจะวิ่งไปบอกห้องที่อยู่ติด ๆกัน แล้ววิ่งหนีไปให้ไกลที่สุด บางครั้งต้องวิ่งหนีเข้าป่า
เพ่ือไปหลบเจ้าหน้าที่รัฐ จากนั้นก็รอเวลาจนเช้าอีกวันถึงจะกลับมาที่ห้องเช่าของตน นอกจากนี้การให้
สัมภาษณ์ของแรงงานข้ามชาติคนอ่ืน ๆ ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

กระนั้นก็ตาม สิ่งที่นายจ้างของพ่ีหม่ายกลัวกลับเป็นความกลัวที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในพ้ืนที่ 
กล่าวคือ จากการพูดคุยกับแรงงานพบว่า แรงงานข้ามชาติในแม่สอดมักเปลี่ยนงานอย่างบ่อยครั้ง โดยเฉลี่ยปี
ละ 3-4 งาน ดังนั้น แม้ว่าพวกเขาจะได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกกฎหมาย แต่ถ้าพวกเขาเปลี่ยนงานพวกเขา
จะต้องกลายเป็นแรงงานที่มีสถานะผิดกฎหมายโดยอัตโนมัติ อันเนื่องจาก กฎหมายได้ก าหนดให้ลูกจ้างท างาน
ให้ตรงกับนายจ้างที่ระบุไว้ในใบอนุญาตท างานเท่านั้น และเมื่อลูกจ้างต้องการเปลี่ยนงานต้องให้นายจ้างเป็น
ผู้ด าเนินการให้ หรือให้บริษัทเป็นผู้ด าเนินการให้ โดยใช้ระยะเวลาด าเนินการ 3 -4 วัน พร้อมกระบวนการที่
ยุ่งยากซับซ้อน พร้อมกันนั้นแรงงานข้ามชาติต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนงานแต่ละครั้ง ครั้งละ 1,500 บาท 
แต่ถ้าจ้างบริษัทเอกชน แรงงานข้ามชาติต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนงานครั้งละ 2,500-5,000 บาท5 ซึ่งเป็น
ราคาที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับรายได้ของแรงงานข้ามชาติในแม่สอดที่ได้วันละ 80 -120 บาท จากการพูดคุย
กับเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนแห่หนึ่ง พบว่า เมื่อแรงงานข้ามชาติต้องการเปลี่ยนงานพวกเขามักจะไม่เดิน
ตามระบบของกฎหมาย แต่มักจะใช้วิธีการหนีหรือลาออกกับนายจ้างตรงๆ ซึ่งไม่ท าให้พวกเขาเสียค่าใช่จ่าย 
แต่พวกเขาต้องเดินออกจากสถานะที่ถูกกฎหมาย (สัมภาษณ์สุนิตา ปิยะกุลพานิชย์ เจ้าหน้าที่ Labour Law 
Clinic, 29 กันยายน 2560) 

                                                           
5 ดูเพิ่มเตมิที่ https://www.voicetv.co.th/read/521518 
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ช่องว่างทางกฎหมายนี้ได้เปิดโอกาสให้คนกลางเข้ามาหาประโยชน์ กล่าวได้ว่าในพ้ืนที่แม่สอด หาก
นายจ้างต้องการให้ลูกจ้างเข้าสู่ระบบการข้ึนทะเบียน หรือแรงงานข้ามชาติอยากเข้าสู่ระบบการข้ึนทะเบียน วิธี
หนึ่งที่ช่วยลดภาระในการด าเนินงาน คือ การจ้างนายหน้าให้เป็นผู้ด าเนินงานให้ แต่การจ้างนายหน้านั้นมีราคา
ที่สูง จากการพูดคุยกับแรงงานจ านวนหนึ่ง พบว่าแรงงานที่ต้องการเข้าสู่ระบบต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขึ้น
ทะเบียนไม่ต่ ากว่า 2,500 บาทต่อคนให้กับนายหน้า แรงงานข้ามชาติที่ไม่มีนายจ้างช่วยเหลือหรือมีเงินไม่
เพียงพอก็ต้องยอมอยู่ในสถานะที่ผิดกฎหมาย  

2.. ชีวิตแรงงานในฐานะการเป็นผู้ถูกกระท า 
การมีสถานะที่ผิดกฎหมายท าให้แรงงานเสียเปรียบในหลาย ๆ ด้าน เช่น ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการ

การรักษาพยาบาล ได้รับค่าจ้างไม่ถึง 300 บาทซึ่งถือเป็นค่าจ้างขั้นต่ า และที่รุนแรงไปกว่านี้ คือการไม่ได้รับ
การปฏิบัติตามที่มนุษย์คนหนึ่งพึงได้รับ กล่าวคือ เมื่อแรงงานข้ามชาติจ านวนมากไม่มีเอกสารที่ระบุตัวตนได้
อย่างถูกกฎหมายตามที่รัฐไทยต้องการ ดังนั้น สิ่งที่พวกเขาได้รับจากรัฐไทย คือ การถูกจับ และถูกเรียกเก็บ
เงินจากเจ้าหน้าที่รัฐผ่านการใช้ความรุนแรง หลายครั้งที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปบุกบ้านเช่าของพวกเขาโดยไม่มี
เอกสารขอตรวจค้นใด ๆ หรือหลายครั้งที่พวกเขาเดินตามท้องถนนแล้วโดนไล่จับ ซึ่งสิ่งที่น่าเศร้ากว่านั้น คือ 
พวกเขาต้องจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่รัฐตามจ านวนก าหนดมา ซึ่งมากน้อยแล้วแต่ความต้องการของเจ้าหน้าที่รัฐ 
แม้กระทั่งแรงงานที่มีบัตรถูกต้องตามกฎหมายก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงเรื่องนี้ได้ แรงงานเล่าให้ฟังว่าบางครั้ง
เรียกเก็บ 1,000 -1,500 บาท หรือบางครั้งถ้าเห็นว่าที่บ้านมีอาหารห้อยอยู่เหมือนกับร้านขายของจะเรียกเก็บ
แพงกว่าคนอ่ืน และหลังจากที่แรงงานจ่ายเงินให้แล้วเจ้าหน้าที่ถึงจะไป แม้แรงงานจะเข้าใจว่าเหตุการณ์
เหล่านี้ไม่ใช่การท างานอย่างถูกกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ แต่สิ่งที่แรงงานกลัวที่สุดคือการถูกจับกุม ดังนั้นจึงท า
ได้แค่เพียงจ่ายเงินให้เรื่องจบเป็นครั้งๆไป แรงงานเล่าว่าเจอเรื่องราวเช่นนี้จนชินชา แต่ความชินนี้ไม่ได้
หมายถึงอยากให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดข้ึนซ้ า ๆ  

การถูกเลือกปฏิบัติเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่แรงงานพบเจออยู่บ่อยครั้ง แรงงานหลายคนเล่าว่าการ
ท างานกับแรงงานไทยในโรงงานไทยนั้น พวกเขาได้รับค่าจ้างไม่เท่าแรงงานไทย ทั้งยังไม่สามารถขอวันหยุด
เพ่ิมเติมได้ ในขณะที่แรงงานไทยสามารถลาหยุดได้ แรงงานคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่า “แรงงานไทยมีธุระก็ลาหยุดได้ 
แล้วพวกเราไม่มีธุระบ้างหรือ” ความน้อยใจของพวกเขาท าได้เพียงระบายออกมาให้คนอื่นรับฟัง แต่ไม่สามารถ
ท าให้นายจ้างรับฟังพวกเขาได้ เพราะชีวิตในอาณาเขตรัฐไทยของพวกเขานั้นต้องพ่ึงพานายจ้างอย่างมาก ถ้า
ไม่มีงาน ไม่มีเงิน ก็ใช้ชีวิตไม่ได้ จะกลับเมียนมาร์ก็เป็นเรื่องยากเพราะแทบจะทั้งชีวิตของแรงงานหลายคน
เติบโตที่ประเทศไทย และหลายคนมีความทรงจ าที่เลวร้ายกับบ้านเกิดตนเอง ดังนั้น ความยากของการ “กลับ
บ้าน” จึงไม่ใช่การรูปแบบการเดินทางกลับ แต่เป็นความยากที่จะต้องไปเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดที่บ้านเกิดของตน 
ยิ่งไปกว่านี้ ค าว่า “บ้าน” ส าหรับแรงงานหลาย ๆ คน ไม่ใช่ประเทศเมียนมาร์หรือสถานที่ที่ตนได้เกิดมา แต่
เป็นสถานที่ที่ได้ใช้ชีวิตในปัจจุบัน ด้วยเหตุผลเหล่านี้ท าให้แรงงานข้ามชาติที่ได้พูดคุยด้วยยอมนายจ้างแม้พวก
เขาจะไม่ได้รับความเท่าเทียมหรือได้รับสิ่งที่พวกเขาต้องการก็ตาม 
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3. การต่อสู้ของแรงงาน  
อันเนื่องจากแม่สอดมีลักษณะเฉพาะ คือ แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูก

กฎหมาย ฉะนั้น การตั้งสหภาพแรงงานจึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถท าได้ การต่อสู้ของแรงงานจึงไม่ได้ออกมาใน
รูปแบบที่ตรงไปตรงมา การประท้วง หรือการนัดหยุดงานเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถพบเจอได้บ่อย ๆ ในแม่
สอด ดังนั้น ต้องนิยามแนวคิดเรื่องการต่อสู้ (resistance) ของแรงงานเสียใหม่ ซึ่งการต่อสู้ของแรงงานข้าม
ชาติในพ้ืนที่แม่สอดมีสองระดับ คือ ระดับที่สู้กับนายจ้างและระดับที่สู้กับรัฐ แต่ทั้งสองปรากฎผ่านพฤติกรรม
ในชีวิตประจ าวันของแรงงาน ในระดับการสู้กับนายจ้างเกิดขึ้นผ่านการ ไม่ยอมจ านนต่อบางเรื่องที่กระทบต่อ
ความสะดวกในการด าเนินชีวิต โดยใช้พิธีกรรมและความเชื่อเป็นเครื่องมือส าคัญ กล่าวคือ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ในโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านแม่ตาวใหม่ สาเหตุของเรื่องเริ่มต้นจากเจ้าของโรงงานต้องการถมบ่อน้ า
เพ่ือปรับสภาพภูมิทัศน์ แต่บริเวณบ่อน้ านั้นเป็นสถานที่พักผ่อนของแรงงานและเป็นพ้ืนที่สาธารณะภายใน
บริเวณโรงงาน ซึ่งเป็นทั้งสถานที่ท างานและที่อยู่ของแรงงานหลายคน แรงงานเกือบทั้งหมดไม่เห็นด้วยกับ
นายจ้างแต่ไม่สามารถบอกได้ตรง ๆ ในขณะนั้นเอง มีแรงงานหญิงคนหนึ่งมีการชัก ตาขวาง น้ าเสียงเปลี่ยน 
และบอกกับนายจ้างว่าตนเป็นผีที่อาศัยอยู่ในบ่อน้ านี้ หากถมบ่อน้ าทิ้งตนจะไม่มีที่อยู่ เหตุการณ์นี้เกิดข้ึนราว ๆ 
หนึ่งวันและเกิดขึ้นกับแรงงานกว่าร้อยชี้วิตที่แสดงอาการผีเข้า จนสุดท้ายนายจ้างต้องยอมไม่ถมบ่อน้ าทิ้ง (เม่
เตจา, สัมภาษณ์ 22 ธันวาคม 2560) 

การด าเนินชีวิตของแรงงานที่ต้องพบเจอกับการถูกเอารัดเอาเปรียบจะมีสามเส้นทางหลักให้เดิน 
เส้นทางแรก คือ การยอมจ านนต่อทุกสถานการณ์เพ่ือให้ได้ใช้ชีวิตต่อ และเส้นทางที่สอง คือ การลอดรัฐโดย
การเพิกเฉยต่อกฎเกณฑ์รอบตัว ทั้งการปฏิเสธการเข้าสู่ระบบอย่างถูกกฎหมายแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคง
ด าเนินชีวิตอยู่ในพื้นท่ีของรัฐ 

ในช่วงเดือนมิถุนายน 2560 รัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.ก. การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 
2560 สถานการณ์แรงงานในแม่สอดเต็มไปด้วยความคึกคัก อันเนื่องจากรัฐบาลประกาศให้แรงงานข้ามชาติทุก
คนจ าเป็นต้องขึ้นทะเบียนอย่างถูกกฎหมายด้วยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง การประกาศบังคับใช้ พ.ร.ก. ดังกล่าว 
ท าให้เกิดการทะลักกลับประเทศของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาร์ที่ด่านแม่สอดจ านวนมากกว่าหนึ่งแสนคน6 
ส านักข่าวจ านวนมากรายงานถึงสถิติที่นายจ้างพาลูกจ้างไปขึ้นทะเบียน ความตื่นตัวเหล่านี้เกิดขึ้นท่ามกลาง
เหล่าบรรดานายจ้างและแรงงานข้ามชาติจ านวนหนึ่ง แต่ในอีกมุมหนึ่งของแม่สอด ยังคงมีแรงงานข้ามชาติที่
เพิกเฉยต่อนโยบายดังกล่าว และเพิกเฉยต่อการเร่งรัดที่เกิดขึ้น จากการพูดคุยกับแรงงานข้ามชาติจ านวนหนึ่ง
พบว่า พวกเขาทราบดีว่าขั้นตอนการข้ึนทะเบียนด้วยรูปแบบที่รัฐไทยก าหนดขึ้นมีอะไรบ้าง และต้องท าอย่างไร 
แต่เมื่อผู้เขียนได้ลองถามว่าแล้วจะไปขึ้นทะเบียนหรือไม่ พวกเขาตอบอย่างไม่ลังเลใจเลยว่า “ไม่ต้องการไปขึ้น
ทะเบียน” บางคนได้ให้เหตุผลว่าพวกเขาไม่มีเงิน และถึงแม้ว่าจะมีบัตรตามที่กฎหมายก าหนด พวกเขาก็ยังคง
ได้ค่าแรง 80-120 บาทอยู่ดี หรือบางคนก็ให้เหตุผลว่าแม้พวกเขาจะมีบัตรก็ถูกปรับจากเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ดีการ

                                                           
6 ดูเพิ่มเตมิที่ https://www.matichon.co.th/news/611894 
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เพิกเฉยเหล่านี้สามารถมองได้ว่าแรงงานไม่ต้องการระบุตัวตนหรือถูกจัดล าดับในต าแหน่งที่ที่รัฐจัดไว้ให้ 
ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี (2013) ชี้ให้เห็นว่าภายใต้กรอบความเป็นรัฐชาตินี้เอง รัฐไทยได้ใช้เครื่องมือที่ส าคัญ
อย่างหนึ่งมาเป็นส่วนส าคัญในการระบุตัวตน นั่นคือ บัตร หรือ identity cards จะท าหน้าที่ในการจ าแนก
ความเฉพาะของแต่ละบุคคลและระบุความเป็นพลเมืองและไม่เป็นพลเมืองของประเทศ ซึ่งบัตรในประเทศไทย
มีอย่างหลากหลาย เช่น บัตรประชาชนไทย บัตรชาวเขาและบัตรแรงงานข้ามชาติ เป็นต้น และบัตรทั้งหมดจะ
เป็นเครื่องมือในการระบุล าดับชั้นและความสร้างเป็นเหตุเป็นผลส าหรับรัฐไทยในการควบคุมการเคลื่อนที่และ
ควบคุมความต้องการของบุคคล (subject) ซึ่งในพ้ืนที่แม่สอดเป็นพ้ืนที่ที่มีการใช้แรงงานข้ามชาติอย่างเข้มข้น
ในหลายอุตสาหกรรมและแรงงานข้ามชาติจ านวนมากและรัฐพยายามผลักดันให้แรงงานข้ามชาติเข้าสู่ระบบ
การขึ้นทะเบียนอย่างถูกกฎหมายด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือระบุตัวตนของแรงงานข้ามชาติผ่านบัตรและเอกสาร 
ในมุมมองนี้กล่าวได้ว่าแรงงานก าลังต่อสู้กับการจัดการของรัฐในเรื่องการนิยามตัวตน ( identify) ผ่านการ
บังคับให้แรงงานท าบัตร ขึ้นทะเบียน หรือเข้าเมืองมาโดยกระบวนการที่รัฐก าหนด โดยการตอบโต้ของแรงงาน
นั้นใช้วิธีการเพิกเฉยซึ่งท าให้พวกเขากลายเป็นบุคคลที่ถูกอ าพรางในสายตาของรัฐด้วยตัวของพวกเขาเอง 
 
สรุปและอภิปรายผล 

กลยุทธ์การลอดรัฐ: รูปแบบการต่อสู้ในชีวิตประจ าวันของแรงงานข้ามชาติ 
 รูปแบบการต่อสู้ของแรงงานข้ามชาติปรากฏออกมาในรูปแบบพฤติกรรมในชีวิตประจ าวัน ซึ่งมี
เจตจ านงค์ของความต้องการมีชีวิตรอดแบบลอดรัฐเป็นเบื้องหลังของพฤติกรรม โดยแสดงผ่านพฤติกรรมการ
เพิกเฉยต่อสิ่งที่รัฐหยิบยื่นให้ ไปจนถึงการปฏิเสธการเดินในระบบที่รัฐจัดวางไว้ให้ Scott (1985) เรียกการต่อสู้
ในชีวิตประจ าวันว่าเป็นอาวุธของกลุ่มคนที่ไม่มีอ านาจ (powerless) ซึ่งเรียกว่าอาวุธของผู้อ่อนแอ (weapons 
of the weak) การต่อสู้ในชีวิตประจ าวันเป็นสิ่งที่ไม่เป็นทางการ (informal) ผ่านการปกปิด ซ่อนเร้น ไปจนถึง
การสร้างความคลุมเครือโดยกลยุทธ์ส าคัญในการลอดรัฐของแรงงานข้ามชาติในพ้ืนที่แม่สอด คือ กลยุทธ์การ
เคลื่อนที ่
 การเคลื่อนที่ของแรงงานข้ามชาติมีสองอย่างคือ 1) การเคลื่อนที่ทางกายภาพ และ 2) การเคลื่อนที่
ทางอัตลักษณ์ ซึ่งเป็นการสร้างความพล่าเลือนของความเป็นตัวตน 
 การเคลื่อนที่ทางกายภาพ คือ การหนี การย้ายที่อยู่ เป็นปรากฏการณ์ส าคัญของสถานการณ์แรงงาน
ข้ามชาติในแม่สอด หลายครั้งที่ผู้เขียนลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล พบว่าแรงงานข้ามชาติหลายคนมักย้ายที่อยู่บ่อยครั้ง 
ตั้งแต่การย้ายไปในที่ใกล้ๆ ย้ายระหว่างชุมชน ไปจนถึงการหนีเข้ามาท างานในตัวเมืองชั้นในของประเทศไทย 
ซ่ึง Scott (2010) กล่าวถึงความสามารถในการย้ายต าแหน่งที่ตั้งภายใต้เงื่อนไขของการไม่ยอมจ านนต่อบางสิ่ง 
การที่แรงงานข้ามชาติย้ายที่อยู่ไปเรื่อย ๆ เพ่ือไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐตามเจอ หรือการย้ายออกนอกพ้ืนที่ที่รัฐ
ก าหนดไว้เป็นการอ าพรางตัวให้ลอดสายตาของรัฐ ดังที่แสดงออกผ่านพฤติกรรมในชีวิตประจ าวันของแรงงาน
ข้ามชาติ  
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 การเคลื่อนที่ทางอัตลักษณ์ คือ การสร้างความคลุมเครือในอัตลักษณ์ไม่ยึดติดอยู่กับอัตลักษณ์หรือ
ตัวตนเพียงหนึ่งเดียว มีการเลื่อนไหลอัตลักษณ์ตามความสัมพันธ์ที่ด ารงอยู่ ซึ่ง Scott เรียกว่า อัตลักษณ์แบบ
ผสม (hybrid identity) และการไม่ระบุอัตลักษณ์ของตน (anonymous) เช่น แรงงานข้ามชาติในพ้ืนที่แม่
สอดจ านวนหนึ่งใช้วิธีการเอาตัวรอดในประเทศไทยด้วยการสวมบัตรประชาชน กล่าวคือ แรงงานข้ามชาติได้
ซื้อบัตรประชาชนจากคนไทยที่เต็มใจขายให้และน ามาอ้างว่าเป็นของตนเอง เพ่ือน าไปสมัครงานและบอกกับ
เจ้าหน้าที่รัฐว่าตนเป็นคนไทย ซึ่งภาษาเป็นเครื่องมือส าคัญของการใช้อัตลักษณ์แบบผสม หรือกรณีของ
แรงงานข้ามชาติหญิงคนหนึ่งที่อายุไม่เกิน 18 ปีซึ่งเป็นเพ่ือนกับน้องจา (นามสมมติ) (สัมภาษณ์ , 22 ธันวาคม 
2560) เธอเข้าไปท างานในกรุงเทพฯ ด้วยสถานะที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากเธอไม่มีใบอนุญาตท างาน
แต่เอกสารประจ าตัวที่เธอมีเพียงอย่างเดียวคือ บัตรนักเรียนจากโรงเรียนในชุมชนแห่งหนึ่งของแม่สอด แต่
เมื่อไหร่ก็ตามที่เธอเจอกับต ารวจเธอจะบอกกับต ารวจว่าเธอไปเที่ยวไม่ได้ไปท างาน การไม่ยึดติดในตัวตนเพียง
หนึ่งเดียว ไปจนถึงการปฏิเสธอัตลักษณ์ที่รัฐหยิบยื่นให้ เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ส าคัญที่แรงงานข้ามชาติใช้สู้กับรัฐ 
เมื่อกล่าวในแง่นี้จะเห็นได้ว่า การลอดรัฐของแรงงานข้ามชาติในพ้ืนที่แม่สอด ไม่ได้หมายถึงแต่เพียงการหนี
เท่านั้น แต่ยังเป็นการลุกข้ึนมาสู้กับสิ่งที่ตนไม่ต้องการซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐหยิบยื่นให้ ผ่านกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน แม้จะไม่ใช่การลุกขึ้นปะทะอย่างตรงไปตรงมา แต่ความเพิกเฉยและความคลุมเครือเหล่านี้ กลับ
สร้างความสั่นคลอนให้กับรัฐได้อย่างมากมาย เมื่อมองในมุมของ Scott (2010) การเคลื่อนที่ทั้งทางกายภาพ
และทางอัตลักษณ์ล้วนแล้วแต่เป็นเทคนิคการต่อสู้ (against) กับรัฐ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การลอดรัฐของแรงงานข้ามชาติไม่ได้มีแต่เพียงตัวแรงงานข้ามชาติเป็นผู้กระท าเท่านั้น แต่ยังมีตัว
ละครอ่ืน ๆ ที่เข้ามามีส่วนในการช่วยให้แรงงานสามารถลอดรัฐได้ เช่น นายจ้างและนายหน้า แต่ในขณะที่
เขียนงานชิ้นนี้ ผู้เขียนไม่สามารถเข้าถึงตัวนายจ้างและนายหน้าได้ตรง ๆ ดังนั้น การเข้าไปศึกษาบทบาทของ
นายจ้างและนายหน้าในมิติการสนับสนุนการลอดรัฐของแรงงานข้ามชาติจึงเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาต่อไป 
นอกจากนี้ องค์ความรู้ (knowledge) ในพ้ืนที่ของแรงงานยังเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ส าคัญในการลอดรัฐของ
แรงงานข้ามชาติ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีต้องศึกษาต่อไป 
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ชีวิตในสภาวะเคลื่อนย้าย : ความสัมพันธ์และเครือข่าย 
ของผู้ค้าลอตเตอร่ีรายย่อยชาวอีสานในกรุงเทพมหานคร* 

Life in Mobility: Relations and Network of Isan Lottery Seller inBangkok 
 

อนุพงษ ์จันทะแจ่ม และ ประเสริฐ แรงกล้า 
 

บทคัดย่อ 

บทความนี้ศึกษาการประกอบอาชีพผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยของชาวอีสานที่เดินทางมาขายลอตเตอรี่ใน
กรุงเทพมหานครการประกอบอาชีพค้าลอตเตอรี่รายย่อยของชาวอีสานเหล่านี้แตกต่างไปจากผู้ค้าลอตเตอรี่
รายอ่ืนเนื่องจากพวกเขาใช้วิธีการเดินเร่ขายไปตามสถานที่ต่างๆและพักอาศัยอยู่กรุ งเทพฯเพียงช่วงเวลาสั้นๆ
ตลอดจนอาชีพขายลอตเตอรี่เป็นมรดกของครอบครัวที่ถูกสืบทอดบทความนี้สนใจว่าผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยมี
ความสัมพันธ์ข้ามถิ่นในบริบทการเคลื่อนย้ายอย่างไรความสัมพันธ์ระหว่างผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยกับผู้ซื้อ
ลอตเตอรี่และสิ่งที่ไม่เคลื่อนย้าย (immobility) เป็นอย่างไรผู้ศึกษาศึกษาเชิงชาติพันธ์วรรณนากับผู้ค้า
ลอตเตอรี่รายย่อยชาวอีสานในพ้ืนที่กรุงเทพฯพบว่าผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยมีความสัมพันธ์ข้ามพ้ืนที่และการ
ด ารงชีวิตทางเศรษฐกิจที่หลากหลายมีความสัมพันธ์แบบหลวมๆระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายพบว่าอาชีพค้าลอตเตอรี่
รายย่อยสัมพันธ์โยงใย(association) กับผู้คน เวลาห้วงเหตุการณ์ สถานที่ วัตถุสิ่งของซึ่งสรรพสิ่งเหล่านี้มีส่วน
ร่วมสร้างและก าหนดทิศทางชีวิตผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อย 

 
ค าส าคัญ : ผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อย เครือข่าย ความสัมพันธ์การเคลื่อนย้าย 
 

Abstract 

 This article studies minor lottery sellers from Isan who migrate to sell lotteries in 
Bangkok. The selling of lottery for these minor sellers from Isanare different from other 
group of sellers because they hawk to different places and live in Bangkok for only a short 
period of time. For them, selling lottery is a family’s legacy that passes on to generation 
after generation. This article is interested in how these minor lottery sellers have cross-
locality relationship in the context of mobility and how does the intricate relationship 
                                                           
* บทความนี้เป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ เรื่อง คนขายลอตเตอรี่:การก่อรูปชีวิตทางสังคมในบรบิทการเคลื่อนย้ายสาขาวิชา
มานุษยวิทยาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโ์ดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ แรงกล้า 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธต์ิดต่อ E-mail: anupon.chan1@gmail.com ผู้เขียนขอขอบคุณสีหนาท สาบดุดาที่
ช่วยเหลือในการท างานภาคสนาม 
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between lottery sellers, lottery buyers and immobile work. The researcher conducted an 
ethnographic fieldwork with minor lottery sellers from Isan in Bangkok and discovered the 
cross-locality relationship, “livelihood diversification” and “weak tie” relationship between 
buyers and sellers. In sum, the researcher have found that these minor lottery sellers have 
association with people, time, event, places and objects—all of which help to construct and 
direct the lives of these minor lottery sellers.  
 
Keywords: Lottery Seller, Network, Relations, Mobility 
 
 
บทน า:ที่มาความส าคัญและงานศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

ลอตเตอรี่จากเมืองเลย 
ฝนตกตลอดทั้งวัน อากาศชื้น ถนนเลียบคลองบางกอกน้อยเย็นฉ่ า คนขายลอตเตอรี่หลายคนต่างก็วิ่ง

กรูกันเข้ามาหลบฝนใต้ชายคาของธนาคารแห่งหนึ่งย่านบางกอกน้อยหน้าฝนส าหรับคนขายลอตเตอรี่นั่น
ยากล าบากเพราะพวกเขาต้องเดินเคลื่อนที่ไปตามบาทวิถี หน้าฝนจึงเป็นอุปสรรค์ต่อการเดินเร่ขายลอตเตอรี่ 
ขณะยืนหลบฝนอยู่ใต้ชายคาของธนาคารเดียวกันนั้น ผู้เขียนหันไปถามผู้ค้าลอตเตอรี่รายหนึ่งว่าพรุ่งนี้หวยออก
แล้วขายหมดหรือยัง? หญิงวัยกลางคนหันมาพร้อมเปิดตลับไม้ในเมือแล้วกล่าวว่าเหลืออยู่ไม่มากสนใจซื้อ
รางวัลตัวไหน? นั่นคือวันแรกที่ผู้เขียนพบกับค าหญิงขายลอตเตอรี่วัยกลางคนจาก ต .บ้านห้วย อ.วังสะพุง จ.
เลย เมื่อผู้เขียนบอกไปว่าเป็นนักศึกษาก าลังสนใจศึกษาเรื่องลอตเตอรี่ เธอท าสีหน้าไม่ไว้วางใจผู้เขียน เป็นสาย
ตรวจหรือเปล่า? ค าเอ่ยถาม ผู้เขียนแสดงบัตรนักศึกษาให้ดูพร้อมกับพูดภาษาอีสานเธอจึงยินยอมที่จะเล่าเรื่อง
การขายลอตเตอรี่ให้ฟัง 

ค าเดินทางมาจากบ้านเกิดที่ จ .เลยเพ่ือมาขายลอตเตอรี่ในกรุงเทพ ฯ เธอเช่าห้องพักอยู่ที่อาคาร
พาณิชย์หลังหนึ่งย่านบางกอกน้อย ชีวิตระหว่างวันของเธอคือเดินเร่ขายลอตเตอรี่ช่วงประมาณ 09.00 น. ไป
จนถึงตอนค่ าค าเธอต้องเร่งขายให้หมดภายในพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงซึ่งเป็นวันที่ 16 วันออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
และเธอจะต้องเดินทางกลับบ้านที่ จ.เลยในเย็นวันเดียวกันนั้นการเดินทางมาขายลอตเตอรี่ไม่ได้เป็นการอยู่
อาศัยประจ าหรือแยกจากบ้านหลังเดิมเหมือนการเข้ามาท างานอย่างอ่ืนอย่างพนักงานโรงงานหรือแรงงานกลุ่ม
อ่ืนที่ต้องอาศัยอยู่ในเมืองเป็นเวลานาน ค าเล่าว่าเธอเดินทางเข้ามาขายลอตเตอรี่ในเขตบางกอกน้อยเพียงงวด
ละ 5-7 วัน หมายถึงการเข้ามา 5-7 วัน ในช่วงก่อนถึงวันที่ 1 และก่อนวันที่ 16 ซึ่งเป็นวันออกผลสลากินแบ่ง
รัฐบาลของทุก ๆ เดือน เมื่อส ารวจข้อมูลการประกอบอาชีพค้าลอตเตอรี่รายย่อย พบว่าผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อย
ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีภูมิล าเนาในภาคอีสาน ทั้งนี้ยังพบว่าพ้ืนที่ อ.วังสะพุง อ.ภูเรือ อ.ภูหลวง จ.เลย มีผู้ประกอบ
อาชีพค้าลอดเตอรรี่รายย่อยจ านวนมากที่สุดในประเทศซึ่งมีผู้คนประมาณ 50,000 ที่มีอาชีพเค้าลอตเตอรี่ราย
ย่อยและมีอาชีพค้าลอตเตอรี่มานานกว่า 15 ปี (ผู้จัดการออนไลน์, 2554) 
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 ส าหรับค า เธอเดินทางมากรุงเทพฯพร้อมกับเพื่อนร่วมอาชีพคนอ่ืนๆโดยเหมารถยนต์ปิกอัพมาด้วยกัน
ราว 10 คน ทั้งหมดที่มาด้วยกันนั้นล้วนมีภูมิมิล าเนาที่ อ.วังสะพุง จ.เลย มีทั้งคนในหมู่บ้านเดียวกันและคนละ
หมู่บ้านคนละต าบลผู้ค้าลอตเตอรี่ที่เดินทางมาขายลอตเตอรี่เหล่านี้มีพ้ืนเพเดิมประกอบอาชีพเกษตรกรเช่น 
ท านา ท าไร่อ้อย ไร่มันส าปะหลัง เป็นต้นปัจจุบันพวกเขาก็ยังคงวิถีการเกษตรในขณะเดียวกันก็เดินทางมาขาย
ลอตเตอรี่ในเมืองใหญ่ด้วย ส าหรับค าเธอยังคงท าการเกษตรคือการท านาและสวนยางขณะเดียวกันก็เดินทาง
มาขายลอตเตอรี่เป็นประจ าทุกงวดเธอไม่สามารถตอบได้ว่าอะไรคืออาชีพหลักงานใดเป็นอาชีพเสริม หากแบ่ง
ตามรายได้การขายลอตเตอรี่จะมีรายได้มากว่าและเป็นรายได้ประจ าส่วนเกษตรกรรมเป็นรายได้รายปีและมี
รายได้ที่ไม่คงแน่นอน 

ฉากชีวิตข้างต้นเป็นการเดินทางจากบ้านเกิดมาขายลอตเตอรี่และมาพักอาศัยเพียงชั่วครู่ชั่วยามใน
เมืองหลวง ชีวิตผู้ขายลอตเตอรี่รายย่อยเป็นชีวิตที่ต้องเดินทางเคลื่อนที่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการย้ายจาก
ภูมิล าเนาเดิมมายังที่พักอาศัยใหม่ การเคลื่อนที่ทางกายภาพที่ต้องเดินทางไปเร่ขายลอตเตอรี่ตามตรอกซอก
ซอยต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ เพราะห้องท างานของพวกเขาคือการเดินเคลื่อนที่ไปหาลูกค้า การเดินทางเคลื่อนย้าย
ระยะสั้นของผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยเป็นที่มาท าให้ผู้เขียนสนใจศึกษาชีวิตผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยชาวอีสานที่มี
การเคลื่อนย้ายไปมาในลักษณะที่แตกต่างจากแรงงานย้ายถิ่นแบบอ่ืน 

งานศึกษาเกี่ยวกับลอตเตอรี่ : จากปัญหาสู่ความซับซ้อน 
ก่อนเข้าสู่การศึกษาชีวิตผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยชาวภาคอีสานที่ออกเดินทางมาขายลอตเตอรี่และ

อาศัยอยู่ในเมืองหลวงเพียงชั่วครู่ชั่วยาม ผู้เขียนอยากชี้ชวนให้เห็นระบบการค้าลอตเตอรี่ในประเทศไทยและ
ทบทวนงานศึกษาการค้าลอตเตอรี่รวมถึงเสนอข้อโต้แย้งบางประการต่องานศึกษาเหล่านี้การออกสลากกินแบ่ง
รัฐบาลในประเทศไทยเริ่มขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 โดยมีชาวยุโรปน า
การออกรางวัลสลากแบบยุโรปมาออกสลากในสยามเรียกว่า“ลอตเตอรี่”ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองในปีพ.ศ.2476 รัฐขาดรายได้จึงให้มีการออกลอตเตอรี่รัฐบาลเพ่ือหารายได้เข้ารัฐเรียกว่า“ลอตเตอรี่
รัฐบาลสยาม”การออกลอตเตอรี่รัฐบาลสยามได้พัฒนาเรื่อยมาจนถึงปีพ.ศ. 2517 ได้มีการออกพระราชบัญญัติ
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้น ก าหนดให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นนิติบุคคลและเป็นรัฐวิสาหกิจ
สังกัดกระทรวงการคลัง(ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, 2542) ปัจจุบันสลากกินแบ่งรัฐบาลจะจัดสรรให้กับ
ผู้ค้าลอตเตอรี่ผ่าน 2 ช่องทาง ช่องทางที่1 คือการจัดสรรให้ผู้ได้รับโควตาลอตเตอรี่1 ช่องทางที่ 2 คือการ
จัดสรรส าหรับประชาชนผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อย ซึ่งการจัดสรรส าหรับประชาชนแบ่งออกเป็น 
2 รูปแบบ (1) คือการซื้อตรง กล่าวคือสลากฯที่เหลือจากการจัดสรรโควตาในแต่ละงวด รูปแบบที่  (2) คือการ
จองซื้อ กล่าวคือสลากฯที่ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะพิมพ์เพ่ิมตามจ านวนที่จองไว้ส าหรับงวดถัดไปโดยมี

                                                           
1 ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ พบว่ามีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการของบริษัทที่ได้รับการจัดสรรโควตา
โดยตรงจากส านักงานสลากฯ เช่น กลุ่มเครือข่ายส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มูลนิธิ-สมาคม-องค์กรการกุศล บริษัทเอกชน 
ครอบครองโควตาสลาก 24.78 ล้านฉบับ คิดเป็นสัดส่วน 33.49% ของจ านวนสลากที่พิมพ์ออกขายทั้งหมด 74 ล้านฉบับต่อ
งวด 
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ธนาคารกรุงไทยเป็นช่องทางในการช าระเงินส าหรับผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยชาวอีสานนอกจากจะอาศัยทั้ง 2 
รูปแบบที่จัดสรรส าหรับประชาชนดังกล่าวแล้วผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยเหล่านี้ยังซื้อลอตเตอรี่ต่อจาก“ผู้ค้า
ลอตเตอรี่คนกลาง” โดยพ่อค้าคนกลางจะน าลอตเตอรี่ออกจากระบบโควตามาจ าหน่ายให้ผู้ค้ารายย่อยในราคา
ที่แพงขึ้น ผู้ค้าลอตเตอรี่คนกลางเหล่านี้ถูกเรียกว่า “ยี้ปั๊วหวย” 

เมื่อย้อนทบทวนงานศึกษาเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่ งานศึกษาส่วนใหญ่มักกล่าวถึง
ในมุมของการ“ซื้อลอตเตอรี่”หรือ“คนเล่นหวย”โดยมีฐานการรับรู้หรือชุดความคิดเกี่ยวกับการซื้อขาย
ลอตเตอรี่ไปในทิศทางที่เป็นปัญหาสังคมเช่นงานศึกษาของธีรโชติ  (2550) เรื่อง หวย:ลัดสู่ความร่ ารวยหรือ
หายนะอย่างยั่งยืน มองว่าลอตเตอรี่เป็นการพนันที่ถูกกฎหมายและน ามาซึ่งผลกระทบทางสังคมและศีลธรรม
ต่อประเทศไทยอีกทั้งยังเสนอว่าให้น าหลักศาสนามาต่อต้านการเล่นพนันอย่างลอตเตอรี่ นอกจากนี้ก็มีงาน
ศึกษาจ านวนหนึ่งที่ขยายขอบเขตการศึกษาออกไปจากอาณาบริเวณของการศึกษาการพนันงานศึกษาศึกษา
ลอตเตอรี่ในเชิงเศรษฐกิจและนโยบาย ของนวลน้อย (2543) ผาสุก (2542) ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน (2559) 
เห็นว่าผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยเป็นเพียงหน่วยย่อยกลไกหนึ่งในการกระจายลอตเตอรี่ไปสู่ผู้ซื้อการมีอยู่ของคน
เหล่านี้ไม่ได้ส่งผลต่อระบบการค้าลอตเตอรี่ของไทย แม้จะมีงานศึกษาอีกจ านวนหนึ่งของวชิราวรรณ (2545) วี
ระศักดิ์ (2554) และนพพล (2559) ให้ความสนใจกับ “การเคลื่อนย้าย”(mobility)ของผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อย 
แต่ก็มุ่งตอบค าถามว่าการเคลื่อนย้ายของผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยเกิดจากอะไร ส่งผลกระทบทางสังคมอย่างไร 
งานศึกษากลุ่มนี้กระจุกตัวในเชิงประเด็นปัญหาและเห็นท านองเดียวกันว่าการเดินทางไปขายลอตเตอรี่
สามารถยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ท าให้เกิดการขยายตัวด้านการค้าและการบริโภคในพ้ืนที่ 
ขณะเดียวกันก็เป็นเหตุน ามาสู่ปัญหาเช่น ปัญหาการหย่าร้าง ปัญหายาเสพติด ปัญหาการถูกโกงเป็นต้น งาน
ศึกษากลุ่มนี้มองการเคลื่อนย้ายเป็นความผิดปกติ (dysfunction) ไม่สู้จะให้ความส าคัญกับการเคลื่อนย้ายของ
ผู้คนที่มีความซับซ้อน 

แม้การเดินทางเคลื่อนย้ายระยะสั้นของคนขายลอตเตอรี่อาจดูเหมือนเป็นชีวิตประจ าวันที่เกิดขึ้น
ซ้ าซากของผู้คนที่ดูไร้ความน่าสนใจ เป็นเพียงการเดินทางเพ่ือหารายได้ท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็นกิจวัติ ไม่ต่างอะไรกับ
การเดินทางไปท างานทุก ๆ วันของคนท างานอาชีพอ่ืน ด้วยความสามัญธรรมดานี้เองนักภูมิศาสตร์มนุษย์อย่าง 
Ben Rogaly (2015) เห็นว่าชีวิตที่วนเวียนอยู่กับการเคลื่อนย้ายระยะสั้น ๆ ถูกมองข้ามไป การศึกษาการย้าย
ถิ่น (migration studies) มักสนใจการด ารงชีวิตอยู่และการเชื่อมต่อกันของผู้คนในการเคลื่อนย้ายระยะไกล 
(long-distance) ระหว่างประเทศมากกว่าการเคลื่อนย้ายระยะสั้น(short-distance) ภายในประเทศ เขาเห็น
ว่าการเคลื่อนย้าย (mobility) กับการอยู่กับที่ (fixity) สามารถมองว่ามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกันและเป็นส่วน
ส าคัญของกันและกัน (integral) ในการท าความเข้าใจเรื่องราวและประสบการณ์ต่าง ๆ ได้ (Rogaly, 2015, 
p.540-541) งานศึกษานี้ผู้เขียนต้องการท าความเข้าใจที่เปลี่ยนจากการมองว่าผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยที่เป็น
เพียงหน่วยย่อยในกลไกการกระจายลอตเตอรี่การเคลื่อนย้ายมีสาเหตุจากความยากจนและน ามาซึ่งผลกระทบ
ทางสังคมมาสู่การท าความเข้าใจเครือข่ายและความสัมพันธ์ของผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยกับสิ่งต่าง ๆ ในบริบท
ของการเคลื่อนย้าย 
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ระเบียบวิธีวิจัย: ชาติพันธุ์วรรณนาศึกษาการเคลื่อนย้าย 
การเคลื่อนย้ายระยะสั้นและการเปลี่ยนแปลง 
เป็นเวลาบ่ายแก่ของวันที่15 หน้าห้างแม็คโครถนนจรัญสนิทวงศ์ 35 ผู้คนเนืองแน่นเนื่องจากเป็น

บริเวณที่มีร้านอาหาร แผงลอย ธนาคารและห้างสรรพสินค้าอยู่ในบริเวณเดียวกันที่แห่งนี้เป็นจุดส าคัญของ
ผู้ค้าลอตเตอรี่ที่มานั่งปักหลักขายในยามเย็นหลังจากที่พวกเขาเดินเร่ขายมาตลอดทั้งวันลึกเข้าไปในถนนจรัญ
สนิทวงศ์ซอย 35 มีบ้านเช่าหลายหลังที่ผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยเช่าเอาไว้พักอาศัยอยู่ด้วยกัน บ้านเช่าหลังใหญ่
สุดมีผู้ค้าลอตเตอรี่อาศัยอยู่ด้วยกับราว 30 คน ห้องพักบนอาคารพาณิชย์ในบริเวณเดียวกันก็มีผู้ค้าลอตเตอรี่
อาศัยอยู่อีกประมาณ 20 คน ผู้ค้าลอตเตอรี่ทั้งหมดเดินทางมาจาก จ. เลย บ้างก็รู้จักกันบ้างก็ไม่รู้จักกันมากนัก
เนื่องจากพวกเขามาจากคนละหมู่บ้านคนละต าบล 

ภาหญิงวัย 34 ชาววังสะพุงผู้ขายลอตเตอรี่มากว่า 10 ปีเล่าว่าการเข้ามาขายลอตเตอรี่ของผู้ค้า
ลอตเตอรี่ชาววังสะพุงนั้นไม่ได้ตัดขาดจากบ้านหลังเดิมที่การเดินทางเข้ามาอาศัยในเขตบางกอกน้อยของชาว 
จ.เลยส่วนใหญ่เดินทางเข้ามาเพียงงวดละ 5-7 วัน หมายถึงการเข้ามา 5-7 ในช่วงก่อนถึงวันที่ 1 และก่อนวันที่ 
16 ซึ่งเป็นวันออกผลสลากินแบ่งรัฐบาลของทุกเดือน ห้วงเวลาที่เหลือพวกเขาจะหารายได้จาการรับจ้างท างาน
เกษตรเช่นรับจ้างกรีดยาง รับจ้างตัดอ้อย รับจ้างท านา บางคนที่มีสวนเกษตรเป็นของตัวเองก็ใช้เวลาที่เหลือใน
การท าเกษตรในที่ดินของตัวเองผู้ชายที่มีทักษะในการท างานก็จะประกอบอาชีพช่างเช่นช่างไม้ ช่างปูน ในเขต
จังหวัดที่อาศัยอยู่ ลักษณะเช่นนี้ท าให้คนขายลอตเตอรี่จากชนบทอีสานเป็นผู้คนที่อยู่ระหว่างความเป็นเมือง
และความเป็นชนบทอิงอาศัยกับเศรษฐกิจในชนบทและขณะเดียวกันก็สัมพันธ์กับเศรษฐกิจและสถานการใน
เมืองหลวงนอกจากนี้ผู้เขียนพบว่ามีผู้ขายลอตเตอรี่จ านวนหนึ่งที่ไม่ได้เดินทางไปมาระหว่างบ้านเกิดกับเมือง
หลวงในช่วงเวลาครั้งละ 5-7 วันเหมือนกับผู้ขายลอตเตอรี่ชาวเลย พวกเขาจะอาศัยอยู่ในเมืองเป็นเวลานาน
โดยยึดการค้าลอตเตอรี่เป็นหลักจะเดินทางกลับบ้านเกิดเพียงบางครั้ง ผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยลักษณะนี้มีอยู่
จ านวนน้อยกว่าผู้ที่เดินทางไปกลับทุกงวด 

ลักษณะการเข้ามาของผู้ขายลอตเตอรี่ชาวอีสานในลักษณะการมีที่อยู่อาศัยในกรุงเทพ ฯ เช่นมีบ้าน
เช่าหรือซื้อบ้านอยู่อาศัยระยะยาว ผู้ค้าลอตเตอรี่เหล่านี้จะไม่เดินทางไปกลับเหมือนผู้ขายลอตเตอรี่ชาวเลยแต่
จะเดินทางกลับบ้านที่อยู่ภาคอีสานเป็นครั้งคราววันหญิงวัย 40 ปลายผู้ขายลอตเตอรี่มากว่า 7 ปีวันขาย
ลอตเตอรี่ประจ าอยู่ที่หน้าหน้าแมคโครจรัญสนิทวงศ์ในยามเวลาเย็น ในช่วงกลางวันเธอจะตะลอนเดินไปทั่ว
เขตบางกอกน้อยและใกล้เคียงเคยไปไกลสุดถึงย่านราชด าเนินบริเวณเวทีมวยราชด าเนิน ย้อนไปเมื่อ 10 ปี
ก่อน วันออกเดินทางมาจาก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เข้ามากรุงเทพฯเริ่มงานด้วยอาชีพแม่บ้านท าความ
สะอาดที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นเวลา 6 ปี เธอตัดสินใจเป็นผู้ค้าลอตเตอรี่เพราะว่าได้รู้จักกับผู้ค้าลอตเตอรี่
ชาวอ าเภอวังสะพุงที่มาเช่าบ้านอยู่ติดกัน ประกอบกับเธอก าลังจะลาออกจากการเป็นแม่บ้านท าความสะอาด
เพราะรู้สึกไม่เป็นอิสระ ต้องท างานหนักและมีรายได้น้อยเธอจึงตัดสินใจทดลองขายลอตเตอรี่วันพบว่าอาชีพ
ขายลอตเตอรี่ท าให้เธอมีรายได้พอยู่ได้และเห็นว่าเป็นอาชีพที่ไม่ต้องมีเวลามาก ากับการท างานมากนัก 
เนื่องจากเธอมีลูกและสามีท าให้เธอมีเวลาท างานบ้านได้ด้วยและสามารถออกไปขายลอตเตอรี่ได้ด้วยตามวัน
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และเวลาที่เธอต้องการ ทุกวันนี้วันยังคงสายสัมพันธ์กับพ่ีน้องที่ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ แม้จะย้ายมาอยู่
กรุงเทพฯเกือบ 10 ปีแล้ว เพราะเธอมีที่ดินปล่อยให้น้องสาวท าไร่และท าการเกษตร เธอตั้งใจจะไม่ขายที่ดินผืน
นั้น ถ้ามีเงินเก็บและลูกเรียนจบปริญญาตรีครอบครัวเธอจะกลับไปอยู่ที่อีสาน ซึ่งทุกวันนี้ยังคงเดินทางไปมาหา
สู่กันอยู่เป็นระยะ 

การขายลอตเตอรี่ของผู้ค้ารายย่อยจ าเป็นที่จะต้องย่ าเท้าเดินไปตามบาทวิถีเพ่ือหาลูกค้าวันอธิบายว่า
หากไม่เดินเร่ขายก็ขายไม่หมดแน่ การเดินขายจะท าให้เข้าถึงกลุ่มคนที่ต้องการซื้อ วันมีพ้ืนที่ขายประจ าในเขต
บางกอกน้อย เธอเดินทางไปในสถานที่ส าคัญ ๆ เช่นวัด ตลาด ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาลและย่านชุมชน วัน
ก่อนเธอไปยืนขายลอตเตอรี่ที่โรงพยาบาลศิริราช แต่ถูกเจ้าหน้าที่ไล่ออกมาโดยให้เหตุผลว่าไม่สามารถให้ขาย
ได้วันเล่าว่าคนขายลอตเตอรี่สวนใหญ่ก็หาทางหลบเลี่ยงและบอกต่อ ๆ กันว่าตรงไหนสามารถที่จะเข้าไปขาย
ได้ ตรงไหนไม่สามารถไปได้ ในหมู่ของผู้ค้าลอตเตอรี่ที่กระจายกันออกไปในแต่ละพ้ืนที่ เมื่ออกลับมารวมตัวกัน
ยามเย็นจะมีการบอกเล่ากันทุกๆ วันว่าแต่ละพ้ืนที่มีอะไรหรือเกิดอะไรขึ้นบ้าง มีการบันทึกกิจกรรมลงใน
ปฏิทินเช่นงานรับปริญญา งานท าบุญ การชุมนุมทางการเมือง เพ่ือพวกเขาจะได้เดินทางไปขายลอตเตอรี่หรือ
เพ่ือหลีกเลี่ยงพ้ืนที่นั้นประสบการณ์การเคลื่อนย้ายระยะสั้นของภาผู้ค้าลอตเตอรี่ชาววังสะพุง และวันผู้ค้า
ลอตเตอรี่ชาวกาฬสินธุ์ สะท้อนให้เห็นว่าผู้ค้าลอตเตอรี่ส่วนใหญ่เป็นคนชนบทอีสานที่เข้ามาอาศัยการหารายได้
ในเมืองทั้งลักษณะการเข้ามาอาศัยเพียงชั่วครู่ชั่วยามและการอาศัยอยู่ระยะยาว ยังคงสายสัมพันธ์กับชนบทที่
เป็นบ้านเกิดอยู่และสัมพันธ์กับเหตุการณ์ในเมืองอย่างใกล้ชิด ชี้ให้เห็นว่าการอธิบายคนชนบทกับการเข้ามา
ท างานในเมืองนั้นมีความสลับซับซ้อนและไม่สามรถแยกขาดออกจากกันได้ 

งานศึกษาหลายชิ้นที่ศึกษาการเคลื่อนย้ายของผู้คนในภาคอีสานเข้ามาท างานในเขตเมืองเช่นกรุงเทพ 
ฯ ได้ชี้ให้เห็นว่าเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนในการมีชีวิตแบบ“กึ่งเมืองกึ่งชนบท” นักวิชาการที่อภิปรายเรื่องนี้
เช่น Claudio Sopranzetti (2014) ได้ศึกษามอเตอร์ไซด์รับจ้างในกรุงเทพมามหานคร ช่วงเหตุการณ์การชุม
นมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ ช่วงเมษายน-พฤษภาคม พ.ศ.2553 พบว่ามอเตอร์ไซค์
รับจ้างส่วนใหญ่เป็นคนชนบทอีสานที่เข้ามาท างานในเมืองและยังคงสายสัมพันธ์กับชนบทอยู่จึ งยิ่งเห็นภาพ
ความไม่เท่าเทียมและกลายเป็นผู้มีบทบาทเคลื่อนไหวทางการเมืองงานศึกษาของทรงชัย ทองปาน  (2557) 
ชี้ให้เห็นการกลับมาของแรงงานครัวเรือนชาวนาอีสานสะท้อนถึงความยืดหยุ่นของครัวเรือนชาวนาอีสานแสดง
ให้เห็นว่าสังคมเกษตรกรรมในชนบทหรือคมชาวนาในชนบทอีสานไม่ได้อยู่ ในสภาวะล่มสลายแต่อาจเป็นการ
กลับมาของสังคมเกษตรแบบใหม่ที่ผลิตพืชชนิดเดียวเพ่ือขายและใช้แรงงานในครัวเรือน เช่นเดียวกับนภาพร 
อติวานิชยพงศ์ (2557) ที่เห็นว่าในขณะที่สังคมชนบทอีสานในปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมทุนนิยมสมัยใหม่
ที่ไม่สามารถนิยามโดยใช้ค าอธิบายแบบคู่ตรงข้ามกับสังคมเมืองแต่คนชนบทอีสานก็ยังคงรักษาความเป็นสังคม
เกษตรแบบดั้งเดิมในบางด้านเอาไว้ 

งานศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเมืองและชนบทหลายชิ้นข้างต้นมีข้อสรุปที่สอดคล้องกันว่า
ชนบทในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากและไม่อาจอธิบายโดยแนวคิดคู่ตรงข้ามที่ เปรียบเทียบกับสังคม
เมืองเหมือนเช่นที่เป็นมาในอดีตหลังยุคการพัฒนาการท ามาหากินของคนชนบทอีสานมีความหลากหลาย
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ภายใต้ระบบทุนนิยมสมัยใหม่เป็นผู้ดิ้นรนหาเลี้ยงชีพในเมืองและมีส่วนร่วมทางการเมืองและเป็นผู้รู้ทัน
สถานการณ์เหตุการณ์การเคลื่อนไหวในเมือง ขณะเดียวกันคนชนบทอีสานยังไม่ละทิ้งการเป็นผู้ผลิตสินค้า
เกษตรเพื่อเอาไว้บริโภคและขายที่ต้องพ่ึงพิงเศรษฐกิจในชนบทบ้านเกิด 

ผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยชาวอีสานที่เข้ามาหาเลี้ยงชีพในเมืองหลวงเพียงชั่วคราวมีความสัมพันธ์ข้ามถิ่น
ระหว่างเมืองกับชนบทอย่างใกล้ชิด การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การเกษตรในชนบทในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา
ก่อให้เกิดการเคลื่อนตัวในระนาบเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง การเคลื่อนตัวนี้ท าให้ยากท่ีจะระบุว่าใครเป็นชาวไร่ 
เป็นชาวนา เป็นคนขับแท็กซี่ เป็นมอเตอร์ไซด์รับจ้างเป็นคนเมืองหรือคนบ้านนอก (อภิชาตและคณะ ,2556,
น.87) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยที่ยากจะนิยามว่าพวกเขาเป็นผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อย เป็น
เกษตรกรหรือลูกจ้าง ผู้ค้าลอตเตอรี่ชาวอีสานเป็นตัวอย่างที่สะท้อนถึงการด ารงชีวิตทางเศรษฐกิจที่
หลากหลายในเวลาเดียวกัน (livelihood diversification) โดยไม่ได้ยึดติดถิ่นที่ทางกายภาพอาชีพค้าลอตเตอรี่
รายย่อยชาวอีสานเหล่านี้ยึดโยงกับเศรษฐกิจและเหตุการณ์ข่าวสารทั้งชนบทและเมืองอย่างใกล้ชิดฉายภาพให้
เห็นว่าสังคมเกษตรกรรมในชนบทหรือคมชาวนาในชนบทอีสานไม่ได้อยู่ในสภาวะล่มสลายทั้งนี้ยังสะท้อนให้
เห็นถึงความยืดหยุ่น (flexible) ในการจัดสรรการใช้เวลาที่สอดแทรกอยู่ในวิถีชีวิตประจ าวันผู้ค้าลอตเตอรี่ราย
ย่อยชาวอีสานที่แตกต่างออกไปจากการย้ายถิ่นเข้ามาท างานในเขตเมืองของแรงงานจากชนบทกลุ่มอื่นพวกเขา
มีความปรารถนา (desire) ที่ต้องการออกไปอยู่ข้างนอกพ้ืนที่เพ่ือแสวงหารายได้เงินทองที่ดีขณะเดียวกันก็
ยังคงอาศัยและด ารงชีพอยู่ในบ้านเกิดด้วย 

เครือข่ายความสัมพันธ์ของผู้คนบนตัวเลข 
จ.เลย เป็นพ้ืนที่ที่มีผู้ประกอบอาชีพขายลอตเตอรี่มากที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากใน อ.วังสะพุง จ.

เลย มี “ตลาดลอตเตอรี่วังสะพุง” เป็นตลาดค้าส่งลอตเตอรี่ขาดใหญ่ ตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 201 กม.ที่ 180 สายสีคิ้ว–เชียงคาน บริเวณใกล้กับสหกรณ์การเกษตรวังสะพุง ผู้คนทั่วภาคอีสาน
เดินทางมาเพ่ือมาซื้อลอตเตอรี่จากตลาดลอตเตอรี่วังสะพุงไปขายตามที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ภาหญิงวัย 34 ชาว
วังสะพุงผู้มีอาชีพค้าลอตเตอรี่มามากว่า 10 ปีเล่าว่าผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยชาวเลยเดินทางไปตามที่ต่างๆ ทั่ว
ประเทศ ปลายทางคือเมืองใหญ่ที่มีผู้คนจ านวนมากเช่น ชลบุรี เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช หาดใหญ่ เป็นต้น 
ภาเห็นว่าผู้ขายลอตเตอรี่ชาววังสะพุงกับผู้ขายลอตเตอรี่กลุ่มอ่ืนมีความแตกต่างกันคือ ชาววังสะพุงมีเครือข่าย
และมีญาติพ่ีน้องที่ขายลอตเตอรี่ด้วยกันท าให้ผู้ค้าลอตเตอรี่เหล่านี้ กล้าลงทุนและมีความเสี่ยงน้อยกว่าผู้ขาย
ลอตเตอรี่จากที่อ่ืนๆ 

ภาบอกเล่าประสบการณ์ว่าตอนที่เธอไม่สบายเป็นไข้หรือไม่สามารถเดินทางมาขายลอตเตอรี่ใน
กรุงเทพฯได้ เธอจะฝากให้ญาติมาขายแทนหรือบางทีก็ขายลอตเตอรี่ที่รับมาแล้วให้ญาติหรือคนรู้จักกันใน
ราคาที่เธอไม่ขาดทุน ลักษณะเช่นนี้ท าให้ภาและคนอ่ืน ๆ ประกอบอาชีพค้าลอตเตอรี่มาได้อย่างยาวนาน 
นอกจากมีเครือข่ายผู้ค้าลอตเตอรี่ด้วยกันที่คอยช่วยเหลือแล้ว ผู้ค้าลอตเตอรี่ชาวเลยก็มี“เครือข่ายผู้ซื้อ
ลอตเตอรี่” ที่ผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยจะต้องน าลอตเตอรี่ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านของผู้ซื้อ กล่าวคือผู้ซื้อลอตเตอรี่ที่
เป็นเครือข่ายจะเป็นผู้ซื้อลอตเตอรี่“ขาประจ า”ผู้ซื้อเหล่านี้จะซื้อเกือบทุกงวด ผู้ซื้อเหล่านี้จะไม่ซื้อลอตเตอรี่
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จากผู้ค้ารายอื่นที่ไม่รู้จัก เว้นเสียแต่ว่าผู้ขายเจ้าประจ าไม่มาส่งลอตเตอรี่ในงวดนั้น ๆ ส าหรับภาลอตเตอรี่ที่เธอ
น ามาขายกว่าครึ่งหนึ่งจะถูกน าไปให้ผู้ซื้อที่เป็นเครือข่ายกันถึงหน้าบ้านลอตเตอรี่ที่เหลือจากการส่งให้กับ“ขา
ประจ า”จะเป็นส่วนที่ต้องเดินเร่ขายให้กับ“ขาจร”ที่ไปที่เดินผ่านไปผ่านมาหลายครั้งที่ภาได้สามารถเดินทางมา
ขายลอตเตอรี่ในกรุงเทพได้ญาติพ่ีน้องที่สนิทกันหรือคนชุมชนเดียวกันจะน าลอตเตอรี่ของเธอไปส่งให้ถึงบ้านผู้
ซื้อที่ขาประจ าของเธอ 

ส าหรับเครือข่ายการซื้อขายลอตเตอรี่นั้นมีความสัมพันธ์กันมากกว่าการซื้อมาหรือขายไปหลายครั้งที่
ภามีลอตเตอรี่เหลืออยู่จ านวนมากในวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาล เธอจะเข้าไปขอความช่วยเหลือจากขาประจ า
ใช้ช่วยซื้อลอตเตอรี่ที่เหลือซึ่งผู้ซื้อขาประจ าก็ยินดีช่วยหลายครั้งที่เครือขายผู้ซื้อของภาส่งข้อความมาทางไลน์  
(line) หรือโทรศัพท์มาหาเพ่ือจองตัวเลขเอาไว้ก่อนตั้งแต่ภายังไม่ได้เดินทางออกจากวังสะพุง ตัวเลขเหล่านี้ผู้
ซื้อได้มาด้วยวิธีการต่างเช่นเลขดัง การตีความความฝัน หรือตัวเลขวันเกิด ขึ้นอยู่กับว่าผู้ซื้อจะได้เลขตัวไหนมา
ในงวดนั้นๆ ตัวเลขจะถูกจองเอาไว้ส าหรับลูกค้าประจ าที่เป็นเครือข่าย บางครั้งเครือข่ายผู้ซื้อหลายคนก็ได้
ตัวเลขท่ีซ้ าๆ กันท าให้ภาต้องหาซื้อตัวเลขที่ขาประจ าต้องการจากผู้ขายลอตเตอรี่รายอื่นๆ มาให้ผู้ซื้อขาประจ า
เหล่านั้น 

เครือข่ายของผู้ซื้อที่ภามีอยู่นี้ไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่เครือข่ายความสัมพันธ์ถูกถักทอ
ขึ้นมายาวนานและถูกส่งต่อกันมาเหมือนเป็น“มรดกตกทอด”เธอเองไม่ได้เป็นคนเริ่มสร้างเครือข่ายผู้ซื้อเหล่านี้ 
ผู้ซื้อขาประจ าที่เป็นเครือข่ายอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่ถูกส่งทอดมาจากแม่ของเธอแม่ของเธอผู้ที่เข้าสู่อาชีพขาย
ลอตเตอรี่เมื่อเกือบ30 ปีก่อน ซึ่งตอนี้แม่ของเธอได้เลิกขายลอตเตอรี่ไปแล้ว ภาจ าได้ว่าตอนเรียนมัธยมช่วงปิด
ภาคเรียนแม่ของเธอจะพามาขายลอตเตอรี่ในกรุงเทพเป็นประจ า แต่ก่อนผู้ค้าลอตเตอรี่ชาวเลยไม่มีรถยนต์ถ้า
จะเหมารถมาก็ต้องจ่ายแพงมาก เธอและแม่ต้องอาศัยนั่งรถประจ าทางราคาถูกเพ่ือมาขายลอตเตอรี่ในกรุงเทพ 
พอมาอยู่กรุงเทพแม่ของภาจะพาเดินขายไปตามสถานที่ต่างๆ ไปตามซอกซอยในเมือง น าไปสู่การรู้จักกับผู้ซื้อ
ขาประจ าหลายคน ประสบการณ์นั้นท าให้เธอรู้จักเส้นทางในเมืองและรู้จักผู้ซื้อขาประจ าเหล่านั้นเป็นอย่างดี 
ตลอดจนผู้ซื้อลอตเตอรี่ขาประจ าก็รู้จักกับเธอตั้งแต่เธอยังเด็ก เช่นเดียวกันกับปิดภาคเรียนปีก่อนภาก็พาลูก
สาวของเธอมาเดินขายลอตเตอรี่ด้วย ส าหรับเด็กเป็นเหมือนการได้มาเที่ยวในเมือง เธอเองไม่ได้คาดหวังให้ลูก
สาวต้องสืบทอดการขายลอตเตอรี่แต่อย่างใด 

ตลอดหลายปีที่ผ่านมาแม้ว่าเครือข่ายของผู้ซื้อเดิมจะค่อย ๆ เลือนหายไปเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น 
การย้ายที่อยู่อาศัยหรือเลิกซื้อลอตเตอรี่แล้ว ทว่าเครือข่ายผู้ซื้อก็ถูกสร้างขึ้นมาทดแทนใหม่อยู่เสมอหรือ
เครือข่ายที่หายไปก็อาจกลับมาเริ่มใหม่ได้เช่นผู้ซื้อขาประจ าบางคนหายไปต่างประเทศเกือบปีแต่ก็กลับมาเป็น
ขาประจ าใหม่กล่าวได้ว่าเครือขายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อลอตเตอรี่กับผู้ค้าลอตเตอรี่ เป็นมากกว่า
ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจและผลประโยชน์เพียงอย่างเดียวภาบอกกับผู้เขียนว่าเครือข่ายผู้ซื้อลอตเตอรี่ขา
ประจ าของเธอ“เป็นญาติก็ไม่ใช่เป็นผู้ซื้อทั่วไปก็ไม่เชิง”เธอจัดว่าเครือข่ายผู้ซื้อขาประจ าเหล่านี้เป็นเสมือน
เครือญาติห่าง ๆ ของเธอความสัมพันธ์เช่นนี้เป็นความสัมพันธ์ที่มีความยืดหยุ่นและเป็น  “ความสัมพันธ์แบบ
หลวม” (weak tie) ในความหมายของ VeredAmit (2007) เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นผลประโยชน์บางอย่าง
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ร่วมกันในลักษณะที่ไม่ตายตัวยืดหยุ่นได้และสามารถรื้อฟ้ืนขึ้นมาใหม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่สามารถถูกส่งต่อ
จากรุ่นสู่รุ่น ความสัมพันธ์ของแม่ได้กลายเป็นความสัมพันธ์ของลูก ความสัมพันธ์เหล่านี้ถูกยึดโยงเอาไว้ด้วย
การซื้อและขายลอตเตอรี่ ลักษณะเช่นนี้ท าให้ผู้ค้าลอตเตอรี่ชาวเลยสามารถที่จะยึดอาชีพการขายลอตเตอรี่ไป
ได้อย่างยาวนานเนื่องจากมีเครือผู้ซื้อเป็นของตัวเอง  

สาธารณูปโภคพื้นฐานกับการรอคอยข้ามคืน 
หากใครผ่านไปผ่านมาหน้าตู้เอทีเอ็ม (ATM) ธนาคารกรุงไทยในช่วงคืนวันที่ 2 และคืนวันที่ 17 ของ

ทุกเดือนในย่านที่มีคนเดินผ่าน มีแสงไฟสว่างสาดส่องและอยู่ใกล้ชุมชน จะพบเห็นว่ามีคนนอนอยู่บริเวณหน้าตู้
เอทีเอ็มกรุงไทยนั่นไม่ใช่คนเร่ร่อนหรือคนไร้บ้านแต่เป็นผู้ขายลอตเตอรี่รายย่อยที่รอการเปิดขายสลากฯหน้าตู้
เอทีเอ็มในวันที่ 3 และวันที่ 18 เวลา 08.15- 09.00 น. วันหญิงชาวกาฬสินธุ์เล่าว่าเธอจะนอนหน้าตู้เอทีเอ็ม
ห้างแม็คโครจรัญสนิทวงศ์ ซอย 35 เป็นประจ าทุกวันที่ 2 และ 17 ของเดือนเพ่ือรอเข้าสู่ระบบการ“กดหวย”
บางคราวเจ้าหน้าที่เทศกิจไล่ให้เธอกลับไปนอนที่อ่ืนเนื่องจากกีดขวางทางและเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย แต่เมื่อวัน
อธิบายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจฟัง เจาหน้าที่จึงอนุญาตให้นอนได้ 

“กดหวย” เป็นค าที่ผู้ขายลอตเตอรี่รายย่อยใช้เรียกวิธีการสั่งจองลอตเตอรี่ผ่านธนาคารกรุงไทย
เนื่องจากลากกินแบ่งรัฐบาลจัดจ าหน่ายสลากผ่านการจัดสรรส าหรับประชาชนผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อย ซึ่งผู้ที่
สามารถจองในระบบนี้ได้จะต้องลงทะเบียนเป็นผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยเสียก่อน รูปแบบการจัดสรรสลากกิน
แบ่งรัฐบาลที่เปิดให้ซื้อจองผ่านช่องทางธนาคารกรุงไทยในลักษณะจัดคิวตามส าดับก่อนหลังและหากได้รับการ
จัดสรรสลากฯ ผู้ซื้อจองต้องน าหลักฐานไปรับสลากฯ ที่ส านักงานไปรษณีย์สาขาที่ตนสะดวกโดยมีเงื่อนไขการ
ซื้อจองได้ 5 เล่ม (เล่มละ100 ฉบับ) และซื้อจองได้ 1 ครั้งต่อคนต่องวดในราคาคู่ละ 70.40 บาท ก่อนท า
รายการซื้อจองสลากฯจะต้องมียอดเงินในบัญชีพร้อมค่าธรรมเนียมไม่น้อยกว่า 35,210 บาท ก่อนเวลา 18.00 
น. ของวันก่อนวันซื้อจองสลากฯการจองซื้อนี้จะมีเอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทยรองรับการให้บริการจ านวน
ประมาณ 8,000 เครื่องทั่วประเทศ ลักษณะการจองลอตเตอรี่ในลักษณะดังกล่าวส่งผลให้เกิดการนอนรอหน้า
ตู้เอทีเอ็มเพ่ือได้ล าดับต้น ๆ 

การกดหวยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในเขตกรุงเทพแต่เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วทั้งประเทศ ภาบอกเล่า
ประสบการณ์การกดหวยครั้งหนึ่งว่าเธอต้องเดินทางไปถึงธนาคารกรุงไทยใน จ .ขอนแก่น เพ่ือรอการกดหวย 
เนื่องจากตู้เอทีเอ็มในเขต จ.เลยถูกจองเต็มทั้งหมด เพ่ือความแน่ใจว่าเธอจะต้องกดหวยให้ได้เธอจึงเดินทางไป
เฝ้ารอหน้าตู้เอทีเอ็มแห่งหนึ่งในจังหวัดของแก่น ในบางครั้งนายทุนใหญ่ผู้มีเงินทุนก็จะว่าจ้างชาวบ้านให้ไป
ลงทะเบียนกับธนาคารกรุงไทยเพ่ือให้มีบัตรที่สามารถกดหวยได้ และได้น าพาคนเหล่านี้ไปส่งไว้ตามเอทีเอ็ม
กรุงไทยสาขาต่าง ๆ นายทุนเหล่านี้จะจ่ายเงินค่าจ้างรายวันให้กับคนรับจ้างกดหวย ซึ่งหวยที่ได้มาทั้งหมดใน
ราคาคู่ละ 70.40 บาท จะเป็นของนายทุนและจะถูกน าไปขายต่อให้พ่อค้าคนกลางในราคาที่สูงขึ้นหลายครั้งที่
เกิดการประทะขัดแย้งกันกันของผู้ขายลอตเตอรี่รายย่อยหน้าเอทีเอ็มหลายครั้งที่มีการจองในวันที่ 3 และวันที่ 
18 เวลา 08.15- 09.00 น.เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทยเกิดปัญหาใช้งานไม่ได้เนื่องจากเครือข่ายขัดข้องท าให้
ต้อรอเป็นเวลานานประมาณหนึ่งวัน 
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ภาไม่เคยยอมแพ้ต่อการรอ เธอเคยมีระสบการณ์การที่รอคอยมาตลอดทั้งคืนแล้วพบว่าเมื่อถึงเวลาท า
รายการแล้ว “ระบบล่ม” ภาเล่าว่าการรอมาทั้งคืนแล้วระบบใช้งานไม่ได้ท าให้เธอรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมาก
เพราะมันหมายถึงรายได้ทั้งเดือนของเธอหรือก าไรที่ต้องสูญเสียไป หลายครั้งที่เธอยืนรอหน้าตู้เอทีเอ็มจนกว่า
ระบบจะกลับมาท างานเป็นปกติ ขณะเดียวกันก็มีคนรออยู่ด้านหลังอีกยาวเหยียด มีทั้งคนที่มารอกดหวยและ
คนที่มาใช้บริการทั่วไป บ้างก็มีเสียงต่อว่าด่าทอจากผู้ที่รอกดหวยในระบบเช่นเดียวกัน ว่าเธอเข้าระบบไม่ได้
แล้วไม่ยอมให้คนอ่ืนเข้าไปใช้ระบบ เมื่อเสียงกดดันมากขึ้นเธอก็ต้องยอมถอยออกมาเพ่ือให้คนอ่ืนได้เข้าไปกด
หวยในระบบลองดูบ้างภาสันนิฐานว่าที่ระบบของเอทีเอ็มกรุงไทยขัดข้องนั้นเป็นเพราะมีคนเข้าสู่ระบบเดียวกัน
นี้เป็นจ านวนมากเกินไป จึงส่งผลให้ระบบล่าช้าและใช้การไม่ได้ แต่เมื่อรอสักรยะหนึ่งระบบจะกลับมาใช้งานได้
เหมือนเดิม ในช่วงเวลาต่อมาธนาคารกรุงไทยได้พัฒนาระบบให้สามารถจองออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ 
ท าให้ผู้ที่มาเฝ้ารอหน้าเอทีเอ็มลดจ านวนลงหันไปจองผ่านระบบออนไลน์แทน แต่ก็พบว่าระบบออนไลน์มี
ความไม่เสถียรเท่ากับระบบของเอทีเอ็มเนื่องจากเมื่อถึงวันและเวลาการจองลอตเตอรี่ในระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ที่ใช้จองจะใช้การไม่ได้อยู่บ่อยครั้งท าให้พลาดโอกาสการจองซื้อสลากฯ 

ระบบการจองลอตเตอรี่ผ่านเอทีเอ็มและการจองออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมีความส าคัญกับผู้ค้า
ลอตเตอรี่รายย่อยอย่างมาก หากระบบเกิดการขัดข้องใช้การไม่ได้จะส่งผลให้ผู้ค้าลอตเตอรี่ราย่อยต้องยอม
จ่ายเงินที่สูงขึ้นในการซื้อลอตเตอรี่จากพ่อค้าคนกลางมาจ าหน่าย หมายถึงก าไรที่ได้จาการขายก็จะลดน้อยลง 
ส าหรับผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยบางคนงวดไหนที่พวกเขาไม่สามารถจองลอตเตอรี่ในระบบธนาคารกรุงไทยได้ 
พวกเขาก็จะตัดสินใจไม่ขายลอตเตอรี่ในงวดนั้น ๆ เนื่องจากมีก าไรน้อยไม่คุ้มทุน เฉพาะในงวดนั้นๆพวกเขาก็
จะเบนเข็มไปประกอบอาชีพอ่ืนชั่วคราวเช่น รับจ้างในชุมชน ท างานเกษตรในสวนของตนเอง เป็นต้น 

การรอคอยข้ามคืนฉายให้เห็นถึงลักษณะเชื่อมโยงของผู้ขายลอตเตอรี่ที่เข้าไปสัมพันธ์กับเทคโนโลยี
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานหรืออาจกล่าวโดยรวมว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอาชีพการขาย
ลอตเตอรี่งานศึกษาการเคลื่อนย้าย (mobility) และการไม่เคลื่อนย้าย (immobility) ของ John Urry (2006) 
เขาเสนอว่าในการเคลื่อนย้ายไหลเวียนของผู้คนการเงินหรือสิ่งของล้วนต้องอาศัยสิ่งที่ติดอยู่กับที่คอย
เอ้ืออ านวยให้การเคลื่อนย้ายไหวเวียนเป็นไปได้ เมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นชีวิตผู้คนที่อิงอาศัยกับสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานกลายเป็นชีวิตที่เปราะบางและเป็นไปย่างยากล าบากเมื่อเกิดวิกฤติอย่างฉับพลันกล่า วคือระบบที่
ซับซ้อนเหล่านี้ได้กลายเป็นความเสี่ยงอย่างมากต่อวิถีชีวิตมนุษย์ เมื่อระบบสาธารณูปโภคพ้ืนสะดุดหยุดลงจึง
ส่งผลต่อระบบทั้งหมดเนื่องจากเป็นระบบเชื่อมต่อกัน 

หากกล่าวถึงระบบธนาคารและตู้เอทีเอ็มในฐานะที่เป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานอย่างหนึ่งที่ท าให้
กิจกรรมทางการเงินเกิดการไหลเวียนได้ ซึ่งภายใต้ระบบการไหวเวียนของการเงินของธนาคารถูกประกอบขึ้น
ด้วยเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับหลายอย่างที่แตกต่างกันแต่อยู่ในระบบเดียวกัน (Larkin, 2013, p.328-329) 
ส่งผลต่อชีวิตของผู้คนโดยเฉพาะผู้ขายลอตเตอรี่รายย่อยส าหรับผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อย เอทีเอ็มไม่มีเพียง
เทคนิคตามหน้าที่ในการท าให้การท าธุรกรรมทางการเงินนั้นเป็นไปได้ แต่กลับท าให้ผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยเกิด
ความรู้สึก (felling) เกิดการเคลื่อนย้าย (mobility) และเกิดการรอคอย (waiting) 
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ระบบเอทีเอ็มในฐานะที่เป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานจึงไม่ใช่เพียงเครื่องมือหรือตัวช่วยของมนุษย์ในการ
อ านวยความสะดวกสบายเช่นการท าให้ระบบการเงินในธนาคารหมุนเวียนได้เท่านั้น ปฏิบัติการซอฟแวร์ใน
ระบบของเอทีเอ็มสะท้อนถึงคู่ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์กับมนุษย์ระบบโครงข่ายการเงินผ่าน
เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยได้เป็น“องประกอบกระท าการ” (agent) ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชีวิตการ
เป็นผู้ค้าลอตเตอรี่ราย่อยที่ผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีได้เข้ามาพัวพันและก าหนดชีวิตของผู้ค้า
ลอตเตอรี่ราย่อยเป็นสังคมที่เชื่อมต่อกันระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยี เมื่อระบบเอทีเอ็มเกิดใช้การไม่ได้ก็ส่งผล
ให้ผู้ค้าลอตเตอรี่บางรายล้มเลิกการเป็นผู้ค้าลอตเตอรี่ในงวดนั้นๆ สาธารณูปโภคพ้ืนฐานจึงมีส่วนสร้าง
ความรู้สึกและก าหนดทิศทางการใช้ชีวิตของผู้คน ท าให้ผู้คนต้องออกเดินทาง ต้องรอคอย และต้องปรับเปลี่ยน
วิถีชีวิตอย่างฉับพลันโดยไม่ทันรู้ล่วงหน้า  
 
บทสรุปและอภิปรายผล 

ความสัมพันธ์อันหลากหลายไม่สิ้นสุด 
บทความนี้ต้องการเปิดมุมมองใหม่ของการศึกษาการค้าลอตเตอรี่รายย่อยที่ถูกมองว่าเป็นเพียงหน่วย

ย่อยในกลไกการกระจายลอตเตอรี่ และการศึกษาการเคลื่อนย้ายของผู้ค้าลอตเตอรี่ที่ถูกมองว่ามีสาเหตุจาก
ความยากจนและน ามาซึ่งผลกระทบทางสังคมมาสู่การท าความเข้าใจ“ความซับซ้อน” ของความสัมพันธ์
ท่ามกลางการเคลื่อนย้ายของผู้คน สิ่งของทุน ข้อมูลข่าวสารและความคิด ที่เพ่ิมจ านวนและมีขอบเขต
กว้างขวางผู้เขียนเสนอว่าผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยชาวอีสานเป็นมากว่าผู้ขายลอตเตอรี่ในฐานะที่เป็นผู้ค้า
ความหวังและเป็นผู้ขายลอตเตอรี่ที่หยุดนิ่งและไม่สัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่รอบข้าง งานศึกษานี้ได้ฉายให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างชนบทกับเมืองใหญ่ที่ไม่อาจแยกขาดเทคโนโลยีที่เปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็วในรอบกึ่ง
ศตวรรษที่ผ่านมาได้เข้ามามีบทบาทในการก าหนดชีวิตทางสังคมของผู้คนอย่างมาก การศึกษานี้ฉายเห็น
ความสัมพันธ์ในสามแบบ คือ ความสัมพันธ์ข้ามถิ่นระหว่างบ้านและที่ท างาน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ค้า
ลอตเตอรี่และเครือข่ายของผู้ซื้อ และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยกับเทคโนโลยีสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน จากการศึกษาผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยชาวอีสานที่เคลื่อนย้ายเข้ามาหาเลี้ยงชีพในเมืองหลวงชี้ให้เห็นว่า
กลุ่มคนอีสานที่เข้ามาหาเลี้ยงชีพในเมืองหลวงเพียงชั่วคราวมีความสัมพันธ์ข้ามถิ่นระหว่างเมืองกับชนบทมี
ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด สังคมเกษตรกรรมในชนบทหรือคมชาวนาในชนบทอีสานไม่ได้อยู่ในสภาวะล่ม
สลายแต่แทรกอยู่ในชีวิตประจ าวันของผู้คนอย่างแยกไม่ออก ทั้งนี้พบว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในระหว่างการ
เคลื่อนย้ายไปมาระหว่างชนบทกับเมืองมีปฏิสัมพันธ์กับโลกสองโลกอย่างลึกซึ่งทั้ งในทางกายภาพ ในทาง
เศรษฐกิจและทางสังคม เป็น“ชาวบ้านผู้ รู้ โลกกว้าง”(cosmopolitan villagers) ในความหมายของ 
ChalesKeyes (2010) ที่ชี้ให้เห็นว่าคนชนบทติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ์บ้านเมืองของประเทศไทย 
ชาวชนบทเหล่านี้ไม่ได้เข้าไม่ถึงความเจริญ ไม่ใช่กลุ่มคนที่ไม่ สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเช่นเดียวกับ 
WerbnerPnina (2008) ที่กล่าวถึงแรงงานอพยพข้ามแดนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคนอ่ืน (engage with 
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other) เป็นผู้คนที่เรียนรู้และปรับตัว เนื่องจากผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยเหล่านี้ต้องเข้าไปอยู่ในกระบวนการทาง
สังคมของโลกท่ีเปิดกว้างอย่างเลี่ยงไม่พ้น 

อย่างไรก็ดีส าหรับผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยนอกจากพวกเขาจะส่วนหนึ่งของคนอ่ืนพวกเขายังเป็นส่วน
หนึ่งที่สัมพันธ์กับวัตถุสิ่งของ (engage with thing) เทคโนโลยีและสาธารณูปโภคพ้ืนฐานอย่างเช่นโครงข่าย
ธุรกรรมทางการเงินผ่านเอทีเอ็มซึ่งชี้ให้เห็นว่าการที่ผู้คนที่อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายของสิ่งต่าง ๆ เช่นการ
สื่อสาร การเงิน และการเดินทางจ าเป็นต้องอิงอาศัยเชื่อมต่อกับโลกเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด ในอีกแง่หนึ่งหาก
เครือข่ายการเชื่อมต่อของผู้คนเข้าสู่ภาวะถูกปิดกั้นการเข้าถึงก็จะส่งผลให้วิถีชีวิตและอาชีพการงานของพวก
เขาด าเนินไปอย่างยากล าบากและความรู้สึกกระวนกระวายต่ออนาคตอันไม่แน่นอนการเคลื่อนย้ายระยะสั้น
ของผู้ค้าลอตเตอรี่รายฉายให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่มีพลวัตไม่ เคยหยุดนิ่งตลอดจนอาชีพค้า
ลอตเตอรี่รายย่อยนั้นสัมพันธ์โยงใยอยู่กับผู้คน เวลา ห้วงเหตุการณ์ สถานที่ วัตถุสิ่งของ ซึ่งสรรพสิ่งเหล่านี้มี
ส่วนร่วมสร้างและก าหนดทิศทางชีวิตผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยชีวิตทางสังคมของผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยชาวอีสาน
จึงไม่เคยปราศจากความสัมพันธ์กับคนอ่ืนและสิ่งอ่ืนที่เข้ามาร่วมสร้างอาชีพ ความสัมพันธ์เหล่านี้ไม่ได้เป็น
โครงสร้างตายตัว แต่เป็นการประกอบเข้าในชั่วขณะแล้วปรับเปลี่ยนก่อรูปความสัมพันธ์ใหม่ ๆ เชื่อมต่อกัน
และด าเนินไปอย่างไม่สิ้นสุด 
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การเปลี่ยนแปลงจากวิสาหกิจชุมชน สู่ การเป็นสหกรณ์:  
กรณีศึกษาสหกรณ์ผู้ผลิตหม้อห้อมทุ่งโฮง้แพร่ จ ากัด* 

Changing from Community Enterprise to Cooperative: A case study of 
ThoongHong’s  Mauhom (Natural dip dye clothe in Northern Thailand)  

Producer Cooperative in Phrae Province 
 

วีรญา พรมประสิทธิ์1 รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์2 และนพรัตน์ รัตนประทุม3 
 

บทคัดย่อ 

บทความนี้น าเสนอผลศึกษาการเปลี่ยนแปลงจาก “วิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ” 
สู่การเป็น “สหกรณ์ผู้ผลิตหม้อห้อมทุ่งโฮ้งแพร่ จ ากัด” โดยมุ่งเน้นศึกษา การประกอบธุรกิจของชุมชน 
(Community Economic) ที่น าเอาต้นทุนของชุมชนมาแปรเปลี่ยนให้เกิดกิจกรรม และมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ภายใต้การด าเนินกิจกรรม จากรูปแบบของ “วิสากิจชุมชน” (Community Enterprise) และเปลี่ยนเป็น
รูปแบบของ “สหกรณ์”(Cooperative) ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องการพัฒนาและต่อยอดต้นทุนของชุมชนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกที่เข้ามารวมกลุ่ม ให้สามารถช่วยเหลือและพ่ึงพาตัวเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
หากแต่การจะเติบโตเพ่ือความมั่นคงในกรอบของ “วิสาหกิจ” พบว่ามีข้อจ ากัดคือขาดทักษะในด้านต่างๆ ทั้ง
การเงิน การตลาด รวมไปถึงการส่งเสริมและพัฒนาของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ไม่ตรงต่อความต้องการของ
องค์กร ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเป็น “สหกรณ์” จึงเป็นทางเลือกของชาวบ้านทุ่งโฮ้ง ที่ประสบความส าเร็จจาก
การจัดตั้งเป็นสหกรณ์ ในปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา 

 
ค าส าคัญ: ธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ หม้อห้อม 

 
Abstract 

 This article presents the study result of changing from “Natural Dyeing 
ThoongJaroen’s Mauhom Community Enterprise” to “The Association of Thoong Hong 
Phrae’s Mauhom Producer”. The study focuses on community economic using the fund of 

                                                           
* บทความนี้เป็นส่วนหน่ึงของโครงการวิจัย “บทบาทสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน: กรณศีึกษา สหกรณ์ภาคเหนือ 
ประเทศไทย” ไดร้ับทุนวิจัยจากสถาบันพระปกเกล้า 
1นิสิตปรญิญาโท สาขาวิชาพัฒนาสงัคม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานษุยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร 
2อาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
3อาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
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community to create the activities and economic value underneath conducting of the 
activity; changing from “Community Enterprise” to “Cooperative” under the condition which 
aims to develop and extend the community fund to be highly beneficial to the members, so 
they are able to depend on themselves steadily and lastingly. Nevertheless, Development 
for stability in the frame of “Community Enterprise” was found that it had the limitations; 
lack of financial skill, marketing skill, promotion and development of the department that 
took responsibility which were not precise to the needs of organization. Consequently, 
changing to “Cooperative” is a choice of people in Thoong Hong village which has been 
successful since 2010.   
 
Keyword: Community business, Community Enterprise, Cooperative, Mauhom 
 
 
1. บทน า 

เมื่อประเทศของเรานั้นประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างเร่งออก
นโยบายต่างๆออกมาเพ่ือบรรเทาปัญหาดังกล่าว โดยที่ปัจจุบันนี้ มีการมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากหรือเศรษฐกิจชุมชน ที่เน้นการพ่ึงพาตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นระบบเศรษฐกิจที่มีลักษณะ
ความร่วมมือเป็นหุ้นส่วน และสามารถบริหารจัดการกันเองได้ภายในชุมชน 

โดยนิยามของเศรษฐกิจฐานราก โดยคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์เศรษฐกิจฐานราก คือ ระบบ
เศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น ที่สามารถพ่ึงพาตนเองภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีการช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือ
ซึ่งกันและกัน มีคุณธรรม และเป็นระบบที่เอ้ือให้เกิดการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ เช่น เศรษฐกิจ สังคม ผู้คน 
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน และที่ส าคัญคือต้องมีแนวทางในการพัฒนาการ
จัดการโดยชุมชนท้องถิ่นให้ครบถ้วน ซึ่งนั่นรวมไปถึงการสร้างทุนที่เข้มแข็ง มีการผลิต แปรูป  การตลาด การ
ผลิตอาหาร และความจ าเป็นพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิต (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์การมหาชน 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์, 2559) 

ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของทั้งวิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ ที่เราต่างก็คุ้นชินว่าเป็นองค์กรหนึ่งที่
อยู่คู่กับสังคมไทยมานาน ที่ต่างเน้นการสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ด้วยการพัฒนา ผลิต แปรรูป หรือต่อยอด
ทุนในชุมชนให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ท่ีสุดและถือได้ว่าทั้งสองหน่วยเศรษฐกิจนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐอย่างต่อเนื่อง มีหน่วยงานที่เกี่ยวรับผิดชอบชัดเจน และต่างก็มีพระราชบัญญัติในการก ากับการด าเนิน
กิจกรรม ด้วยความคล้ายคลึงกันในลักษณะของทั้งการด าเนินกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติ หรือ
แม้แต่จุดมุ่งหมายของการด าเนินกิจกรรม จนเกิดความสับสน 
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 โดยมีกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงกับสหกรณ์ผู้ผลิตหม้อห้อมทุ่งโฮ้งแพร่ จ ากัด ที่จากเดิมเป็นวิสาหกิจ
ชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ และไปเปลี่ยนตนเองสู่การเป็นสหกรณ์ ที่คล้ายจะดูสวนกระแส ในยุค
สมัยที่วิสาหกิจก าลังเป็นที่สนใจ และได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มก าลังจากรัฐบาล 

บทความนี้เป็นการน าเสนอผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงจากวิสาหกิจชุมชน สู่การเป็นสหกรณ์ : 
กรณีศึกษา สหกรณ์ผู้ผลิตหม้อห้อมทุ่งโฮ้งแพร่ จ ากัด เพื่อศึกษาสถานการณ์ของทั้งวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์
ในปัจจุบัน รวมไปถึงการตัดสินใจเปลี่ยนบทบาทตัวเองจากวิสาหกิจชุมชนเป็นสหกรณ์ ของสหกรณ์ผู้ผลิตหม้อ
ห้อมทุ่งโฮ้งแพร่ จ ากัด เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นสู่การทบทวน และพัฒนาแนวทางการสนับสนุนของทั้งสอง
องค์กรต่อไป 
 
2. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1 อะไรคือวิสาหกิจชุมชน 
วิสาหกิจชุมชนนั้นเกิดขึ้นจากการนโยบายของรัฐ ที่ถูกผลักดันขึ้นมาเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหากแต่

ความจริงแล้ว แนวคิดเรื่องการผลิตสินค้าต่างๆ จากชุมชนนั้นเดิมทีมีการด าเนินการมาก่อนแล้วเพียงแต่ไม่
ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร หรือไม่ค่อยได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในสังคมเท่านั้น ซึ่งในอดีตนั้นจะพบเห็น
การรวมกลุ่มของแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกรเพ่ือแปรรูปผลผลิตอยู่แล้ว ซึ่งอยู่ภายใต้การสนับสนุนจากหลาย
หน่วยงาน เช่น กรมพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือแม้แต่กระทรวงอุตสาหกรรมโดยการรวมกลุ่ม
ดังนั้นมีการเข้าชื่อขอรับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต่ ากว่า 5,000 กลุ่ม แต่ผลที่ได้ออกมานั้น ส่วน
ใหญ่มักไม่เป็นตามที่คาดหวังไว้ โดยสาเหตุหลักๆ มาจากปัญหาการตลาด ที่ส่งผลโดยส่งต่อการจ าหน่ายหรือ
ขยายผลิตภัณฑ์ (ณรงค์ และ พิทยา, 2552) 

เมื่อน าความหมาย หรือค าจ ากัดความของวิสาหกิจชุมชนมาสังเคราะห์แล้วนั้น ท าให้เห็นภาพของ
วิสาหกิจชุมชนได้ง่ายและชัดเจนขึ้น คือ กิจการของชุมชนที่ชุมชนเป็นเจ้าของร่วมกัน ผลิตสินค้าหรือบริการ 
ที่มาจากวิถีชีวิต ภูมิปัญญาของชุมชน มีการจัดการทุนของชุมชนได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างสรรค์ 
สามารถพ่ึงพาตนเองและพ่ึงพากันเองในชุมชนได้และการด าเนินกิจกรรมนั้นไม่เน้นผลก าไรสูงสุด หากแต่ไม่
ปฏิเสธก าไรเช่นกัน พร้อมทั้งเน้นการรับการส่งเสริมและการพัฒนาควบคู่กันไป 

ซึ่งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558) ได้ให้
ความหมายของวิสาหกิจชุมชนไว้ว่ากิจการของชุมชน เกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการและการอ่ืนๆ ที่
ด าเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น
นิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพ่ือสร้างรายได้และเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของครอบครัว ชุมชน 
และระหว่างชุมชน 

ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน) ได้ให้ความหมายของวิสาหกิจชุมชนไว้ว่า กิจการของชุมชนที่ด าเนินการร่วมกันของ
สมาชิกในชุมชนที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกัน โดยมีการประกอบการเพ่ือจัดการทุนและทรัพยากรของ



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 818 

ชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการพึ่งพาของตนเอง และทุนของชุมชนนั้น มิได้หมายถึงแต่เพียงเงินเท่านั้น ยังรวม
ไปถึงทรัพยากร ผลผลิตภูมิปัญญา วัฒนธรรม ทุนทางสังคม 

เสรี พงศ์พิศ ได้ให้ความหมายของวิสาหกิจชุมชนไว้ว่า การประกอบกิจการของชุมชนที่มีขนาดกลาง
และขนาดเล็ก เพ่ือจัดการทุนหรือทรัพยากรในชุมชนให้อย่างสร้างสรรค์ ด้วยการพ่ึงพาตนเองที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้าง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ พร้อมทั้งการจัดการทุน การจัดการตลาด โดยเน้นการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในชุมชน และไม่ต่อสู้กันเพ่ือผลประโยชน์พวกพ้องโดยมีการซื้อขายกันในลักษณะ
สหกรณ์ ต่างกันที่ระเบียบและกฎเกณฑ ์(เสรี, 2552) 

ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ และพิทยา ว่องกุลได้ให้ความหมายของวิสาหกิจชุมชนไว้ว่าวิสาหกิจชุมชน เป็น
การประกอบการโดยชุมชนที่มีสมาชิกในชุมชนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตทั้งทางด้านการผลิต การค้า และ
การเงิน และใช้ปัจจัยการผลิตในชุมชนให้ออกดอกออกผล ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการสร้างรายได้และ
อาชีพ ส่วนด้านสังคมคือ การผสานสัมพันธ์ความเป็นครอบครัวเอาไว้ ด้วยการให้ครอบครัวและชุมชน ร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ แบ่งทุกข์แบ่งสุข ซึ่งกันและกัน โดยผ่านกระบวนการการประกอบการของชุมชน 
วิสาหกิจชุมชนจึงเป็นเครื่องมือในการสร้างรากฐานเศรษฐกิจและสังคมให้เข้มแข็ง ท าให้เกิดรากฐานที่เข้มแข็ง
คงทนต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและทุนนิยม (ณรงค์ และ พิทยา, 2552) 

โดยวิสาหกิจชุมชนนั้นจะมีการกิจกรรมต่างๆ ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกิจการของตนที่วาง
ไว้ตั้งแต่เริ่มต้นการด าเนินกิจการ แต่ยังอยู่บนพ้ืนฐานของการพ่ึงพา เกื้อกูลกัน และเชื่อมโยงกันในรูปต่างๆ ที่
เรียกว่าเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างความร่วมมือในการจัดซื้อวัสดุ หรือเพ่ิม
มูลค่าให้กับสินทรัพย์ที่เป็นทุนของชุมชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างเศรษฐกิจแบบฐานรากของชุมชนให้มีความ
เข้มแข็ง ตามแนวคิดส าคัญของวิสาหกิจชุมชน คือ ความเข้มแข็งของชุมชนที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้  (ธงพล, 
2556) 

วิสาหกิจชุมชนนั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนนั้นๆโดยเป็นพ้ืนฐานของ
การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงให้เข้มแข็งและไม่พร้อมที่จะแข่งในด้านการค้าให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ในด้านของความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชน พร้อมทั้งเกิดการสร้างรายได้ และได้ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน พัฒนาและจัดการรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนให้กลายเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีความเข้มแข็ง และสามารถ
ก้าวต่อไปในขั้นที่สูงขึ้นได้ในหน่วยเศรษฐกิจ 

โดยวิสาหกิจชุมชนมีลักษณะส าคัญ 7 ประการ (ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน)คือ 

1) ชุมชนเป็นเจ้าของและผู้ด าเนินการ 
2) ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน 
3) ริเริ่มสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมของชุมชน 
4) มีฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานภูมิปัญญาสากล 
5) ด าเนินการแบบบูรณาการเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆให้เป็นระบบ 
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6) มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจ 
7) มีการพึ่งตนเองของครอบครัวและชุมชนเป้าหมาย 
โดยที่องค์ความรู้ ทักษะ หรือเทคนิคอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากความถนัดของชุมชนนั้นๆ เช่น การจัดการ

การตลาด การเงิน บัญชี คุณภาพการผลิต เป็นสิ่งที่ชุมชนจะต้องเรียนรู้และได้รับการพัฒนาให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และศักยภาพของพ้ืนที่ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และที่ส าคัญคือวิสาหกิจมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยเฉพาะปัญหาพ้ืนฐาน เช่น 
รายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ การตลาด การผลิต การใช้ทรัพยากร ดังนั้นวิสาหกิจชุมชนจึงเป็นอีหนึ่ง
ทางเลือกที่จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหา โดยผ่านการพ่ึงพาตนเองเป็นเบื้องต้น จนกระทั่งได้รับการสนับสนุน
และช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยเสริมสร้างรากฐานของเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
ได้ต่อไป (ธงพล, 2556) 

การจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนนั้นจะต้องมีการขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
พ.ศ. 2548 สามารถด าเนินการได้ ณ กรมส่งเสริมการเกษตร ส านักงานเกษตรอ าเภอ ส านักงานเกษตรจังหวัด 
หรือศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจ าต าบล 

โดยประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทะเบียนนั้น คือ การได้รับการรับรองตามกฎหมาย เพ่ือเพ่ิมความ
มั่นคงในการด าเนินกิจการ พร้อมทั้ งยังได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความรู้  ภูมิปัญญา  
ความสามารถในการจัดการได้ตรงตามความต้องการของวิสาหกิจชุมชน รวมไปถึงการต่อยอดในการน าการ
ศึกษาวิจัยมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และที่ส าคัญคือการสนับสนุนการร่วมมือกันในชุมชน เพ่ือให้ชุมชน
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ตามมาตรการที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนก าหนด 

2.2 อะไรคือสหกรณ์ 
เมื่อสหกรณ์มีเป้าหมายเพ่ือการบริการที่สนองความต้องการของสมาชิกและชุมชน มากกว่าการจัดตั้ง

มาเพ่ือแสวงหาผลก าไร และยิ่งรัฐบาลหันมาหยิบเอาสหกรณ์มาใช้เป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนและพัฒนาทั้ง
เศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมๆ กัน โดยมีหลักการสหกรณ์ท่ีถือได้ว่าเป็นสากล และใช้กันอย่างแพร่หลาย นั่นคือ
การเปิดรับสมาชิกโดยทั่วไป โดยมีการดูแบบประชาธิปไตย มีการจ่ายเงินเฉลี่ยคืนตามสัดส่วนของการอุดหนุน
บริการของสมาชิก โดยจ ากัดการตอบแทนตามจ านวนหุ้น  

สหกรณ์ถือเป็นองค์กรที่พ่ึงพาตนเองของบุคลากร ซึ่งรวมตัวกันด้วยความสมัครใจ เพ่ือสนองความ
ต้องการและมุ่งหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยด าเนินการวิสาหกิจที่เป็นเจ้าของร่วมกัน 
และควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย 

ซึ่งประเภทของสหกรณ์นั้นมี 7 ประเภทและท างานหน้าที่แตกต่างกันไป 1) สหกรณ์การเกษตร  
2) สหกรณ์ออมทรัพย์ 3) สหกรณ์ประมง 4) สหกรณ์ร้านค้า 5) สหกรณ์นิคม 6) สหกรณ์บริการ 7) สหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน 

คงเพราะค าว่าสหกรณ์นั้นอยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นระยะเวลานาน จนอาจท าให้ผู้คนหลงลืม หรือเกิด
ภาพเบลอกับหน้าที่และบทบาทที่ส าคัญของสหกรณ์ไป ซึ่งสหกรณ์นั้นสามารถรักษาเสถียรภาพและตรึงราคา
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สินค้าและบริการ อีกทั้งยังช่วยลดระดับสินค้าบริโภคในตลาด และในขณะเดียวกันยังช่วยยกระดับผลผลิต
ทางการเกษตร ที่มักจะมีราคาผลผลิตตกต่ าอยู่เสมอให้สูงขึ้นได้เพ่ือคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกร โดย
ระบบของสหกรณ์นั้นจะกระจายผลประโยชน์ไปสู่ประชาชนอย่างเป็นธรรม โดยการที่ประชาชนมีส่วนเป็น
เจ้าของและควบคุมธุรกิจของตนเอง ผลทางเศรษฐกิจ 

และอีกนัยหนึ่งที่ท าให้ภาพของสหกรณ์ไม่ชัดเจนในสังคมไทยนั้น อาจะเกิดจากการก าหนดนโยบาย
บางครั้งก่อให้เกิดผลในทางลบต่อการพัฒนาสหกรณ์ เช่น ในปี 2515 ได้มีการแก้ไข พระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2511 ให้มีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร เป็นนิติบุคคลซึ่งท าธุรกิจเช่นเดียวกับ สหกรณ์ และด าเนินกิจการบน
หลักการเดียวกัน คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท าให้สถาบันทางธุรกิจเกษตรกรขาดความเป็นเอกภาพเพราะ
มี 2 ระบบ คือระบบสหกรณ์ และระบบกลุ่มเกษตรกรนิติบุคคล และการเกิดขึ้นของพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นโยบายที่เพ่ิมการแข่งขันการรวมกลุ่มของประชาชนในชุมชนขึ้นอีกวิธีการหนึ่ง ดังนั้น
นโยบายเกิดจากความคิดของปัจเจกชนมิใช่แนวคิดทฤษฎีทางวิชาการที่มีการวิจัยและศึกษาอย่างเป็นระบบ 
และส่งผลกระทบโดยตรงต่อความอ่อนแอของสหกรณ์ 

โดยความหมายของสหกรณ์นั้นตามที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายสหกรณ์ไว้
ว่า คณะบุคคลซึ่งร่วมกันด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน และได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558) 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ให้ความหมายของสหกรณ์ไว้ว่า สหกรณ์ คือ องค์กรหนึ่ง ที่เกิดขึ้นจากการ
รวมกลุ่มกันด้วยความสมัครใจ เพ่ือด าเนินงานทั้งในด้านความคิด ระบบบริหารจัดการผลผลิต และบุคคลโดย
ใช้หลักประชาธิปไตย เพ่ือสนองความต้องการ (อันจ าเป็น) ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม พร้อมทั้งให้
ค านิยามของสหกรณ์ไว้ว่าองค์กรทางเศรษฐกิจและสังคมที่สมาชิกร่วมกันจัดตั้งขึ้นด้วยการลงหุ้นร่วมกัน 
จัดการร่วมกันในการผลิต การจ าหน่ายสินค้า หรือบริการตามความต้องการหรือผลประโยชน์อย่างเดียวกันของ
บรรดาสมาชิก สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิ์ออกเสียงได้หนึ่งเสียงในการบริหารสหกรณ์ โดยไม่ขึ้นกับจ านวนหุ้นที่ถือ
อยู่ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์โคนม , (กฎ) คณะบุคคลซึ่งร่วมกันด าเนินกิจการเพ่ือ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนตามกฎหมาย 
(กรมส่งเสริมสหกรณ,์ 2550) 

ประพันธ์ เศวตนันทน์ ได้ให้ความหมายของสหกรณ์ไว้ว่า การรวมตัวกันประชาชน เพ่ือช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันในการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของตนให้สูงขึ้น (ประพันธ์, 2538) 

ปรีดา เจียไพบูลย์ ได้ให้ความหมายของสหกรณ์ไว้ว่า สหกรณ์เป็นการรวมกลุ่มกันของกลุ่มคน ใน
รูปแบบขององค์กรหรือสถาบันทางธุรกิจแบบหนึ่ง ที่มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในรูปแบบเดียวกัน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการแสวงหาผลก าไร โดยจะต้องมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลด้วย(ปรีดา, 2537) 

หลักการสหกรณ์ คือ แนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพ่ือให้คุณค่าทางสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่ง
ประกอบด้วยการที่ส าคัญรวม 7 ประการ (กรมส่งเสริมสหกรณ์) กล่าวคือ 

หลักการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง  



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 821 

หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย   
หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก  
หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ  
หลักการที่ 5 การศึกษา ฝึกอบรมและสารสนเทศ  
หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์  
หลักการที่ 7 การเอ้ืออาทรต่อชุมชน  
ในการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ได้นั้น จะต้องมีการ

รวมกลุ่มของบุคคลที่มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งสหกรณ์เดียวกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป จดทะเบียน ณ ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดโดยเมื่อจดทะเบียนการจัดตั้งแล้ว สหกรณ์จะมีสถานภาพเป็นนิติบุคคลภาคเอกชน ไม่สังกัด
ส่วนราชการใดๆ แต่มีส่วนราชการเข้าไปสนับสนุนและช่วยเหลือ 

เมื่อด าเนินการจดทะเบียนแล้วนั้นจะมีการรับรองการรวมตัวกันเป็นสหกรณ์นั้น จะช่วยให้การต่อรอง
ราคาทั้งการซื้อและการขายสินค้าเข้มแข็งมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้สมาชิกได้มีการหมุนเวียนสินค้าในราคาที่ถูกลง 
อีกท้ังยังได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย 

2.3 แนวโน้มและการน ามาปฏิบัติของวิสาหกิจและสหกรณ์ในประเทศไทยปัจจุบัน 

 วิสาหกิจชุมชน 
วิสาหกิจชุมชน (community enterprise) และธุรกิจชุมชน (community business)  

ล้วนเป็นค าที่มีความหมายใกล้เคียงกันมาก แต่ในความเป็นจริงแล้ว วิสาหกิจชุมชน เป็นการจัดการทุนของ
ชุมชนโดยชุมชนอย่างสร้างสรรค์เพ่ือการพ่ึงตนเอง ไม่เน้นก าไรสูงสุด แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธผลก าไร รวมไปถึงเน้น
การส่งเสริมและพัฒนา และวิสาหกิจชุมชนนั้น ไม่ได้ถือเป็นธุรกิจชุมชน เพราะในทางเศรษฐศาสตร์นั้นธุรกิจ
นั้นเน้นผลก าไรที่จะเกิดขึ้น เน้นที่การบริหารจัดการ มุ่งสู่ตลาด หากแต่วิสาหกิจนั้นมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือการ
พ่ึงพาตนเองและเน้นความร่วมมือกันท ากิจกรรม (เสรี, ฐานคิดจากแม่บทสู่วิสาหกิจชุมชน, 2548) 

วิสาหกิจชุมชนก าลังได้รับความนิยมในสังคมไทย ทั้งรัฐบาลที่มีการสนับสนุนการสร้างกลไกในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 พร้อมก าหนด
นโยบาย และมาตรการต่างๆ เช่น การลดดอกเบี้ยและพักช าระเงินกู้ให้กับวิสาหกิจชุมชน การเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ในการบริหารจัดการทุนของชุมชนประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน 
เพ่ือให้เกิดการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนอย่างมีเอกภาพ โดยการบูรณาการในการท างานกับหน่วยงาน
ของรัฐ นอกจากนั้นยังสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนจดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐเพ่ือเอ้ือประโยชน์ในการรับ
การพัฒนาและสนับสนุนอย่างครอบคลุมทุกด้าน(ธงพล, 2556)และจากสถิติจ านวนวิสาหกิจชุมชนและจ านวน
สมาชิก (กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2560) มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในทุกปี 
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ปี จ านวนวิสาหกิจ (แห่ง) จ านวนสมาชิก (ราย) 
2557 72,830 1,268,304 
2558 77,890 1,347,826 
2559 78,894 1,363,807 
2560 82,658 1,421,589 

ตารางที่ 1แสดงจ านวนวิสาหกิจและจ านวนสมาชิกวิสาหกิจในประเทศไทย 
ที่มา http://smce.doae.go.th/ProductCategory/smce_report.php 

 สหกรณ์ 
สหกรณ์ถือเป็นองค์กรหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ที่ได้รับการสนับสนุนจาก 

ภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม เป็นนโยบายที่เกิดการปฏิบัติจริง ซึ่งอาจจะมากบ้างน้อยบ้างตามสถานการณ์สังคมใน
ยุคนั้นๆ  

นับตั้งแต่ปี 2559 ถือเป็นการเริ่มต้นอย่างจริงจังของนโยบายการยกระดับความเข้มแข็ง 
ของสหกรณ์ ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มีการสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งจัด
แผนการพัฒนาสหกรณ์ ที่จะช่วยเป็นอีหนึ่งแรงขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ ที่เน้นการช่วยยกระดับของประชาชน
ให้มีความอยู่ดี และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ เปรียบเสมือนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความ
มั่นคงเพ่ิมข้ึน 

อีกท้ังกรอบท่ีก าหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ปฏิรูปการสหกรณ์ไทย ปี 2560 - 2563 นั้น  
ปัจจุบันได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยโดยมีเป้าหมายเพ่ือน าไปใช้
เป็นกรอบก าหนดทิศทางเชิงนโยบายในการพัฒนาการด าเนินกิจการของสหกรณ์และการก าหนดนโยบายของ
รัฐนั้น เป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนให้สหกรณ์เติบโตขึ้นได้ หากนโยบายของรัฐมีความเหมาะสม
และเอ้ือประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของสหกรณ์ตามเอกลักษณ์อย่างแท้จริง สหกรณ์ย่อมท าหน้าที่เป็นกลไก
หรือเฟืองที่ช่วยเป็นคานงัดคานง้างให้การพัฒนาเศรษฐกิจเกิดความสมดุล ลดความเหลื่อมล้ า ไม่ธรรมในสังคม 
(จุฑาทิพย์, 2558) 

แต่ในบางครั้งการก าหนดนโยบายของรัฐเองที่ก่อให้เกิดผลลบต่อการพัฒนาสหกรณ์ เช่น ใน
ปี 2515 ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 ให้มีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร เป็นนิติบุคคลซึ่งท า
ธุรกิจเช่นเดียวกับสหกรณ์ และบนหลักการเดียวกัน คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท าให้ สถาบันทางธุรกิจ
เกษตรกรขาดความเป็นเอกภาพ เพราะมี 2 ระบบ คือระบบสหกรณ์และระบบกลุ่มเกษตรกรนิติบุคคล อีกทั้ง
ในปัจจุบันยังมีพระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นนโยบายที่เพ่ิมการแข่งขันในการรวมกลุ่มของประชาชน
ในชุมชน(เสนทอง และ คณะ) และขอ้มูลทางสถิติจ านวนสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2552 – 2559 (กรมส่งเสริมสหกรณ์
, 2559)จะเห็นได้ว่าจ านวนสหกรณ์มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี ตามล าดับ 
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ปี จ านวนสหกรณ์(แห่ง) 
2552 7,682 
2553 7,723 
2554 7,837 
2555 7,964 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนสหกรณ์ในประเทศไทย 
ที่มา http://www1.cpd.go.th/more_news.php?cid=65&filename=index 

 
ปี จ านวนสหกรณ์(แห่ง) 

2556 8,087 
2557 8,161 
2558 8,173 
2559 8,263 

ตารางที่ 2แสดงจ านวนสหกรณ์ในประเทศไทย (ต่อ) 
ที่มา http://www1.cpd.go.th/more_news.php?cid=65&filename=index 

 
3. วิธีการศึกษา 
 3.1 พื้นที่ศึกษา 

สหกรณ์ผู้ผลิตหม้อห้อมทุ่งโฮ้งแพร่ จ ากัดจากสหกรณ์ประเภทบริการในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือทั้ง 17 
จังหวัด มีสหกรณ์บริการที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมสหกรณ์จ านวน 169 แห่ง และสหกรณ์ผู้ผลิตหม้อห้อม
ทุ่งโฮ้งแพร่ จ ากัด เป็นสหกรณ์ที่มีกิจกรรมเด่นชัด ทั้งการด าเนินกิจกรรมและมิติของประโยชน์ที่เกิดขึ้นของ
สมาชิกและชุมชน 
 3.2 ผู้ให้ข้อมูล 
 ผู้จัดการและสมาชิกสหกรณ์ผู้ผลิตหม้อห้อมทุ่งโฮ้งแพร่ จ ากัด 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยนี้ใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview) เป็นเครื่องมอืในการเก็บข้อมูล 
 
4. ผลการศึกษา 

4.1 การเปลี่ยนปลงจากวิสาหกิจชุมชน สู่ การเป็นสหกรณ์ของสหกรณ์ผู้ผลิตหม้อห้อมทุ่งโฮ้งแพร่ 
จ ากัด 

สหกรณ์ผู้ผลิตหม้อห้อมทุ่งโฮ้งแพร่ จ ากัด เดิมคือ วิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ 
เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกี่ยวกับการท าผ้าหม้อห้อม มีการสาธิตขั้นตอนการท าผ้าหม้อห้อมทุกข้ันตอน ซึ่งผู้ที่
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สนใจเข้ามาเรียนรู้หรือนักท่องเที่ยว สามารถออกแบบลวดลายการมัดย้อมผ้าหม้อห้อมได้ด้วยตนเอง โดยมี
วิทยาการ ซึ่งเป็นสมาชิกของชุมชนเป็นผู้แนะน าและให้ค าอธิบายโดยผ้าหม้อห้อมส่วนใหญ่ท าจากผ้าฝ้ายทอ
มือสีขาวผ่านการทอด้วยกี่ หลังจากนั้นจึงน ามาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า แล้วน ามาย้อมด้วยสีที่ได้จากการหมักห้อม สี
ห้อมจะไม่ติดกับผ้าอ่ืนเพราะน้ าห้อมที่ได้จากกรรมวิธีธรรมชาติจะไม่ละลายในน้ า จึงไม่เกิดปัญหาสีตก 

โดยเมื่อครั้งยังเป็นวิสาหกิจชุมชนนั้น เริ่มต้นจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชน เพ่ือจัดการทุนของ
ชุมชนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ ด้วยเอกลักษณ์ของผ้าหม้อห้อมบ้านทุ่งโฮ้ง ที่ใช้สีจริงจากต้นห้อม ที่
กลายเป็นการรวมกลุ่มเพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้าหม้อห้อม จุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจนั้น มีการ
ชักชวนผู้ที่มีความถนัดในเรื่องการย้อมห้อมในชุมชน มารวมกลุ่มกัน ซึ่งช่วงแรกของการรวมกลุ่มนั้น เกิดอุป
สรรค์และปัญหามากมาย จนมีการยกเลิกกลุ่มไปหลายครั้ง แต่กลับมาต่อสู้ด้วยกัน เพราะมีความต้องการที่จะ
สืบต่อภูมิปัญญา และสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชน 

หากแต่ความสนใจในผลิตภัณฑ์จากผ้าหม้อห้อมที่เพ่ิมมากขึ้นนั้น ส่งผลท าให้เกิดการประชุมและ
ปรึกษาหารือถึงแนวทางของการขยายตลาด เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับสมาชิก พร้อมทั้งต้องการเพ่ิมเงินทุนที่ใช้
หมุนเวียนภายในองค์กร จึงมติเห็นชอบว่าจะเปลี่ยนจาก วิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ เป็น
สหกรณ์ผู้ผลิตหม้อห้อมทุ่งโฮ้งแพร่ จ ากัด ด้วยเหตุผลที่ว่า การเป็นสหกรณ์นั้น มีความเข้มแข็งและมั่นคงกว่า
ในความรู้สึก อีกทั้งยังสามารถด าเนินกิจกรรมได้อย่างเป็นอิสระ สามารถเพ่ิมอ านาจต่อรองราคาสินค้าได้ดี
ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ามาดูแล ให้ค าแนะน าอย่างเป็นระบบ ดูแลและเอาใจใส่มากกว่า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิสาหกิจชุมชนที่เคยเป็นก่อนหน้านี้ เพราะการด าเนินกิจกรรมวิสาหกิจและได้
เปลี่ยนแปลงมาเป็นสหกรณ์ที่ประสบความส าเร็จ ทั้งทางด้านการพ่ึงพาตนเอง การตลาด หรือแม้แต่การสร้าง
รายได้ให้กับสมาชิกเช่นในปัจจุบันนี้นั้น ทางกลุ่มผ่านอุปสรรค์จนท าให้กลุ่มล้มมาหลายครั้ง และอีกปัจจัย
ส าคัญนั่นคือ ความสะดวกในการกู้เงินหรือรับการสนับสนุนและพัฒนาจากภาครัฐ จากเดิมหากด าเนินการ
ภายใต้วิสาหกิจชุมชน จะได้วงเงินกู้จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ในวงเงิ นเพียง 
200,000 บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม แต่ในขณะที่วงเงินกู้ในนามสหกรณ์นั้นสูงกว่า ด้วย
วงเงิน 2,000,000 บาท แต่กฎเกณฑ์ของการกู้นั้น ขึ้นอยู่ที่ผลงานและผลของการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม และ
ทางวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติเข้าสามารถท่ีจะสารมารถเปลี่ยนไปเป็นสหกรณ์ 

โดยท่านประธานกลุ่มสหกรณ์ผู้ผลิตหม้อห้อมทุ่งโฮ้งแพร่ จ ากัด ได้ให้ข้อมูลว่า การเป็นวิสาหกิจชุมชน
นั้น เป็นแนวทางการปฏิบัติในเรื่องของการจัดการทุนของชุมชนนั้นได้อย่างเหมาะสม แต่ยังไม่เพียงพอและ
มั่นคง ทั้งในมุมของนโยบายที่สนับสนุน เครือข่าย หรือแม้แต่มาตรการต่างๆ จากการประสบการณ์การด าเนิน
กิจกรรมมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง จึงได้มีการประชุมหารือ เสนอแนะจากในที่ประชุม ที่สมาชิก ต่างก็เห็นด้วยกับ
การเปลี่ยนแปลงนี้ รวมทั้งแนวทางและหลักการสหกรณ์ในการงานนั้น สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกลุ่ม จน
กลายมาเป็นสหกรณ์ผู้ผลิตหม้อห้อมทุ่งโฮ้งแพร่ จ ากัด ในที่สุด 

นอกจากนั้นระบบเครือข่ายของทั้งวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ จากมุมมองของผู้ที่ด าเนินกิจกรรม
อย่างแท้ และคลุกคลีกับงานด้านมาโดยตลอด ระบุว่า เครือข่ายของสหกรณ์มีความเป็นปึกแผ่น และเชื่อมต่อ
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ซึ่งกันและกันได้ดีดว่าระบบเครือข่ายของวิสาหกิจชุมชน เห็นได้ชัดจากการที่สหกรณ์ผู้ผลิตหม้อห้อมทุ่งโฮ้ง 
เป็นเครือข่ายกับสหกรณ์การเกษตรวังชิ้น จ ากัด ที่เป็นเครือข่ายภายในจังหวัด ที่มีการช่วยเหลือในการช่วยน า
ผลิตภัณฑ์ไปจ าหน่ายอีกทางหนึ่ง (สมาชิกสหกรณ์ผู้ผลิตหม้อห้อมทุ่งโฮ้งแพร่จ ากัด, 2560) 
 ปัจจุบันสหกรณ์ผู้ผลิตหม้อห้อมทุ่งโฮ้งแพร่ จ ากัดเป็นสหกรณ์บริการ มีสมาชิกทั้งหมด 54 คน ถือหุ้น
จ านวน 2,060 หุ้น หุ้นละ 20 บาท โดยแบ่งสมาชิกให้แบ่งงานตามความถนัด ฝ่ายย้อม ฝ่ายตัดเย็บ ได้รับ
ผลตอบแทนตามลักษณะงานที่ได้รับ รายได้ส่วนหนึ่งจะถูกหักเป็นค่าด าเนินการณ์ของสหกรณ์ การด าเนินงาน
ของสหกรณ์ผู้ผลิตหม้อห้อมทุ่งโฮ้งแพร่ จ ากัด นั้น ได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ตั้งแต่ วันที่ 16 
กันยายน 2553 

  
ภาพ ป้ายสหกรณ์ผู้ผลิตหม้อห้อมทุ่งโฮ้งแพร่ จ ากัด 

ที่มา โดยผู้เขียน 
  

ซึ่งเดิมทีการเริ่มต้นของการจัดตั้งสหกรณ์นั้น มีสมาชิกถึง 90 คน แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 54 คน โดยที่
ประธานสหกรณ์ผู้ผลิตหม้อห้อมทุ่งโฮ้งแพร่ จ ากัด ได้ให้ข้อมูลว่า การที่สมาชิกลดเนื่องจาก วินัยของสมาชิกเอง 
เพราะการเข้าเป็นสมาชิกนั้นจะได้รับสิทธิ์ในการอย่าง อาทิ การซื้อผ้าที่เป็นวัตถุดิบหลักของการน าไปแปรรูป
ได้ในราคาที่ซื้อปลีกจากท้องตลาด การน าเสนอสินค้าของตนเอง เพ่ือให้ทางสหกรณ์ช่วยเหลือในด้านการจัด
จ าหน่ายและการตลาด อีกทั้งยังสามารถกู้เงินจากสหกรณ์ ที่คิดดอกเบี้ยถูกกว่าการกู้จากสถาบันการเงิน
ภายนอก เพ่ือน าไปใช้เป็นทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์ออกมา เป็นต้น ซึ่งด้วยสิทธิประโยชน์ที่ดึงดูด ท าให้มี
ผู้สนใจเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกเป็นจ านวนมาก หลังจากได้สิทธิ์ดังกล่าวแล้ว กลับมีการด าเนินการกู้เงิน เพ่ือ
น าไปใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืน ไม่เป็นไปตามกฎที่ก าหนดภายในกลุ่ม ที่ผ่านการเห็นชอบจากสมาชิกทุกคน ที่เข้า
ร่วมการประชุม ที่ระบุไว้ว่า วงเงินที่กู้ไปนั้น จะต้องน าไปใช้กระบวนการผลิตหรือใช้เพ่ือซื้อหาวัตถุผลิตภัณฑ์ 
หรือเก่ียวข้องเท่านั้น และหากไม่ท าตามกฎ ข้อตกลงของที่ประชุมแล้ว จะขาดจากเป็นสมาชิก หลังจากท่ีมีการ
หารือกับที่ประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่การที่จ านวนสมาชิกลดลงมิได้ก่อให้เกิดปัญหาต่อการด าเนินกิจกรรม
ของสหกรณ์ กลับกลายเป็นผลดีในแง่ของการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น และการรับงานในแต่ละ
ครั้งนั้นจะเลือกรับงานในก าลังที่สมาชิกช่วยกันผลิตไหว ไม่ฝืนที่จะหวังแต่ก าไร เพราะนั่นอาจท าให้เกิด
ข้อผิดพลาดหรือผลิตสินค้าไม่ทันได้ ซึ่งข้อตกลงนี้สมาชิกทุกคนรับรู้และเห็นชอบด้วยเช่นกัน  
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ซึ่งความนิยมของตลาดที่ให้กับสหกรณ์ผู้ผลิตหม้อห้อมทุ่งโฮ้งแพร่ จ ากัด นั้น ถือว่าได้รับผลตอบรับที่ดี 
และยังสามารถขยายตลาดเพ่ิมข้ึนได้อีก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนั้นทางสหกรณ์เองยังพร้อมที่
จะได้รับการพัฒนาและส่งเสริมจากทุกภาคส่วนอยู่ เสมอ เช่น เข้าไป ด้วยการรับเอาองค์ความรู้จาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์หรือแม้แต่การน าผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ 
เข้าตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จากกระทรวงอุตสาหกรรมอีกด้วย 

 

 
ภาพ ผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนารูปแบบให้มีความหลากหลาย และทันสมัยมากข้ึน 

ที่มา https://www.facebook.com/indigobypangiam4 
 
5. อภิปรายผล 
 การศึกษาพบว่า จากการตัดสินใจเข้าร่วมด าเนินการวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ
ในช่วงแรกนั้นประสบปัญหาในการด าเนินกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนเป็นอย่างมาก ซึ่งเกิดจากการขาดทักษะใน
ด้านต่างๆ ทั้งการเงิน การตลาด รวมไปถึงการส่งเสริมและพัฒนาของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ไม่ตรงต่อความ
ต้องการขององค์กร แต่ยังไม่ความต้องการมีกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมและพ่ึงพาตนเองของชุมชนอยู่ จึงได้
เปลี่ยนแบบมาเป็นรูปแบบของสหกรณ์ผู้ผลิตหม้อห้อมทุ่งโฮ้งแพร่ จ ากัด 

การผลการศึกษาข้างต้นสอดคล้องกับการศึกษาของธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร (2556) พบว่า
ปัญหาในการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตลุ่มทะเลสาบสงขลา นั้นประกอบไปด้วย 1 ) ปัญหาด้าน
การตลาด ที่ผู้ประกอบการขาดความรู้ในการจัดการตลาด 2) ปัญหาด้านการบัญชีและการเงิน ไม่มีระบบบัญชี
ที่ดี ขาดการวางแผนที่ดี 3) ปัญหาด้านการผลิต ที่มาตรฐานฝีมือแรงงานยังขาดทักษะ ส่งผลต่อคุณภาพสินค้า 
4 ) ปั ญ ห าด้ าน ก าร ใช้ เท ค โน โล ยี ส า รส น เท ศ  5 ) ปั ญ ห าด้ าน ก ารออ ก แ บ บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  แ ล ะ  
6) ปัญหาต้นทุนการผลิต ต้นทุนค่าจ้างแรงงาน และต้นทุนวัตถุดิบมีราคาสูง เป็นต้น 
 
  

                                                           
4เพจศูนย์เรยีนรู้หม้อห้อมป้าเหง่ียมซึ่งเป็นท่ีตั้งของสหกรณผ์ู้ผลิตหม้อห้อมทุ่งโฮ้งแพร่ จ ากัด ที่เปดิให้ผูท้ี่สนใจเข้ามาเยี่ยมชม 
และสามารถเลือกชมและสั่งผลติภณัฑ์ที่สนใดได้ ซึ่งถือเป็นช่องทางออนไลน์ ที่ปรับให้เข้ากับยุคสมัยมากข้ึน 
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6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
เนื่องจากการด าเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนนั้น เป็นการรวมกลุ่มกันของสมาชิกในชุมชน เพ่ือจัดการ

ของชุมชนอย่างเหมาะสม จึงท าให้สมาชิกนั้นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตภัณฑ์หรือการย้อม
ผ้าจากห้อม ภูมิปัญญาที่ถูกส่งต่อมากจากอดีตได้เป็นอย่างดี จึงมีความต้องการที่จะได้รับการสนับสนุนการ
ด าเนินงานในมิติอ่ืนๆ ด้วย ซึ่งการเป็นวิสาหกิจชุมชนนั้น ไม่ได้เน้นหรือให้การสนับสนุนและส่งเสริมจากจริงจัง 
จนท าให้เกิดปัญหา ดังนี้  

1. ปัญหาการตลาด แม้จะภูมิปัญญาการผลิตหม้อห้อมที่โดดเด่น แต่ไม่สามารถขยายตลาดได้ มีเพียง
การจ าหน่ายตามงานกิจกรรมที่ภาครัฐ หรือเอกชนจัดขึ้นเพียงเท่านั้น และด้วยสมาชิกส่วนมากไม่มีความรู้ใน
การจัดการตลาด การโฆษณา หรือแม้แต่การส่งออก องค์ความรู้ด้านการตลาดนั้นถูกเติมไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

2. ปัญหาการบัญชีและการเงิน เมื่อมีเพียงแค่องค์ความรู้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่สืบมาจากอดีดและ
สมาชิกส่วนใหญ่ในชุมชนเป็นชาวบ้าน ความถนัดหรือความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดการดูแลบัญชียังไม่เป็น
ระบบ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาขาดทุน ไม่สามารถบริหารทั้งต้นทุนและก าไรได้  

3. ปัญหาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนั้นเดิมทีมีการผลิตในรูปแบบเดิมที่ถูกถ่ายทอด
มา จึงท าให้เป็นที่สนใจเฉพาะกลุ่มเท่านั้น จึงมีความต้องการที่จะพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่สนใจ 
และดึงดูด ให้เกิดผู้ซื้อกลุ่มใหม่ๆ 

4. ปัญหาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ในช่วงที่ด าเนินการเป็นวิสาหกิจชุมชนนั้นระบบเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนไม่มีความแข็งแรง ไม่เป็นระบบเครือข่าย การเชื่อมต่อระหว่างกลุ่มเป็นไปได้ยาก 

5. รูปแบบของการส่งเสริมและสนับสนุน ในช่วงที่ด าเนินกิจการวิสาหกิจอยู่นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เน้นส่งเสริมในแง่ขององค์ความรู้ด้านการย้อมผ้าเพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่ส่งผลดีกับการด าเนินกิจการนัก เพราะ
สมาชิกมีองค์ความรู้เดิมอยู่แล้ว แต่สิ่งที่ต้องการคือการต่อยอดและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่   
 จากปัญหาที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์ผู้ผลิตหม้อห้อมทุ่งโฮ้งนั้น รัฐบาลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวข้อง
ทางด้านวิสาหกิจชุมชน ควรเร่งด าเนินการคือ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ในส่วนทีเป็นปัญหาของวิสาหกิจชุมชนนั้นๆ เน้นให้ตรงกับ
ปัญหาและความต้องการที่เกิดขึ้นจริง เพ่ือพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนนั้นๆ ให้เข้มแข็งและเป็นระบบ
มากขึ้นทั้งทางด้านการตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือแม้แต่การต่อยอดองค์ความรู้เดิมจากฐานการวิจัยให้
เกิดการพัฒนารูปแบบและผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยมากขึ้น 

2. สร้างการรับรู้ถึงกระบวนการด าเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความรู้และความเข้าใจ ที่ถูกต้อง
และสอดคล้องกับนโยบายที่รัฐก าลังด าเนินการ รวมไปสิทธิประโยชน์ช่องทางการขอรับค าปรึกษาให้ชัดเจน 
เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบการเป็นวิสาหกิจชุมชน  
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7. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ และคณะนักวิจัยนิสิตปริญญาโท สาขา
พัฒนาสังคม รหัส 60 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเก็บข้อมูลภาคสนามและผู้ช่วยนักวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ และ
ขอบคุณสมาชิกสหกรณ์ผู้ผลิตหม้อห้อมทุ่งโฮ้งแพร่ จ ากัด ส าหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย 
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ความอยู่ดีมีสุขของสมาชิกสหกรณ์ประมงพาน จ ากัด จังหวัดเชียงราย* 
Wellbeing of Phan Cooperative fishing members in Chiang Rai Province 

 
กรรณิการ์ ประภาวงศ์1 รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์2 และฟ้ารุ่ง มีอุดร3 

 
บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความอยู่ดีมีสุขของสมาชิกสหกรณ์ประมงพาน จ ากัด การศึกษานี้
ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กับผู้จัดการและสมาชิกสหกรณ์ โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างและการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า สหกรณ์ประมงพาน ได้
สนับสนุนเงินทุนให้กับสมาชิกเพ่ือน าไปลงทุนในธุรกิจ และมีการจ่ายคืนเงินปันผล และมีการอบรมความรู้ทาง
วิชาการและเทคโนโลยีการเลี้ยงปลา ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา ตลอดจนการจัดหาตลาดเพ่ือ
รองรับผลผลิตของสมาชิก โดยพบว่าสมาชิกมีรายได้เพียงพอต่อด ารงชีพในครัวเรือน และมีเวลาในการพักผ่อน
ตลอดจนมีอาชีพเสริมอ่ืนๆ เนื่องจากการเลี้ยงปลาใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงต่อวัน จากการวิจัยพบว่าสมาชิกมี
ความอยู่ดีมีสุข 2 ลักษณะ ได้แก่ ความอยู่ดีมีสุขเชิงภาวะวิสัย ประกอบด้วย มิติทางด้านเศรษฐกิจ มีที่ท ากินมี
รายได้ดี ไม่มีหนี้สินสุขภาพจิตดีมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิต และความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย 
ประกอบด้วยความพึงพอใจในชีวิต มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและครอบครัว และการพัฒนาความรู้ทางด้าน
การเลี้ยงปลา 
 
ค าส าคัญ:  ความอยู่ดีมีสุข สหกรณ์ประมง ปลานิล 

 
Abstract 

This article aims to study wellbeing of Phan Cooperative Fishing members. This study 
is a qualitative research and the data was compiled by using the semi-structured interview 
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and non-participant observation with the manager and the members of the cooperative. The 
result of the study shows that Phan Fishing Cooperative has provided members the funds 
for investing in their businesses and refund the dividend.  Additionally, there are 
technological training for fishing, processed fishing products promotion and providing 
markets for supporting member’s products. The study furthermore found that members had 
adequate income for living in the household.  They also had relaxing time and other part-
time jobs because fish farming usually spends about 2 hours a day. From the study, there 
are 2 kinds of wellbeing; objective wellbeing which includes economic dimension, having 
place to work, good income, being unencumbered, being debt free good mental health , 
good environment and having safety in life, and subjective wellbeing which includes life 
satisfaction, good relationship in community and family and development in fish farming 
skills. 
 
Keywords: Wellbeing, Fishing Cooperate, Nile tilapia 
 
 
1. บทน า 
 พระราชกรณียกิจที่นับว่าอ านวยประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยทั่วภูมิภาคใน
ทุกวันนี้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในด้านการประมง คือ พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับการ
เพาะเลี้ ย งปลานิ ลด้ วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดช ท าให้ปัจจุบันปลานิลกลายเป็นปลาเศรษฐกิจที่มีความนิยมในการบริโภคมาก เนื่องจากเป็นปลาที่มี
รสชาติดี ในด้านการเลี้ยงก็เป็นที่นิยมโตไว แข็งแรง มีการเพาะขยายพันธุ์ง่ายและมีราคาดี ในปัจจุบันอ าเภอ
พาน จังหวัด เชียงราย เป็นอ าเภอหนึ่ งที่ ที่ มีการเลี้ ยงปลานิลกันมาก (สมคิด ความเพียร , 2548) 
จึงนับเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ส าคัญส าหรับเกษตรกรในไทยในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนารูปแบบการเพาะเลี้ยงใน
รูปแบบที่ทันสมัยและถูกต้องตามหลักวิชาการตลอดถึงการบริหารจัดการขบวนการผลิตและด้านการตลาดตาม
รูปแบบสหกรณ์ที่ก่อเกิดความมั่นคงในอาชีพเป็นอย่างดีทุกวันนี้ ด้วยมีการบริหารจัดการแบบรวมกลุ่มมีการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ดังเช่นที่สหกรณ์ประมงพาน จ ากัด จังหวัดเชียงราย ที่ปัจจุบันนับเป็นสหกรณ์ที่ประสบความส าเร็จในการ
บริหารจัดการได้เป็นอย่างดี (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2559) 
 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ถูกระบบทุนนิยมครอบง า การพัฒนาของประเทศยังไม่ประสบ
ความส าเร็จเท่าที่ควรจึงท าให้การพัฒนาประเทศในปัจจุบันได้ตระหนักถึงผลกระทบขั้นสุดท้ายของการพัฒนา
คือ การท าให้ปัจเจกบุคคลสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และปัจเจกบุคคลสามารถมีสิทธิ
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เสรีภาพในการเลือกวิธีการไปสู่ความส าเร็จของเขาด้วยตนเอง ซึ่งการพัฒนาควรมุ่งไปสู่ความอยู่ดีมีสุขมิใช่มุ่ง
ไปเพ่ือสู่ความส าเร็จ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2548,น.36) ทั้งนี้ 
ความอยู่ดีมีสุข ถือเป็นกรอบแนวคิดที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นองค์รวม ทั้งด้านบุคคล ครอบครัว ชุ มชน สังคม 
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การศึกษา เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งปัจจัยพ้ืนฐานต่างๆ ที่ท าให้บุคคลสามารถ
พัฒนาตนเองให้บรรลุเป้าหมายในชีวิตที่ตนเองได้ตั้งไว้ และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสันติสุข (ทวีชัย เช
สูงเนิน และ ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์, 2554, น.190) ในประเด็นนี้ประเวศ วะสี (2548) ได้เสนอแนวคิดความอยู่
ดีมีสุขของคนไทย ในมิติที่เป็นภาพรวมด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านจิตใจ ชี้ให้เห็นถึงความอยู่ดีมีสุขที่
เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเป็นองค์รวมที่ประกอบเข้าด้วยกัน บัวพันธ์ พรหมพักพิง และคณะ 
(2552) ได้ให้นิยามความหมายของความอยู่ดีมีสุขไว้ 2 ลักษณะ คือ ความอยู่ดีมีสุขเชิงภาวะวิสัย  (Objective 
Wellbeing ) คือ ความอยู่ดีมีสุขที่เกิดจากภายใต้เงื่อนไขของเศรษฐกิจและสังคมที่ท าให้บุคคลได้รับการ
ตอบสนองความจ าเป็นในการใช้ชีวิต เช่น ที่อยู่อาศัย ความปลอดภัยในชีวิตและความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย 
(Subject Wellbeing) คือ ความอยู่ดีมีสุขที่เกิดจากความพึงพอใจต่อการใช้ชีวิตดังนั้น จึงกล่าวโดยสรุปว่า 
ความอยู่ดีมีสุข คือ การพิจารณาด้านวัตถุและจิตใจ ที่ประกอบไปด้วยสิ่งส าคัญของการด ารงชีวิต มิติด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ความรู้สึกม่ันคงปลอดภัยและความพึงพอใจในชีวิตโดยรวม  
 จากที่กล่าวข้างต้นมา พบว่า ยังไม่มีการศึกษาในกลุ่มของสมาชิกสหกรณ์ประมงพาน จ ากัด จังหวัด
เชียงราย ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้สนใจศึกษาความอยู่ดีมีสุขใน 2 ลักษณะได้แก่ ความอยู่ดีมีสุขเชิงภาวะวิสัย 
และความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความอยู่ดีมีสุขของสมาชิกสหกรณ์ประมงพาน 
จ ากัด จังหวัดเชียงราย เพ่ือน าไปสู่การหาแนวทางและการวางแผนเพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
เกษตรกรที่เลี้ยงปลานิลในอนาคต และใช้เป็นข้อสนับสนุนการด าเนินงานของสหกรณ์เพ่ือพัฒนาความอยู่ดีมี
สุขของสมาชิกสหกรณ์ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือน าเสนอผลการศึกษาความอยู่ดีมีสุขของสมาชิกสหกรณ์ประมงพาน จ ากัด จังหวัดเชียงราย 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาความอยู่ดีมีสุขของสมาชิกสหกรณ์ประมงพาน จ ากัด อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
มีกระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ประชากร หรือ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ได้แก่ 1. ผู้จัดการสหกรณ์ 2. สมาชิกสหกรณ์ และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) โดยผู้วิจัยใช้แนวทางการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure) เป็น
เครื่องมือ และการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) 
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4. ผลการศึกษา 
 4.1 สหกรณ์ประมงพาน จ ากัด อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
 อ าเภอพาน เป็นหนึ่งในอ าเภอของจังหวัดเชียงราย ชาวอ าเภอพานส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ 
เกษตรกรรม ปศุสัตว์ และประมง โดยเฉพาะอาชีพประมง หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าในพ้ืนที่อ าเภอพานนั้น 
สามารถท าการประมงได้ และสร้างอาชีพ สร้างรายได้เป็นกอบเป็นก า จึงท าให้มีการก่อตั้งสหกรณ์ประมงพาน 
จ ากัด ขึ้น โดยการรวมตัวของเกษตรกรที่เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน พื้นที่อ าเภอพานและอ าเภอใกล้เคียงในจังหวัด
เชียงราย และได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2543 มีสมาชิกแรกตั้งกลุ่ม
จ านวน 116 คน มีทุนแรกเข้าจ านวน 28,800 บาทโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกที่ประกอบอาชีพ
เลี้ยงปลานิล จัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก ให้ค าปรึกษาและบริการสมาชิกในด้านการเลี้ยงปลานิล 
รวมทั้งรวบรวมผลผลิตของสมาชิก ตลอดจนส่งเสริมและจัดการช่องทางการตลาดให้กับสมาชิกมีความเข้มแข็ง
มากข้ึน และขณะเดียวกันผลก าไรและผลประกอบการที่ได้ของสหกรณ์ก็จะมีการคืนไปให้สมาชิกในรูปของเงิน
ปันผล และเงินเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกตอนสิ้นปี  
 ร่วม 17 ปีที่มีการก่อตั้งสหกรณ์ขึ้นมา สหกรณ์ประมงพาน จ ากัด มีความมั่นคงและเข้มแข็ง มี
เกษตรกรที่เลี้ยงปลานิลสมัครมาเป็นสมาชิกเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ปัจจุบันนี้สหกรณ์มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 
584 คน มีทุนหุ้นกว่า 3,600,000 บาท มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบในอ าเภอพานและรัศมีใกล้เคียงไม่เกิน 10 
กิโลเมตรเท่านั้น เนื่องจากสหกรณ์ไม่ขยายธุรกิจและรับสมาชิกเพ่ิมเพราะจะท าให้บริการแก่สมาชิกไม่ทั่วถึง 
ถ้าหากสมาชิกมากเกินไปจะท าให้ปลาล้นตลาดส่งผลต่อราคาได้ ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
และมีระบบการจัดการที่ไม่ดี รวมถึงการจัดหาอาหารสัตว์ เมื่อเกษตรแต่ละรายไปซื้ออาหารจากผู้ที่ท าธุรกิจ
อาหารสัตว์ ในแต่ละร้านก็จะมีคุณภาพที่แตกต่างกัน จะส่งผลให้เกษตรกรเกิดปัญหาในเรื่องของผลผลิตและ
(กรมส่งเสริมสหกรณ,์ 2559) 
 

 
ภาพที่ 1: ป้ายสหกรณ์ประมงพาน จ ากัด จังหวัดเชียงราย 

ที่มา: โดยผู้เขียน, 2560 
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ภาพที่ 2: สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับภาคเหนือ 

ที่มา: โดยผู้เขียน, 2560 
 
 การด าเนินงานของสหกรณ์ ไม่ได้กู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุน หรือสถาบันการเงินอ่ืน นอกจากกองทุน
พั ฒ น าสห กรณ์  ขอ งก รม ส่ ง เส ริ ม สห กรณ์  สห กรณ์ ด า เนิ น ธุ รกิ จ แบ่ ง เป็ น  4  ป ระ เภ ท  ได้ แ ก่ 
1) ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 2) ธุรกิจสินเชื่อ 3) ธุรกิจรวบรวมผลผลิต และ 4) ธุรกิจแปรรูปผลผลิต  
โดยสหกรณ์มีนโยบายที่จะให้ทุนสมาชิกกู้ยืมไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาบ่อเลี้ยงปลานิล และส่งเสริม 
ให้น าเข้าเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการผลิต ลดต้นทุนในการผลิต การจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้แก่
สมาชิก อาทิ  พันธุ์ปลา อาหารสัตว์  และเคมี เกษตรและในอนาคตสหกรณ์ ยั งมีแผนการทดลอง  
การเลี้ยงปลานิลร่วมกับกุ้งก้ามกาม เป็นการเลี้ยงสัตว์น้ าแบบผสมผสานอย่างหนึ่งที่สามารถเพ่ิมรายได้ให้แก่
เกษตรกรโดยการด าเนินการดังกล่าวท าให้ เกิดความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ กับหน่วยงานต่างๆ  
ในพ้ืนที่ ชุมชน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มอาชีพที่อยู่ในพ้ืนที่การด าเนินงานของสหกรณ์ ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัด กรมส่งเสริมสหกรณ์ ช่วยเหลือแนะน า ดูแลก ากับ สนับสนุนเงินทุน ถ่ายทอดความรู้ด้าน
สหกรณ์ และการด าเนินงาน ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แนะน าด้านการท า
บัญชี ตรวจสอบบัญชี สอนบัญชีฟาร์มหรือบัญชีต้นทุนให้กับสมาชิก ประมงจังหวัด กรมประมง แนะน าการ
เลี้ยง การท ามาตรฐานฟาร์ม ที่ว่าการอ าเภอ ช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุน ด้านการจัดงานกินปลาอ าเภอพาน 
จั ด ตั้ ง ก ลุ่ ม ส ต รี ส ห ก รณ์ ป ระม งพ าน  เพ่ื อ เป็ น เค รื อ ข่ าย ก ลุ่ ม อ าชี พ  มี ก า รส นั บ ส นุ น เงิน ทุ น  
มีผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น ปลาส้ม ไส้อ่ัว หนังปลากรอบ ฯลฯ ตลอดจนรับจัดงานในชุมชน โดยน าปลาของ
สหกรณ์ไปท าเมนูในโต๊ะจีน 
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   ภาพที่ 3,4 : ผลิตภัณฑ์แปรรูปของสหกรณ์ประมงพาน จ ากัด 
    ที่มา: โดยผู้เขียน, 2560 

 
นอกจากนี้ สหกรณ์ประมงพาน จ ากัด ยังเป็นหนึ่งในสหกรณ์ที่ เข้าร่วมโครงการ 1 หอการค้าฯ  

1 สหกรณ์การเกษตร ที่เน้นการท างานร่วมกันเป็นการบูรณาการในรูปแบบการท างานประชารัฐตามนโยบาย
ของภาครัฐที่ต้องการให้มีการเครือข่ายพันธมิตรในการสร้างความเข้มแข็งและแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของ
สหกรณ์ โดยสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการผลิตปลานิลที่มีคุณภาพ
ตรงกับความต้องการของตลาดและมีคุณภาพพอที่จะสามารถท าตลาดส่งออกไปยังต่างประเทศด้วย วุ ฒิ
ไกร ใจค าฟู (สัมภาษณ์, 20 ธันวาคม 2560) 

4.2 การเลี้ยงปลานิล 
ปลานิลเป็นปลาน้ าจืดที่มีถิ่นก าเนิดอยู่ลุ่มน้ าไนล์ ทวีปอาฟริกา สามารถพบได้ทั่วไปตามหนอง คลอง

บึง และทะเลสาบของประเทศซูดาน ยูกันดาและทันกันยิกา แต่แหล่งที่พบชุกชุมมากคือในแถบลุ่มน้ าไนล์ของ
ป ระ เทศ อียิ ป ต์ และปาเลส ไตน์  ป ลานิ ล เข้ าสู่ ป ระ เทศ ไทยครั้ งแ รก โดยสม เด็ จพ ระจั ก รพ รรดิ  
อะกิฮิโตะ เมื่อครั้งด ารงพระอิสริยยศมกุฎราชกุมารแห่งประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทรงจัดส่งเข้ามาทูลเกล้าถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2508 จ านวน 50 ตัว ครั้งนั้นได้โปรดเกล้าฯ  
ให้ทดลองเลี้ยงปลานิลในบ่อภายในสวนจิตรลดา เป็นหนึ่งโครงการในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา  
ผลการทดลองปรากฏว่าปลานิลที่ โปรดเกล้าให้ทดลองเลี้ยงได้เจริญเติบโตและแพร่ขยายพันธุ์ได้ เป็น  
อย่างดี ต่อมาจึงได้พระราชทานชื่อว่า ปลานิล โดยมีที่มาจากชื่อแม่น้ าไนล์ (Nile) ที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยดั้งเดิม 
หรือชื่อวิทยาศาสตร์ Tilapia nilotica และพระราชทานพันธุ์ปลาดังกล่าวให้กับกรมประมงจ านวนหนึ่ง เมื่อ
วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2509 เพ่ือน าไปขยายพันธุ์และแจกจ่ายแก่พสกนิกร และปล่อยลงไว้ตามแหล่งน้ าต่าง ๆ 
ตามท่ีเห็นว่าเหมาะสม(กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2559) 

เมื่อเอ่ยถึงแหล่งปลานิลที่มีชื่อและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่า อ าเภอพานเป็น
แหล่งผลิตปลานิลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากมีการส่งขายปลานิลสดเกือบ 100 ตัน ต่อวัน แต่ละกลุ่ม
สามารถผลิตได้ประมาณ 10 กว่าตัน ต่อวัน โดยตลาดรองรับส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่จังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ 
ล าปาง แพร่ น่าน พะเยา ล าพูน ส าหรับผู้ผลิตซึ่งเป็นคู่แข่งขันในตลาดนั้นได้แก่ผู้ผลิตในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
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และน่าน แต่เนื่องจากรูปแบบในการเลี้ยงปลาของคู่แข่งนั้นเป็นการเลี้ยงแบบในกระชัง ต่างจากของอ าเภอ
พานที่เลี้ยงในบ่อดิน ซึ่งจุดเด่นของปลานิลของอ าเภอพานนั้นอยู่ที่ "ไม่มีกลิ่นสาบดินกลิ่นสาบโคลน" เนื่องจาก
ดินในพื้นท่ีอ าเภอพานนั้น เป็นดินธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบทางเคมี พบว่าสามารถเลี้ยงปลานิลได้
โดยไม่มีกลิ่นดินเหมือนที่อ่ืน ท าให้ปลานิลที่นี่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก (พารนี ปัทมานันท,์ 2549, ออนไลน์) 

ขั้นตอนในการเลี้ยงปลา อันดับแรกเราต้องค านวณขนาดของบ่อปลาเพ่ือที่จะใช้ในการเลี้ยงปลา และ
ควรใช้บ่อดินในการเลี้ยงปลาเพ่ือที่จะท าให้ปลามีความใกล้เคียงกับปลานิลธรรมชาติมากที่สุดโดยที่ 1 ไร่
สามารถ เลี้ยงปลานิลได้ ประมาณ 1,000 ตัวแล้วแต่กรณีแต่ไม่ควรมากหรือน้อยเกินไป เพราะถ้าจ านวนปลา
นิลมากเกินไปก็จะท าให้ปลานิลในเวลาที่โตขึ้นมานั้นจะมีพ้ืนที่ที่ไม่พอ และจะท าให้ปลานิลที่เลี้ยงไว้นั้นโตช้า
หรือไม่โตเนื่องจากมีพ้ืนและอากาศไม่เพียงพอกับปลาที่อยู่ในบ่อการเลี้ยงปลานิลแรกๆนั้นควรเฝ้าระวังศัตรู
ทั้งหลาย เช่น กบ เขียด ปลาดุก ปลาช่อน ปลาชะโดฯลฯ เพราะการเลี้ยงปลานิลในระยะแรกๆจะใช้ปลานิลตัว
ที่มีขนาดแค่ 5 ซม.เท่านั้น วิธีก าจัดศัตรูของปลานิลได้แก่การสูบน้ าในบ่อเลี้ยงปลานิลออกให้หมดก่อนน าปลา
ลงไปเลี้ยงเพ่ือเป็นการเคลียร์บ่อและพักบ่อควรใช้กระชังมุ้งไนล่อนสีฟ้าล้อมรอบบ่อเพ่ือเป็นการกันสัตว์นักล่า
ต่างๆ ลงมากินปลาในบ่อ 

วิธีการปล่อยปลาลงบ่อ น าถุงพันธุ์ปลาวางแช่ลงไปในบ่อน้ าสัก 1-2 ซม.ก่อน เพ่ือให้ปลาได้เตรียมตัว
ปรับตัวเข้ากับน้ าที่มีอุณหภูมิที่ต่างกัน เมื่อครบตามเวลาที่เหมาะสมแล้วให้เปิดปากถุงโดยให้น้ าในบ่อปลาเข้า
มาและให้ปลาที่อยู่ในถุงว่ายออกไปเอง ขั้นตอนนี้ถือว่าส าคัญมาก เพราะการกระท าแบบนี้จะช่วยท าให้ปลา
แข็ งแรงแล้ วยั งช่ วยลดความเสี่ ย งของตั วปลาที่ จะตายได้  หลั งจากนั้ นการให้ อาหารโดยทั่ ว ไป  
ปลานิลจะกินอาหารตามธรรมชาติและอาหารปลากินเนื้อที่คนให้ วันละ 2 ครั้ง เช้า -เย็น ซึ่งอาหารตาม
ธรรมชาติสามารถท าได้โดยโรยปุ๋ยมูลสัตว์แห้งลงในเพื่อให้เกิดอาหารธรรมชาติ เช่น ตะไคร่ ไรน้ า ตัวอ่อนแมลง
ในน้ า เสถียร มาไผ (การเลี้ยงปลานิลแบบไหนไม่ให้ขาดทุน, 2558, ออนไลน์) 

เนื่องจากปลานิลเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายโตไวและเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากจึงท าให้เกษตรกร
ส่วนใหญ่จะเลี้ยงปลานิลอยู่ประมาณ 6-7 เดือนขึ้นไป หรือจะจับขายได้ตามขนาดที่ตลาดต้องการ หลังจากนั้น
ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการจับปลานิลของสหกรณ์ 

ขั้นตอนการจับปลานิลของสหกรณ์ เมื่อสมาชิกรับปลาจากสหกรณ์เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์จะบันทึก
ช่วงเวลาที่จะเข้าไปสุ่มตรวจสอบปลาเพ่ือก าหนดวันจับปลา โดยก่อนจับปลา 1 วัน สมาชิกเจ้าของบ่อจะท า
การสูบน้ าออกจากบ่อให้ระดับน้ าสูงประมาณ 1 เมตร เพ่ือให้ง่ายต่อการลากอวน ในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่จะ
นั ด เวล ากั บ พ่ อค้ าค น ก ล างให้ ม าจั บ ป ล านิ ล ใน วั น รุ่ ง ขึ้ น  แ ล ะด า เนิ น ก ารจั ด จ าห น่ าย ต่ อ ไป  
วุฒิไกร ใจค าฟู (สัมภาษณ,์ 20 ธันวาคม 2560) 
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ภาพที่ 5 , 6 : สภาพบ่อปลานิลของสมาชิกสหกรณ์ประมงพาน จ ากัด 
ที่มา: โดยผู้เขียน, 2560 

 
4.3 วิถีชีวิตและความอยู่ดีมีสุขสมาชิกสหกรณ์ประมงพาน จ ากัด 
แต่ เดิมอ าเภอพานเป็น อู่ข้าว อู่น้ าของจังหวัด เชียงราย ประชากรส่วนใหญ่ มีอาชีพท านา  

แต่เนื่องจากสร้างรายได้เพียงปีละครั้ง เมื่อบ้านเมืองเปลี่ยนค่านิยมจากการท านา จึงหันมาเลี้ยงปลานิลเพราะ
เห็นว่ามีรายได้ที่มากกว่า กอปรกับมีสหกรณ์ประมงพานคอยก ากับดูแล และพ้ืนที่ในอ า เภอพานเป็นแปลง
เพาะเลี้ยงปลานิลที่ดี โดยมีต้นน้ า คือ อ่างเก็บน้ าแม่สรวย และแม่ลาว น ามาใช้ในการเลี้ยงปลาปัจจุบัน
ชาวบ้านได้มีการแบ่งที่นามาท าบ่อเลี้ยงปลานิล ใช้วิถีแบบ "ไร่นาสวนผสม"  โดยท าควบคู่กับการปลูกผักเลี้ยง
สุกร และเลี้ยงไก่บนบ่อปลานิล  
ความอยู่ดีมีสุขด้านภาวะวิสัย 
รายได้เพียงพอ ไม่มีหนี้สิน 
 เมื่อก่อนสมาชิกจะใช้ระบบสินเชื่อในการซื้อปัจจัยการผลิตจากสหกรณ์ เช่น อาหารปลา พันธุ์ปลา แต่
ปัจจุบันสมาชิกซื้อของเป็นเงินสดมากขึ้น โดยปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ก็ไม่ได้ลดลง ก าไรต่อปีก็เพ่ิมมากขึ้น 
เนื่องจากสมาชิกมีรายได้จากการขายปลามากขึ้น ขณะเดียวกันผลก าไรและผลประกอบการที่ได้ของสหกรณ์ก็
จะมีการคืนไปให้สมาชิกในรูปของเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกตอนสิ้นปี สมาชิกมีเงินออมและทุน
หุ้นมากขึ้นตามล าดับ และรู้จักการวางแผนการใช้เงินเพ่ือที่จะได้น าไปลงทุนในกิจการเพาะเลี้ยงปลานิลได้
เพ่ิมขึ้น ตลอดถึงน ามาใช้จ่ายภายในครอบครัวหรือเป็นเงินออมให้กับลูกหลานเพ่ือที่จะเอาไปเล่าเรียนหรือ
ประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมั่นคงวุฒิไกร ใจค าฟู (สัมภาษณ์, 20 ธันวาคม 2560) 
การมีที่ดินท ากิน 
 การที่สมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินท ากินตัวเอง ถึงแม้ว่าพ้ืนที่จะมีจ านวนไม่มาก 
แต่การที่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเองท าให้เกษตรกรไม่ต้องต้องมีความกังวลไม่มีปัญหาและภาระเรื่องค่าใช้จ่าย
เรื่องการเช่าที่ดิน สามารถผลิตและท าเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถวางแผนการจัดการใช้ที่ดินและน้ า 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอังคณา บุญสม (สัมภาษณ์, 20 ธันวาคม 2560)  
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การมีสุขภาพจิตที่ดี  
 จากการเปลี่ยนอาชีพหลักมาเลี้ยงปลานิลของคนในชุมชน ก็มีการลด ละ เลิก การพ่นยาข้าวและ
สารเคมีต่างๆ ในการท าเกษตรรูปแบบอ่ืนๆ ลงไป ท าให้ชาวบ้านในชุมชนมีสุขภาพกายที่ดีขึ้น ผนวกกับความ
มั่นคงทางอาชีพ ไม่ต้องกังวลเรื่องรายได้ พอมีเงินกินมีเงินใช้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขจากการที่ไม่ต้องเป็น
ลูกจ้างใคร มีเวลาพักผ่อนท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับครอบครัวและชุมชน นอกจากจะสุขภาพจิตดีแล้วยังส่งผล
ต่อสุขภาพกายให้ดีตามไปด้วยดังค ากล่าวของศรีวรรณ สุขสา (สัมภาษณ์, 20 ธันวาคม 2560) 
 “เฮ้ียงป๋ามีเวลาพักผ่อน วันนึ่งฮ้ือข้าวแค่สองรอบแต้ มีเวลาไปหย๊ะสวนหย๊ะไฮ่ พักผ่อนก๋ายฮ้ือแข็ง
แฮง ใจ๋ก็ดีม่วนแต้” 
มีสิ่งแวดล้อมที่ด ี
 อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย สภาพบริบทในชุมชนมีความเหมาะสมในการท าเกษตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่
เป็นที่ราบลุ่มและที่ราบระหว่างภูเขา บรรยากาศภายในชุมชนจึงโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติล้อมรอบไปด้วย
ภูเขาและแหล่งน้ าตามธรรมชาติในชุมชน ท าให้สามารถบริหารจัดการน้ าและทรัพยากรต่างๆ ที่มี ได้อย่าง
เหมาะสม และลักษณะความสัมพันธ์แบบเครือญาติของตนในชุมชนมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ท า
ให้เกิดการช่วยเหลือพ่ึงพา เป็นหูเป็นตาป้องกันการลักขโมยเครื่องมือท ามาหากินและผลผลิตในบ่อปลาให้กัน
เป็นอย่างดี  
 “มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะร่ ารวยหรือยากจนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการที่จะด ารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี 
ดื่มน้ าสะอาด และอยากหายใจอากาศบริสุทธิ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่ที่เราเลือกมัน วันนี้ผมได้มันเหล่านั้นแล้ว” เสถียร มา
ไผ (สัมภาษณ,์ 20 ธันวาคม 2560) 
ความรู้สึกม่ันคงปลอดภัยในชีวิต 
 รายได้ที่ดีจากการเลี้ยงปลานิล และอาชีพเสริม ท าให้สมาชิกรู้สึกพึงพอใจในระดับรายได้ของตน รู้สึก
ว่าชีวิตมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น การมีรายได้ที่แน่นอนสามารถวางแผนชีวิตตนเองและ
ครอบครัวได้ มีการออมเงินแบบประกันมีการวางแผนรับมือกับสิ่งที่จะเกิดในอนาคต หรือถ้ามีเหตุฉุกเฉินด้าน
เงินทุนสหกรณ์ก็จะสามารถดูแลสมาชิกอย่างทันท่วงที ท าให้สมาชิกประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 
ความอยู่ดีมีสุขด้านอัตวิสัย 
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและครอบครัว 
 การสร้างงานให้กับชุมชนเพ่ือที่ประชากรในชุมชนจะได้ไม่ออกไปขายแรงงานต่างถิ่นสมาชิกได้มีการ
ชักชวนคนในชุมชนเดียวกันให้หันมาเลี้ยงปลานิล และเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ประมงพาน จ ากัด ด้วยกัน 
รวมถึงมีการรวมตัวพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยกันเองระหว่างสมาชิกในชุมชนเดียวกันอย่างสม่ าเสมอ 
เนื่องจากการเลี้ยงปลาใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงต่อวันเพียงเท่านั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่สมาชิกแต่ละรายนั้นจะ
มีเวลาในการพักผ่อน พบปะกัน มีการท ากิจกรรมร่วมกันกับชุมชนตลอดจนมีอาชีพเสริมอ่ืนๆ และนอกจากนั้น
แรงงานส่วนใหญ่ยังเป็นสมาชิกในครอบครัว ท าให้ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวเป็นไปในทางที่ดีขึ้น 
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ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตามลูกหลานไม่ต้องไปท างานที่อ่ืน ถือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวได้
อีกด้วย อังคณา บุญสม (สัมภาษณ์, 20 ธันวาคม 2560)  
 “เฮ้ียงป๋า ปลูกผัก หย๊ะสวนอยู่ตี้บ้านบ่อต้องไปหย๊ะก๋านในเมือง ได้อยู่กับครอบครัว ได้อู้กับพวกเลี้ยง
ป๋าก็ม่วนขนาด” 
มีสิทธิเสรีภาพในการตัดสินใจ 
 ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลได้นิยมเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายท าให้เกิดการรวมกลุ่มต่างๆ หรือ
เอกชนเข้ามาร่วมสนับสนุนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล ฉะนั้นเกษตรกรจึงมีหลายทางเลือก ทั้งนี้ จึงขึ้นอยู่กับ
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาว่าจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มใดเสถียร มาไผ (สัมภาษณ์ , 20 ธันวาคม 2560) ตัดสินใจที่
จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกจากค าชักชวนของเพ่ือนสมาชิก และเล็งเห็นการบริหารจัดการของสหกรณ์เรื่องต้นทุน
ถูกกว่าเอกชน อังคณา บุญสม (สัมภาษณ์, 20 ธันวาคม 2560) เข้าร่วมตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสหกรณ์และก็จะขออยู่
เป็นสมาชิกสหกรณ์ตลอดไป เพราะตั้งแต่เป็นสมาชิกสหกรณ์มาน้อยนักที่สมาชิกสหกรณ์จะขาดทุน แม้ว่าราคา
ในการรับซื้อปลานิลของสหกรณ์จะไม่ต่างจากเอกชนทั่วไปเท่าไหร่นัก แต่ต้นทุนการผลิตของสมาชิกจะต่ ากว่า
ที่อ่ืนเรียกได้ว่าต้นทุนต่ า ใช้เวลาน้อย และได้ผลผลิตเยอะ 
การพัฒนาความรู้ทางด้านการเลี้ยงปลา 
 เกษตรกรที่เข้าสู่ระบบสหกรณ์ก็จะสามารถเข้ามาใช้ระบบการจัดการตั้งแต่ลูกปลา รวมถึงการจัดหา
อาหารมาให้ และสามารถตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน นอกจากนี้ทางสหกรณ์จะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยดูแล
และส่งผู้ช านาญมาจับปลา อีกทั้งยังหาตลาดให้กับสมาชิก ประกอบกับการให้ค าปรึกษาของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ประมงท าให้มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการเลี้ยงปลานิลที่ถูกต้อง สมาชิกได้มีการน าวิธีการสหกรณ์มาปรับใช้ใน
การด าเนินธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสหกรณ์และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันกับสมาชิกและ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงปลาอยู่สม่ าเสมอ ท าให้สมาชิกมีความภูมิใจในการได้พัฒนาความรู้ในด้านการ
เลี้ยงปลาของตนมากขึ้น 
 
5. สรุป 
 จากการวิจัยพบว่าสมาชิกสหกรณ์มีความอยู่ดีมีสุขด้านภาวะวิสัย สมาชิกมีรายได้เพียงพอต่อการด ารง
ชีพ สามารถช าระหนี้สิน และส่งบุตรหลานเรียนหนังสือได้จนมีงานท า มีหุ้นเป็นเงินออม มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินท า
กิน ไม่มีภาระเรื่องการเช่าที่ดิน ไม่ต้องท างานต่างถ่ิน มีเวลาว่างพักผ่อนและท าวิถีไร่นาผสม ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและเลิกใช้ระบบสินเชื่อ ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของพ้ืนที่ดีมีการจับจ่ายซื้อขายและการหมุนเวียนของ
เงิน ท าให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม เกิดเป็นความอยู่ดีมีสุขด้านอัตวิสัย ทุกคนในชุมชนให้
ความร่วมมือกับกิจกรรมของชุมชนมากขึ้น สามารถสละเวลาส่วนตนเพ่ือสังคมได้ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการสหกรณ์และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันกับสมาชิกและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงปลาอยู่
สม่ าเสมอ มีความสุขและความพึงพอใจจากผลที่ได้รับเมื่อมาเป็นสมาชิกสหกรณ์ และจะขออยู่กับสหกรณ์
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ตลอดไปนับได้ว่าการด าเนินงานที่ผ่านมา ร่วม 17 ปี ของสหกรณ์ประมงพาน จ ากัด จังหวัดเชียงรายประสบ
ความส าเร็จพอสมควรในด้านความอยู่ดีมีสุขของสมาชิก และสามารถแก้ปัญหาด้านอาชีพให้สมาชิกได้จริง  
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
 1.ข้อเสนอแนะต่อสหกรณ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจุบันช่องทางการจัดจ าหน่ายปลานิล 
ผลิตภัณฑ์แปรรูป ยังมีน้อยเสี่ยงต่อการล้นตลาดในอนาคต ควรขยายช่องทางในการขายออนไลน์ให้มากขึ้น
ผ่านระบบการสั่งสินค้าล่วงหน้าเผื่อจะได้วางแผนการผลิตได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเพ่ือเป็น
การเพ่ิมโอกาสในการจ าหน่าย และควรลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะอาหารเลี้ยงปลาโดยอาศัยความรู้ด้านการ
วิจัยจากสถาบันการศึกษาในการผลิตอาหารเลี้ยงปลาทดแทนการน าเข้าและมีคุณภาพสูง  
 2.ข้อเสนอแนะรัฐบาล ด้านช่องทางในการจัดจ าหน่าย เป็นส่วนส าคัญที่ภาครัฐควรให้ความส าคัญ 
เพ่ือช่วยในการสนับสนุนกิจกรรมด้านการจ าหน่าย ควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสร้างเครือข่ายออนไลน์
ให้แก่ระบบการจัดการของสหกรณ์ 
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Cooperative Shop and Social Enterprise: A Case Study of Mae Moh Provincial 
Electricity Authority Cooperative, Lampang Province 

 
ไพโรจน์ แสนสุขุม1 รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์2 และกุลธิดา ศรีวิเชียร3 

 
บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสหกรณ์ร้านค้ากับกิจการเพ่ือสังคม ในการสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนและการเพ่ิมผลประโยชน์ของสังคม ผลการศึกษาพบว่า ในอดีตเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ใน
พ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะ ท างานห่างไกลจากตัวเมืองต้องประสบกับปัญหาขาดแคลนสินค้าจ าเป็น จึงได้เกิดการ
จัดตั้งร้านสหกรณ์ กฟผ. โดยการรวมตัวของเจ้าหน้าที่ กฟผ. เริ่มก่อตั้งในปี 2525 มีทุนด าเนินการเริ่มแรก
เพียง 70,000 บาท ปัจจุบันพบว่ามีเงินทุนหมุนเวียนและสินทรัพย์ประมาณ 134 ล้านบาท การด าเนินงานของ
สหกรณ์มุ่งการจ าหน่ายสินค้าให้กับสมาชิกเป็นส าคัญ โดยไม่เน้นผลก าไรสูงสุด เพ่ือเป็นการช่วยเหลือสมาชิก
ให้มีสินค้าจ าเป็นในการบริโภค ภายใต้แนวคิดกิจการเพ่ือสังคมสหกรณ์ กฟผ. แม่เมาะ ได้มีการส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชน โดยรับสินค้าจากชุมชนรอบข้างมาจ าหน่าย และการจัดสรรพ้ืนที่ให้กับพ่อค้าแม่ค้าในชุมชน
สามารถน าสินค้ามาขายได้โดยเสียค่าเช่าในราคาถูก และการช่วยเหลือสหกรณ์เครือข่ายให้มาจ าหน่ายสินค้า
โดยไม่เก็บค่าเช่าพ้ืนที่ เมื่อต้องการระบายสินค้าเกษตรเพ่ือช่วยเหลือสมาชิก เช่น ผักและผลไม้ เป็นต้น 
 นอกจากนั้น สหกรณ์ได้มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยน านวัตกรรมเครื่องสแกนบาโค้ดมาใช้
เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว มีการตรวจสอบสินค้าให้มีมาตรฐาน และพัฒนาระบบจัดซื้อที่มีความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ มีการส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ และการจัดสรรผลประโยชน์ให้กับสมาชิกผ่าน
เงินปันผลประจ าปีตามยอดซื้อ รวมทั้งการช่วยเหลือผ่านเงินอุดหนุนให้กับสหกรณ์เครือข่ายในเครือ กฟผ. ที่มี
ผลประกอบการขาดทุนเพ่ือให้สมาชิกมีสินค้าบริโภค 
 
ค าส าคัญ สหกรณ์ร้านค้า ผู้ประกอบการ กิจการเพื่อสังคม 
  

                                                           
* บทความนี้เป็นส่วนหน่ึงของโครงการวิจัย “บทบาทสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน: กรณศีึกษา สหกรณ์ภาคเหนือ 
ประเทศไทย” ไดร้ับทุนวิจัยจากสถาบันพระปกเกล้า 
1 นิสิตปรญิญาโท สาขาวิชาพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2 หัวหน้าโครงการและอาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมวิทยาและมานษุยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร 
3 อาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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Abstract 

 This article is purposed to study the cooperative shop and social enterprise that 
make income to the community.  The study illustrates that the officers of Electricity 
Generating Authority of Thailand (EGAT) located in Mae Moh District previously worked far 
away from the city, and they encountered with lack of essentials. Therefore, the officers of 
EGAT cooperated and established a cooperative shop of EGAT in 1982.  In fact, they firstly 
had 70,000 baht for capital.  Recently, the value of working capital and assets is 
approximately 134 million baht. The operation of the cooperative shop mainly focuses on 
selling products to the members without expecting the highest profit in order to help 
provide essentials to the members. Under the concept of social enterprise, Mae Moh’s EGAT 
has promoted community economy by selling the products which are from nearby 
communities, allocating the area for community’ s sellers in cheap price and allowing the 
cooperative network to sell their products without paying of rent when they need to 
distribute the agricultural products such as vegetable and fruit.   
 Furthermore, the cooperative has been developing progressively by adopting the 
innovation, Barcode scanner machine, to facilitate the service, checking standard of the 
products and developing which is revealed and verifiable, advocating online marketing, 
designate the benefit to the members through the annual dividend depending on buying 
rate, and providing help with grant-in-aid to the cooperative network in EGAT which lose 
their capital because of serving essentials to the members. 
 
Keyword: Cooperative store, Entrepreneur, Social enterprise 
 
 
1. บทน า 
 กิจการเพ่ือสังคม คือ การท าสิ่งที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ไขปัญหาสังคมเหมือนเอ็นจีโอ มูลนิธิ 
องค์กรการกุศลต่าง ๆ แต่มีวิธีหาก าไร วางระบบมาร์เก็ตติ้งได้เหมือนบริษัททั่วไป กิจการเพ่ือสังคมคือการหยิบ
ยกข้อดีของงานภาคธุรกิจและภาคสังคมมาผสมผสานกัน เพราะเมื่อเน้นก าไรสูงสุดโดยไม่สนสังคมและโลก 
ธุรกิจ ไม่มีทางที่จะยั่งยืนมั่นคงอยู่ภายใต้ในสังคมที่ไม่ดีได้ แต่หากมุ่งมาทางมูลนิธิ เป็นเอ็นจีโอกันทั้งหมด 
ความก้าวหน้า การสร้างสรรค์ ของการแข่งขันพัฒนาสิ่งใหม่แบบทุนนิยมก็คงไม่มีแถมยังไม่มีรายได้หรือแหล่ง
ทุนมาใช้จ่ายเพ่ือให้สังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น และกิจการเพ่ือสังคมถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือสร้างงานให้คนด้อย
โอกาสทางสังคม สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เช่นให้บริการด้านสาธารณสุขในชุมชน "เป็นสุข" ศูนย์สร้างและ
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ดูแลสุขภาพโดยการใช้เทคโนโลยี อาหาร วิถีธรรมชาติ ร่วมกับการรักษาพยาบาลแผนปัจจุบันในราคาถูกแต่
คุณภาพดี และมีการแบ่งสัดส่วนกาไรจากการให้บริการ เพ่ือนาไปท าประโยชน์ให้สังคมในการให้บริการ ด้าน
สุขภาพแก่ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพได้ การน าก าไรไปสนับสนุนการด าเนินงาน
ของมูลนิธิ (ส านักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ (สกส., 2551)  
 กิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยเริ่มน าเข้ามาใช้อย่างจริงจังเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2552 หลังจากเกิด
วิกฤติเศรษฐกิจแฮมเปอเกอร์ (Hamburger Crisis) ที่ท าให้ภาคส่วนต่าง ๆ เริ่มเล็งเห็น ถึงความส าคัญของ
แนวคิดกิจการเพ่ือสังคมที่เริ่มต้นจากต่างประเทศ ว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยฟ้ืนฟู และพัฒนาสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมประเทศไทยให้มีความมั่นคงและยั่งยืนได้ แต่แท้จริงแล้วองค์กรที่ด าเนินงาน ในลักษณะ
ของกิจการเพ่ือสังคมในประเทศไทยนั้นมีมาอยู่ก่อนแล้วหลายแห่ง เช่น โครงการพัฒนาดอยตุง มูลนิธิแม่ฟ้า
หลวงกับภารกิจทางสังคมในการเปลี่ยนวิถีชีวิตชาวเขากับการปลูกฝิ่นท าไร่เลื่อนลอยมา สู่อาชีพการเกษตรที่
สูงและการบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สถาบันพัฒนาประชากรและชุมชน ที่ด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพชีวิตสังคมชนบทด้วยกระบวนการแบบธุรกิจ เช่น รีสอร์ทและร้านอาหาร Cabbage and Condom , 
และ BREAD ที่น าเอาสินค้าและผลิตภัณฑ์จากฝีมือชนบทมาพัฒนา การศึกษาในชุมชนห่างไกล ฯลฯ (กิจการ
เพ่ือสังคมไนส์คอร์ป, 2557, หน้าที่ 8) กิจการเพ่ือสังคมในทางมิติด้านเศรษฐศาสตร์สามารถอธิบายได้ถึงการ
ผลิตสินค้าและการบริการที่ต่อเนื่อง แตกต่างจากองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไรที่มีเป้าหมายในการท าก าไร แต่
กิจการเพ่ือสังคมจะเป็นการด าเนินแบบมรส่วนร่วม และมีความอิสระในการจัดตั้งของผู้มีส่วนร่วมจากการ
สมัครใจ มีระบบการบริหารที่ถูกก าหนดขึ้นจากสมาชิก โดยอยู่ภายใต้กฎหมาย และอิสระในการด าเนินการ
ถึงแม้ว่าจะได้รับงบสนับสนุนจากจากรัฐบาล ในส่วนของการจ้างงานจะมีการจ่ายเงินค่าจ้างตามแรงงานขั้นต่ า 
แต่ถึงอย่างไรกิจการเพ่ือสังคมมีความเสี่ยงทางเศรษฐกิจเหมือนกับธุรกิจอ่ืน ๆ กิจการเพ่ือสังคมในมิติสังคมเป็น
กิจการที่เริ่มจากกลุ่มของประชาชนที่จุดมุ่งหมายเดียวกัน ที่จะแก้ไขปัญหาหรือสร้างประโยชน์ร่วมกัน และการ
ให้บริการชุมชนที่จะส่งเสริมความความรู้สึกรับผิดชอบของคนในชุมชนด้วยกันเอง และการให้มรการตัดสิน
ร่วมกันในกลุ่มสมาชิกท่ีใช้หลักการของ “หนึ่งเสียง หนึ่งสมาชิก” โดยที่อ านาจนั้นจะแบ่งไปตามจ านวนสัดส่วน
ของเงินทุนหรือหุ้นที่แต่ละคนจะมีอยู่ และการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจของกิจการเพ่ือสังคม ในส่วนของตัวแทน 
ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่จะสามารถรับรู้และมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการในรูปแบบ
ประชาธิปไตย (เกวลิน มะลิ, 2557, หน้าที่ 107-108) 
 สหกรณ์ร้านค้าเป็นสหกรณ์ประเภทแรกในประเทศไทยที่ถูกจัดตั้งขึ้น และได้รับความนิยมจาก
ประชาชนในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในการใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าพร้อมทั้งได้รับเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และในช่วงปี 
พ.ศ. 2500 ถึงปี พ.ศ. 2515 ประเทศไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบท าให้สหกรณ์
ร้านค้าเติบโตได้อย่างรวดเร็วจึงมีการเปิดสหกรณ์ร้านค้าเกือบทุกจังหวัด แต่ในปัจจุบันพบว่าสหกรณ์ร้านค้า
ค่อย ๆ ปิดลงเนื่องจากงบประมาณและรายได้ที่ลดลง และปัญหาระบบการบริหารของสหกรณ์ร้านค้าที่เกิด
จากท้ังภายในและภายนอก (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2559) 
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 บทความนี้เป็นการศึกษาสหกรณ์ร้านค้ากับกิจการเพ่ือสังคม ในการสร้างผลก าไรผ่านมุมมองของ
กิจการเพ่ือสังคมในการช่วยเหลือชุมชนและสหกรณ์เองให้มีความอยู่รอดต่อสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสหกรณ์ร้านค้ากับกิจการเพ่ือสังคมในกรณีศึกษาร้านสหกรณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่
เมาะ จังหวัดล าปาง และใช้เป็นข้อสนับสนุนการด าเนินงานของสหกรณ์เพ่ือพัฒนากิจการร้านค้าของสหกรณ์
ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือน าเสนอผลการศึกษาสหกรณ์ร้านค้ากับกิจการเพ่ือสังคมกรณีศึกษาร้านสหกรณ์การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษา สหกรณ์ร้านค้ากับกิจการเพ่ือสังคม กรณีศึกษาร้านสหกรณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่เมาะ 
จังหวัดล าปาง มีกระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ ประชากร หรือ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ได้แก่ 1. ผู้จัดการสหกรณ์ 2. สมาชิกสหกรณ์ และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) โดยผู้วิจัยใช้แนวทางการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure) เป็น
เครื่องมือ และการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) 
 
4. ผลการศึกษา 
   4.1 การก่อตั้งร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ จ ากัด 
 นับแต่ปี พ.ศ.2516 เป็นต้นมา ภาวะการครองชีพได้ถีบตัวสูงขึ้นเป็นล าดับ จากดัชนีค่าครองชีพที่
สูงขึ้นเรื่อย ท าให้ประชาชนที่มีรายได้ประจ าไม่อาจตามทันได้ แม้ว่าได้มีการปรับรายได้หลายครั้งก็ตาม แต่
รายได้ที่เพ่ิมขึ้นก็ยังไม่อาจเพียงพอต่อรายจ่ายที่เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้เป็นเพราะระบบเศรษฐกิจของไทย เป็นแบบมือ
ใครยาวสาวได้สาวเอา นายทุนไม่ยอมแบ่งเบาภาระจากประชาชน ตรงกันข้ามกลับผลักภาระให้แก่ประชาชน 
ทุกครั้งที่มีการปรับราคาสินค้าจ าเป็นบางประการ หรือการปรับค่าแรงขั้นต่ า เมื่อเป็นเช่นนี้การรวมกลุ่มของ
ผู้ใช้แรงงาน หรือผู้มีรายได้ประจ า เพ่ือช่วยเหลือตนเองและเพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น จึงเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับชุมชนแต่ละชุมชน ความคิดริเริ่มจากฝ่ายบริหาร จากเหตุผลดังกล่าว ฝ่ายบริหารระดับบน ซึ่งมองเห็น
ถึงความทุกข์ยากของผู้ปฏิบัติงานระดับล่าง จึงได้ด าริก่อตั้งร้านค้าของสโมสรขึ้น แต่ด้วยข้อจ ากัดหลาย
ประการ เช่นหน้าที่การงานของผู้ใหญ่ไม่อ านวยเวลาพอแก่การจัดกิจการค้า จึงเป็นเหตุให้การสั่งซื้อสินค้าใน
ราคาที่สูงบ้าง ได้สินค้าที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดผู้บริโภคบ้าง และเป็นเหตุให้มีการรั่วไหลของ
ทางการควบคุมกิจการ อีกประการหนึ่งคือ หลักการค้าเป็นไปแบบนายทุน กล่าวคือ มุ่งหวังก าไร เพ่ือการ
ขยายกิจการ โดยไม่ค านึงถึงการก าหนดราคาที่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภค รวมตลอดทั้งการจัดระบบการขายสินค้า
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เงินเชื่อ เป็นเหตุให้การหมุนเวียนของเงินทุนไม่คล่องตัว กิจการค้าของสโมสรจึงถูกสมาชิกต าหนิตลอดมา 
จนกระทั่งมีการด าริจะเลิกกิจการร้านค้า เพ่ือหาเอกชนข้างนอกมาด าเนินการ หรือเชิญสหกรณ์ร้ านค้าใน
กรุงเทพฯมาด าเนินการ และเกิดจากฝ่ายผู้ใช้แรงงาน  
 เมื่อภาวะการช่วยเหลือของฝ่ายบริหารในกิจการร้านค้าของสโมสรไม่อาจอ านวยประโยชน์เท่าที่ควร
แก่สมาชิก ตรงกันข้ามกับสร้างภาระแก่ผู้น้อยในระบบสินค้าเงินเชื่อ เป็นเหตุให้ผู้น้อยต้องชักหน้าไม่ถึงหลังใน
แต่ละเดือน สหภาพแรงงาน กฟผ. จึงได้มีการปรึกษาหารือกันในการจะตั้งสหกรณ์ร้านค้าขึ้น เริ่มมีการศึกษา
และขอค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัด และกรมส่งเสริมสหกรณ์ แต่เนื่องจากถูกจ ากัดด้วยเหตุหลาย
ประการ สร.กฟผ. จึงไม่อาจด าเนินการจดทะเบียนก่อตั้งสหกรณ์ร้านค้า ต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ เพียงแต่
การจัดร้านสวัสดิการเฉพาะสมาชิกกลุ่มเล็ก ๆ เท่านั้น  การด าเนินกิจการร้านสวัสดิการเริ่มจาก การมีสมาชิก
ประมาณ 300 คน มีทุนด าเนินการเพียง 5 พันกว่าบาท จ าหน่ายแต่สินค้าจ าเป็นประจ าวันประเภทอุปโภค
บริโภค แต่การด าเนินกิจการได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพียงเวลาไม่กี่เดือน ทุนด าเนินการด้านจัดซื้อสินค้าได้
เพ่ิมเป็น 3 หมื่นกว่าบาท การบริการได้เพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จนผู้บริหารตั้งรับสถานการณ์แทบไม่ทัน . 
ความคิดการประสานประโยชน์อย่างเป็นระบบ จากเหตุผลและสถานะภาพดังกล่าว 3 ข้อ จึงมีผู้ปฏิบัติงาน
ระดับกลางกลุ่มหนึ่ง ได้มีการวิเคราะห์ และศึกษาระบบสหกรณ์ข้ึน โดยการช่วยเหลือของสันนิบาติสหกรณ์ ใน
การให้ข้อมูลเอกสารการก่อตั้งพอสมควร กลุ่มผู้ริเริ่มจึงได้มีการประชุม โดยเชิญบุคคลทุกระดับ มีผู้แทนจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ผู้แทนสหภาพแรงงาน ผู้แทนสโมสรร่วมปรึกษาหารือ ในที่สุดมีมติว่าควรก่อตั้งสหกรณ์ร้าน 
(ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2559) 
 ร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฯ สาขาแม่เมาะ จังหวัดล าปางก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยเริ่มจากเงินทุน
ด าเนินการเพียง 70,000 บาท และมีสมาชิก 10 คน และเจริญเติบโต จนกระทั่งปี พ.ศ. ร้านสหกรณ์การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคแม่เมาะ มีสมาชิก 10,600 คน ทุนเรือหุ้น 101,098 หุ้น เป็นเงิน10,109,800 บาท ประกอบด้วย
สมาชิกผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และสมาชิกสมทบที่เป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่บริษัท และประชาชนที่อยู่รอบพ้ืนที่
บริเวณเหมืองและโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เข้ามาเป็นสมาชิก ร้านสหกรณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่เมาะมีเจ้าหน้าที่
และลูกจ้างท้ังหมด 30 คน (เจ้าหน้าที่ที่เป็นคนในพ้ืนที่ 60 % และเจ้าหน้าที่ที่คนนอกพ้ืนที่ 40 %) 
 ร้านสหกรณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดด าเนินการตามเขื่อนเขตต่าง ๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค           
มี 10 สาขา ดังนี้ 
  1. ร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฯ ส านักงานใหญ่ อ าเภอบาฃกรวย จังหวัดนนทบุรี 
  2. ร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฯ สาขาแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
  3. ร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฯ สาขาบางประกง อ าเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  4. ร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฯ สาขาเขื่อนภูมิพล อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
  5. ร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฯ สาขาเขื่อนศรีนครินทร์ อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
  6. ร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฯ สาขาเขื่อนวชิราลงกรณ อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
  7. ร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฯ สาขากระบี่ อ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 847 

  8. ร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฯ สาขาเขื่อนรัชชประภา อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  9. ร้านสหกรณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเขื่อนอุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
  10. ร้านสหกรณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเขื่อนสิริกิติ์ อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
(จันทนา ชมสาคร (สัมภาษณ์), 19 ธันวาคม 2560) 
 

 
 

ภาพที่ 1 ป้ายร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ ากัด สาขาแม่เมาะ 
(ท่ีมา: โดยผู้เขียน, 2560) 

 

 
 

ภาพที่ 2 ตัวอาคารร้านสหกรณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่เมาะ อ าเภอเมาะ จังหวัดล าปาง 
(ท่ีมา: โดยผู้เขียน, 2560) 



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 848 

 
 

ภาพที่ 3 สินค้าภายในร้านสหกรณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่เมาะ อ าเภอเมาะ จังหวัดล าปาง 
(ท่ีมา: โดยผู้เขียน, 2560) 

 
 ร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฯ สาขาแม่เมาะ เป็นสหกรณ์ร้านค้าที่เคยมีประเทศเกาหลีมาศึกษาดูงานเมื่อ
ประมาณ 40 – 50 ปี โดยน าร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฯ สาขาแม่เมาะเป็นต้นแบบ ที่จะน าไปพัฒนาในประเทศ
เกาหลีและสหกรณ์ร้านค้าที่ต่าง ๆ “ผู้จัดการสหกรณ์ กล่าวว่า สหกรณ์จะเจริญหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับรัฐบาล
ถ้ารัฐบาลเห็นความส าคัญ และจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ก็ทรงเห็นความส าคัญ”ร้าน
สหกรณ์การไฟฟ้าฯ สาขาแม่เมาะ เป็นร้านค้าที่ขายสินค้าได้มากที่สุดและมียอดขายดีที่สุดจากทั้งหมด 10 
สาขา ร้านสหกรณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่เมาะไม่ข้ึนกับกรมสหกรณ์จังหวัด แต่ข้ึนกับร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฯ 
ที่สาขาส านักงานใหญ่ เป็นสหกรณ์ร้านค้าที่มั่นคง และมีตึกอาคารใหญ่ที่เป็นของร้านสหกรณ์การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคแม่เมาะ และในสาขาอ่ืน ๆ จะเป็นตึกอาคารเล็ก ๆ และก่อนที่จะมีอาคารตึกใหญ่นั่น ร้านสหกรณ์การ
ไฟฟ้าฯ สาขาแม่เมาะ ได้เคยย้ายอาคารมาแล้ว 3 อาคาร มาก่อนที่จะเปลี่ยนสถานใหม่ และได้ด าเนินการทุบ
ตึกอาคารอาคารหลังเก่าและคงเหลือไว้เพียงหลังคา (อาคารหลังที่ 3) ที่จะเอาไว้เพ่ือเป็นพ้ืนที่ตลาดนัดให้กับ
พ่อค้าแม่ค้าเข้ามาเช่าพ้ืนที่ในการหารายได้ และในก าไรที่ได้จากการเช่าพ้ืนที่มาเป็นเงินสนับสนุนร้านสหกรณ์
การไฟฟ้าฯ สาขาแม่เมาะอีกช่องทาง ในระยะช่วง 2 ปีที่ผ่านมาร้านสหกรณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่เมาะ
ประสบปัญหาในการหางบประมาณสร้างอาคารตึกใหม่มากกว่า 1,000,000 บาท และร้านสหกรณ์สาขาต่าง ๆ 
ขาดทุน สาขาที่ขาดทุนมากสุดคือ ร้านสหกรณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส านักงานใหญ่ อ าเภอบาฃกรวย จังหวัด
นนทบุรี จึงท าให้ยอดเฉลี่ยเงินปันผลคืนลดลง (จันทนา ชมสาคร (สัมภาษณ์),19 ธันวาคม 2560) 
4.2 การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
 ร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฯ สาขาแม่เมาะ มีการส่งเสริมการสร้างความสามัคคีให้กับเจ้าหน้าที่พนักงาน
ร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฯ สาขาต่าง ๆ ได้รู้จัก สอบถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่าง ๆ การท ากิจกรรมภายในกลุ่ม 
ให้มีความสนิทสนมมากยิ่งขึ้น เช่น กิจกรรมร่วมกันที่อุทยานแห่งชาติน้ าตกสามหลัก จังหวัดสระบุรี ฯ การ
เรียนรู้การปฏิบัติวิธีการท าการตลาด เป็นต้น เพ่ือที่จะท าให้เจ้าหน้าและพนักงานร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฯ 
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สาขาต่าง ๆ สามารถปฏิบัติงานและร่วมมือกันแก้ปัญหาเองได้ จนเกิดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปปฏิบัติให้เป็น
แนวทางในการท าให้ร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฯ สาขาตนนั้นอยู่รอดได้ โดยที่ไม่ต้องพ่ึงผู้จัดการหรือหัวหน้ามาก
เกินไป มีการส่งเสริมสินค้าชุมชนในกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มข้าว กลุ่มขนมปัง กลุ่มตะกร้ากระเช้า โดยการน า
สินค้ามาจัดจ าหน่ายในรูปแบบกระเช้าสินค้าที่จะจ าหน่ายในทุก ๆ ช่วงเทศกาล และการส่งเสริมรายได้ 
(จันทนา ชมสาคร (สัมภาษณ์),19 ธันวาคม 2560) 
 

 
ภาพที่ 4 กราฟแสดงยอดขายร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฯ สาขาแม่เมาะ 

(ท่ีมา: โดยผู้เขียน, 2560) 
 ตารางท่ี 1 ผลการด าเนินงานร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฯ สาขาแม่เมาะ ของยอดขายกับก าไรสุทธิ(บาท) 

ล าดับ ปี พ.ศ. ยอดขาย ก าไรสุทธิ(บาท) 

1 2526 6,238,777 664,810.09 

2 2527 9,899,236.85 1,469,027.89 

3 2528 16,190,186.74 1,038,753.16 

4 2529 24,851,650.54 2,332,869.20 

5 2530 34,079,247.03 3,131,301.99 

6 2531 43,889,781.91 4,560,738.53 

7 2532 60,820,238.60 5,879,113.45 

8 2533 73,646,012.19 6,992,461.46 

9 2534 81,776,819.86 8,962,942.79 
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ล าดับ ปี พ.ศ. ยอดขาย ก าไรสุทธิ(บาท) 

10 2535 76,862,227.04 7,619,153.36 

11 2536 74,203,161.00 7,336,706.13 

12 2537 82,138,183.96 7,829,685.19 

13 2538 100,593,245.33 13,714,519.74 

14 2539 105,950,887.83 13,317,084.34 

15 2540 102,805,808.82 13,261,132.15 

16 2541 95,853,473.50 13,689,636.63 

17 2542 97,729,070.49 10,488,166.74 

18 2543 106,401,754.25 9,318,492.16 

19 2544 107,786,232.76 10,811,000.15 

20 2545 105,504,093.14 9,816,431.90 

21 2546 115,215,734.50 8,347,078.97 

22 2547 121,440,636.35 7,733,594.00 

23 2548 132,653,152.45 8,253,532.79 

24 2549 135,497,798.76 8,572,336.93 

25 2550 143,474,971.12 11,101,066.87 

26 2551 157,932,306.13 11,739,733.66 

27 2552 179,904,011.81 13,938,514.07 

28 2553 173,483,307.55 13,299,691.68 

29 2554 170,160,261.37 13,878,593.89 

30 2555 167,513,537.31 12,277,459.43 

31 2556 156,318,582.40 15,069,171.31 

32 2557 139,912,951.40 11,490,350.75 

33 2558 134,512,613.91 9,964,511.01 

(ท่ีมา : ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สาขาแม่เมาะ, 2559. (แผ่นพับ)) 
4.3 การจ่ายเงินเงินปันผล 
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 เงินปันผลเฉลี่ยคืน 5 เปอร์เซ็น สมาชิกร้านสหกรณ์จะได้เงินปันผลคืนจากการซื้อสินค้าและมีหุ่นอยู่
ในสหกรณ์ได้ก าหนดไว้ และสามารถมารับเงินปันผลได้ในรอบทุก ๆ ปี 
 เงินทุนสะสมสหกรณ์ 200 กว่าล้านบาท เงินทุนทั้งหมดของสหกรณ์ 2 ,000 ล้านบาท ร้านสหกรณ์
การไฟฟ้าฯ สาขาแม่เมาะจะต้องหาก าไร 800,000 บาท/เดือน เพ่ือจ่ายเงินเดือนให้กับเจ้าหน้า พนักงานร้าน
สหกรณ์การไฟฟ้าฯ แม่เมาะ และต้องคอยช่วยเหลือในงบประมาณให้กับสาขาอ่ืน ๆ ที่ขาดทุนให้อยู่รอดต่อไป
ได้ (ดูจากการรวมงบประมาณทุกสิ้นปี ที่สาขาส านักงานใหญ่) 
 ในการตรวจสอบเงินทุนและงบประมาณต่าง ๆ ร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฯ สาขาแม่เมาะ จะจ้างผู้
ตรวจสอบบัญชีมาคอยด าเนินการ เพราะเนื่องจากเงินทุนและงบประมาณที่มากเกิน ท าให้กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ยากที่จะด าเนินการตรวจได้ หลังจากผู้ว่าจ้างตรวจสอบบัญชีเรียบร้อยทางร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฯ จะ
ส่งข้อมูลการตรวจสอบให้กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 ร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฯ สาขาส านักงานใหญ่ มีการส่งเงินคืนให้กับสหกรณ์สันนิบาตแห่งประเทศไทย 
5 เปอเซ็นในทุก ๆ ปี ในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท จากยอดก าไร (ยอดก าไรจะมาจากทั้ง 10 สาขาของร้าน
สหกรณ์การไฟฟ้าฯ ที่น ามารวมกัน) เพ่ือจัดสรรให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ (จันทนา ชมสาคร 
(สัมภาษณ์),19 ธันวาคม 2560) 
 

 
 

ภาพที่ 5 เงินปันผลและเงินเฉลี่ยของร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฯ สาขาแม่เมาะ 
(ท่ีมา: โดยผู้เขียน, 2560) 
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 ตารางท่ี 2 ผลการด าเนินงานร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฯ ของเงินปันผลกับเงินเฉลี่ย 
ล าดับ เงินปันผล(จากหุ้น) เงินเฉลี่ยคืน(จากยอดซื้อ) 

1 13% 5% 
2 13% 5% 
3 13% 5% 
4 13% 5% 
5 10% 5% 
6 10% 5% 
7 11% 5% 
8 13% 5% 
9 13% 5% 
10 13% 5% 
11 13% 6% 
12 13% 6% 
13 13% 6% 
14 13% 6% 
15 13% 6.50% 
16 13% 7% 
17 13% 7% 
18 10% 7.25% 
19 8% 6.50% 
20 5% 5.50% 
21 5% 5% 
22 4% 5% 
23 3.75% 5% 
24 5% 5% 
25 5% 5% 
26 5% 5% 
27 5% 5% 
28 5% 5% 
29 6% 5.25% 
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ล าดับ เงินปันผล(จากหุ้น) เงินเฉลี่ยคืน(จากยอดซื้อ) 
30 6% 5.25% 
31 6% 5.25% 
32 6% 5% 
33 5% 4% 

 (ท่ีมา : ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สาขาแม่เมาะ, 2559. (แผ่นพับ)) 
  
4.4 การเข้าเป็นสมาชิกและสิทธิ 
 ลูกค้าที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ลดลงสาเหตุมาจากสมาชิกเก่าที่เกษียณอายุนั่นจะเป็นสมาชิกที่มี
ครอบครัวจะซื้อสินค้ามาก แต่สมาชิกใหม่ที่เป็นวัยรุ่นจะซื้อสินค้าน้อย นอกจากสมาชิกใหม่ที่ไม่มีครอบครัว
อ านจการซื้อจะลดลง แต่ร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฯ สาขาแม่เมาะมีการพัฒนารูปแบบ กลวิธีในการขายต่าง ๆ ใน
ส่วนของสมาชิกของร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฯ สาขาแม่เมาะจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 สมาชิกสามัญ คือ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่สาขาแม่เมาะ จ านวน 
8,544 คน 

 สมาชิกสมทบ คือ ประชาชนทั่วไป และการสมัครเป็นสมาชิกจะต้องซื้อหุ้น 100 บาท ค่า
สมัคร 21 บาท และได้เงินปันผลคืน โดยจ ากัดให้ 1 คนต่อ 1 หุ้น จ านวน 2,297 คน  

 สมาชิกทุกคนสามารถซื้อสินค้าได้ทั้ง 10 สาขาได้ และสมาชิกที่เกษียณยังสามารถมีสิทธิ์ในการซื้อ
สินค้าและรับเงินปันผลได้ เว้นแต่สมาชิกจะเสียชีวิตและไม่สามารถผ่อนช าระสินค้าได้  (จันทนา ชมสาคร 
(สัมภาษณ์), 19 ธันวาคม 2560) 
4.5 การส่งเสริมการขายสินค้า 
 มีการจัดส่งเสริมการขายสินค้าผ่านทางระบบออนไลน์ เช่น Facebook E-Mail เป็นต้น เพ่ือให้
สมาชิกและประชาชนที่สนใจได้ทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อาทิเช่น สินค้าต่าง ๆ กิจกรรมการท างานของร้าน
สหกรณ์ เป็นต้น เพ่ือเข้ามาซื้อสินค้าให้มากขึ้น ร้านสหกรณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่เมาะมีสินค้าบางรายการ
ที่ถูกกว่าห้างใหญ่ เช่น ข้าวจะซื้อจากบริษัทและชาวบ้านในพ้ืนบริเวณโดยรอบของร้านสหกรณ์ สินค้า OTOP 
ที่การไฟฟ้าฯ สนับสนุน เป็นต้น มีการสนับสนุนสินค้าชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีรายได้และมีงานท า  
 ในการซื้อสินค้าสมาชิกสามัญสามารถผ่อนสินค้าได้ เพราะร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฯ สาขาแม่เมาะจะ
หักจากเงินเดือนของพนักงานการไฟฟ้าฯ ได้ ส่วนสมาชิกสมทบสามารถผ่อนสินค้าเช่นกันในบางกรณีที่พิเศษ
และได้รับความเห็นชอบจากผู้จัดการร้านสหกรณ์เท่านั้น สมาชิกสามารถสั่งซื้อสินค้าอย่างอ่ืนนอกเหนือจาก
สินค้าร้านสหกรณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่เมาะนั่นไม่ได้ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ อ่ืน ๆ (ยกเว้น
รถยนต์เนื่องจากต้นทุนสูง) เป็นต้น (จันทนา ชมสาคร (สัมภาษณ์), 19 ธันวาคม 2560) 
 สินค้าร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฯ สาขาแม่ จะมีการคัดเลือกสินค้าจากการลงพ้ืนตรวจสอบสินค้า 
โดยเฉพาะสินค้าจากชาวบ้านหรือสินค้า OTOP จะดูจากคุณภาพสินค้า สถานที่การผลิต วัสดุอุปกรณ์ในการ
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ผลิต คุณภาพของสินค้า และราคาสินค้า ส่วนสินค้าที่ไม่ใช่ของชาวบ้านจะเลือกตามขั้นพ้ืนฐานและความนิยม
ของลูกค้าทุกคน โดยความนิยมของลูกค้าที่มีต่อสินค้าดูจากระบบฐานข้อมูลสินค้าท่ีซื้อมากที่สุด ในแต่ละเดือน 
ปี และช่วงเทศกาลต่าง ๆ ในส่วนของการสั่งซื้อสินค้าโดยส่วนใหญ่จะสั่งซื้อจากโรงงาน บริษัทต่าง ๆ ครั้งละ
มาก ๆ และกระจายสินค้าให้กับสาขาอ่ืน ๆ ที่ต้องการ เพราะจะท าให้ราคาสินค้าที่สั่งซื้อมีราคาถูก (สมจิตต์ 
ทองสุข (สัมภาษณ์), 19 ธันวาคม 2560) 
 

4.6 การบริหารจัดการ 
 ร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฯ แม่เมาะจะมีระบบการท างานที่เป็นเครือข่ายฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูล
สมาชิกใหม่และเก่า ฐานข้อมูลการซื้อสินค้าของสมาชิกแต่ละคนที่สามารถตรวจสอบและเช็คดู ย้อนหลังได้
ภายในเครือข่าย ฐานข้อมูลสินค้าที่ซื้อมากสุดใน 100 ชนิดเพ่ือเติมสินค้าไม่ให้ขาด เป็นต้น และระบบการท า
ยังเป็นการท างานที่เหมือนกับห้างสรรพสินค้าแห่งใหญ่ โดยที่ระบบฐานข้อมูลของร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฯ แม่
เมาะ ได้เริ่มใช้จากความคิดริเริ่มของผู้จัดการร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฯ สาขาแม่เมาะ และกรมสรรพกรแนะน า
ให้การใช้การยิงบาร์โค้ดที่ท างานพัฒนาสร้างระบบฐานข้อมูลกับโปรแกรมเมอร์ การลองผิดลองถูก จนเกิดการ
เรียนรู้ต่าง ๆ จนสามารถน าระบบฐานข้อมูลน าไปใช้กับสาขาอ่ืน ๆ (จันทนา ชมสาคร (สัมภาษณ์) , 19 
ธันวาคม 2560) 
 มีการวางแผนเป็นระบบในการสั่งซื้อสินค้า การค านวณอัตราความเสี่ยงของสินค้าที่จะต่อสินค้าที่จะ
หมดอายุ การวางแผนการตลาดในการสั่งซื้อสินที่คลอบคลุมบนความต้องการของลูกค้า การวางแผนระบบ
การเงินให้มีการหมุนเวียนที่สามารถพัฒนาร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฯ สาขาแม่เมาะ และการค านวณค่าเงิน 
ดอกเบี้ยที่จะคืนให้กับสมาชิกสหกรณ์ มีการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบออนไลน์การติดต่องานกับทุก ๆ 
สาขา มีการท าหนังสือสัญญาการเช่าพ้ืนที่ของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในการน าสินค้ามาขาย เพ่ือป้องการปัญหาการ
ทุจริต การวางอ านาจ และมีตารางเวลาการเก็บเงินค่าเช่าพ้ืนที่โดยรองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ เจ้าหน้าที่
การเงิน และทั้ง 3 คนจะต้องไปพร้อมกัน เพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ (จันทนา ชมสาคร 
(สัมภาษณ์), 19 ธันวาคม 2560) 
 คณะกรรมการบริหารของร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฯ สาขาแม่เมาะอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีที่สาขา
ส านักงานใหญ่ 15 คนเนื่องจากร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฯ สาขาแม่เมาะ เป็นสาขาย่อยของร้านสหกรณ์การไฟฟ้า
ฯ ส านักงานใหญ่ (สาขาหลัก) และร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฯ ส านักงานใหญ่ได้จดทะเบียนขึ้นเป็นสหกรณ์ที่
จังหวัดนนทบุรี จึงท าให้คณะกรรมการ สาขาแม่เมาะต้องอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี และร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฯ แม่
เมาะ อยู่ภายใต้คณะอนุกรรมการ ไม่เกิน 7 คน (ประธานคณะอนุกรรมการ 1 คน, คณะอนุกรรมการ 5 คน, 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฝ่ายผู้จัด) (จันทนา ชมสาคร (สัมภาษณ์), 19 ธันวาคม 2560) 
 ความพึงพอใจสมาชิกโดยส่วนใหญ่สมาชิกสหกรณ์ทั้งสมาชิกสามัญและสมทบ มีความพอใจต่อการ
จัดการสินค้าและการบริการ การดูแลใส่ที่ดี การได้รับเงินปันผลจากการสะสมของการซื้อสินค้า สวัสดิการที่ดี
จากสหกรณ์ และดอกเบี้ยของหุ้นที่ได้คืน ได้รับข้อมูลต่าง ๆ จากร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฯ สาขาแม่เมาะ อาทิ



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 855 

เช่น ข้อมูลของเงินปันผลลุหุ้น สินค้าต่าง ๆ ฯ เป็นต้น ได้รับความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าที่ไม่ต้องเดิน
ทางไกล เพราะร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฯ สาขาแม่เมาะมีสินค้าเหมือนกับห้ างสรรพสินค้าใหญ่ และอยู่ใกล้กับ
บ้านของลูกค้า สมาชิก ชุมชน (รุ่งธิวา แววงาม (สัมภาษณ์), 19 ธันวาคม 2560) 
 เจ้าหน้าที่และพนักงาน โดยส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกของร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฯ สาขาแม่เมาะ มี
ความพอใจที่ได้รับโบนัส และการปรับขึ้นเงินเดือนจากการท างาน มีความพอใจต่อได้เงินปันผลและสิทธิ
ประโยชน์จากการซื้อสินค้าของร้านสหกรณ์ ไฟฟ้าฯ สาขาแม่เมาะ การได้รับบริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  
 (วิราวรรณ วงอะทะและ (สัมภาษณ์), 19 ธันวาคม 2560) 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 ร้านค้าสหกรณ์ผู้ปฏิบัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สาขาแม่เมาะ จังหวัดล าปางเป็นสหกรณ์
ที่ด าเนินการในรูปแบบของธุรกิจการตลาดที่แสวงหาผลก าไร ที่คล้ายกับแนวคิดกิจการเพื่อสังคมที่ร้านสหกรณ์
การไฟฟ้าฯ สาขาแม่เมาะมีผู้จัดการท าหน้าที่เป็นผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงานช่ วยเหลือชุมชน ในการรับซื้อ
สินค้า การหาช่องในการจัดจ าหน่าย การจัดสรรพื้นที่ให้กับผู้ประกอบต่าง ๆ เช่าพ้ืนที่ขายสินค้าภายในสหกรณ์
และการจัดสรรพ้ืนตลาดนัดให้กับชุมชน ให้มีพ้ืนที่ท ากินและมีรายได้ที่ดีต่อการด าเนินชีวิต นอกจากนี้ร้าน
สหกรณ์การไฟฟ้าฯ สาขาแม่ได้น านวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้กับสหกรณ์ เช่น นวัตกรรมโปรโมทสินค้า
ผ่านทางสื่อโซเซียล Facebook E-Mail การจัดโปรโมชั่นรายการสินค้า การน าระบบยิงบาโค้ดมาใช้ การ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีการรวบรวมข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากท่ีสุด การสร้างกระเช้าที่เป็น
สินค้าจากชุมชนน ามาขายให้ เป็นของขวัญช่วงเทศกาลต่าง ๆ ฯ เป็นต้น และยังเป็นสหกรณ์ที่มีขีด
ความสามารถในการแข่งการตลาดเหมือนกับห้างสรรพสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการตลาดของความนิยมทางสินค้าที่
มีต่อลูกค้า สมาชิกสหกรณ์ เงินหมุนเวียนการคืนเงินให้กับสมาชิกสหกรณ์และเจ้าหน้า พนักงานสหกรณ์ การ
ส ารองเงินทุนส ารองให้กับตัวสหกรณ์ ในการบริการของร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฯ สาขาแม่เมาะมีแบบแผนการที่
คอยช่วยเหลือสมาชิก ลูกค้าในการสั่งซื้อค้า การให้สิทธิประโยชน์ในการผ่อนช าระสินค้า และการช่วยเหลือ
ร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฯ สาขาต่าง ๆ เช่น การช่วยเหลือเงินทุน การกระจายสินค้า ฯ เป็นต้น การจัดการ
งบประมาณทั้ง 10 สาขาในแต่ละรอบปี ในอนาคตร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฯ สาขาแม่เมาะ จะพัฒนาระบบ
ออนไลน์ให้เชื่อมกันกับร้านสหกรณ์การไฟฟ้า สาขาอ่ืน ๆ และการขยายช่องทางการน าเสนอสินค้าให้ทันสมัย
มากยิ่งขึ้น  
 ตลอดระยะเวลาด าเนินการของร้านค้าสหกรณ์การไฟฟ้าฯ สาขาแม่เมาะ ผ่านกว่า 30 ปี ท าให้
งบประมาณในส่วนต่าง ๆ ได้เพ่ิมมากขึ้นที่สามารถรองรับในการด าเนินการตลาดได้ และการขายสินค้าให้มี
ความหลากหลายมากขึ้น การเพ่ิมขึ้นของสมาชิกสหกรณ์ การสนับสนุนสินค้าชุมชนให้มีความคงอยู่ของ             
อัตลักษณ์ความเป็นไทย 
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6. ข้อเสนอแนะ 
 ในการจัดจ าหน่ายสินค้าในยุคปัจจุบันได้มีการขายสินค้าผ่านทางระบบออนไลน์ที่เพ่ิมมากขึ้น และ
เป็นช่องทางที่มีแนวโน้มสูงมากขึ้น ร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฯ สาขาแม่เมาะ ควรที่จะสร้างระบบการซื้อสินค้า
ผ่านเว็บไซต์ที่จะเพ่ิมช่องทางความสะดวกสบายได้มากยิ่งขึ้น  
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อ าเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี 

A Study of Participatory Process in Community Organization for Community 
Development: 100 years’ Sam chuk market in Suphanburi province 

 
       ธนพัฒน พันธ์สุข1 จิรภา พฤกษ์พาดี2 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนในการพัฒนาชุมชน สามชุกตลาดร้อยปี อ าเภอ
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การพัฒนาสามชุกตลาดร้อยปี 2) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้การพัฒนาชุมชนสามชุกตลาดร้อยปีประสบ
ความส าเร็จ 3) เพ่ือน าเสนอแนวทางในการพัฒนาสามชุกตลาดร้อยปีอย่างยั่งยืนโดยการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) ได้แก่ การวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการรวมตัวกั นของ
ประชาคมชาวสามชุกตลาดร้อยปี  เพ่ือแก้ปัญหาความซบเซาของตลาดและการต่อสู้นโยบายของรัฐที่จะ
เปลี่ยนแปลงตลาดชุมชนโบราณที่มีความเสื่อมโทรม เป็นตลาดการค้าสมัยใหม่ คณะกรรมการพัฒนาสามชุก
เชิงอนุรักษ์ จึงเป็นองค์กรชุมชนที่ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที เ พ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา 
พร้อมทั้งประสานงานกับองค์กรต่างๆให้เข้ามามีส่วนการพัฒนาสามชุกตลาดร้อยปี จนประสบผลส าเร็จเป็น
รูปธรรมในปัจจุบัน 
 คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ ถือว่าเป็นองค์กรชุมชนที่มีความเข็มแข็งและประสบ
ความส าเร็จที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนภายในชุมชน เป็นการด าเนินงานที่มีประชาชนเป็นผู้
ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดภายในชุมชนของตนเอง โดยร่วมกันหาทางออกและแนว
ทางแก้ไขปัญหา โดยมีผู้น ากลุ่มแรกเริ่มที่เสียสละเริ่มด าเนินการจนสร้างความมั่นใจให้ประชาชนกล้าที่จะเข้า
มามีส่วนร่วมทั้งภายในชุมชนตลอดจนหน่วยต่างๆที่เข้ามามีบทบาทให้สามชุกตลาดร้อยปี มีการพัฒนามา
จนถึงทุกวันนี้ 
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Abstract 

 The study of the engagements of Community organizations in Development of 100-
year Sam Chuk Market, Sam Chuk, SuphanBuri. The purpose of this study was 1) to study the 
processes of community engagements in development of 100-year Sam Chuk Market 2) to 
analyze the factors that impact on the success in development of 100-year Sam Chuk 
Market 3) to present the methods of the sustainable development of 100-year Sam Chuk 
Market. The instruments used in this study were data analysis and in depth interview. 

 The center of the citizen of 100-year Sam Chuk Market was established by the 
committee of the conservative Sam Chuk Market for solving the degradation of the market 
into modern market. Community organizations and Public participation coordinate with 
many organizations to take part in the success in development of100- year Sam Chuk 
Market. 

The committee of the conservative Sam Chuk Market is the successful community 
organization that comes from the public participation which solves the problems in their 
own community by the group leader who sacrificed for the work until the citizen and many 
organizations get involved in the development of 100-year Sam Chuk market to this day. 
 
Keyword: Participatory, Community Organization, Sam chuk market 
 
 
บทน า 
 การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นเป้าหมายส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 8 (2540–2544) ซึ่งมุ่งให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” และใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาให้
คนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้นพร้อมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาแบบแยกส่วนมาเป็นบูรณการแบบ
องค์รวม การด าเนินการจัดท าแผนนี้เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทส าคัญในการก าหนด
ทิศทางในการพัฒนาประเทศ เช่นประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดท าร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ในการร่วม
จัดท ารัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย 2540 ในขณะเดียวกันเป็นการสร้างความสมดุลให้กับการแก้ปัญหาที่ 
เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา การพัฒนาไม่ยั่งยืน โดยให้ประชาชนเข้ามามีบทบาททั้งการสะท้อนปัญหาและร่วม
แสดงความคิดเห็นเพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่เป็นส่วนส าคัญ
พร้อมทั้งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่เข็มแข็งให้แก่ประชาชนเพ่ือเอาชนะปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งจัดการตนเองได้
อย่างมีคุณภาพ (ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ: 2554) 



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 859 

 ความส าคัญของการพัฒนาคนเป็นไปเพ่ือเรียนรู้และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุค
โลกาภิวัฒน์และการเข้ามาของวัฒนธรรมจากต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามาพร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่
มีความเจริญอย่างไร้ขีดจ ากัด การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศจึงเป็นกระบวนการที่ ส าคัญ การที่จะสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับประเทศนั้นจะต้องเริ่มจากการพัฒนาและเตรียมความของคนที่เป็นพลเมืองที่ส าคัญในการ
พัฒนาประเทศ และเป็นรากฐานที่สร้างความมั่นคงในการพัฒนาได้อย่างแท้จริง การเตรียมพร้อมของคน 
สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยเปิดโอกาส
ให้คนและสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการและเข้าถึงทรัพยากรพร้อมทั้งประโยชน์ที่จะได้รับ ซึ่งเกิดจาการ
เข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรมสร้างคุณค่าให้กับสังคมอย่าง
สูงสุด 
 การสร้างกระบวนการเรียนรู้และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนได้นั้น  ควรเริ่มจากชุมชนเพราะ
ชุมชนเป็นสังคมขนาดกลางและสามารถสร้างความเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีงามของคนภายในชุมชนได้อย่าง
ต่อเนื่อง เพราะเราเชื่อว่า ชุมชน เป็นการรวมตัวของกลุ่มคนในพื้นที่เดียวกัน มีความสัมพันธ์และโครงสร้างทาง
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องและพ่ึงพาอาศัยกัน ความสัมพันธ์และโครงสร้างดังกล่าว มีกระบวนการที่ปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมของชุมชน ทั้งนี้เพราะการพ่ึงพาอาศัยกัน และการอยู่ร่วมกันเป็นปึกแผ่นรักษาคุณค่า
ทางวัฒนธรรมส่งต่อไปยังรุ่นหลานสืบต่อจากรุ่นสู่รุ่นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนแต่ละพ้ืนที่ (กาญจนา
แก้วเทพ: 2538, 14) 
 ชุมชนจึงเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นของสังคมอันเป็นฐานรากที่ส าคัญของการพัฒนาคนให้ได้เรียนรู้ขึ้นมา
จากสังคมครอบครัวเพราะการอยู่ร่วมกันและรวมตัวกันภายในชุมชนนั้นจะต้องมีการคบหาสมาคมแลกเปลี่ยน
สัมพันธภาพที่ดีน ามาสู่การเป็นกัลยาณมิตรต่อกันภายในชุมชน ซึ่งชุมชนแต่ละพ้ืนที่นั้นการรวมล้วนเกิดจากสิ่ง
ที่คล้ายหรือเหมือนกันเพ่ือให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข เป็นสังคมขนาดกลางที่เป็นแหล่งเรียนรู้และพ่ึงพิงกัน
เพ่ือน าไปสู่การปรับตัวและพัฒนาสู่สังคมขนาดใหญ่ในระดับจังหวัดในประเทศไทยนั้นมีหลายชุมชนที่ใช้ความ
ร่วมมือ ปรับตัวเพ่ือสร้างความเป็นชุมชนให้เกิดการพัฒนาของชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้าและเป็นชุมชนที่
เข้มแข็ง เช่น ชุมชนตลาดน้ าอัมพวา ถนนประชาเศรษฐ อัมพวา สมุทรสงคราม และ ชุมชนบ้านหนองขุย 
ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น 
 นอกจากนี้ยังมีชุมชนทีประสบความส าเร็จในการมีส่วนร่วมกันของคนในชุมชนที่ร่วมกันอนุรักษ์ความ
เป็นวิถีชุมชนริมแม่น้ าท่าจีนไว้ได้อย่างทรงคุณค่าเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาผู้พบเห็น จนน าไปสู่รางวัลอนุรักษ์
ระดับดีจากการประกวดโครงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิก ประจ าปี 2552 
จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) นั่นคือ ชุมชนสามชุกตลาดร้อยปี 
เทศบาลสามชุก อ าเภอสามชุก จังหวัด สุพรรณบุรี (คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์: 2552) 
 จากความส าเร็จของการมีส่วนร่วมของคนในพ้ืนสามชุกตลาดร้อยปี อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
นั้น น ามาซึ่งความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่พร้อมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ที่ลุกขึ้นมามีบทบาทส าคัญในการจัดการและพัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักนั้นเกิด
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จากการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยใช้ความสัมพันธ์อันดีงามกันของคนในพื้นที่ร่วมกันสร้างสรรค์ให้เข้ากับยุค
สมัยสังคมของพ้ืนที่ตลาดการค้าโบราณท่ีมีอายุมากกว่าร้อยปี  
  ในปัจจุบัน ความส าเร็จของสามชุกตลาดร้อยปีไม่เป็นเพียงความส าเร็จของการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญของผู้ที่สนใจศึกษาความเป็นมา ตลอดไปจนถึงผลส าเร็จของ
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนน าไปสู่รางวัล "ชุมชนพัฒนาท่องเที่ยวดีเด่น" จาก ส านักพัฒนาท่องเที่ยว 
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา โดยคัดเลือกจาก 200 ชุมชนทั่วประเทศ แล้วคัดเหลือ  28 ชุมชน สุดท้ายแล้ว
เหลือ 11 ชุมชน โดย สามชุกตลาดร้อยปีติด 1 ใน 11 ชุมชน (คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์: 
2552) และส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประกาศเรื่อง "การยกย่องสังคมแห่งการเรียนรู้ต้นแบบ" ให้แก่ 
สามชุกตลาดร้อยปี ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2551(คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์: 2552)ซึ่งเป็น
อีกหนึ่งความส าเร็จในการร่วมมือของประชาชนภายในพื้นที่ตลอดถึงรางวัลต่างๆที่มอบให้กับสามชุกตลาดร้อย
ปี จากความส าเร็จของสามชุกตลาดร้อยปีนั้นเป็นที่น่าสนใจของนักวิชาการและบุคคลต่างๆที่มีความสนใจใน
การพัฒนาของสามชุกตลาดร้อยปีจนท าให้มีการท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับชุมชนแห่งนี้เป็นจ านวนมาก ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจว่าชุมชนสามชุกตลอดร้อยปีนั้น มีกระบวนการมีส่วนร่วนในการพัฒนาชุมชนอย่างไรจึ งท า
ชุมชนประสบความส าเร็จและได้รับรางวัล รวมทั้งผู้วิจัยยังอยากน าเสนอแนวทางในการพัฒนาชุมชนสามชุก
ตลาดร้อยอย่างยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ประเด็น ดังนี้ 
 1.เพ่ือศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสามชุกตลาดร้อยปี 
 2.เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้การพัฒนาชุมชนสามชุกตลาดร้อยปีประสบความส าเร็จ 
 3.เพ่ือน าเสนอแนวทางในการพัฒนาชุมชนสามชุกตลอดร้อยปีอย่างยั่งยืน 
ทบทวนวรรณกรรม 
 เพ่ือความชัดเจนในการศึกษาค้นคว้าผู้วิจัยจึงท าการทบทวนแนวคิดทฤษฎีเพ่ือให้เป็นกรอบใน
การศึกษา ผู้วิจัยจึงท าการทบทวนวรรณกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งโดยสรุปมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 ภายใต้การศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีการมี
ส่วนร่วม ซึ่งแนวคิดดังกล่าวน ามาใช้ในงานวิจัยโดยท าการอธิบายถึงความหมาย ลักษณะ ร่วมถึงระดับการมี
ส่วนร่วม 

สายทิพย์ สุคติพันธ์(2534: 92) ได้อธิบายว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงกลไกในการพัฒนาจากการพัฒนา
โดยรัฐมาเป็นการพัฒนาที่ประชาชนมีบทบาทหลัก การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงหมายถึงการคืนอ านาจ 
(empowerment) ซึ่งการพัฒนาให้ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการริเริ่มและด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพความเป็นอยู่ของชุมชนและสังคม 
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  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนานั้น ประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมใน
ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ทศพล กฤตยพิสิฐ (2538: 13) ได้เสนอถึง กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ขั้นตอนและลักษณะการมี่วนร่วมในการพัฒนาไว้ ดังนี้  
  1. การมีส่วนร่วมในขั้นการริเริ่มการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ค้นหาปัญหา/สาเหตุของปัญหาภายในชุมชน ตลอดจนมีส่วนร่วมใน การตัดสินใจก าหนดความต้องการของ
ชุมชน และจัดล าดับความส าคัญของความต้องการของชุมชน 
  2. การมีส่วนร่วมในขั้นการวางแผนในการพัฒนาซึ่งเป็นขั้นตอนของการก าหนดนโยบาย 
วัตถุประสงค์ของโครงการ วิธีการตลอดจนแนวทางการด าเนินงานและ ทรัพยากรที่จะใช้ 
  3. การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการด าเนินการพัฒนา เป็นส่วนที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้าง
ประโยชน์ให้กับชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณเทคโนโลยี ฯลฯจากองค์กรภาคีพัฒนา 
  4.การมีส่วนร่วมในขั้นตอนรับผลประโยชน์จากการพัฒนา ซึ่งเป็นทั้งการได้รับผลประโยชน์
ทางด้านวัตถุและทางด้านจิตใจและ 
  5. การมีส่วนร่วมในขั้นประเมินผลการพัฒนา เป็นการประเมินว่า การที่ประชาชนเข้าร่วม
พัฒนา ได้ด าเนินการส าเร็จตามวัตถุประสงค์เพียงใด การประเมินอาจประเมินแบบย่อย ( formative 
valuation) เป็นการประเมินผลความก้าวหน้ าเป็นระยะๆ หรืออาจประเมินผลรวม ( summative 
evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินผลสรุปรวมยอด 
 ในขณะเดียวกัน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2532 : 8) ได้อธิบายว่า การพัฒนาชุมชน คือ การพัฒนาให้
ประชาชนในชุมชนมีสภาพเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม มิใช่เป็น
กระบวนการพัฒนาที่พัฒนาทางด้านวัตถุแต่เพียงอย่างเดียว การพัฒนาทางด้านจิตใจก็มีความส าคัญอย่างยิ่ง
ด้วย นอกจากนี้กระบวนการพัฒนาชุมชน ยังมุ่งส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชน โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงทัศนะ
และแนวความคิดของประชาชนให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาอีกด้วยซึ่งหมายถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
เช่นกัน 
 การพัฒนาชุมชนจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้พัฒนาการสามารถท างานกับประชาชนได้อย่างถูกต้อง 
และท าให้งานมีประสิทธิภาพ จีรพรรณ กาญจนะจิตรา (2545: 15-19) จึงได้แนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนา
ชุมชนเพ่ือให้ประสบความส าเร็จในระดับการปฏิบัติ มีดังนี้  
  1. การมีส่วนร่วมของประชาชน (people participation) เป็นหัวใจของงานพัฒนาชุมชน 
โดยยึดหลักของการมีส่วนร่วมที่ว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจวางแผนงาน การปฏิบัติการและ
ร่วมบ ารุงรักษา 
  2. การช่วยเหลือตนเอง (aided self-help) เป็นแนวทางในการพัฒนาที่ยึดเป็นหลักการ
ส าคัญประการหนึ่ง คือ ต้องพัฒนาให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้มากขึ้น โดยมีรัฐคอยให้การช่วยเหลือ สนับสนุน 
ในส่วนที่เกินขีดความสามารถของประชาชน ตามโอกาสและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม 
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  3. ความคิดริเริ่มของประชาชน (initiative) ในการท างานกับประชาชนต้องยึดหลักการที่ว่า 
ความคิดริเริ่มต้องมาจากประชาชน ซึ่งต้องใช้วิถีแห่งประชาธิปไตย และหาโอกาสกระตุ้นให้การศึกษา ให้
ประชาชนเกิดความคิด และแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อหมู่บ้าน ต าบล 
  4. ความต้องการของชุมชน (felt-needs) การพัฒนาชุมชนต้องให้ประชาชน และองค์กร
ประชาชนคิด และตัดสินใจบนพ้ืนฐานความต้องการของชุมชนเอง เพ่ือให้เกิดความคิดที่ว่างานเป็นของ
ประชาชน และจะช่วยกันดูแลรักษาต่อไป 
  5. การศึกษาภาคชีวิต (life-long education) งานพัฒนาชุมชนถือเป็นกระบวนการให้
การศึกษาภาคชีวิตแก่ประชาชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคน การให้การศึกษาต้องให้การศึกษาอย่างต่อเนื่องกัน
ไป ตราบเท่าที่บุคคลยังด ารงชีวิตอยู่ในชุมชนให้แก่ชุมชน 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เพ่ือแสวงหาค าตอบตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย โดยแบ่งวิธีการศึกษาออกเป็น 3 วิธี คือ  
  1. การศึกษาจากเอกสาร (documentary research) เป็นการศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎี 
ประวัติความเป็นมาของสามชุกตลาดร้อยปี และสภาพโดยทั่วไปของตลาดจากหนังสือ วารสาร บทความ 
วิทยานิพนธ์ เอกสารทางวิชาการ เว็บไซต์ ต่างๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
  2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักในการ
บริหารงานของคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ โดยมีประเด็นการศึกษาในเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างการจัดการสามชุกตลาดร้อยปีและกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนรวมถึงการพัฒนาสามชุก
ตลาดร้อยปีให้เกิดความยั่งยืน 
  3. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (participant observation) เป็นการที่ผู้ศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วม
เป็นส่วนหนึ่ งขององค์กรชุมชน เพ่ือศึกษาสภาพเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและกิจกรรมต่างๆ  
ของชุมชน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์  (interview from) เป็นเครื่องมือใน
การวิจัย ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์ดังกล่าวเป็นแบบส้มภาษณ์ที่ไม่มีการก าหนดโครงสร้าง (Unstructured 
Interview) แค่ผู้วิจัยท าการก าหนดค าถาม เพ่ือใช้เป็นกรอบค าถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้5 ด้านดังนี้ 
  ค าถามด้านที่ 1: ผู้ให้ข้อมูลมีบทบาทในกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนในการ
พัฒนาสามชุกตลาดร้อยปีอย่างไร 
  ค าถามด้านที่ 2: เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาสามชุกตลาดร้อยปี คืออะไร 
  ค าถามด้านที่ 3: การพัฒนาสามชุกตลาดร้อยปีประสบความส าเร็จได้อย่างไร 
  ค าถามด้านที่ 4: บทบาทขององค์การชุมชนในการพัฒนาสามชุกตลาดร้อยปี 
  ค าถามด้านที่ 5: แนวทางพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนสามชุกตลาดร้อยปีเป็นอย่างไร 
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 การก าหนดค าถามด้านต่างๆ ก าหนดโดยใช้ข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน และแนวคิดทฤษฏีที่ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษารวบรวม และในการสัมภาษณ์จะท าการบันทึกข้อมูลโดยการใช้เทปบันทึกเสียงและกล้องถ่ายรูป
ในการบันทึกภาพบรรยากาศขณะท าการสัมภาษณ์ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษา จะใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นหลักจากข้อมูลปฐม
ภูมิและข้อมูลภาคสนาม (field research) โดยน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเอกสาร จากหนังสือ เอกสารวิชาการ 
รายงาน บทความ และเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลภาคสนามน ามาวิเคราะห์ในเชิงความเกี่ยวข้องกับการศึกษา ความ
เป็นจริง และความสมเหตุสมผล เพ่ือน าเสนอและสรุปงานวิจัย 
ผลการศึกษา 
 การมีส่วนร่วม(Participatory)เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง และชุมชน
สามชุกตลาดร้อยปีเป็นชุมชนที่น าแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการขับเคลื่อนของชุมชนจนประสบความส าเร็จตาม
บริบทของชุมชน และเป็นต้นแบบชุมชนต้นแบบของการอนุรักษ์วัฒนธรรม และมูลค่าทางเศรษฐกิจจาก
วัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืน ภายใต้การใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพ่ือขับเคลื่ อน และการพัฒนา
สามชุกตลาดร้อยปี ซึ่งผลจากข้อค้นพบในงานวิจัยพบว่า กระบวนการขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน สามชุกตลาดร้อยปี อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้วิจัยสามารถแบ่งช่วงพัฒนาการของตลาด 
และการพัฒนาสามชุกตลาดร้อยปีจนประสบความส าเร็จได้ 3 ช่วง ดังนี้ 
 1. กระบวนการขับเคลื่อนในระยะแรก 
 นับตั้งแต่มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ เมื่อปี พ.ศ. 2542 จนถึง  
พ.ศ. 2545 ช่วงนี้ยังเป็นช่วงแรกของการท างานแบบลองผิดลองถูกของชุมชน ท าให้การท างานในระยะแรกๆ 
ยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ดีเท่าที่ควร เพราะกรรมการยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริง เพราะ
ในสถานะที่เหลื่อมกันระหว่างการเป็นกลุ่ม/องค์กรที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือท างานพัฒนาสามชุกกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (เทศบาลต าบลสามชุก) ท าให้การท างานยังไม่สอดประสานกันเท่าที่ควร และต่างฝ่ายก็ยังเกิดความไม่
ไว้วางใจกันเท่าที่ควร 
 ทั้งนี้การเกิดขึ้นของคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ เป็นการเกิดขึ้นโดยความต้องการ
ของประชาชนภายในพ้ืนที่ เพ่ือต่อสู้กับปัญหาการถูกไล่รื้อถอนอาคารบ้านเรือนในพ้ืนตลาดสามชุกของ
กรมธนารักษ์และส่วนราชการของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ มีความต้องการจะปรับเปลี่ยนตลาดการค้าริมน้ าชุมชน
โบราณ เป็นตลาดการค้าเชิงพาณิชย์สมัยใหม่ที่มีความทันสมัยทางด้านเทคโนโลยี และอีกปัญหาหนึ่งคือการ
ร่วมกันแก้ปัญหาความซบเซาของตลาดมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งมาจากการเกิดตลาดใหม่ๆ ที่มีท าเลที่ดีกว่า
และภาคเศรษฐกิจที่ทันสมัย พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนในการเดินทางมาจับจ่ายใช้สอย 
เหตุเพราะตลาดสามชุกเป็นตลาดริมน้ าการเดินต้องใช้การเดินทางน้ าเป็นหลัก ประกอบการตัดถนนทางหลวง
หมายเลข 340 ส่งผลต่อการค้าแลกเปลี่ยนสินค้าของคนในตลาดไม่สะดวกอีกต่อไป การที่กรมธนารักษ์มี
นโยบายที่จะรื้อถอนตลาดได้สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่อาศัยในตลาดสามชุกเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
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จะต้องมีการย้ายถิ่นฐานและต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างจ านวนมาก รวมการท าลายสถาปัตยกรรมที่
ทรงคุณค่าของตลาดสามชุกในเชิงประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงความเป็นรากเง้าของชุมชนและอารยธรรมท้องถิ่นที่
ทรงคุณค่า จึงเป็นประเด็นที่มีการตั้งค าถามเกิดขึ้นของประชาชนในชุมชนที่มีความคิดเห็นเป็นสองฝ่าย คือ 
ฝ่ายหนึ่งเห็นด้วยกับการรื้อถอนและปลูกสร้างให้ใหม่ ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งสนับสนุนให้อนุรักษ์ตลาดเอาไว้ จึงเกิด
การประชุมระดมความเห็นเพ่ือหาทางออกของปัญหาดังกล่าว ท้ายที่สุดของการประชุมระดมความคิดเห็น มี
มติให้มีการอนุรักษ์ตลาดสามชุกไว้เป็นมรดกแหล่งเรียนรู้มีชีวิตทางวัฒนธรรมของชุมชน ต่อมาคณะกรรมการ
จึงท าหนังสือขอค ารับรองจากกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นพ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพงษ์วิน 
ชัยวิรัตน์ (สัมภาษณ์, 17 ธันวาคม 2560) จากนั้นคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ จึงร่วมกันจัด
กิจกรรมต่างๆ อาทิ สืบค้นประวัติศาสตร์ชุมชน เก็บรวบรวมสิ่งที่มีคุณค่ากับตลาด การระดมกันพัฒนาความ
สะอาดภายในตลาด จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นการเชื่อมโยงให้เกิดกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในชุมชนและองค์กรต่างๆ นับได้ว่าเป็นก้าวแรกของการพัฒนาจากการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นท่ีตลาดร้อยปีสามชุก 
 2.การเข้ามาขององค์กรภาคีเครือข่ายในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
 ในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่สามชุกตลาดร้อยปี โดยมีคณะกรรมการ
พัฒนาสามชุกเชิงอนุรักษ์เป็นแกนกลางขับเคลื่อนนั้น สร้างสรรค์กิจกรรมให้ตลาดมีชีวิตชีวามากขึ้น ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่เชื่อมโยงให้เกิดจิตส านึกรักในถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง ในการมีส่วนร่วมเทศบาลต าบลสามชุกเป็น
อีกหนึ่งเจ้าของพื้นที่เข้ามามีบทบาทในกระบวนการรับฟังปัญหา ความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน
เพ่ือน าไปจัดท าเป็นแผนนโยบายของท้องถิ่นโดยไม่ขัดต่อกฎหมายที่ก าหนดไว้เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ ในขณะที่ทุกอย่างเริ่มด าเนินไปตามมติของประชาคมชาวสามชุกตลาดร้อยปี ในด้านการ
อนุรักษ์ความเป็นตลาดโบราณริมน้ าและวิถีชีวิตที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์นั้นพบว่าประชาชนภายในพ้ืนที่
สามชุกยังไม่มีความรู้ในด้านการอนุรักษ์ว่าจะต้องด าเนินการเช่นไร ท าอย่างไร จึงเป็นประเด็นที่ประชาชน
ภายในพ้ืนที่ตั้งค าถาม ถึงค าว่า อนุรักษ์ (Conserve) และเริ่มเหนื่อยล้ากับการด าเนินงานอย่างไร้ทิศทางของ
องค์กรภาคีเครือข่าย ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2545 มูลนิธิชุมชนไทย ซึ่งเป็นองค์กรอิสระได้เขามาประสานกับ
คณะกรรมการพัฒนาสามชุกเชิงอนุรักษ์ เทศบาลต าบลสามชุก และประชาชนภายในพ้ืนที่พร้อมทั้งเชิญให้
สามชุกตลาดร้อยปี เข้าร่วม โครงการปฏิบัติการชุมชนน่าอยู่และเมืองน่าอยู่ ซึ่งเป็นการพัฒนาเมืองแนวใหม่ ที่
มีเป้าหมายเพ่ือสร้างกระบวนการพัฒนาพ้ืนที่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของท้องถิ่นให้
เกิดรูปธรรมในการจัดการชุมชน เกิดกลไกลการประสานงาน เกิดการวางแผนร่วมกัน ตลอดจนเกิดความรู้การ
พัฒนาชุมนและเมืองที่ยกระดับสู่การพัฒนาชุมชน/เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ปรีดา คงแป้น (สัมภาษณ์ , 18 
ธันวาคม 2560) 
 การเข้าร่วมโครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่ของ มูลนิธิชุมชนไทย สามชุกตลาดร้อยปีจึงเป็น
การเรียนรู้การอนุรักษ์อย่างแท้จริง โดยมูลนิธิชุมชนไทยได้ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทั้ง 12 
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เมืองที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ เป็นตัวแทนของชุมชนไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากพ้ืนที่ต่างๆเพ่ือกระตุ้นให้เกิดแนวคิดใหม่ในการปรับใช้ในการน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการนั้นน ามาสู่ การวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ืออนุรักษ์สามชุกตลาดร้อยปี 
โดยมีประเด็นการฟ้ืนฟู่และพัฒนากิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและความ
เป็นมาของสามชุกตลาดร้อยปี ส่งเสริมให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท าแผนการท่องเที่ยวที่มีความ
เชื่อมโยงทั้งในระท้องถิ่นและจังหวัด จัดท าแผนเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างชุมชนและภาครัฐ ตลอดจน
แผนงานบริหารการจัดการการท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพ 
 การด าเนินในการอนุรักษ์สามชุกตลาดร้อยปีจึงเป็นการบริหารจัดการที่มีแบบแผนและเป็นรูปธรรมที่
มีความเด่นชัดขึ้นกล่าวคือ มีองค์กรภาคีเครือข่ายเข้ามาเป็นที่ปรึกษาท าให้ประชาชนเข้าใจกระบวนการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนโดยมีคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์เป็นแกนน าหลักในการขับเคลื่อนให้
เป็นรูปธรรม และประสบผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ในการด าเนินงานพัฒนาตลาดสามชุกร้อยปี 
  
 3. กระบวนการขับเคลื่อนในระยะประสบผลส าเร็จ 
 จากการที่คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์และประชาชนภายในพ้ืนที่ร่วมกันด าเนินงาน 
จน ได้ รั บ ก ารยอม รั บ แ ละค วาม ไว้ ว า ง ใจ  ทั้ งนี้  เนื่ อ งจ าก คณ ะ กรรม การ ได้ มี ก ารผลั ก ดั น ให้ 
เกิดกิจกรรมในชุมชนมากขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการและความร่วมมือองค์กรอิสระ
(NGO) เอกชน ที่ให้ความร่วมมือและเริ่มท างานสอดประสานกันเป็นอย่างดี หน่วยงานภายนอกชุมชนเริ่มให้
ความสนใจและให้การสนับสนุน ได้เริ่มเข้ามาศึกษากระบวนการท างานของคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุก
เชิงอนุรักษ์ และรวมถึงการให้การสนับสนุนเท่าที่จะท าได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณในการด าเนิน
กิจกรรม การสนับสนุนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเพ่ือเป็นพ่ีเลี้ยงในการท างาน การท างานต่างที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนต้อง ตามมติของประชาชาผ่านตัวแทนของคนในชุมชนโดยการท าผ่านการจัดเวทีประชาคม (Civil 
Society Forum or People Forum) การด าเนินงานของสามชุกตลาดร้อยปี จึงส่งผลให้ตลาดกลายเป็น
ตลาดที่มีสีสันสร้างเศรษฐกิจให้กับประชาชนภายในชุมชน เกิดมิติใหม่ในด้านของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จน
ท าให้เป็นกระแสนิยมในการมาท่องเที่ยวตลาดโบราณท่ีมีชื่อว่า สามชุกตลาดร้อยปี จนท าให้มีผู้มาเยี่ยมชมและ
ท่องเที่ยวกันเป็นจ านวนมาก ตลอดถึงสื่อต่างๆ ได้มีการน าเสนอข่าวสารอยู่เป็นระยะจนท าให้สามชุกตลาดร้อย
ปีเป็นที่ยอมรับและมอบรางวัลต่างๆ ทั้งระดับจังหวัด ระดับประเทศ รวมไปถึงรางวัลระดับนานาชาติ โดย
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้มอบรางวัลอนุรักษ์ระดับดีจาก
การประกวดโครงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิก ประจ าปี  2552 
(คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์:2552 

                                                           
 โครงการเมืองน่าอยู่ ประกอบไปด้วย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ อุตรดิตถ์ ระยอง ระนอง มหาสารคามอุบลราชธานี อ.
สามชุก (สุพรรณบรุี) อ.ปากพนัง (จ.นครศรีธรรมราช) อ.หาดใหญ่ (จ.สงขลา) และปัตตาน ี
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ภาพที่ 1 ภาพสามชุกตลาดร้อยปี 
 จากผลการศึกษาข้างต้นจะเห็นได้ว่าคณะกรรมการได้พยายามด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพ
บริบทและความต้องการของชุมชน โดยเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วม (Participation) ของชุมชนเป็นฐาน
ของการพัฒนา ซึ่งในการขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วมของสามชุกตลาดร้อยปี ส่วนใหญ่ถูกขับเคลื่อนผ่าน
คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ผ่านมติของประชาชนในชุมชน ในการศึกษาครั้งนี้การด าเนินการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสามุกตลาดร้อยปีของชุมชนสอดคล้องกับแนวคิดของทศพล กฤตยพิสิฐ (2538: 13) ที่ได้
กล่าวถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ 5 ระดับ โดยจากผลการศึกษาพบว่ากระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเอ้ือต่อการพัฒนาสามชุกตลาดร้อยปี เป็นอย่างมาก กล่าวคือ ใช้ในการขับเคลื่อนที่มี
ประสิทธิภาพภายใต้การด าเนินงานของสามชุกตลาดร้อยปี สามารถสรุปกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรใน
การพัฒนา ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาสามชุกเชิงอนุรักษ์เป็นผู้ประสานกับประชาชน หน่วยงานภายนอก
ชุ มชน  ริ เริ่ มการพัฒ นาโดยการจั ด ให้ มี เวที ประชาคม เพ่ื อรับ ฟั งปัญ หาและระดมความคิด เห็ น  
การตัดสินใจก าหนดความต้องการของชุมชน จัดล าดับความส าคัญของปัญหาและความต้องการของชุมชน
ร่วมกับทุกภาคส่วน 
 ขั้นตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมในขั้นการวางแผนในการพัฒนาซึ่งเป็นขั้นตอนของการก าหนดนโยบาย 
วัตถุประสงค์ของโครงการ วิธีการตลอดจนแนวทางการด าเนินงานและ ทรัพยากรที่จะใช้ หลังจากที่
คณะกรรมการพัฒนาสามชุกเชิงอนุรักษ์และประชาชน ได้รวบรวมปัญหา จัดล าดับ ได้น ามาสู่การวิเคราะห์การ
จัดท าแผนนโยบายในการพัฒนา โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้เข้ามามีบทบาท  
 ขั้นตอนที่ 3 การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการด าเนินการพัฒนา เป็นส่วนที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณเทคโนโลยี ฯลฯจากองค์กรภาคีพัฒนาโดย
คณะกรรมการพัฒนาสามชุกเชิงอนุรักษ์และประชาชน เข้ามามีบทบาทในแต่ละหน้าที่ กิจกรรม หรือการ
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สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ที่จะส่งผลให้ตลาดสามชุกประสบผลส าเร็จ ในด้านการอนุรักษ์และเศรษฐกิจ วิถีชีวิตให้มี
ความเจริญมากข้ึน 
 ขั้นตอนที่ 4 การมีส่วนร่วมในขั้นตอนรับผลประโยชน์จากการพัฒนา ซึ่งเป็นทั้งการได้รับผลประโยชน์
ทางด้านวัตถุและทางด้านจิตใจในส่วนของขั้นตอนนี้ คือ สามชุกตลาดร้อยปีกลับมามีชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจ
ให้กับคนในพ้ืนที่ มีวิธีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอนุรักษ์ไว้ซึ่งคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมที่
งดงามเป็นมรดกของท้องถิ่นและระดับชาติ 
 ขั้นตอนที่ 5 การมีส่วนร่วมในขั้นประเมินผลการพัฒนาเป็นการประเมินว่า การที่ประชาชนเข้าร่วม
พัฒนาได้ด าเนินการส าเร็จตามวัตถุประสงค์เพียงใด องค์กรพัฒนาชุมชนได้มีการประเมินทั้งแบบย่อย  
(formative valuation) ซึ่งเป็นการประเมินผลความก้าวหน้าเป็นระยะๆ และท าการประเมินผลรวม  
(summative evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินผลสรุปรวมยอดในขั้นตอนนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบการ
ท าให้ด าเนินกิจกรรมโครงการที่เกิดขึ้นภายในสามชุกตลาดร้อยปีและการท างานของคณะกรรมการประสบ
ความส าเร็จในทุกๆ ด้าน  
 จากการด าเนินงานตามขั้นตอนของกระบวนการมีส่วนร่วมดังกล่าวได้ส่งผลต่อการพัฒนาสามชุกตลาด
ร้อยปี เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สร้างมูลค่าและท าคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น รวมถึงเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี และประเทศ ในขณะเดียวกันซึ่งรูปแบบการมีส่วนร่วมของ
องค์กรในการพัฒนา ผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ ดังนี้ 
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แผนภาพแสดงการมีส่วนร่วมสามชุกตลาดร้อยปี 
 

การอภิปรายผล  
 จากการศึกษาวิจัย กระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนสามชุกตลาดร้อยปี อ าเภอสามชุกจังหวัด
สุพรรณบุรี ที่ประสบผลส าเร็จจากกการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในสามชุกตลาดร้อยปี ตั้งแต่กระบวนการต่อสู่
กับหน่วยงานราชการ การก่อก าเนิดองค์กรของประชาชนโดยเกิดจากความต้องการของประชาชนและเพ่ือ
ด าเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนตามบริบทของพ้ืนที่ที่เกิดขึ้น จนท าให้องค์กรชุมชนของ
ตนเองที่ มีชื่อว่า คณะกรรมพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ เป็นแกนกลางประสานความร่วมมือของการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ผลักดันให้เกิดการสร้างเวทีประชาคมของชาวสามชุกตลาดร้อยปี เพ่ือต่อสู้กับปัญหาตั้งแต่
การริเริ่มสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ การรวบรวมน าปัญหามาจัดท าแผนนโยบาย เพ่ือน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางกันไว้ ไปจนถึงการรับผลปะโยชน์จากความส าเร็จร่วมกันของ
ประชาชนและหน่วยงานที่เข้ามีส่วนในการขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วมของสามชุกตลาดร้อยปีให้เป็นที่

สภาพแวดล้อมท้ังภายใน และภายนอก 

การพัฒนาสามชุกตลาดร้อยปีจนประสบผลส าเร็จ 

ขั้นตอนการมสี่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 

ขั้นตอนการมสี่วนร่วมในการรับผลประโยชน ์

ขั้นตอนการมสี่วนร่วมในการด าเนนิการพัฒนา 

ขัน้ตอนการมีสว่นร่วมในการวางแผน 

ขัน้ตอนการการมีสว่นร่วมริเร่ิมการพฒันา 

บริบททางสังคม 
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ยอมรับกันอย่างกว้างขวางทั้งภายในประเทศและระดับสากลจนเป็นที่ประจักษ์อย่างเด่นชัด การด าเนินการใน
การร่วมของประชาชนนั้นสิ่งที่หนึ่งที่เป็นปัจจัยที่ส าคัญ คือการติดตามและประเมินผลของงานที่ได้ร่วมกันท า
ซึ่งมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินและติดตามผล เป็นการสร้างเวทีการเรียนรู้
ด้านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนภายในพ้ืนที่
สามชุกนั้น มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาวินี รอดประเสริฐ และคณะ (2559) ที่ท าการศึกษา เรื่อง 
“กระบวนการขับเคลื่อนประชาธิปไตยชุมชน กรณีศึกษาต าบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม ” ซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่า การที่ชุมชนจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้อง
ได้รับความร่วมมือและการมีส่วนของภาคประชาชน โดยส่งเสริมให้เกิดกระบวนการของประชาสังคมเข้ามามี
ส่วนร่วม มีการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมด าเนิน โดยจุดเริ่มต้นจะอยู่ที่ประชาชนเป็นหลัก และจากการศึกษา
กระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนสามชุกตลาดร้อยปี ยังมีความสอดคล้องกับ ธนชาติ ปทุมสวัสดิ์ 
(2559) ที่ท าการศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสริมสร้างชุมชนเข็มแข็ง กรณีศึกษาเฉพาะ
ชุมชนตลาดฝั่งโขง ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร” ซึ่งผลการวิจัยน าเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมของการพัฒนาไว้
ว่า ประชาชนต้องมีส่วนร่วมทุกข้ันตอนในกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งด้านการรวบรวมปัญหา การวางแผนแก้ไข 
การด าเนินงาน ติดตามและตรวจสอบโดยประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมและเรียนรู้การมีส่วนร่วมร่วมกัน
ของประชาชนภายในชุมชนจึงจะท าให้การพัฒนาประสบความส าเร็จ  นอกจากนี้แล้วยังพบว่าองค์กรชุมชน
และผู้น าชุมชนเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้การพัฒนาประสบความส าเร็จ ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ จตุพล ดวงจิตร. (2559). ที่ท าการศึกษาเรื่อง “การบูรณาการหลักการบริหารเชิงพุทธในการ
ส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนในลุ่มน้ าแม่กลองตอนล่าง” และผลการศึกษาได้เสนอว่า ความส าเร็จของ
การพัฒนาชุมชน องค์กรชุมชนที่เกิดขึ้นจะเป็นศูนย์กลางที่กระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่ม สิ่งที่ท าให้การด าเนินงาน
ของชุมชน ประสบความส าเร็จมีประสิทธิภาพคือ ความรักความสามัคคี การร่วมแรงร่วมใจและความมุ่งมั่น
ของผู้น าที่จะท าการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง การด าเนินกิจกรรมใดๆ เริ่มจาการที่ประชาชนในชุมชนมี
กระบวนการเรียนรู้ ปัญหาร่วมกันในชุมชน และร่วมกันเสนอทางออกหรือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน และ
ผู้น าจะเป็นคนกลุ่มแรกๆ ที่เสียสละและเริ่มท าก่อน ท าให้คนในชุมชนมีความรู้สึกมั่นใจในกิจกรรมที่จะท างาน
ร่วมกัน ซึ่งโดยสรุปเป็นการท างาน ร่วมกันระหว่างผู้น าชุมชน และประชาชนในชุมชนผ่านองค์กรชุมชน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษา ประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน สามชุกตลาดร้อยปี 
อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีที่ประสบความส าเร็จจากการน าแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน
(Participations) ไปส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นดังที่ผู้วิจัยได้น าเสนอไปในส่วนก่อนหน้าแล้วนั้น ถึงแม้
การพัฒนาจะประสบความส าเร็จแต่ชุมชนต้องมีการเรียนรู้ร่วมกัน และท าการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ประสบ
ความส าเร็จต่อไป ซึ่งจากผลการวิจัยผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการพัฒนา ดังนี้  
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  1. ความส าเร็จของกระบวนกรมีส่วนร่วมของสามชุกตลาดร้อยปีที่ประสบความส าเร็จ โดยการ
ขับเคลื่อนของคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษณ์ ซึ่งเป็นองค์กรชุมชนผ่านประชามติของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน คณะกรรมการควรมีการศึกษาถอดบทเรียนและถ่ายทอดองค์
ความรู้ของการพัฒนาให้กับคนรุ่นหลังหรือชุมชนอื่น เพ่ือเป็นการเรียนรู้และต่อยอดกระบวนการพัฒนาให้เกิด
ความยั่งยืนต่อสังคมต่อไป  
 2. การพัฒนาตลาดสามชุกปัจจุบันเป็นการมุ่งเน้นการท่องเที่ยวและหวังผลการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของชุมชนมากจนเกินไปอาจท าให้วิถีชีวิต วัฒนธรรมหรือความเป็นชุมชนดั้งเดิมหายไป ดังนั้น ผู้ที่
เกี่ยวข้องควรมีการทบทวนรูปแบบการพัฒนาหรือการบริหารจัดการการอนุรักษ์ให้สามารถรักษาความเป็น
ชุมชนร้อยปีสามชุกให้มากท่ีสุดเพื่อให้ชุมชนคงเหลือรากเหง้าทางวัฒนธรรมสืบต่อไป  
 3. ควรพัฒนาสามชุกตลาดร้อยปีให้เป็นศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
ให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการน ารูปแบบไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เกิด
ความยั่งยืนในอนาคต 
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การขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนเชิงยุทธศาสตร์ 
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุดรธานี* 

Steering Strategy of Community Welfare Fund Based on Philosophy of 
Sufficiency Economy in Udon Thani Province 

 
นริสา  พิชัยวรุตมะ1  ประจญ  กิ่งมิ่งแฮ2   ไพศาล แน่นอุดร3 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อน
กองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดอุดรธานี 2) ก าหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุดรธานี 3) ทดลองและประเมินผลยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนกองทุน
สวัสดิการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุดรธานี การวิจัยครั้งนี้กระท าผ่านวิธีวิทยา
แบบผสมผสานระหว่างเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Mixed Method Research) เก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่
มิถุนายน-พฤศจิกายน 2560 โดยใช้เครื่องมือแนวทางการสัมภาษณ์ ( Interview Guide) แบบกึ่งโครงสร้าง 
(Semi Structure Interview) ในการศึกษาสภาพปัญหา ซึ่งใช้การสัมภาษณ์ทั้งรายบุคคล ( Individual 
Interview) รายกลุ่ม (Group Interview) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participation Observation) ท าการ
เลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเลือกตามกลุ่ม (Stratified purpose sampling) เป็นการประยุกต์วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างของการวิจัยเชิงปริมาณมาใช้ แบบผู้ให้ข้อมูลที่มีลักษณะร่วมเหมือนกันมากที่สุด (homogenous 
group sampling) แบบก าหนดคุณสมบัติ (criterion sampling)  กลุ่มเป้าหมายมีประสบการณด์ าเนินงานกองทุน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3-5 ปี และแบบอาสาสมัคร (Volunteer Sampling) เป็นตัวแทนที่เต็มใจและสะดวกใน
การให้ข้อมูล ได้แก่ ประธาน รองประธาน และคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัด
อุดรธานี รวม 5 คน และประธาน กรรมการ สมาชิก จากกองทุนสวัสดิการระดับต าบล 12 คน จากนั้นได้ใช้
เครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) ศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการ
ขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยเก็บกลุ่มตัวอย่าง 415 คน จากประชากร 199,879 คน โดยใช้สถิติวิจัย

                                                           
* บทความนี้เป็นส่วนหน่ึงของดุษฎนีิพนธ์การวิจัยหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุดรธานี” โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
1 นางสาวนริสา พิชัยวรุตมะ นักศกึษาปริญญาเอกสาขายุทธศาสตรก์ารพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัอดุรธานี
email:phdaey11@gmail.com 
2 ดร.ประจญ กิ่งมิ่งแฮ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี
3 ดร.ไพศาล แน่นอุดร อาจารย์ประจ าหลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี 
email:psnand@gmail.com 
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โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น (Linear Structural Relation or Linear structural Equation 
Model)  
 ผลการศึกษาพบว่า กองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นองค์กรชุมชนที่เกิดจากการ
รวมตัวของประชาชน โดยอาศัยการระดมทุน การบริหารจัดการโดยคนในชุมชน เพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล แบ่งปัน
ซึ่งกันและกัน ตั้งแต่เกิดจนตาย ยังมีสภาพการขับเคลื่อนที่ไม่สมดุล ขาดพลัง จากปัญหาการขาดการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งในด้านความรู้ บุคลากร การเงิน การใช้ต้นทุนที่มี และ
เครือข่าย เป็นการด าเนินงานที่ขาดยุทธศาสตร์หรือแผนที่น าทาง ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมีความอ่อนแอ ไม่
สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนในที่สุด และเมื่อเจาะลึกลงไปถึงปัจจัยเชิงสาเหตุ ข้อค้นพบที่น่าสนใจ คือ คุณธรรม
และวัฒนธรรมขององค์กรส่งผลทางตรงต่อการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนให้บรรลุผล ขณะที่ความรู้และ
ทักษะการท างานส่งผลทางอ้อม ดังนั้นการพัฒนาความรู้และทักษะการท างานของกองทุนจึงต้องมีสอดคล้อง
กับคุณธรรมและวัฒนธรรมขององค์กร โดยเฉพาะเรื่องความซื่อสัตย์มีวินัย ความเรียบง่าย ความเกื้อกูล ถือได้
ว่าเป็นประเด็นที่ส าคัญต่อการจัดท ายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุดรธานี จึงก าหนดยุทธศาสตร์ใน 5 ประเด็น คือ 1) การสร้าง แสวงหา และพัฒนา
องค์ความรู้และระบบการเรียนรู้ของกองทุนสวัสดิการชุมชน 2) การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ 3) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการชุมชน 4) การน าใช้คุณธรรม
และการรักษาวัฒนธรรมของกองทุนสวัสดิการชุมชนให้เจริญงอกงาม และ 5) การขยายการมีส่วนร่วมและ
สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
 
ค าส าคัญ: กองทุนสวัสดิการชุมชน, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, การขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนเชิง

ยุทธศาสตร์ 
 

Abstract 

The purposes of this research were 1) to study the steering problems and caused 
factors of community welfare fund in Udon Thani province 2) to construct steering strategy 
of community welfare fund based on philosophy of sufficiency economy in Udon Thani 
province 3 ) to test and evaluate the results of steering strategy of community welfare fund 
based on philosophy of sufficiency economy in Udon Thani province. This research was 
conducted through mixed methodology (Qualitative and Quantitative Research) collected 
field data from June to November 2017 by using semi structure interview methodology for 
individual interview, group interview, participation observation. Key participant’s selection 
process was using stratified purpose sampling, homogenous group sampling, criterion sampling 
of experience and volunteer sampling. There were a chairman,  a vice-chairman and four 



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 874 

committee leaders of community welfare fund learning center of Udon Thani province and 
four chairmen, four committees and four members from community welfare fund of 
Tambon level. Moreover, this research were using questionnaire by sampling 4 1 5  persons 
from 199,879 persons and linear structural relation or linear structural equation model for 
data analysis.  

This study indicated that community welfare funds in Udon Thani province, which 
were the micro financial community organizations that have the concept of truth baht per 
day covering the birth, aging, illness and death did not balance and no have synergy. They 
were lacks of preparing in knowledge and work skill, personality, finance, using capital and 
the network. This deeply cause of problem was not steering strategy. Finally community 
welfare fund will be weak and can’t stay. And interested discovery are the virtue and the 
culture of the organization affect the direct way moved community  welfare funds achieve, 
while, the knowledge and work skill affect indirect, thus knowledge and work skill 
development must have correspond the virtue and the culture of the organization, 
especially about the honesty and discipline, simplicity and help together. This issue is 
important to construct steering strategy of community welfare fund based on philosophy of 
sufficiency economy in Udon Thani province by setting 5 issues that consist of 1) build, seek 
for, and develop the suitable knowledge 2) develop effective following and evaluate system 
3) develop community database 4) use the virtue and preserve the culture to make grown 
community and 5 )  enhance and expand participatory and community welfare fund 
networks.   

 
Keywords: community welfare fund, philosophy of sufficiency economy, strategic steering of 

community welfare fund 
 
 
บทน า (Introduction) 

“บทความชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์การวิจัยหัวข้อยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งผู้วิจัยต้องการน าเสนอเห็นถึงกระบวนการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้กองทุนสวัสดิการชุมชน ซึ่งเป็นองค์กรชุมชนที่มีการรวมกลุ่ม ระดมทุน และบริหาร
จัดการโดยคนในชุมชน เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในลักษณะสวัสดิการชุมชนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตตั้งแต่แรกเกิดจน
ตาย เป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงของคนในชุมชน (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน , 
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2552) สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือต่อยอดคุณค่าของงานสวัสดิการชุมชนที่
เป็นประโยชน์ต่อชุมชนทั้งในด้านการพัฒนาการเรียนรู้ของคน การพัฒนาเศรษฐกิจ การรักษาวัฒนธรรมความ
ดีงามของสังคมในชุมชน เป็นการฟ้ืนฟูรากเหง้าวิถีความเป็นไทย ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ด าเนินบนหลักคุณธรรมและ
การแก้ปัญหาโดยใช้ปัญญาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น าไปสู่กระบวนการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง
พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน (ณรัชช์อร ศรีทอง, 2558) อันน าไปสู่ความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน  ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ของชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ของประเทศ
ไทยต่อไป 

หากย้อนกลับไปในอดีตเมื่อ 50 ปีก่อน เราจะเห็นชุมชนวิถีไทยเดิมที่คนอยู่ร่วมกับคนและคนอยู่
ร่วมกับธรรมชาติออย่างสันติ ด าเนินชีวิตบนหลักคุณธรรม มีความเรียบง่าย ด้วยโครงสร้างทางวัฒนธรรมที่มี
ความสัมพันธ์แบบพวกพ้อง เครือญาติ และการพ่ึงพาอาศัยกันในชุมชน และโครงสร้างเศรษฐกิจที่เป็นระบบ
การผลิตที่พ่ึงพาธรรมชาติและการผลิตที่หลากหลายเพ่ือยังชีพ ชุมชนจึงมีปั จจัยสี่ในการพ่ึงพาตนเอง (จิตติ 
มงคลชัยอรัญญา, 2540) จึงอาจกล่าวได้ว่าชุมชนไทยมี “สวัสดิการชุมชน” บนฐานธรรมชาติและการเกื้อกูล
กันมาตั้งแต่อดีตแล้ว ต่อมาชุมชนขยายตัวมากขึ้น รัฐจึงได้เข้ามามีบทบาทและมีหน้าที่ส าคัญในการจัด
สวัสดิการให้แก่ประชาชน เรียกว่า “สวัสดิการสังคม” แทนสวัสดิการชุมชนมากขึ้น 

เมื่อประเทศไทยมีการพัฒนาตามแนวคิดระบบทุนนิยม เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่
สังคมอุตสาหกรรมและการเกษตรเพ่ือการค้า เป็นการพัฒนาที่ขาดความสมดุลระหว่างมิติเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้คนในด้านลบอย่างหลากหลาย ถึงแม้ว่าจะมีความก้าวหน้า
ทางการสื่อสาร คมนาคม เทคโนโลยี วิถีชีวิตที่สะดวกสบาย แต่ขณะเดียวกันก็เห็นความสับสนวุ่นวาย ในวิถี
ชีวิตของผู้คน และเป็นแบบตัวใครตัวมัน ต่างคนต่างอยู่ (เสรี พงศ์พิศ, 2548: 20) ท าให้ประเทศไทยต้องหัน
กลับมาทบทวนถึงความยั่งยืนของการพัฒนาประเทศ  จนน าไปสู่การน าเสนอค านิยามในการประชุมสุดยอด
ของโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ประเทศแอฟริกาใต้ เมื่อเดือนกันยายน 2545 ว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืนใน
บริบทไทย เป็นการพัฒนา ที่ต้องค านึงถึงความเป็นองค์รวมของทุกๆ ด้าน อย่างสมดุล บนพ้ืนฐานของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่ม ด้วยความเอ้ือ
อาทร เคารพซึ่งกันและกัน เพ่ือความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียม” เป็น
ข้อเสนอที่มีพ้ืนฐานมาจาก หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่รัฐบาลได้อัญเชิญมาเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาและบริหารประเทศ
ตั้งแต่ปี 2545 (จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และปรียานุช พิบูล สราวุธ, 2552)  จนถึงปัจจุบัน 

เช่นเดียวกันกับสวัสดิการชุมชน ได้ถูกน ามาขบคิดกันอย่างจริงจัง เมื่อครั้งประเทศไทยประสบปัญหา
วิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 โดยปราชญ์ชาวบ้าน แกนน าชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทบทวนสรุปบทเรียน
เกี่ยวกับระบบการคุ้มครองทางสังคม (Social Safety Net) ที่มีอยู่ในสังคมไทยก็พบว่า ความเป็นเครือญาติ 
ทุนทางสังคมในด้านต่างๆ ในชุมชน สามารถช่วยรองรับการแก้ปัญหาจากภายนอกได้เป็นอย่างดี (สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), 2552) ประกอบกับแนวโน้มของสวัสดิการสังคม (Social Welfare) ที่
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รัฐบาลไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ รวมทั้งมีแนวคิดว่าการจัดบริการในลักษณะช่วยเหลือ
ทางสังคม (Public Assistance) ยังไม่สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการที่แท้จริงให้กับกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้ รัฐจึงพยายามผลักดันระบบสวัสดิการสังคม เข้าสู่รูปแบบโครงการแบบหลักประกัน
แทน ควบคู่กับการกระจายอ านาจให้ภาคท้องถิ่นและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น (ระพีพรรณ ค า
หอม, 2557) ชุมชนจึงรวมกันจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับต าบลขึ้นในปี 2548 เริ่มแรก 14 ต าบล โดยมี
พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ได้รับการสนับสนุนและก าหนดเป็นนโยบายโดยมีการตราพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2550 เป็นกฎหมายที่ออกมาเพ่ือส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมโดยภาคประชาชนให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , 2554) มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุน
การสวัสดิการชุมชนทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัด รวมถึงการให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
หรือ พอช.เข้ามามีบทบาทท าหน้าที่ประสานและสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนตามนโยบายรัฐบาล และ
ประการส าคัญให้มีการสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนจากสามฝ่าย (1:1:1) คือ ทุนจากการสมทบ
ของสมาชิกในชุมชน การสมทบจากรัฐบาลกลาง และการสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ปี 2553  
ท าให้เกิดการขยายตัวของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลทั่วประเทศ  จากข้อมูลโปรแกรมสถานะกองทุน
สวัสดิการชุมชนของ พอช. ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 พบว่ามีกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล/เมือง ทั่ว
ประเทศ 6 ,149 กองทุนจากจ านวนต าบลทั้งหมด 7,458 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 82.45 มีสมาชิกรวม 
5,244,453 คน เงินกองทุน 11,602,069,588 บาท สามารถสร้างประโยชน์ในการจัดสวัสดิการต่างๆให้กับ
สมาชิก ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในต าบล หนุนเสริมกิจกรรมทางสังคมได้อย่างหลากหลาย ฟื้นฟูระบบคุณค่าทุนทาง
สังคมที่มีอยู่เดิมในชุมชน รวมถึงเกิดการท างานร่วมกันระหว่างชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน, 2556) 

อย่างไรก็ตาม จากรายงานผลการด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการพบว่า กองทุนสวัสดิการชุมชนส่วน
ใหญ่ค่อนข้างเข้มแข็งในเรื่องภาพลักษณ์การด าเนินงาน และความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน แต่มีความเข้มแข็ง
น้อยในเรื่องความมั่นคงของกองทุน การจัดสวัสดิการได้อย่างต่อเนื่องและท าให้กองทุนมีความยั่งยืน 
ความสามารถจัดการตนเองของกองทุนได้ในอนาคต และการบูรณาการการท างาน (มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, 2556: 40-42) โดยเฉพาะพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีความเป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีการปกครองแบ่งออกเป็น 20 อ าเภอ 156 ต าบล มี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 180 แห่ง ได้มีการก่อตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนมาตั้งแต่ปี 2548 ถึงปัจจุบันปี 
2560 สามารถจัดตั้งกองทุนได้ 156 แห่ง สมาชิก 199,879 คน และมีเงินกองทุนประมาณ 263.35 ล้านบาท 
มีสมาชิกเป็นอันดับสองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองจากจังหวัดร้อยเอ็ด (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน, 2560) ก็ประสบสภาพการขับเคลื่อนที่ยังขาดความสมดุลมั่นคง และยั่งยืน ในท านองเดียวกัน 
จากปัญหาเชิงลึกเกี่ยวกับความเข้าใจในอุดมการณ์และการเรียนรู้เกี่ยวกับกองทุนของกรรมการและสมาชิก การ
บริหารเงินกองทุนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การจัดสวัสดิการที่สามารถเชื่อมโยงประเด็นอ่ืนๆ ในชุมชน (ค า
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จันทร์ จันทน์จ าปา และค าพวง เม่ามีศรี, สัมภาษณ์ 10 กรกฎาคม 2559) เป็นการพัฒนาที่เจริญเติบโตเชิง
ปริมาณ แต่ยังขาดความสมดุลในการเชิงคุณภาพ เป็นการด าเนินงานที่ขาดยุทธศาสตร์ ถ้าปล่อยไว้โดยไม่แก้ปัญหา
จะท าให้กองทุนอ่อนแอในที่สุด  

การขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนเชิงยุทธศาสตร์บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จังหวัดอุดรธานี เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้กองทุนสวัสดิการชุมชนสามารถขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติอย่าง
มีประสิทธิภาพ จึงเป็นการหัวข้อวิจัยเพ่ือต่อยอดคุณค่าของงานสวัสดิการชุมชนที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม
อย่างลึกขึ้นในเชิงของการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ โดยการวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัญหา
และปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดอุดรธานี 2) ก าหนดยุทธศาสตร์
การขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุดรธานี 3) ทดลองและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด
อุดรธานี ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนเชิงนโยบาย  เชิงปฏิบัติการ และ
เชิงวิจัย เพื่อสนับสนุนให้กองทุนสวัสดิการชุมชนเกิดคุณค่าต่อสังคม สามารถเป็นฐานรากในการฟื้นฟูรากเหง้า
วิถีความเป็นไทย 

ส าหรับการศึกษาครั้งนี้มีแนวคิดส าคัญซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ประการแรก ได้แก่  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระ
ราชด ารัสเกี่ยวกับ “เศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด
นานกว่า 30 ปี เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถี
ชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยวิกฤติเพ่ือความม่ันคงและความยั่งยืนของการพัฒนา เป็น
หลักการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยค านึงถึงความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการ
วางแผน การตัดสินใจและการกระท า สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติได้ในทุกระดับ (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง , 2549) 
ประการที่สอง ได้แก่ หลักการทรงงาน  เป็นตัวอย่างอันทรงคุณค่าของการท างานตลอดรัชสมัยการครองราชย์ 
70 ปีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร ประกอบด้วย  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ ระเบิดจากข้างใน แก้ปัญหาที่จุดเล็กท าตามล าดับขั้น ค านึงถึงภูมิสังคม คิดอย่างองค์รวม  (Holistic)  
ประหยัดเรียบง่ายได้ประโยชน์ ท าให้ง่าย (Simplicity) การมีส่วนร่วม ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม  ขาดทุนคือ
ก าไร (Our loss is our gain) การพ่ึงตนเอง ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน  ท างานอย่างมีความสุข และรู้ 
รัก สามัคคี (ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ , 2553) ซึ่ง
การน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานมาเป็นหลักในการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนให้บรรลุผลได้อย่างยั่งยืน ต้องมีความเข้าใจองค์ประกอบพื้นฐานของหลักปรัชญาฯอย่างถูกต้องและชัดเจน 
ส่วนการก าหนดแนวปฏิบัติต้องค านึงถึงการพัฒนาที่สมดุลในทุกมิติ มีเป้าหมายของกิจกรรมพัฒนาที่มุ่งเน้น
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ประโยชน์ส่วนรวม มีกระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
ทั้งกรรมการและสมาชิกของกองทุน เริ่มต้นจากการเสริมสร้างการเรียนรู้ วิชาการและทักษะต่างๆ ที่จ าเป็น 
เพ่ือให้สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ พร้อมทั้งเสริมสร้างคุณธรรม จนมีความเข้าใจและ
ตระหนักถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม และอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และมีความสุขในการท างาน เพราะ
การกระท าของแต่ละบุคคล ในที่สุดแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อผู้อื่นและสังคมส่วนรวม  

ประการต่อมา ใช้หลักการพัฒนาชุมชน  ที่เน้นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เป็น
พ้ืนฐานในการด าเนินงานพัฒนาชุมชนให้ประสบความส าเร็จ การพ่ึงตนเองของชุมชนตามศักยภาพ ทรัพยากร
และทุนต่างๆของชุมชน การท างานร่วมกันเป็นกลุ่มและองค์กร การค้นหาและพัฒนาผู้น าการประสานงาน 
การบูรณาการ การใช้วัฒนธรรมชุมชน การเรียนรู้ร่วมกันการสร้างเครือข่าย (สนธยา พลศรี, 2548: 100-104) 
และประการสุดท้ายที่ส าคัญใช้ หลักการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งหมายถึงแผนการหรือวิธีการอันชาญฉลาด 
เพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งเป็นเป้าหมายที่มีความยากเป็นพิเศษ ซึ่งไม่อาจบรรลุได้ด้วยวิธีปกติ
ธรรมดาที่รู้กันโดยทั่วไป เป็นแผนการที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักวิชา ทฤษฎี แนวความคิด และข้อมูลสภาพจริง ที่
ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่จะท าการพัฒนา สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางการขับเคลื่อน
ขององค์กรต่างๆ เพ่ือแก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหา บ ารุงรักษาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้คงอยู่ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์
ต่อไป (เฉลียว บุรีภักดี, 2551) โดยใช้เทคนิค POWER SWOT ซึ่งเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่น าใช้ในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ เพ่ือน าเอาผลที่เป็นได้ในรูปแบบของจุดแข็ง (Strength)  จุดอ่อน 
(Weakness) โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) มาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ ในการวางแผนพัฒนา
องค์การ (เอกชัย บุญยาทิษฐาน, 2553: 1-4)  รวมถึงองค์ความรู้ในศตวรรษที่ 21 

ซึ่งแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นแนวทางการขับเคลื่อนกองทุน
สวัสดิการชุมชนการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ หรือเรียกว่า วงล้อการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนให้บรรลุผล 
โดยมีองค์ประกอบของการขับเคลื่อน 4 ส่วน ได้แก่ 1) การเห็นตนเอง คือ การวิเคราะห์สถานะและปัจจัยที่มี
ผลต่อการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติขององค์กรของตน  2) การรู้ทิศทางที่จะไป คือ การก าหนดหลักการร่วมเพ่ือการ
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติขององค์กร โดยการก าหนดหลักคิดของการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนที่พึงมี 
(Steering Principles) บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการพัฒนาชุมชน และหลัก
ยุทธศาสตร์ (ค่านิยมร่วม) 3) การรู้สิ่งที่จะท า คือ ก าหนดประเด็นการขับเคลื่อนแบบบูรณาการขององค์กร ที่
ครอบคลุมการเสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดท าแผนปฏิบัติการในระดับพ้ืนที่ที่
เชื่อมโยงกับงานตามภารกิจ มิติทางพ้ืนที่ การสร้างองค์ความรู้และระบบการเรียนรู้ของสมาชิก กรรมการและผู้
ที่เก่ียวข้องกับกองทุนสวัสดิการชุมชน การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการชุมชน และ 4) การก าหนดวิธีท าและลงมือปฏิบัติ คือ การ
ก าหนดหลักการปฏิบัติเพ่ือการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติของคนในองค์กร โดยการก าหนดหลักปฏิบัติตนของ
กรรมการและสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชนที่พึงท า (Steering Rubrics) ที่มีความสอดคล้องกับหลักคิดของ
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การขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนที่พึงมี ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่ ความเข้าใจอุดมการณ์ร่วม 
เป้าหมายส่วนตนสอดคล้องเป้าหมายส่วนรวม ความรู้ที่จ าเป็น ทักษะการครองคนหรือการครองตน ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 

การวิจัยครั้งนี้กระท าผ่านวิธีวิทยาแบบผสมผสานระหว่างเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Mixed 
Method Research) โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ  

ระยะที่ 1 ด าเนินการใน 2 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 ใช้เครื่องมือแนวทางการสัมภาษณ์ 
(Interview Guide) แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi Structure Interview) ในการศึกษาสภาพปัญหา ซึ่งใช้การ
สัมภาษณ์ทั้งรายบุคคล (Individual Interview) รายกลุ่ม (Group Interview) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participation Observation) ท าการเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเลือกตามกลุ่ม (Stratified purpose sampling) 
เป็นการประยุกต์วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยเชิงปริมาณมาใช้ แบบผู้ให้ข้อมูลที่มีลักษณะร่วม
เหมื อนกันมากที่ สุ ด  (homogenous group sampling) แบบก าหนดคุณสมบั ติ  (criterion sampling)  
กลุ่มเป้าหมายมีประสบการณ์ด าเนินงานกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 3-5 ปี และแบบอาสาสมัคร (Volunteer 
Sampling) เป็นตัวแทนที่เต็มใจและสะดวกในการให้ข้อมูล ได้แก่ ประธาน รองประธาน และคณะกรรมการ

ภาพที่1 แสดง วงล้อการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนให้บรรลุผล 

หลกัการขบัเคลือ่น

กองทนุสวสัดกิาร

ชมุชนทีพ่งึม ี

(Steering 

Principles)

การขบัเคลือ่นแบบ

บูรณาการดา้นการมี

สว่นรว่ม ความรู ้

ประเมนิผล ฐาน ขอ้มูล

(Integrate 

Steering)

กฏ กตกิาการ

ขบัเคลือ่นกองทนุ

สวสัดกิารชมุชนที่

กรรมการและสมาชกิ

พงึท า (Steering 

Rubrics)

การวเิคราะหปั์จจยัที่

สง่ผลตอ่การขบัเคลือ่น 

(Perception)

ภาพที่ 1 แสดง วงล้อการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนให้บรรลุผล 
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ศูนย์เรียนรู้กองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดอุดรธานี รวม 5 คน และประธาน กรรมการ สมาชิก จากกองทุน
สวัสดิการระดับต าบล 12 คน ขั้นตอนที่ 2 ใช้เครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) ศึกษาและวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชน  โดยเก็บกลุ่มตัวอย่าง 415 
คน จากประชากร 199,879 คน ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน โดยเลือกพ้ืนที่ระดับโซนทุกโซน จ านวน 
4 โซน ซึ่งแต่ละโซนมี 5 อ าเภอ รวม 20 อ าเภอ เลือกพ้ืนที่ทุกอ าเภอ และเลือกผู้แทนกองทุนสวัสดิการแต่ละ
ต าบลหรือเทศบาล จ านวน 5 คน ประกอบด้วยกรรมการ และสมาชิกกองทุนที่เข้าร่วมอย่างน้อย 1 ปี  รวบรวม
ข้อมูลได้ 83 กองทุน 415 คน และใช้สถิติวิจัยโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น (Linear Structural 
Relation or Linear structural Equation Model) เก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่มิถุนายน-พฤศจิกายน 2560 

ระยะที่ 2 น าผลจากการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ มาจัดท าร่างยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
กองทุนสวัสดิการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุดรธานี โดยเทคนิค  POWER SWOT และ
ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ด้าน ในด้านสวัสดิการชุมชน ด้านยุทธศาสตร์ และด้านวิชาการตรวจสอบความถูกต้อง 
เหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของยุทธศาสตร์ พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560   

และระยะที่ 3 น าบางกิจกรรมในยุทธศาสตร์ ไปทดลองและประเมินผล โดยด าเนินงานเป็นโครงการ
น าร่องการน าใช้ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มกราคม-มีนาคม 2561 
 
ผลการศึกษา (Result) 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม จนน ามาซึ่งการประมวลและวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้กองทุนสวัสดิการชุมชนสามารถขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ผล
การศึกษาน าเสนอได้ ดังนี้ 
 ภาพรวมการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดอุดรธานี ด าเนินการจัดตั้งกองทุน
สวัสดิการชุมชนกองทุนแรก คือ กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลศรีสุทโธ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2548  มีสมาชิก 
385 คน เงินสมทบจากสมาชิก 11,550 บาท จ านวน 14 หมู่บ้าน กรรมการ 45 คน โดยมีคุณสมบัติประพฤติดี มี
ความรู้ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตอาสา เนื่องจากการเข้ามาเป็นคณะกรรมการไม่มีรายได้ ขับเคลื่อนอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายสวัสดิการชุมชนหรือเรียกว่า ศูนย์เรียนรู้กองทุนสวัสดิการชุมชน 
จังหวัดอุดรธานี และได้รับการรับรอง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2551 ซึ่งการได้รับการรับรองให้เป็นเครือข่าย
สวัสดิการชุมชนนั้น เป็นการเพ่ิมความเชื่อถือกองทุนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและชุมชนต่างๆ  (ค าจันทร์ 
จันทน์จ าปา และคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัด อุดรธานี, สัมภาษณ์ 7 มิถุนายน 
2560) ต่อมามีการเชื่อมโยงจากกองทุนสู่ภาครัฐ โดยได้มีค าสั่งจังหวัด ที่ 843/2554 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 
2554  แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดอุดรธานี มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธาน มีคณะกรรมการ 24 คน เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนของจังหวัดอุดรธานี  ปี 
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2560 สามารถจัดตั้งกองทุนได้ 156 แห่ง สมาชิก 199,879 คน และมีเงินกองทุนประมาณ 263.35 ล้านบาท 
โดยมีโครงสร้างการบริหาร 4 ส่วน คือ  

1. กองทุนสวัสดิการระดับชุมชน (ต าบลหรือเทศบาล) จ านวน 156 แห่ง ประกอบด้วย กรรมการ 
สมาชิก จากแต่ละหมู่บ้าน บทบาทหน้าที่ รับสมัครสมาชิก รับเงินสมทบ ออกระเบียบกติกา บริหารจัดการ
ขับเคลื่อนกองทุน 

2. กองทุนสวัสดิการชุมชนระดับโซน จ านวน 4 โซนๆ ละ 5 อ าเภอ รวม 20 อ าเภอ ประกอบด้วย 
คณะกรรมการที่เลือกมาจากกองทุนระดับชุมชน (ต าบล/เทศบาล) มีบทบาทหน้าที่ ช่วยเหลือบริหารจัดการ
กองทุนภายในโซนที่รับผิดชอบดูแล  

3. ศูนย์เรียนรู้กองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ประกอบด้วย คณะกรรมการที่เลือกมาจาก
กองทุนระดับโซน และระดับชุมชน มีบทบาทหน้าที่ สร้างความรู้ความเข้าใจ และสนับสนุนการจัดตั้ง กองทุน
สวัสดิการชุมชน  พัฒนาและแก้ปัญหาต่างๆให้กับกองทุน 

4. คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
ผู้แทนส่วนราชการและผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านองค์กรภาคประชาชน เป็น
กรรมการ มีบทบาทในการสนับสนุนการด าเนินงานอย่างบูรณาการ   
 การศึกษาสภาพปัญหาและปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
จังหวัดอุดรธานี ในขั้นตอนการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่ม พบว่า กองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัด
อุดรธานี ยังมีสภาพการขับเคลื่อนที่ไม่สมดุล มั่นคง ขาดพลัง จากปัญหาในเรื่องการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งในด้านความรู้ บุคลากร การเงิน การใช้ต้นทุนที่มี เครือข่าย เป็นการท างานที่
ขาดยุทธศาสตร์หรือแผนที่น าทาง ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมีความอ่อนแอ ไม่สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนในที่สุด 
และปัจจัยที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดอุดรธานี มีความสอดคล้องกับตัวแปรส่วน
ใหญ่ที่ใช้ศึกษาในการศึกษา โดยพบว่า โครงสร้างองค์กร ภาวะผู้น า วัฒนธรรมองค์กร สภาพแวดล้อม มีผลต่อ
อย่างมากต่อการขับเคลื่อนกองทุน และมีปัจจัยเพ่ิมเติม คือ เรื่อง คุณธรรม ความรู้และทักษะในการท างาน 
เมื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ความสอดคล้องกับวงล้อการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนให้บรรลุผล พบว่า  

1. กองทุนยังขาดการการเห็นตนเอง กรรมการยังตีปัญหาไม่แตก ไม่สามารถวิเคราะห์และ
คาดการณ์เรื่องที่จะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกองทุนได้ ขณะที่สมาชิกก็ขาดการเห็นตนเองว่าตนเอง
ควรมีบทบาทอย่างไรต่อกองทุน  

2. การรู้ทิศทางที่จะไปยังไม่ชัดเจนเพียงพอ  การด าเนินงานสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง หลักการพัฒนาชุมชน แต่ขาดในเรื่องภูมิคุ้มกัน ยังไม่ได้เตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่
เกิดขึ้น ขณะเดียวกันกองทุนมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกัน ประนีประนอมกัน มีความเรียบง่าย 
ท าให้กองทุนขยายตัวเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆด้วยความศรัทธาและไว้วางใจกัน สอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชน แต่
ขณะเดียวกันก็เกิดวัฒนธรรมแบบด่วนสบาย และด่วนมั่นคง เกิดความเฉื่อยชา เมื่อมีผลกระทบจาการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ก็อาจสายเกินไป 
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3. การรู้สิ่งที่จะท ายังไม่เพียงพอ การขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถก้าวไปอย่างมั่นคง ต้องมีการด าเนินงาน
ที่ครอบคลุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การสร้างองค์ความรู้และระบบการเรียนรู้ของสมาชิก 
กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสวัสดิการชุมชน การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการชุมชน ซึ่งพบว่ากองทุนขาดการขับเคลื่อน
แบบบูรณาการ ยังขาดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน ใช้การแก้ปัญหาตามสถานการณ์  

4. ขาดการก าหนดวิธีท าและลงมือปฏิบัติ กองทุนยังขาดการก าหนดหลักการปฏิบัติตนเพ่ือการ
ขับเคลื่อนของกรรมการและสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชนอย่างจริงจัง พบว่ากรรมการและสมาชิกมีความ
เข้าใจบ้างว่าควรปฏิบัติตัวอย่างในฐานะสมาชิกและกรรมการกองทุนอย่างไร แต่ยังไม่ลึกซึ้งมากพอ ที่จะ
ตระหนักรู้และตื่นตัว ว่าการขาดการปฏิบัติของแต่ละคนส่งผลต่อส่วนรวม 

จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดท าแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ ค้นหาค าตอบเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
จังหวัดอุดรธานี ให้ลึกและชัดเจนมากขึ้น เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ
การขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชน รวมถึงเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของกองทุนสวัสดิการชุมชนในทุก
ระดับในการรู้จักตนเอง และสามารถวิเคราะห์ตนเองได้ โดยเก็บกลุ่มตัวอย่าง 415   คน จากประชากร 
199,879 คน โดยใช้สถิติวิจัยโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น (Linear Structural Relation or Linear 
structural Equation Model)  โดยผลการพิจารณาความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูล
เชิงประจักษ์  ได้ค่า ค่าสถิติทดสอบไคสแควร์ (Chi-square) เท่ากับ 84.07  df = 66  p-value = 0.066  
RMSEA = 0.026  RMR = 0.002 SRMR = 0.016  NFI = 0.988  NNFI = 0.995  GFI = 0.976 AGFI = 
0.950  แสดงให้เห็นว่า โมเดลโครงสร้างที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องกัน ตามภาพท่ี 2   
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 ประเด็นที่น่าสนใจ พบว่า เมื่อพิจารณาค่าพารามิเตอร์แต่ละเส้นพบว่าคุณธรรมและวัฒนธรรมองค์กร 
(E1)  มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการขับเคลื่อน (E3) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับที่ 0.01 โดยมีขนาด
อิทธิพลเท่ากับ 3.80 โดยความมีวินัย (Y2) มีค่าน้ าหนักมากที่สุด รองลงมา คือ ความเรียบง่าย (Y4) ความ
เกื้อกูล (Y3) และความซื่อสัตย์ (Y1) ขณะทีค่วามรู้และทักษะการท างาน (K2) ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อการ
ขับเคลื่อน แต่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการขับเคลื่อนผ่านคุณธรรมและวัฒนธรรมองค์กร (E1) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติระดับที่ 0.01 โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ10.17  ดังนั้นเมื่อน าผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุไป
ประกอบการจัดท าแนวทาง รูปแบบ หรือ ยุทธศาสตร์ใดๆ ในประเด็นเรื่องการพัฒนาความรู้และทักษะการ
ท างาน ควรเป็นความรู้และทักษะการท างานที่สอดคล้องกับคุณธรรมในเรื่องความมีวินัยความซื่อสัตย์ และ
วัฒนธรรมองค์กรในเรื่องความเรียบง่าย และความเกื้อกูลของกองทุนสวัสดิการชุมชน จึงจะท าให้ความรู้และ
ทักษะการท างานนั้น ส่งผลต่อการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนโครงสร้างองค์กร(K2) มีอิทธิพลเชิงลบต่อ
คุณธรรมและวัฒนธรรมองค์กร หมายความว่า ยิ่งมีโครงสร้างที่มีความซับซ้อนมาก ยิ่งไม่สอดคล้องกับคุณธรรม
และวัฒนธรรมองค์กร    

การก าหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จังหวัดอุดรธานี ด าเนินการใน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก น าข้อมูลจากระยะที่ 1 มาวิเคราะห์ด้วย
เทคนิค POWER SWOT พบว่า กองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดอุดรธานี มีจุดแข็งในเรื่องกรรมการและสมาชิก
ที่ส่วนใหญ่มีคุณธรรมในเรื่องซื่อสัตย์ สุจริต เป็นพ้ืนฐาน มีวัฒนธรรมด าเนินงานที่มีความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกัน ไม่
ซับซ้อน เข้าถึงง่าย มีโครงสร้างการด าเนินงานที่เรียบง่าย  มีโอกาสที่ดี คือ ภาคส่วนต่างๆให้การสนับสนุนทั้ง
ภาครัฐ เอกชน ชุมชน ท าให้สามารถต่อยอดขยายผลในระดับเครือข่ายร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนด้วยกัน
และกองทุนอ่ืนๆ ตลอดจนยกระดับขึ้นเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานของ
กองทุนฯ ยังมีจุดอ่อนในเรื่องส่วนร่วมจากสมาชิกน้อย ขาดคนหนุ่มสาวมาร่วมท างาน นอกจากนั้นกรรมการ
และสมาชิกส่วนใหญ่ยังขาดการใฝ่รู้ ตีปัญหาไม่แตก ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ละเอียดเพียงพอ ประการ
ส าคัญไม่มีแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน รวมทั้งมีอุปสรรคในเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายที่
เกี่ยวข้องไม่ต่อเนื่อง ข้อจ ากัดด้านกฎหมาย ภาวะสังคมผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ภาวะเศรษฐกิจในพ้ืนที่ท า
ให้คนหนุ่มสาวต้องออกไปท างานนอกพ้ืนที่  

ขั้นตอนที่ 2 น าผลการวิเคราะห์มาก าหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุดรธานี  โดยมี วิสัยทัศน์ คือ“ขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐานคุณธรรม ความรู้ วัฒนธรรม  และการมีส่วนร่วม” มี 3 พันธกิจ และ 5 
ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 1) การสร้าง แสวงหา และพัฒนาองค์ความรู้และระบบการเรียนรู้ของกองทุน
สวัสดิการชุมชน 2) การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 3) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการชุมชน 4) การน าใช้คุณธรรมและการรักษาวัฒนธรรมของกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนให้เจริญงอกงาม และ5) การขยายการมีส่วนร่วมและสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยมีเป้าหมาย
ด าเนินการขับเคลื่อนระยะสั้นระยะ 4 ปี (2561-2564) เน้นการรณรงค์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง พัฒนาแนวคิด

ภาพที่ 2 แสดง ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดอุดรธานี 
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และองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน ที่อยู่บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ 
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ และมีตัวอย่างความส าเร็จที่เป็นรูปธรรมในรูปแบบที่หลากหลาย พัฒนาเครือข่าย
เรียนรู้และสร้างผู้น าคุณธรรมที่มีความรู้ความเข้าใจในกองทุนสวัสดิการชุมชนให้เป็นแกนน าหลักในการขับเคลื่อน
ให้ขยายผลในวงกว้าง  และพัฒนาฐานข้อมูลกองทุนสวัสดิการชุมชนทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการชุมชน
โดยตรงและข้อมูลที่สนับสนุนการวางแผน รวมทั้งก าหนดเป้าหมายการด าเนินการในระยะยาว ที่มุ่งหวังให้สมาชิก 
กรรมการในระดับต่างๆ  มีจิตส านึก ค่านิยม และกระบวนทัศน์ในการร่วมมือกันด าเนินงานกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสังคมไทยมีกองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นเวทีในการเกื้อกูล
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  

ในส่วนของการทดลองและประเมินผล ด าเนินการจัดท าโครงการน าร่องการน าใช้ยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุดรธานี มีกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนระดับต าบล/เทศบาล อาสาสมัครเข้าร่วม 4 แห่ง โดยได้ก าหนดกิจกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนของแต่ละกองทุน ซึ่งครอบคลุมทั้ง 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ระยะเวลา 3 
เดือน เมื่อสิ้นสุดการด าเนินโครงการ ท าได้ข้อค้นพบที่หนุนเสริมให้ยุทธศาสตร์มีความลึกคมชัด และเหมาะสม
ต่อการน าไปใช้จริงมากยิ่งขึ้น 
 
สรุปและอภิปรายผล (Discussion and Conclusion) 

ภายใต้กระบวนการการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัด ตลอดช่วงระยะเวลา 12 ปี ใน
ระยะแรกการด าเนินงานจะมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไปตามบริบทของชุมชน สะท้อนให้เห็นถึงคุณธรรมและ
วัฒนธรรมของคนในชุมชนที่ยังเข้มแข็งในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต ความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกัน และความเรียบง่าย 
สามารถรวมกันจัดตั้ง องค์กรชุมชนที่มีการรวมกลุ่ม ระดมทุน และบริหารจัดการโดยคนในชุมชน เพ่ือช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันในลักษณะสวัสดิการชุมชนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตตั้งแต่แรกเกิดจนตาย แต่เมื่อความเป็นเมืองได้แผ่
กระจายเข้าไปสู่ชนบทอีสาน พลังเศรษฐกิจภายนอกที่แผ่ซ่านเข้าไปยังชุมชนหมู่บ้าน ท าให้คนในชนบทอีสานได้
กลายเป็นคนที่กลมกลืนไปกับโลก/โลกาภิวัตน์ ตื่นตัวต่อเรื่องราวที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมๆกับกงล้อความ
ทันสมัย” (สุภีร์ สมอนา, 2559) ขณะเดียวกันก็ขาดความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลไปถึงการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนที่แม้ว่าจะขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว แต่ยังมีสภาพการ
ขับเคลื่อนที่ไม่สมดุล มั่นคง ขาดพลัง จากปัญหาในเรื่องการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ทั้งในด้านความรู้ บุคลากร การเงิน การใช้ต้นทุนที่มี เครือข่าย เป็นการท างานที่ขาดยุทธศาสตร์หรือ
แผนที่น าทาง ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมีความอ่อนแอ ไม่สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนในที่สุด  

แต่อย่างไรก็ตาม ความเกื้อกูลผูกพัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อันเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามก็ยังหลอม
รวมอยู่ในความเป็นไทย แม้ว่าสถานการณ์ต่างๆจะเปลี่ยนไป แต่รากเหง้าความเป็นไทยบนพ้ืนฐานของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย ยังคงฝังแน่นอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยที่เป็นต้นทุนอันมี
คุณค่า สอดคล้องกับข้อค้นพบการศึกษาวิจัยว่า ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดต่อการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
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คือคุณธรรมและวัฒนธรรมองค์กร ขณะที่ความรู้และทักษะการท างานแม้เป็นปัจจัยความส าคัญ แต่ต้อง
สอดคล้องกับคุณธรรมและวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงการตระหนักถึงความเรียบง่ายในการจัดโครงสร้างการ
ด าเนินงานขององค์กร ซึ่งได้น ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุดรธานี ด้วยการเน้นการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ บนพื้นฐานคุณธรรม ความรู้ วัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมครอบคลุมประเด็นการสร้าง แสวงหา 
และพัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผล การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การน าใช้คุณธรรม
และการรักษาวัฒนธรรมให้เจริญงอกงาม และการขยายการมีส่วนร่วมและสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
ตามแนวทางการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ หรือที่เรียกว่า วงล้อการ
ขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนให้บรรลุผล โดยต้องด าเนินการให้ครบองค์ประกอบของการขับเคลื่อนทั้ง 4 
ส่วน ได้แก่ การเห็นตนเอง การรู้ทิศทางที่จะไป การรู้สิ่งที่จะท า และการก าหนดวิธีท าและลงมือปฏิบัติ ตาม
หลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยค านึงถึงการพัฒนาที่สมดุลในทุกมิติ ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผน การ
ตัดสินใจและการกระท า (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนากรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, 2549) หลักการทรง ที่มีเป้าหมายของกิจกรรมพัฒนาที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม 
มีกระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนให้มีคุณภาพทั้งกรรมการและ
สมาชิกของกองทุน (ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ , 
2553) หลักการพัฒนาชุมชน ที่เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มและองค์กร การใช้วัฒนธรรมชุมชน และการ
เรียนรู้ร่วมกันการสร้างเครือข่าย (สนธยา พลศรี, 2548: 100-104) และหลักการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการ
วางแผนพัฒนาองค์กรเพ่ืออนาคตที่ดีงาม (เฉลียว บุรีภักดี, 2551)  ผลลัพธ์สุดท้ายจะไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็ง
พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน อันน าไปสู่ความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ของชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะ (Recommendation)  
 จากผลการศึกษาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการวิจัย สามารถน าเสนอเป็นข้อเสนอแนะเชิงการพัฒนา
ต่อกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดอุดรธานี ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดอุดรธานี ควรท าความเข้าใจ
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุดรธานี เพ่ือ
สนับสนุนการขับเคลื่อนร่วมกับศูนย์เรียนรู้สวัสดิการชุมชนจังหวัดอุดรธานีได้อย่างเหมาะสม 
 2. ศูนย์เรียนรู้กองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดอุดรธานี ท าหน้าที่เป็นหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ  
โดยพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ กองทุนสวัสดิการระดับโซน และชุมชน (ต าบลหรือเทศบาล) ให้รอบด้าน
อย่างเข้มข้นเพ่ือสร้างผู้น าคุณธรรม 
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 3. คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับโซน และระดับชุมชน ร่วมกันปฏิบัติตามยุทธศาสตร์
ฯ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาศักยภาพของกรรมการและสมาชิกและเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนกองทุนของ
ตนเองต่อไป 
 4. จัดตั้งทีมประเมินผลในกองทุนระดับต่างๆ และขยายผลสู่ทีมส่วนกลาง โดยมาจาก คณะกรรมการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดอุดรธานี ศูนย์เรียนรู้กองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดอุดรธานี 
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับโซน และระดับชุมชน ร่วมกับภาคราชการในพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สถาบันการศึกษา 
  
กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)  
 การวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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การพัฒนานวัตกรรมเชิงกระบวนการเพ่ือลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในวัยรุ่น 
THE DEVELOPMENT OF PROCESS INNOVATION FOR REDUCING  

SEDENTARY BEHAVIOR AMONG ADOLESCENTS 
 

ชาตินัย หวานวาจา1 และ ปิยวัฒน์ เกตุวงศา2 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาแนวทางในการปรับลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และเพ่ิมกิจกรรมทาง
กายแก่นักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยออกแบบกระบวนการวิจัยในรูปของการวิจัยกึ่ง
ทดลอง (Quasi–Experimental Research) แบบ Case-Control Study แบ่งนักเรียนออกเป็น2กลุ่มได้แก่ กลุ่ม
ทดลองที่ใช้นวัตกรรมเชิงกระบวนการ “ทีนรู้...อยู่ตื่น” เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และกลุ่มควบคุมกลุ่มที่ไม่ได้
ใช้นวัตกรรมฯเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Data Analysis) ทั้งก่อนเข้าร่วม
โครงการ หลังเข้าร่วมโครงการ และติดตามความต่อเนื่อง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา การทดสอบความ
แตกต่างค่าเฉลี่ย (t-test) และสมการท านายถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) 

ผลการวิจัยพบว่าการใช้นวัตกรรมเชิงกระบวนการ “ทีนรู้...อยู่ตื่น” ใน 1 ภาคเรียนสามารถสร้าง
ความแตกต่างด้านพฤติกรรมระหว่างนักเรียนทั้งสองกลุ่มโดยผลการทดสอบ  Independent sample t-test 
พบว่า กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมเนือยนิ่งลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุม และมีกิจกรรมทางกายเพ่ิมมากขึ้นแตกต่าง
กับกลุ่มควบคุมที่มีกิจกรรมทางกายลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดสอบPaired t-test ใน
กลุ่มทดลองที่พบว่านวัตกรรมเชิงกระบวนการ “ทีนรู้...อยู่ตื่น” สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก ทั้ง
ในด้านการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และเพ่ิมกิจกรรมทางกายได้อย่างมีนัยส าคัญ ขณะที่การวิเคราะห์ด้วยสมการ
ถดถอยพหุคูณพบว่า นวัตกรรมเชิงกระบวนการ “ทีนรู้...อยู่ตื่น” มีอิทธิพลช่วยลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และเพ่ิม
กิจกรรมทางกายให้แก่นักเรียน ขณะเดียวกันสามารถลดอิทธิพลของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของนักเรียนได้อย่างมีนัยส าคัญ 
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมเนือยนิ่ง, วัยรุ่น, การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
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Abstract 

This study aimed to understand the impact of a process innovation called “Active 
Living Skills” for reducing sedentary behavior and promoting active lifestyle among 
adolescents in secondary schools. This study utilized Quasi-Experimental Research with 
Case-Control Study. The experimental group was introduced to the “Active Living Skills” 
while the control was not. Surveys were conducted 3 times: pre and post project were done 
with a follow-up using quantitative data analysis. T-test and multiple linear regression 
analyse were used to analyze the data. The study found behavioral differences among the 
research subjects.  

The independent sample t-test revealed that sedentary behavior among the students 
introduced to “Active Living Skills” decreased significantly in comparison to the control group. The 
experimental group reported significantly higher physical activity over the control group. The 
results were consistent when analyzing pre and post survey data using paired t-test. The 
study showed that “Active Living Skills” can significantly yield positive results in reducing 
sedentary behavior and in increasing physical activity. Multiple linear regression analysis 
showed that “Active Living Skills” can significantly reduce sedentary behavior and promote 
physical activity among students, as well as reduce the effects of other environmental 
factors influencing students’ behavior. 
 
KEY WORDS: SEDENTARY BEHAVIOR, ADOLESCENTS, BEHAVIOR MODIFICATION 

 
 
ที่มาและความส าคัญของการวิจัย 

พฤติกรรมเนือยนิ่ง (Sedentary Behavior) เป็นกลุ่มของพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกแรงน้อย
ที่มนุษย์ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ซึ่งพฤติกรรมต่างๆ เหล่านี้ส่งผลให้บุคคลขาดกิจกรรมทางกาย (Physical 
Inactivity) ที่เพียงพอ มีผลกระทบทางลบต่อสุขภาพอย่างมีนัยส าคัญ โดยเป็น 1 ใน 4 ปัจจัยหลักท่ีน าไปสู่การ
เกิดโรคในกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases: NCDs) และการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร 
(World Health Organization, 2002) ทั้งนี้ผลการวิจัยทางการแพทย์และสุขภาพจากต่างประเทศรายงานว่า
การนั่งและนอนเล่นติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ รวมถึงระยะเวลาสะสมในช่วงวันที่ มากขึ้นของพฤติกรรม
เหล่านี้จะส่งผลต่อภาวะน้ าหนักตัวเกิน การเกิดโรคในกลุ่มเมตาบอลิก โรคเบาหวาน รวมถึงโรคมะเร็งบางชนิด 
(Chinapaw, Proper, Brug, Van Mechelen, & Singh, 2011; Owen, Healy, Matthews, & Dunstan, 2010) 
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ทั้งนี้ เนื่องจากการนั่งหรือนอนเอกเขนกติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ จะท าให้กระบวนการเมตาบอลิกท างาน
ช้าลง ส่งผลโดยตรงต่อระดับน้ าตาลในเลือด ความดันโลหิต และการเผาผลาญของไขมันของร่างกายจนน าไปสู่
การเกิดโรคต่างๆ ได้ในที่สุด  ซึ่งปัจจุบันพบว่าอัตราอุบัติการณ์ของการเกิดโรคไม่ได้จ าเพาะอยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่
หรือผู้สูงอายุเท่านั้น หากแต่ยังได้คุกคามกลุ่มประชากรวัยเด็กและวัยรุ่นด้วย (Owen, Healy, Matthews& 
Dunstan, 2010; Tremblay etal., 2011) 

นอกจากผลกระทบในทางลบต่อสุขภาพแล้ว ในอีกมุมหนึ่ง “วัยรุ่น” เป็นช่วงวัยแห่งพัฒนาการ
ด้านร่างกาย พัฒนาการด้านสติปัญญาและการเรียนรู้ ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างอัตลักษณ์แห่งตน 
หากปล่อยปละละเลยกระทั่งเกิดความเคยชินหรือติดตรึงกับวิถีชีวิตแบบเนือยนิ่ งในระยะยาว โดยขาด
กระบวนการสนับสนุนให้มีพฤติกรรมทางสุขภาวะที่เหมาะสม อาจน าไปสู่ปัญหาทางสุขภาพต่างๆ ที่ตามมา 
เช่นที่พบบ่อยและสังเกตได้ชัดเจนคือ โรคอ้วน ร่างกายไม่แข็งแรง และสมาธิสั้นทั้งนี้มีผลการศึกษาจ านวนมาก
ที่บ่งชี้ว่ารูปแบบพฤติกรรมและปัญหาทางสุขภาพที่เกิดขึ้นในวัยเด็กหรือวัยรุ่นนั้นจะส่งผลติดตามตัวบุคคลไป
ในอนาคต (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2557) 

ประเด็นที่น่ากังวลอีกประการหนึ่งคือ การมีพฤติกรรมเนือยนิ่งที่มากเกินไปของวัยรุ่นอาจน ามา
ซ่ึงบุคลิกภาพที่เฉื่อยชา ขาดความกะตือรืนร้น หมกมุ่นอยู่กับกิจกรรมและความสะดวกสบายส่วนตัว ส่งผลถึง
การขาดความสนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว ขาดกระบวนการรู้คิดและจิตส านึกของการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคมได้ (Gordon-Larsen, Nelson & Popkin, 2004) ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ากังวลเกี่ยวกับอนาคตของทรัพยากร
มนุษย์ที่จะเติบโตเป็นก าลังส าคัญของประเทศ (มูลนิธิสื่อมวลชนเพ่ือการศึกษา, 2558; ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ, 2558) 

เมื่อพิจารณาในเชิงบริบทที่เกี่ยวข้องอาจกล่าวได้ว่า กลุ่มประชากรวัยรุ่นจะใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านและ
โรงเรียนเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้สภาพแวดล้อมของสถานที่ทั้งสองแห่งนี้จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการก าหนด
พฤติกรรมและวิถีชีวิตของวัยรุ่น โดยข้อมูลจากการส ารวจกิจกรรมทางกายในปี พ.ศ.2559 ชี้ให้เห็นว่า วัยรุ่น
ไทยมีพฤติกรรมเนือยนิ่งสูงในช่วงเวลา 8.00น.-15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาขณะที่อยู่โรงเรียน โดยพฤติกรรมเนือย
นิ่งส่วนใหญ่จะอยู่ ในช่วงการนั่ งเรียนในห้องเรียนอย่างต่อเนื่องซึ่งในบางครั้งสูงถึง 2 ชั่วโมงติดต่อกัน 
(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2559) 

จากสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น การค้นหาต้นแบบเชิงกระบวนการที่สร้างสรรค์ทั้งในแง่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระดับบุคคลและการสนับสนุนปัจจัยแวดล้อมทางสุขภาวะเพ่ือการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง
ที่มากจนเกินไปของวัยรุ่นไทยโดยเริ่มต้นจากในโรงเรียน ผ่าน กระบวนการวิเคราะห์และท าความเข้าใจ
พฤติกรรมอย่างมีส่วนร่วม ให้ความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการมีสุขภาวะ (Healthy Knowledge) 
สร้างและปลูกฝังกระบวนการคิดผ่านการเรียนรู้และกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความตระหนักภายในทาง
สุขภาวะ (Healthy Awareness) เกิดการวิเคราะห์ออกแบบและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่เหมาะสมกับตนเอง 
(Healthy Investment) น ามาซึ่ งการตื่นรู้ ในการด าเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะ (Healthy Literary and 
Lifestyle) อย่างยั่งยืนได้ในท่ีสุด 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงกระบวนการต้นแบบที่มีประสิทธิผลในการปรับลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง

และเพ่ิมกิจกรรมทางกายในกลุ่มนักเรียนวัยรุ่น โดยใช้แนวคิด “ทีนรู้...อยู่ตื่น” (Active Living Skills) 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการทบทวนองค์ความรู้ในด้านทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือค้นหาแนวทางในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สอดคล้องกับพัฒนาการตามช่วงวัยของวัยรุ่น พบแนวคิดทฤษฎีที่มีความเหมาะสมต่อ
ทั้งบริบท และธรรมชาติของวัยรุ่น 3 ทฤษฎีได้แก่ 

1. ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Trans Theoretical Model (TTM)/Stage 
of Change Model) (Prochaska & Diclemente, 1983) ที่อธิบายถึงความตั้งใจหรือความพร้อมของบุคคล
ที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองโดยเน้นที่กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการตัดสินใจของบุคคล 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขภาวะของวัยรุ่นได้ ซึ่งการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตามแนวคิดของทฤษฎีนี้ ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 2 ส่วนได้แก ่

1.1 ล าดับขั้นของการเปลี่ยนแปลง (Stages of Change) เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
วัยรุ่นจะค่อยๆ พัฒนาความคิดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปทีละขั้น เรียกว่าขั้นความพร้อมในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งจะผ่านขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง (Stages of Change) ตามล าดับ 6 ขั้น ซึ่งจะมี
ลักษณะของพฤติกรรมแตกต่างกันออกไป 

1.2 กระบวนการเปลี่ ยนแปลง (Processes of Change) คือวิ ธีการในการสร้างความ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมวัยรุ่นได้อย่างเหมาะสมต่อวัยรุ่นในแต่ละล าดับขั้นของการเปลี่ยนแปลงแบ่งออกเป็น 2 
กระบวนการได้แก่ 1) กระบวนการเชิงประสบการณ์ (Experiential Processes) คือการให้ข้อมูลเพ่ือสร้าง
แรงจูงใจ รับรู้ผลเสีย รวมถึงการปลูกจิตส านึกชักจูงให้เกิดอารมณ์อยากปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2)กระบวนการ
เชิงพฤติกรรม (Behavioral Processes) เป็นกระบวนการที่เน้นวิธีการปฏิบัติตัวเพ่ือหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงหรือ
ปัจจัยกระตุ้นต่างๆ เช่น การหาวิธีการ กิจกรรม ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม การควบคุมสิ่งเร้า รวมถึงการ
เสริมแรง 

2. ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Perceived Self-Efficacy) (Bandura, 1982, 
1993; Bandura & Cervone, 1983) ที่เชื่อว่าการพัฒนาความรับรู้ความสามารถจะช่วยให้วัยรุ่นสามารถ
ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆ และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม โดยใช้การพัฒนาการรับรู้
ความสามารถใน 4 วิธีการได้แก่ 1) การใช้ประสบการณ์ความส าเร็จของตนเอง (Mastery Experiences) คือ
การน าประสบการณ์ความส าเร็จของตนเองในอดีตมาใช้สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติตนเพ่ือการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ 2) การใช้ตัวแบบ (Modeling) คือการได้เห็นตัวอย่างการปฏิบัติด้วย
ความพยายามจากผู้อ่ืนซึ่งได้รับผลที่น่าพึงพอใจจากความพยาม ท าให้วัยรุ่นเกิดความรู้สึกว่าตนจะสามารถ
ประสบความส าเร็จได้ถ้าใช้ความพยายามอย่างไม่ย่อท้อ 3) การใช้ค าพูดชักจูง (Verbal Persuasion) คือการ
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บอกกล่าวในเชิงสร้างสรรค์เพ่ือสร้างแรงจูงใจว่าพวกเขาความสามารถที่จะประสบความส าเร็จได้ 4) การ
กระตุ้นทางอารมณ์ (Emotional Arousal) โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายเป็นกันเองเพ่ือกระตุ้นให้
บุคคลรับรู้ถึงความสามารถของตนเอง ท าให้เขารู้ตัวในสิ่งที่ก าลังปฏิบัติว่าส่งผลอย่างไร  

3. ทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม (Group Process) Kurt Lewin 1920) อาศัยอิทธิพลของกลุ่มเพ่ือนซึ่ง
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางความคิดการแสดงออก และการกระท าช่วยสร้างแรงจูงใจในการกระท าของวัยรุ่น 
ประสบการณ์ทางการเรียนรู้จากการลงมือร่วมปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่มจะท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในด้านการ
กระท า และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งจะช่วยให้วัยรุ่นสามารถเพ่ิมประสบการณ์และความมั่นใจในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในกระบวนการสร้างการปรับพฤติกรรมให้วัยรุ่นได้ 

จากแนวคิดของทั้ง 3 ทฤษฎีน ามาสู่กรอบแนวคิดเพ่ือสร้างสรรค์ต้นแบบเชิงกระบวนการที่มี
ประสิทธิผลในการปรับลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และเพ่ิมกิจกรรมทางกายนักเรียนระดับมัธยมศึกษาภายใต้
แนวคิด “ทีนรู้...อยู่ตื่น” โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู และเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้คิดค้นกิจกรรม และออกแบบพ้ืนที่สุขภาวะที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และความต้องการ
ของนักเรียน ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดนวัตกรรมเชิงกระบวนการทีนรู้อยู่ตื่น 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ออกแบบในรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) ทดสอบ
ประสิทธิผลของการใช้นวัตกรรมต้นแบบ “ทีนรู้...อยู่ตื่น” เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ใน ระดั บ มั ธยมศึ กษ าโดยแบ่ ง โรงเรี ยนออก เป็ น  2 กลุ่ ม ได้ แก่  1. โรง เรี ยน กลุ่ มทดลอง  แล ะ  
2. โรงเรียนกลุ่มควบคุม โดยนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนกลุ่มทดลองได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายใต้แนวคิด “ทีน
รู้...อยู่ตื่น” ขณะที่นักเรียนวัยรุ่นที่อยู่ในโรงเรียนกลุ่มควบคุมจะไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ท าการวิเคราะห์
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ผลสัมฤทธิ์โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) เพ่ือทดสอบความเปลี่ยนแปลงทาง
พฤติกรรมที่เป็นผลสัมฤทธิ์จากกิจกรรมที่น ามาใช้ว่าสามารถลดพฤติกรรมเนือยนิ่งได้ตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนด
ไว้หรือไม่  

การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการภายใต้หลักจริยธรรมการวิจัยในคน โดยได้รับการรับรองโครงการวิจัยจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดลรหัสโครงการ 
COA.No.2016/09-100 โดยผู้วิจัยได้ท าการชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการวิจัยโดยขออนุญาตจากทั้ง
นักเรียนและผู้ปกครองอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเข้าร่วมโครงการและท าการเก็บข้อมูลเป็นความลับโดย
ไม่เปิดเผยชื่อผู้ให้ข้อมูลรวมทั้งชื่อสถานศึกษาท่ีท าการเก็บข้อมูล 

พื้นที่ศึกษา 
พ้ืนที่ศึกษาครั้งนี้ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคกลาง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แบ่งขนาดของโรงเรียนออกเป็น 3 ขนาด ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ โดยมีจ านวนของนักเรียนเป็นตัวก าหนด  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในโครงการส ารวจกิจกรรมทางกาย

ในเด็กและเยาวชนไทย โดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เขตพ้ืนที่ภาคกลาง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และสิงห์บุรี ค านวณขนาดตัวอย่างด้วยวิธีการค านวณกรณีทราบจ านวนประชากร
ที่แน่ชัดที่พิจารณาถึงอัตราส่วนการมีกิจกรรมทางกายของประชากรวัยรุ่นในการค านวณ โดยใช้วิธีการค านวณ
ขนาดตัวอย่างแบบสองกลุ่มคู่ขนาน (Two-sample parallel) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาด
เคลื่อน 10% (Daniel, W., W., 1995) โดยขนาดตัวอย่างที่ค านวณได้ คือ กลุ่มละ 192 คน คน รวมกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้น 384 คน  

การสุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) 
แบบไม่ผันแปรตามสัดส่วนกับขนาดประชากร (Non-proportional to size) ด้วยการก าหนดจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างในขนาดที่เท่ากันโรงเรียนละ 64 คน โดยด าเนินการสุ่มตัวอย่างเป็นล าดับขั้น ได้แก่ 1. สุ่มตัวอย่าง
ระดับโรงเรียนแบบเจาะจง (Purposive sampling) 2. สุ่มตัวอย่างระดับห้องเรียนโดยการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple random sampling) 3. สุ่มตัวอย่างระดับบุคคลโดยการสุ่มอย่างมีระบบ (Systematic random 
sampling) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยบูรณาการระหว่างเครื่องมือทางสังคมศาสตร์ 

(Subjective Measurement) ได้แก่แบบสอบถามมีโครงสร้างประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล ทัศนคติต่อการ
มีกิจกรรมทางกาย ค าถามเก่ียวกับการมีกิจกรรมทางกาย และพฤติกรรมเนือยนิ่ง ชุดค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรม
ด้านอารมณ์ และสังคม และแบบประเมินสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 
(Objective Measurement) ได้แก่ เครื่องวัดระดับกิจกรรมทางกาย Activity Tracker (Feel Fit) ส าหรับวัด
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ค่าพลังงานและกิจกรรมที่นักเรียนใช้ในแต่ละวัน ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งสิ้น 3 รอบ ได้แก่ การเก็บข้อมูล
รอบที่ 1 เพ่ือรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานก่อนเริ่มด าเนินโครงการ ในต้นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 การเก็บ
ข้อมูลรอบ 2 เมื่อสิ้นสุดการด าเนินโครงการ เพ่ือดูความเปลี่ยนแปลงหลังการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ ใน
ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2559 และการเก็บข้อมูลรอบ 3 เพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
นักเรียนอันเป็นผลจากการด าเนินโครงการ ในต้นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติประกอบด้วย 1. การบรรยายคุณลักษณะของ

ประชากรที่ศึกษาโดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) ได้แก่ จ านวน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2. การทดสอบประสิทธิผลจากกิจกรรมที่ด าเนินการ โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ย (independent sample t-test) ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พร้อมทั้งใช้การ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยก่อน-หลังการเข้าร่วมโครงการ (Paired t-test) ในกลุ่มทดลอง เพ่ือให้ทราบ
ถึงประสิทธิผลของต้นแบบกิจกรรมดังกล่าว 3. ท าการวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear 
Regression Analysis) เพ่ือท านายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง และการมีกิจกรรมทางกาย
ของนักเรียน 
 
ผลการวิจัย 

นักเรียนกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้มีอายุระหว่าง 11-18 ปี (อายุเฉลี่ย 14 ปี) แบ่งเป็นเพศ
ชาย ร้อยละ 48.8และเพศหญิงร้อยละ 51.2 แบ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 และ ม.2) ร้อยละ 
49.6 และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 และ ม.5) ร้อยละ 50.4 แบ่งออกเป็น2 กลุ่มตามกระบวนการวิจัย
ได้แก่ กลุ่มทดลองร้อยละ 50.4 และกลุ่มควบคุม ร้อยละ 49.6 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 95.9 ไม่มีอาการเจ็บป่วยหรือมีโรคประจ าตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการ
มีกิจกรรมทางกาย การเคลื่อนไหวออกแรงและเล่นกีฬา ร้อยละ 92.5  ไม่มีการเรียนพิเศษในวันจันทร์ถึงศุกร์ 
จึงมีสามารถแบ่งเวลาเพ่ือท ากิจกรรมตามที่สนใจได้อย่างมีอิสระ ในด้านทัศนคติเชิงบวกต่อการมีกิจกรรมทาง
กายพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเชิงบวกต่อกิจกรรมทางกายอยู่ในระดับมากร้อยละ 40.4  อยู่ในระดับปาน
กลางร้อยละ 38.5  และอยู่ในระดับน้อยร้อยละ 21.1 ตามล าดับในด้านอิทธิพลของกลุ่มเพ่ือนพบว่าร้อยละ 
90.2เคยชักชวนหรือได้รับการชักชวนให้มีการเคลื่อนไหวออกแรงร่วมกับเพ่ือน แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีสังคมกลุ่มเพ่ือนที่มีความสนใจ และใช้เวลาในการท ากิจกรรมเคลื่อนไหวออกแรง ออกก าลังกาย
หรือเล่นกีฬาร่วมกัน 
 เมื่อพิจารณาคุณลักษณะทางสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา พบว่า โรงเรียนที่ท าการวิจัยครั้งนี้แบ่ง
ออกเป็น 3 ขนาดได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยมีการกระจายกลุ่มตัวอย่างในแต่ละ
ขนาดที่เท่าๆ ประมาณร้อยละ 33 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีกิจกรรมทาง
กายในโรงเรียน โดยร้อยละ 66.2(4 โรงเรียน) มีพ้ืนที่เอ้ือต่อการมีกิจกรรมทางกายในโรงเรียน และมีความ
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พร้อมด้านสนามกีฬาในโรงเรียน ขณะที่ร้อยละ 83.5 (5 โรงเรียน) มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ออกก าลังกาย
และเล่นกีฬาในโรงเรียน ซึ่งความพร้อมของพ้ืนที่และสนามอาจมีความแตกต่างกันตามบริบทพ้ืนที่และขนาด
ของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนที่อยู่ในเขตเมืองและมีขนาดใหญ่จะมีความพร้อมทางด้านพื้นที่ และสนามส าหรับการ
ฝึกซ้อมกีฬามากกว่าในเขตชนบท ในขณะที่ความพร้อมของออกก าลังกายและเล่นกีฬาโรงเรียนส่วนใหญ่มี
ความพร้อมไม่แตกต่างกันนัก 

ผลการวิเคราะห์ด้านพฤติกรรมเนือยนิ่ง และ การมีกิจกรรมทางกายของกลุ่มตัวอย่าง 
ผลการวิเคราะห์ด้านพฤติกรรมเนือยนิ่ง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลอง  

และกลุ่มควบคุม พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการทั้งสองกลุ่มมีพฤติกรรมเนือยนิ่งไม่แตกต่างกัน โดยกลุ่มทดลองมี
พฤติกรรมเนือยนิ่งเฉลี่ย 355.07 นาทีต่อวันในขณะที่กลุ่มควบคุมอยู่ที่ 361.55 นาทีต่อวัน 

หลังเข้าร่วมโครงการ ทั้งสองกลุ่มมีพฤติกรรมเนือยนิ่งลดลง โดยกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง
เฉลี่ย 332.56 นาทีต่อวัน ขณะที่กลุ่มควบคุมเฉลี่ย 344.43 นาทีต่อวันแสดงให้เห็นว่ากลุ่มทดลองมีพฤติกรรม
เนือยนิ่งลดลงมากว่ากลุ่มควบคุมอย่างเห็นได้ชัด เมื่อท าการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยด้วยIndependent 
sample t-test พบว่า กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมเนือยนิ่งเฉลี่ยน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.001 แสดงให้เห็นว่า การใช้นวัตกรรม “ทีนรู้...อยู่ตื่น” สามารถสร้างความแตกต่างด้านพฤติกรรม
เนือยนิ่งของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยก่อน และหลังเข้า
ร่วมโครงการในกลุ่มทดลองด้วย Paired t-testที่พบว่า หลังเข้าร่วมโครงการกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง
เฉลี่ยลดลง 22.14 นาที อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ที่ช่วยยืนยันว่าการใช้นวัตกรรม “ทีนรู้...อยู่
ต่ืน” ในกลุม่ทดลองสามารถลดพฤติกรรมเนือยนิ่งได้อย่างมีประสิทธิผล 

 

 
ภาพที่ 2 ผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมเนือยนิ่ง 

ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบระยะเวลาเฉลี่ยพฤติกรรมเนือยนิ่งของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 
รอบการเก็บข้อมูล ค่าเฉลี่ย

(นาที) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ส่วนต่างค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

t-test 

หลังเข้าร่วมโครงการ 332.56 36.37 -22.14 37.67 -8.21*** 

ก่อนเข้าร่วมโครงการ 355.07 32.71 
   

***นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
 
เมื่อท าการติดตามความต่อเนื่องของโครงการหลังเปิดภาคเรียนที่ 2 กลับพบว่าทั้งสองกลุ่ม 

มีพฤติกรรมเนือยนิ่งเพ่ิมสูงขึ้นอีกครั้ง เมื่อเทียบกับรอบหลังเข้าร่วมโครงการ โดยกลุ่มทดลองมีพฤติกรรม  
เนือยนิ่งเฉลี่ยเพ่ิมเป็น 342.28 นาทีต่อวันขณะที่กลุ่มควบคุมเพ่ิมขึ้นเป็น 349.16 นาทีต่อวัน อย่างไรก็ตาม 
การทดสอบด้วย Independent sample t-testพบว่า กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมเนือยนิ่งเฉลี่ยน้อยกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 แสดงให้เห็นว่าผลจากการใช้นวัตกรรม “ทีนรู้...อยู่ตื่น”  
ยังสามารถปรับลดพฤติกรรมเนือยนิ่งกลุ่มทดลองได้อย่างอย่างมีนัยส าคัญ 

ผลการวิเคราะห์ด้านกิจกรรมทางกาย เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่ม
ควบคุม พบว่า ก่อนการเข้าร่วมโครงการทั้งสองกลุ่มมีกิจกรรมทางกายสะสมต่อวันใกล้เคียงกัน โดยกลุ่ม
ทดลองมีกิจกรรมทางกายสะสมเฉลี่ย 78.04 นาทีต่อวัน ในขณะที่กลุ่มควบคุมมีกิจกรรมทางกายสะสมเฉลี่ย 
74.15 นาทีต่อวัน  

หลังเข้าร่วมโครงการ พบว่า กลุ่มทดลองมีกิจกรรมทางกายเฉลี่ยสะสม81.15 นาทีต่อวัน (เพ่ิมข้ึน 
3.11 นาที)ขณะที่กลุ่มควบคุมมีกิจกรรมทางกายเฉลี่ยสะสม71.30 นาทีต่อวัน (ลดลง 2.45 นาที) ซึ่งเมื่อท าการ
วิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยด้วย Independent sample t-test พบว่า กลุ่มทดลองมีกิจกรรมทางกาย
เฉลี่ยสะสมมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 จากสถิติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การ
ใช้นวัตกรรม “ทีนรู้...อยู่ตื่น” สามารถสร้างความแตกต่างของการมีกิจกรรมทางกายระหว่างวันได้ เมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่มีทิศทางการมีกิจกรรมทางกายเป็นไปในทางตรงกันข้าม ซึ่งผลดังกล่าว
สอดคล้องกับการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยการมีกิจกรรมทางกายก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการของกลุ่ม
ทดลองด้วย Paired t-test  ซึ่งพบว่า หลังเข้าร่วมโครงการ กลุ่มทดลองมีกิจกรรมทางกายเฉลี่ยสะสมเพ่ิมขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งผลดังกล่าวช่วยยืนยันได้ว่า ผลจากการประยุกต์ใช้นวัตกรรม “ทีน
รู้…อยู่ตื่น” สามารถเพ่ิมการมีกิจกรรมทางกายของกลุ่มทดลองได้อย่างมีประสิทธิผล 
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ภาพที่ 3 ผลการทดสอบความแตกต่างของกิจกรรมทางกายระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยการมีกิจกรรมทางกายของกลุ่มทดลอง ระหว่างก่อนและหลัง
เข้าร่วมโครงการ 
รอบการเก็บข้อมูล ค่าเฉลี่ย

(นาที) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ส่วนต่างค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

t-test 

หลังเข้าร่วมโครงการ 81.15 20.90 3.44 15.94 2.97** 

ก่อนเข้าร่วมโครงการ 78.04 17.41       
**นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
อย่างไรก็ดี ในรอบติดตามความต่อเนื่องของโครงการ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นักเรียนเปิดภาคเรียน

ใหม่ได้ไม่นาน กลับพบปรากฏการณ์ที่น่าสนใจคือ กลุ่มทดลองมีกิจกรรมทางกายลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับทั้ง
สองรอบที่ผ่านมา โดยกลุ่มทดลองมีกิจกรรมทางกายสะสมเฉลี่ยลดลงมาอยู่ที่ 72.59 นาทีต่อวัน ขณะที่กลุ่ม
ควบคุมเพ่ิมขึ้นเป็น 72.23 นาทีต่อวัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าระยะเวลาการมีกิจกรรมทางกายของทั้งสองกลุ่มอยู่ใน
ระดับที่ใกล้เคียงกันอีกครั้ง และเมื่อท าการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยด้วย Independent sample t-test
พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีกิจกรรมทางกายสะสมเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยกลุ่ม
ทดลองกลับมามีกิจกรรมทางกายในระดับที่ใกล้เคียงกับกลุ่มควบคุมอีกครั้ง สะท้อนให้เห็นว่าผลของการใช้
เวลาของกลุ่มตัวอย่างในช่วงระหว่างปิดภาคเรียน ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมด้าน
กิจกรรมทางกายอย่างเห็นได้ชัด 
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ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง และกิจกรรมทางกายของ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเนือยนิ่งในขณะอยู่โรงเรียนของ

นักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สมการท านายถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) พบว่า 
เพศและระดับชั้นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเนือยนิ่งของนักเรียน โดยเพศชายจะมีพฤติกรรมเนือยนิ่งน้อยกว่าเพศ
หญิงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ระดับชั้นม.ปลายมีจะมีพฤติกรรมเนือยนิ่งสูงกว่านักเรียนชั้นม.
ต้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าช่วงวัยที่สูงขึ้นจะส่งผลให้มีพฤติกรรมเนือยนิ่ง
ที่มากข้ึนตามไปด้วย 

สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเนือยนิ่งอย่างเห็นได้ชัด โดยพบว่า โรงเรียน
ขนาดใหญ่จะมีพฤติกรรมเนือยนิ่งสูงกว่าโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมเนือยนิ่ง
ของนักเรียนส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลจากความหนาแน่นของนักเรียนที่ค่อนข้างมากรวมไปถึงบริบทความเป็น
เมืองอันเป็นที่ตั้งของโรงเรียน ในขณะที่โรงเรียนที่มีพ้ืนที่เอ้ือต่อการมีต่อกิจกรรมทางกายจะส่งผลให้นักเรียนมี
พฤติกรรมเนือยนิ่งน้อยกว่าเมื่อเทียบกับในโรงเรียนที่ไม่มีพ้ืนที่เอ้ือดังกล่าวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.001 เช่นเดียวกับในโรงเรียนที่ความพร้อมด้านอุปกรณ์ส าหรับการออกก าลังกาย และเล่นกีฬาจะส่งผลให้
นักเรียนมีพฤติกรรมเนือยนิ่งน้อยกว่าเมื่อเทียบกับโรงรียนที่ไม่มีความพร้อมดังกล่าวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการสนับสนุนด้านพ้ืนที่และอุปกรณ์การออกก าลังกายและเล่นกีฬาสามารถ
ช่วยลดพฤติกรรมเนือยนิ่งของนักเรียนอย่างมีนัยส าคัญ 

เมื่อพิจารณาอิทธิพลร่วมของปัจจัยระดับบุคคล ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรียน  และ
นวัตกรรม “ทีนรู้...อยู่ตื่น” พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดในการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่การมีพ้ืนที่เอ้ือต่อการมีกิจกรรมทางกาย รองลงมาคือการมีนวัตกรรม “ทีนรู้...อยู่ตื่น” นอกจากนี้ข้อ
ค้นพบที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือนวัตกรรม “ทีนรู้...อยู่ตื่น” สามารถลดอิทธิพลของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนที่มีต่อพฤติกรรมเนือยนิ่งของนักเรียนลงอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งสามารถช่วยยืนยันได้ว่าการน านวัตกรรม 
“ทีนรู้...อยู่ตื่น” ไปใช้ในสถานศึกษานอกจากจะมีส่วนช่วยลดพฤติกรรมเนือยนิ่งของนักเรียนได้แล้ว ยัง
สามารถลดข้อจ ากัดของสภาพแวดแวดล้อมอันมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเนือยนิ่งของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็น
ข้อจ ากัดที่เกิดจากจากความหนาแน่นของนักเรียนที่ค่อนข้างมากรวมไปถึงบริบทความเป็นเมืองอันเป็นที่ตั้ง
ของโรงเรียน ความคับแคบด้านพ้ืนที่ รวมถึงการขาดอุปกรณ์ส าหรับการออกก าลังกายและ เล่นกีฬาอัน
เนื่องมาจากความพร้อมด้านงบประมาณและการสนับสนุน 

ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกิจกรรมทางกาย  เมื่อพิจารณาปัจจัย 
ทางประชากรพบว่า เพศและระดับชั้นมีอิทธิพลต่อการมีกิจกรรมทางกายของนักเรียนโดยเพศ ชายจะมี
กิจกรรมทางกายมากกว่าเพศหญิงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ระดับชั้นม.ปลาย จะมีกิจกรรมทาง
กายน้อยกว่าระดับชั้นม.ต้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 สะท้อนให้เห็นว่าช่วงวัยที่สูงขึ้นจะส่งผลให้
นักเรียนมีกิจกรรมทางกายที่น้อยลง  
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ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีอิทธิพลต่อการมีกิจกรรมทางกายของนักเรียน โดยพบว่า 
โรงเรียนที่มีพ้ืนที่เอ้ือต่อการมีต่อกิจกรรมทางกายจะส่งผลให้นักเรียนมีกิจกรรมทางกายมากกว่าเมื่อเทียบกับ
ในโรงเรียนที่ไม่มีพ้ืนที่เอ้ือดังกล่าวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 เช่นเดียวกับในโรงเรียนที่มีความ
พร้อมด้านอุปกรณ์ออกก าลังกายและเล่นกีฬาจะส่งผลให้นักเรียนมีกิจกรรมทางกายมากกว่าเมื่อเทียบกับโรง
รียนที่ไม่มีความพร้อมดังกล่าวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 สะท้อนให้เห็นว่าการสนับสนุนด้าน
พ้ืนที่และอุปกรณ์การออกก าลังกายและเล่นกีฬาสามารถเพ่ิมการมีกิจกรรมทางกายของนักเรียนอย่างมี
นัยส าคัญ 

ผลการวิเคราะห์อิทธิพลร่วมของปัจจัยระดับบุคคล ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรียน และ
นวัตกรรม “ทีนรู้...อยู่ตื่น” พบว่าการมีพ้ืนที่เอ้ือต่อการมีกิจกรรมทางกายเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดในการ
เพ่ิมการมีกิจกรรมทางกายของนักเรียนมัธยมศึกษา รองลงมาคือ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ออกก าลังกายและ
เล่นกีฬา และการมีนวัตกรรม “ทีนรู้...อยู่ตื่น” ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่านวัตกรรม “ทีนรู้...อยู่ตื่น” 
สามารถลดอิทธิพลของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่มีต่อการมีกิจกรรมทางกายของนักเรียนลง
อย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งสามารถช่วยยืนยันได้ว่าการน านวัตกรรม “ทีนรู้...อยู่ตื่น” ไปใช้ในสถานศึกษานอกจากจะ
ช่วยเพ่ิมการมีกิจกรรมทางกายของนักเรียนได้แล้ว ยังสามารถลดข้อจ ากัดของสภาพแวดแวดล้อมอันมีอิทธิพล
ต่อการมีกิจกรรมทางกายของนักเรียน ทั้งในด้านการขาดพ้ืนที่ที่เอ้ือต่อการมีกิจกรรมทางกายเคลื่อนไหวออก
แรง รวมถึงการขาดอุปกรณ์ส าหรับการออกก าลังกายและเล่นกีฬาอันเนื่องมาจากความพร้อมด้านงบประมาณ
สนับสนุนได้อีกด้วย 

 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเนือยนิ่งและกิจกรรมทางกาย 
ของกลุ่มตัวอย่าง 

ตัวแปร พฤติกรรมเนือยนิ่ง  กิจกรรมทางกาย 
 B Std. Error  B Std. Error 

ค่าคงที่ 367.703*** 7.467  55.470*** 4.879 
เพศชาย -18.365*** 2.945  13.563*** 1.913 

ระดับชั้นม.ปลาย 16.079*** 2.926  -17.984*** 1.895 
ทัศนคติเชิงบวกต่อกิจกรรมทางกายระดับมาก 5.719 3.026  .225 1.972 

ได้รับการชวนจากเพ่ือน -5.634 4.951  .039 3.270 
โรงเรียนขนาดใหญ่ 11.181* 4.798  -1.553 3.106 

พ้ืนที่เอ้ือต่อการมีกิจกรรมทางกาย -30.930*** 4.773  17.401*** 3.092 
ความพร้อมของอุปกรณ์กีฬา -3.659 6.310  10.042* 4.080 
นวัตกรรม “ทีนรู้...อยู่ตื่น” -10.622** 3.590  6.591** 2.343 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเนือยนิ่งและกิจกรรมทางกาย 

ของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 

ตัวแปร พฤติกรรมเนือยนิ่ง  กิจกรรมทางกาย 
 B Std. Error  B Std. Error 
n 387 387  387 387 
F 20.417***  28.389*** 
df 8  8 

Adjusted  R2 .289  .373 
*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 **นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ***นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้พบว่า การน านวัตกรรมต้นแบบ “ทีนรู้...อยู่ตื่น” ไปใช้เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นักเรียนใน 1 ภาคเรียนสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิผล โดย
สร้างความแตกต่างด้านพฤติกรรมระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้นวัตกรรม และกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ใช้
นวัตกรรมอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งก่อนเข้าร่วมโครงการกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง และกิจกรรม
ทางกายไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อน านวัตกรรมต้นแบบ “ทีนรู้...อยู่ตื่น” มาประยุกต์ใช้ในกลุ่มทดลองเป็น
ระยะเวลา 1 ภาคเรียนส่งผลให้นักเรียนกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมเนือยนิ่งลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุม และมี
กิจกรรมทางกายเพ่ิมมากขึ้นซึ่งต่างกับกลุ่มควบคุมที่เป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม อีกทั้งยังพบว่านวัตกรรม 
“ทีนรู้...อยู่ตื่น” สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมในเชิงบวก ทั้งในการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง 
และเพ่ิมกิจกรรมทางกายแก่กลุ่มทดลองหลังเข้าร่วมโครงการอย่างมีนัยส าคัญ  

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเนือยนิ่ง และการมีกิจกรรมทางกายของกลุ่ม
ตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยทางประชากรได้แก่ เพศ และช่วงวัย มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักเรียน โดย
เพศชายจะมีพฤติกรรมเนือยนิ่งน้อยกว่า และมีกิจกรรมทางกายมากกว่าเพศหญิง ซึ่งเป็นไปตามลักษณะ
พัฒนาการของวัยรุ่น ของส านักนันทนาการ กรมพลศึกษา (2557) ที่ชี้ให้เห็นว่า ในช่วงวัยรุ่น เพศชายจะมี
พัฒนาการด้านร่างกายโดยมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง มีความคล่องแคล่วว่องไว ชื่นชอบกิจกรรมที่โลดโผนมากกว่า ท า
ให้มีความสามารถและความชื่นชอบในการออกก าลังกายและเล่นกีฬามากกว่าเพศหญิง ในขณะที่ช่วงวัยที่
เพ่ิมขึ้นส่งผลให้นักเรียนมีกิจกรรมทางกายที่ลดลง และพฤติกรรมเนือยนิ่งเพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับพัฒนาการด้าน
สังคมของวัยรุ่นที่เริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวจะให้ความส าคัญกับภาพลักษณ์ของตนเอง การมีกิจกรรมทางกายใน
ระหว่างวันอาจท าให้เหงื่อออก มีกลิ่นตัว เสื้อผ้าสกปรก และท าให้ขาดความม่ันใจเมื่ออยู่กับกลุ่มเพ่ือน 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรียน มีอิทธิพลต่อการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งและเพ่ิมกิจกรรมทาง
กายแก่นักเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย การมีพ้ืนที่ที่เอ้ือต่อการมีกิจกรรมทางกาย เช่น ลานโล่ งไร้สิ่งกีด
ขวาง ถนนและทางเดินที่มีร่มเงาเพียงพอ และความพร้อมด้านอุปกรณ์ออกก าลังกายและเล่นกีฬา ซึ่ง
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สอดคล้องกับข้อเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ิมการออกก าลังกายในสถานศึกษาของสมชาย ลี่ทองอินและ
คณะ (2550) ที่สรุปว่าสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการออกก าลังกายประกอบด้วยการจัด
พ้ืนที่ส าหรับการมีกิจกรรมทางกายหรือออกก าลังกาย สนาม/ ลานกีฬา/ พ้ืนที่โล่งแจ้งให้นักเรียนสามารถ
เข้าถึงได้ง่ายและมีความปลอดภัย รวมทั้งการจัดสรรอุปกรณ์ออกก าลังกายและเล่นกีฬาให้นักเรียนสามารถหยิบ
ยืมไปใช้ได้ง่าย ท าให้นักเรียนได้มีโอกาสในการใช้พ้ืนที่เพ่ือท ากิจกรรมอย่างเต็มที่ในระหว่างวัน อย่างไรก็ตาม 
ความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ดังกล่าวอาจแตกต่างออกไปตามบริบทแวดล้อมของโรงเรียนรวมถึงการได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณต่างๆ โดยโรงเรียนขนาดใหญ่หรือพ้ืนที่โรงเรียนในเขตเมืองจะมีความพร้อมและการ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณมากกว่าเมื่อเทียบกับโรงเรียนขนาดเล็กหรือในเขตชนบท  

ในขณะเดียวกันการมีนวัตกรรมต้นแบบ “ทีนรู้...อยู่ตื่น” ที่เน้นการสร้างและปลูกฝังจิตส านึกทาง
สุขภาพ (Healthy conscious) เปิดโอกาสให้นักเรียนระดมสมองร่วมคิด ออกแบบกิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจ
โดยอาศัยกระบวนการกลุ่มสร้างทีมงานเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมท า
กิจกรรม อย่างสมัครใจโดยไม่รู้สึกย้อนแย้งในตนเอง สามารถช่วยลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และเพ่ิมกิจกรรมทางกาย
ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งกระบวนการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ “ทีนรู้...อยู่ตื่น” นี้ถือเป็นการใช้
ประสบการณ์ความส าเร็จ (Mastery Experiences) ตามทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเองของแบนดูร่า 
(Bandura, 1982, 1993; Bandura & Cervone, 1983) ที่เชื่อว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดในการพัฒนาการ
รับรู้ความสามารถของตนเอง ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถและความมั่นใจที่มีต่อตนเอง ในการพยายาม
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวทางในการปรับพฤติกรรม
วัยรุ่นของ ศิริไชย หงส์สงวนศรี และพนม เกตุมาน (2552) ที่สรุปว่า แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวัยรุ่น
ต้องอาศัยการท าความเข้าใจธรรมชาติและความต้องการของวัยรุ่น ให้ความรู้ในเรื่องที่ยังไม่เคยทราบมาก่อน 
พร้อมทั้งเพ่ิมแรงจูงใจให้มองเห็นข้อดีในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง มองเห็นศักยภาพ
ของตนเองในการท ากิจกรรมที่สร้างสรรค์จูงใจเขา เปิดโอกาสเข้าพวกเขาได้ตั้งเป้าหมายและก าหนดกิจกรรม
ด้วยตนเองโดยไม่ใช้การบังคับ  การจัดสรรเวลามาท ากิจกรรมที่สร้างสรรค์ เช่น การเล่นกีฬา การออกก าลัง
กายเพ่ือสุขภาพ การท ากิจกรรมจิตอาสา รวมถึงการท ากิจกรรมอ่ืนๆ ตามความถนัดและความสนใจ  

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเชิงลึกจากการถอดบทเรียนร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา และคุณครู 
ได้สะท้อนให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมของโรงเรียนกลุ่มทดลองทั้ง 3 โรงเรียนมีความเข้มข้นของกิจกรรมที่ไม่เท่า
เทียมกันจึงส่งผลให้ความเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของนักเรียนมีความแตกต่างกันออกไป เมื่อน าค่าเฉลี่ย
ของทั้ง 3 โรงเรียนมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมจึงท าให้ภาพรวมระหว่างพฤติกรรมของนักเรียนทั้ง 
2 กลุ่มไม่ค่อยแตกต่างกันมากนัก ขณะเดียวกันพบว่า การใช้เครื่อง Activity Tracker ในการเก็บข้อมูล
กิจกรรมทางกายนักเรียนมีส่วนกระตุ้นให้นักเรียนในกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ใช้นวัตกรรม “ทีนรู้ ...อยู่ตื่น”  
ใช้เครื่องมือเพ่ือเป็นการแข่งขันท้าทายระหว่างกลุ่มเพ่ือน ท าให้หันมามีกิจกรรมทางกายเพ่ิมขึ้นและมี
พฤติกรรมเนือยนิ่งลดลง จึงเป็นอีกสาเหตุที่ท าให้สถานการณ์ด้านพฤติกรรมระหว่างทั้ง 2 กลุ่มเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  
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ทั้งนี้ยังพบว่า มีสถานการณ์ในการเรียนที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน โดย
พบว่า สถานการณ์ในช่วงใกล้สอบปลายภาคเรียนมีผลท าให้นักเรียนเกิดภาวะเครียดจากการทบทวนบทเรียน
มากกว่าปกติ จึงท าให้นักเรียนมีพฤติกรรมเนือยนิ่งมากกว่า และมีกิจกรรมทางกายน้อยกว่าในช่วงเวลาปกติ 
ซึ่งนักเรียนมีลักษณะของพฤติกรรมดังกล่าวสืบเนื่องต่อจนถึงช่วงปิดเทอม รวมถึงเมื่อเปิดภาคเรียนใหม่ แต่เมื่อ
ทางโรงเรียนได้น านวัตกรรม “ทีนรู้...อยู่ตื่น” กลับมาใช้ในภาคเรียนที่ 2 อีกครั้งก็พบว่านักเรียนกลับมามี
พฤติกรรมเนือยนิ่งลดลงและมีกิจกรรมทางกายเพ่ิมขึ้นได้อีกครั้ง อันเป็นไปตามธรรมชาติ ของวัยรุ่นมักจะ
ตอบสนองอย่างรวดเร็วกับสิ่งเร้าต่างๆ ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและความสนใจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเกิดความตระหนักรู้ทางสุขภาวะให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามแนวคิด 
“ทีนรู้...อยู่ตื่น” แต่ในขณะเดียวกันทางโรงเรียนเองจ าเป็นที่จะต้องให้การสนับสนุน และเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้ใช้เวลาว่างในการท ากิจกรรมที่ตนเองมีความถนัดและสนใจได้อย่างอิสระ ซึ่งจะน ามาสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาวะของนักเรียนได้อย่างยั่งยืน  

ความเปลี่ยนแปลงอีกประการหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นความส าเร็จของการน านวัตกรรมเชิงกระบวนการ
“ทีนรู้...อยู่ตื่น” มาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนครั้งนี้ ได้แก่ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคุณครู ซึ่งพบว่าคุณครูมี
การเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ยังไม่รับรู้ถึงสถานการณ์ปัญหาในด้านสุขภาวะแต่อย่างใด เปลี่ยนแปลงไปสู่การ
ตระหนักรู้ในทางสุขภาวะ เห็นความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน เกิดการอุทิศตนในการจัดกิจกรรม
และประพฤติตนเป็นแบบอย่างในทางสุขภาวะเพ่ือสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแก่นักเรียน น ามาซึ่ง
ความรู้สึกภาคภูมิใจในการปฏิบัติของตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นความส าเร็จตามล าดับขั้นของการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมได้อย่างแท้จริง 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. การศึกษาครั้งนี้พบว่า นวัตกรรมต้นแบบ “ทีนรู้...อยู่ตื่น” สามารถปรับลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง

และเพ่ิมกิจกรรมทางกายในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล อีกทั้งยังช่วยขจัดอิทธิพลของ
ความเหลื่อมล้ าด้านอุปกรณ์และงบประมาณสนับสนุนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักเรียนได้อีกด้วย ส านักงาน
คณะ กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงควรน านวัตกรรมต้นแบบ “ทีนรู้...อยู่ตื่น” ไปใช้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งใน
ทางเลือกท่ีสามารถน าไปใช้ขยายผลให้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ัวประเทศต่อไป 

2. การศึกษาครั้งนี้พบว่ากระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาวะของนักเรียน จะต้อง
บูรณาการควบคู่กันไปทั้งการสร้างความตระหนักรู้ทางสุขภาวะภายในตนเอง และการสนับสนุนด้านปัจจัย
ภายนอก ได้แก่การจัดท านโยบายสุขภาวะที่มีความชัดเจน การสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือสุขภาวะ ซึ่ง
กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาวะที่เหมาะสมกับวัยรุ่นไม่สามารถที่จะใช้วิธีการให้ค าแนะน าหรือ
บังคับให้ปฏิบัติตาม หากแต่จ าเป็นต้องให้วัยรุ่นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจออกแบบและคิดกิจกรรมอันเกิด
จากความตระหนักรู้ภายในของวัยรุ่นเอง 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
การศึกษาครั้งนี้พบว่าช่วงเวลาปิดเทอมมีผลสร้างความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของวัยรุ่น จึงควร

มีการศึกษารูปแบบการใช้เวลาช่วงปิดเทอมเพ่ือท าความเข้าใจและสร้างกระบวนการในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของนักเรียนได้อย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน 
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รหัสภูมิปัญญาการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็ง กลุม่ชาติพันธุ์ไทลาว 
Wisdom Code Regarding Cancer PatientsSelf-Care of Tai-Lao Ethnic Group. 

 
อนงค์ลักษณ์ ฤทธิวุฒิ1 สิงหา จันทริย์วงษ์2  

อัจฉรา ภาณุรัตน์3 อุษา กลมพันธ์4 วาสนา แก้วหล้า5 
 

บทคัดย่อ 

บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารหัสภูมิปัญญาการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็ง กลุ่มชาติพันธุ์ไท
ลาวในประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด าเนินการวิจัย โดยการผสานระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพแนวชาติพันธุ์วรรณนาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม 
และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติ Exploratory Factor Analysis วิเคราะห์องค์ประกอบข้อห้ามเชิง
พฤติกรรมของการแพทย์พ้ืนบ้าน จากนั้นตรวจสอบเนื้อหาโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพ่ือพิจารณาและตีความ ค า/วลี
ส าคัญ และคัดสรรรหัสภูมิปัญญาการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็ง ผลการศึกษา พบว่า มี 9 รหัสภูมิปัญญา 
ได้แก่ 1) ข้อห้ามเชิงพฤติกรรม (ขะล า) 2) โพชฌงค์ 7 3) 7 พุทธวิธี 4) ศีลสิกขา (ศีล 5 บริสุทธิ์) 5) อาหาร 4 
ประเภท ตามหลักพุทธศาสนา 6) อาหารข้อห้าม 7) ฮีตคองเพ่ือฟ้ืนฟูจิตใจ 8) วัฒนธรรมพืชเภสัชผักสวนครัว
9. แบบแผนวิถีชีวิตประจ าวันของสงฆ์ผู้ป่วยมะเร็งและประชาชนทั่วไปสามารถใช้รหัสภูมิปัญญานี้เป็นแนวทาง
ในการดูแลสุขภาพตนเองทั้งเพ่ือการรักษา การฟ้ืนฟูสุขภาพ และการป้องกันโรคมะเร็ง 
 
ค าส าคัญ: รหัสภูมิปัญญา การดูแลตนเองผู้ป่วยมะเร็ง กลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว 

 
Abstract 

 This research article aims to study the Tai-Lao Ethnic Groups Wisdom Code for 
Cancer Patients Self-Care in Thailand and Laos People’s Democratic Republic. The research 
was implemented as a combination between ethnographic qualitative methodology via in-
depth interviews, participant and non-participant observation, and quantitative methodology 
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through Exploratory Factor Analysis, including content assessments by experts. The study 
found that there are nine Wisdom Code.1) Adhering the behavior Taboo according to folk 
medicine2) Using the seven factors of enlightenment: Mindfulness, Investigation, Diligence, 
Joy, Tranquility, Concentration, Equanimity3) Following the seven elements of Buddhist’s 
life4) Four types of food in Buddhism 5) Observing the five precepts of Buddhism6) Avoiding 
Taboo Food 7) Respecting the social code of Heet 12 Kong 14 8) Cultivating the culture of 
growing native vegetables (herbal medicine gardening), and simple life far away from 
toxins.9) Following the daily routine of a monk The Wisdom Code are useful to serve as a 
guide for Cancer Patients Self-Care and Cancer Prevention for Healthy People.  
 
Keywords:  Wisdom Code, Self-Care, Cancer Patients, TAI-LAO Ethnic Groups  
 
 
บทน า 

ในปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆของประชากรโลก จากข้อมูลขององค์การอนามัย
โลก ที่พบว่าในปี ค.ศ. 2007 มีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ จ านวน 12.7 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 7.6 
ล้านคน คิดเป็น ร้อยละ 13ของสาเหตุการเสียชีวิตของคนทั่วโลก องค์การอนามัยโลกได้คาดการณ์ไว้ว่า ในปี 
ค.ศ. 2030จะมีผู้ป่วยมะเร็งเพ่ิมขึ้นเป็น 21.4 ล้านคน และจะมีผู้เสียชีวิตประมาณ 13 ล้านคน ส าหรับใน
ประเทศไทย ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข รายงานว่า ในปี พ.ศ. 2554  มีผู้เสียชีวิต
จากโรคมะเร็ง ประมาณ 61,082 คน โรคมะเร็งเป็นปัญหาความเจ็บป่วยการเสียชีวิตรวมทั้งปัญหาภาวะโรค 
(Burden of Disease) ที่ท าให้ประชากรไทยสูญเสียการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตั้งแต่ปีพ.ศ.2541 เป็นต้นมา 
โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของคนไทยและนับวันจะมีทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ (สถาบันมะเร็ง
แห่งชาติ. 2556:11) แสดงให้เห็นว่าการแก้ปัญหาโรคมะเร็งยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควรถือเป็นภัยด้าน
สุขภาพที่ต้องด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

 ประเทศไทย ได้ เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาโรคมะเร็ง โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้ ง
คณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติขึ้นเป็นครั้ งแรก ในปี พ.ศ. 2540 การด าเนินงานส่วน
ใหญ่มุ่งเน้นการใช้แนวทางศาสตร์การแพทย์ตามภูมิปัญญาของตะวันตก ซึ่งได้ผลดีในบางส่วนแต่เป็น
กระบวนการรักษาที่ค่อนข้างซับซ้อน ค่าใช้จ่ายสูง ผู้ป่วยบางรายมีภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาอย่างรุนแรง
ท าให้ไม่สามารถรับการรักษาด้วยวิธีดังกล่าวได้ จึงหันไปรักษากับการแพทย์แผนอ่ืนๆ เช่น การแพทย์
ทางเลือกที่รักษาโดยใช้วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การใช้อาหารเป็นยา และการรักษากับหมอ
พ้ืนบ้านรักษาโดยที่ใช้สมุนไพรเป็นหลัก ในปัจจุบันหลายประเทศโดยเฉพาะแถบยุโรปใช้วิธีผสมผสานในการ



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 908 

รักษามะเร็ง ซึ่งมีทั้งการบ าบัดด้วยธรรมชาติดูแลอาหาร สิ่งแวดล้อม และการดูแลด้านจิตใจควบคู่กันไป 
(เฉลียว ปิยะชน. 2552: 219-222) 

 จากการศึกษาของ ใจเพชร  กล้าจน (2553 : 125) พบว่าร้อยละ 85 ของผู้ป่วยมะเร็งทุกชนิด มี
อาการดีขึ้นสามารถยืดอายุขัยได้ยาวนานกว่าที่แพทย์แผนปัจจุบันก าหนดหลังจากที่ใช้เทคนิคยา 9 เม็ด ในการ
ดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ซึ่งเป็นการแพทย์ทางเลือกที่บูรณาการข้อดีจุดเด่นขององค์ความรู้
การแพทย์แผนต่างๆ และใช้หลักพุทธศาสนาเพ่ือการเยียวยาผู้ป่วยที่เป็นองค์รวมทั้งด้านกาย จิต สังคม และ
จิตวิญญาณ รวมทั้งน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพเพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถ
พ่ึงตนเองได้ โดยใช้วิธีการที่ประหยัด เรียบง่าย ปลอดภัย ได้ผลเร็ว พ่ึงตนเองได้ ตามหลักคิดส าคัญที่ว่า“หมอ
ที่ดีที่สุดในโลกคือตัวเราเอง ” ดังนั้นการดูแลตนเองที่ถูกต้องเหมาะสมจึงเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในการ
ดูแลรักษาและป้องกันโรคมะเร็ง 
 การดูแลตนเอง(Self-Care) เป็นสิ่งที่บุคคลตัดสินใจประพฤติ ปฏิบัติ เพื่อให้คงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพที่
ดีทั้งในกรณีที่ยังไม่เจ็บป่วยและการปฏิบัติในขณะที่มีภาวะเจ็บป่วย ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถกลับมีภาวะสมดุลย์
และมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจด้วยตนเองแนวคิดการดูแลสุขภาพตนเองเป็นประเด็นที่นักสังคมวิทยา
และนักมนุษยวิทยาพยายามผลักดันให้เกิดการยอมรับ โดยมีแนวคิดพ้ืนฐานที่กล่าวไว้ว่า สุขภาพและความ
เจ็บป่วยเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับสังคม ฉะนั้นการดูแลจัดการด้านสุขภาพและความเจ็บป่วย จึง
เป็นสิทธิและหน้าที่ของประชาชน ครอบครัว และชุมชนสุขภาพและความเจ็บป่วยจัดอยู่ในขอบข่ายทาง
วัฒนธรรม บุคคลแต่ละคนย่อมมีวิธีแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันออกไปแม้ว่าปัญหานั้นจะเป็นปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ
โรคเดียวกัน ทั้งนี้เพราะแต่ละบุคคลมีประสบการณ์ ค่านิยม และแนวความคิด ความเชื่อเรื่องสุขภาพและความ
เจ็บป่วยที่แตกต่างกันไปในชุมชนทุกชุมชนการแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพและความเจ็บป่วย ถูกก าหนดไว้แล้วด้วย
กฎเกณฑ์ทางสังคม สังคมจะเป็นผู้ระบุและตัดสินว่าใครป่วยเป็นอะไรและควรรักษาอย่างไร ดังนั้นการเยียวยา
จึงเป็นเรื่องของชุมชนและบุคคลนอกจากนี้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็นบริการที่มีราคาแพงและ
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมในทุกๆด้าน จึงมีความจ าเป็นที่สังคม
จะต้องมีการดูแลสุขภาพตนเองเพ่ือตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของตนเองการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ
ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพของบุคคลเพ่ือการพ่ึงตนเอง ควบคุมตนเอง และรับผิดชอบตัวเอง 
ตลอดจนการอยู่ในอาณัติของแพทย์ให้น้อยลง (ทฤษฎีทางการพยาบาลของโอเร็ม. 2558 มกราคม 19) 
 จากกระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในปี พ.ศ. 2549  ที่ทรงให้
มีการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์แผนไทยให้คงอยู่เพ่ือก่อประโยชน์กับ
ประชาชน เป็นผลให้มีการก าหนดนโยบายเร่งรัดการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
พ้ืนบ้าน จากการศึกษาของ รุจินาถ อรรสิษฐ (2551 : 9) พบว่า ปัจจัยที่ท าให้หมอพ้ืนบ้านยังคงอยู่นั้น
เนื่องจากความสอดคล้องกันในด้านความเชื่อและประสบการณ์ระหว่างหมอพ้ืนบ้านกับผู้ป่วย รวมทั้งความ
ผิดหวังหรือความไม่พึงพอใจต่อการแพทย์แผนปัจจุบัน ตลอดจนปัจจัยด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ส านักการแพทย์พ้ืนบ้านไทย ได้ศึกษาเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งของหมอพ้ืนบ้านพบว่า มีหมอพ้ืนบ้านที่
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ครอบครองต ารับยารักษาโรคมะเร็ง 228 คน มีหมอพ้ืนบ้านที่ยังรักษาโรคมะเร็ง 108 คน การรักษาได้ผล
น่าเชื่อถือ 30 คน และสามารถเปิดเผยต ารับยาได้ 13 ต ารับ (ส านักการแพทย์พ้ืนบ้านไทย. 2554:7)นอกจากนี้
ข้อมูลจากการศึกษาสถานการณ์การใช้ภูมิปัญญาหมอพ้ืนบ้านในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ของส านักการแพทย์
พ้ืนบ้านไทย (2556 : 53) พบว่า สิ่งที่หมอพ้ืนบ้านให้ความส าคัญควบคู่กับการรักษาโรคมะเร็งโดยการใช้ยา
สมุนไพร คือ ข้อห้าม หรือข้อขะล า ซึ่งหมอพ้ืนบ้าน แนะน าให้ผู้ป่วยต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในขณะรับ
การรักษา ทั้งนี้เนื่องจากหมอพ้ืนบ้านมีความเชื่อว่า ขะล าจะช่วยให้การรักษาได้ผลดี เช่น การก าหนดให้งด
รับประทานอาหารบางชนิดซึ่งเรียกว่าของแสลง เป็นต้น หมอพ้ืนบ้านบางคนจะไม่รับรักษาถ้าผู้ป่วยไม่ยอมรับ
ที่จะปฏิบัติตามข้อห้ามหรือข้อขะล าที่หมอพ้ืนบ้านก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด จากการทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับข้อ
ห้ามของหมอพ้ืนบ้าน ส าหรับผู้ป่วยมะเร็ง พบว่า ยังไม่มีการศึกษาวิจัยหรือการรวบรวมข้อมูลข้อห้ามของ
การแพทย์พ้ืนบ้าน เพ่ือการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน 
 ข้อห้าม ตรงกับภาษาอีสานว่า คะล า หรือ ขะล า ตรงกับภาษาอังกฤษว่าTabooซึ่งได้แก่ ไม่ดี ไม่งาม 
ไม่เหมาะ ไม่ควร เป็นบาป เป็นกรรม ถ้าท าอะไรลงไปแล้วผู้เฒ่าผู้แก่มีการทักท้วงว่าขะล า ขะล าเป็นค า
ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ท าจะไม่กล้าท าต่อไป ขะล าเป็นลักษณะความผิด บาป ผิดจารีต ไม่เหมาะ ไม่ควร อาจมีโทษมาก
หรือน้อย ในสมัยโบราณถ้าใครไม่ปฏิบัติตาม อาจมีโทษหรือไม่ก็ตามแต่จะไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม (คะ
ล า. 2557) ภาคเหนือ เรียกสิ่งที่เป็นข้อห้ามว่า “มูลขืด” หากกระท าลงไปแล้วจะท าให้เดือดร้อนในภายหลัง 
เช่น ผิดกฎ ผิดจารีต ภาคใต้ เรียกสิ่งที่ไม่ควรกระท าว่า “ต้องห้าม” หากกระท าลงไปจะเป็นเสนียดจัญไร ไม่ดี 
และ ภาคอีสาน เรียกสิ่งที่ไม่ควรกระท า ว่า “คะล า” หรือ “ขะล า” หากท าลงไปจะถูกขวางหรือเกิดสิ่งชั่วร้าย 
ขะล า เป็นมรดกทางปัญญาของคนอีสานและคนลาว ซึ่งได้รับอิทธิพลจากความเชื่อ ค่านิยม รวมทั้ง
ประสบการณ์จากการลองปฏิบัติจริงทั้งในส่วนบุคคล และการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในสังคม และเห็นว่าไม่
ควรปฏิบัติ (อรทัย สุทธิ. 2556 :166-168) นอกจากนี้ ขะล า คะล า หรือ กะล า มาจากรากศัพท์ของค าว่า 
“กรรม” ซึ่งหมายถึง การกระท าอันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวในชีวิตประจ าวันของคนอีสาน และคนลาว  เนื่องจาก ขะ
ล า เป็นข้อห้ามในการกระท าคล้ายกับ Taboo ของชาวเมลานีเซียกล่าวโดยสรุป คะล า หรือ ขะล า เป็นทั้งช้อ
ห้าม และข้อพึงปฏิบัติส าหรับบุคคลทั่วไป โดย คะล า เน้นส าหรับผู้อยู่ในภาวะเสี่ยงหรือผู้ที่มีภาวะที่ร่างกาย
อ่อนแอ เช่น ผู้ป่วย เด็ก หญิงมีครรภ์ และหญิงหลังคลอด ดังนั้น ขะล า จึงมีความหมายที่ใกล้เคียงกับศีล ซึ่ง
เป็นทั้งข้อห้ามและข้อปฏิบัติของทุกคน ซึ่งมีผลทั้งต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต  และความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต 
ตามความเชื่อของหมอพื้นบ้าน ผู้ป่วยมะเร็งที่ปฏิบัติตามข้อขะล าได้อย่างเคร่งครัด จะลดการแพร่กระจายของ
มะเร็งและท าให้การรักษามะเร็งด้วยยาสมุนไพรได้ผลดียิ่งขึ้น นอกจากนี้การรักษาศีลจะท าให้มีความขลังใน
การรักษา และขณะรับการรักษาผู้ป่วยที่มะเร็งที่รักษาศีล ถือว่าเป็นการลดหรือแก้กรรมที่ท าให้เจ็บป่วย จะ
เป็นผลให้หายจากอาการเจ็บป่วยได้เร็วขึ้น 
 จากความส าคัญของข้อห้าม หรือ ข้อขะล า ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษารหัสภูมิ
ปัญญาการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็ง ซึ่งแฝงอยู่ในองค์ประกอบข้อห้ามเชิงพฤติกรรมของการแพทย์พ้ืนบ้าน 
กลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว  ในประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีหมอพ้ืนบ้าน
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ซ่ึงมีภูมิปัญญาการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง และมีผู้มารับบริการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน การวิจัย ครั้งนี้จะ
เป็นแรงเสริมให้เกิดการตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน และความตื่นตัวในการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาด้านการแพทย์ของแต่ละชาติพันธุ์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานและสามารถน า
ข้อมูลจากการศึกษามาบูรณาการในการจัดบริการสาธารณสุขส าหรับชุมชนได้อย่างเหมาะสมเป็นการสะท้อน
ถึงการเคารพในศักดิ์ศรีและภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพตนเองของชุมชนซึ่งจะช่วยลดช่องว่างความเชื่อด้านการ
ดูแลสุขภาพระหว่างบุคลากรสาธารณสุขกับผู้รับบริการรวมทั้งสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดระบบบริการสาธารณสุขส าหรับประชาชนที่สอดคล้องกับภูมิปัญญา
ดั้งเดิมและบริบทของชุมชน เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายการจัดบริการสาธารณสุขท่ีเป็นองค์รวมบนพ้ืนฐาน
ศาสตร์การแพทย์แผนต่างๆที่เอ้ือต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการพ่ึงตนเองของชุมชนและลดการพ่ึงพิงและใช้
บริการทางการแพทย์ที่เกินความจ าเป็น ได้อย่างยั่งยืน  
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 ด าเนินการวิจัยโดยผสานวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแนวชาติพันธุ์วรรณนา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และการสังเกตทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม หมอพ้ืนบ้าน 
พระภิกษุผู้ป่วยมะเร็ง และผู้มีความรู้เกี่ยวกับข้อห้าม (ขะล า) ส าหรับผู้ป่วยมะเร็ง ในพ้ืนที่ภาคอีสานประเทศ
ไทย 40 คน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 20 คนตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วย
เทคนิคสามเส้า (Triangulation) วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) น าสู่การวิจัยเชิง
ปริมาณโดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพมาเป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถามมาตรวัดประมาณค่า 5 
ระดับ (ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.929) น าไปเก็บข้อมูล
ในกลุ่มตัวอย่างที่เลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) ในจังหวัดยโสธร จ านวน500 คน วิเคราะห์
องค์ประกอบข้อห้าม เชิงพฤติกรรมส าหรับผู้ป่วยมะเร็งด้วยสถิติExploratory Factor Analysis ตรวจสอบ
เนื้อหาโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพ่ือพิจารณาและตีความค า/วลีส าคัญ และคัดสรรรหัสภูมิปัญญาการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยมะเร็งกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว ตามแนวคิดทฤษฎีการตีความทางวัฒนธรรมของคลิฟฟอร์ด เกียรซ์ 
(1973) และแนวคิดนิเวศวิทยาวัฒนธรรมของจูเลี่ยน สจ๊วต (1986) 
 
ผลการศึกษา 
 พบว่า รหัสภูมิปัญญาการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็ง กลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว มี 9 รหัส ดังนี้ 
รหัสภูมิปัญญาที่ 1 ข้อห้ามเชิงพฤติกรรม (ขะล า) 

ข้อห้ามเชิงพฤติกรรม หรือ ขะล า ในภาษาอีสาน ตรงกับ ภาษาอังกฤษว่า ตาบู (Taboo) ขะล า เป็น
ทั้งข้อห้าม และข้อพึงปฏิบัติส าหรับบุคคลทั่วไป ขะล า เป็นค าศักดิ์สิทธิ์ซึ่งต้องปฏิบัติตามโดยไม่จ าเป็นต้องมี
ค าอธิบายเป็นภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาวข้อห้ามเชิงพฤติกรรม(ขะล า) ในการวิจัยครั้งนี้หมายถึง สิ่งที่
หมอพ้ืนบ้านก าหนดให้ผู้ป่วยมะเร็งปฏิบัติในระหว่างการรักษารวมทั้งการรักษาศีล ผู้ป่วยที่ปฏิบัติได้จะมโีอกาส



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 911 

รักษาหาย แต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะเป็นผลให้มีอาการไม่สุขสบาย เช่น มีอาการเจ็บปวด แสบร้อนบริเวณที่เป็น
มะเร็ง โรคก าเริบ(ลุกลาม) รักษาไม่หาย และอาจเสียชีวิตได้ ข้อห้ามส าหรับผู้ป่วยมะเร็งจะครอบคลุม
พฤติกรรมทั้งกาย วาจา ใจ โดยมีฐานความเชื่อตามหลักธรรมค าสอน  ในพุทธศาสนา คือให้เว้นขาดจากการท า
บาปทั้งปวง ให้ท าความดี และท าจิตใจให้ผ่องใส ส าหรับข้อห้ามเกี่ยวกับอาหารจะครอบคลุมอาหารทั้ง 4 
ประเภทตามหลักพุทธศาสนาการก าหนดข้อห้ามมีมูลเหตุมาจากสองประการคือ 1) การย่อหย่อนในการรักษา
ศีล และฮีตคองซึ่งเป็นครรลองเพ่ือสุขภาวะของชุมชน หมอพ้ืนบ้านจึงได้ก าหนดเป็นข้อห้ามเพ่ือให้ผู้ป่วยเกิด
ความศรัทธาตั้งมั่นในการปฏิบัติ เพ่ือให้ลด ละ กิเลส ลดการเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อ่ืน 2) ข้อห้ามเกี่ยวกับ
อาหารที่เป็นค าข้าวที่เราบริโภคเข้าไป (กวฬิงการาหาร) เช่น การก าหนดให้งดรับประทานพืชผักบางชนิด เช่น
หัวผักกาดขาวฟัก และผักปลัง ทั้งนี้เพราะจะท าให้เกิดปฏิกิริยากับสมุนไพรซึ่งเชื่อว่าท าให้ยาสมุนไพรเสื่อม
ฤทธิ์จึงรักษาไม่หาย (ข้อห้ามจะสัมพันธ์กับยาสมุนไพรแต่ละต ารับ) และข้อมูลจากการสังเกตอาการไม่สุขสบาย 
หรือการก าเริบของโรคจากการกินอาหารบางชนิด (เกิดอาการผิดส าแดง) หมอพ้ืนบ้านจึงได้ก าหนดเป็นข้อ
ห้ามหรือท่ีเรียกว่าของแสลงปรากฏในแบบสอบถาม ข้อที่  24 “เมื่อผู้ป่วยย่อหย่อนศีลและข้อห้ามตามพุทธวิธี 
หมอพ้ืนบ้านจึงเพ่ิมข้อห้าม (ขะล า) ในอาหาร ค าข้าว (กวฬิงการาหาร) เพ่ือรักษามะเร็ง” มีค่าน้ าหนัก 0.483 
รหัสภูมิปัญญาที2่ โพชฌงค์ 7 

โพชฌงค์ 7 เป็นบทธรรมชั้นสูง เพื่อการตรัสรู้ เป็นเครื่องมือส าหรับนักปฏิบัติเพ่ือช่วยควบคุมก าลังจิต
ให้มีขอบเขตเดินเข้าถึงความดี โพชฌงค์ 7 ประการ ได้แก่สติธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขา
ข้อมูลจากบทสัมภาษณ์พระอาจารย์ปพนพัชร์ จิรธัมโม เจ้าอาวาสวัดค าประมง  ได้กล่าวว่า “การสร้างศรัทธา
เป็นสิ่งส าคัญในเบื้องต้นของการรักษา ถ้ามีศรัทธาแล้ว ผู้ป่วยก็จะสามารถดูแลตนเองได้ จึงมีโอกาสรักษา
หาย”  ซึ่งหมอพ้ืนบ้านใช้โพชฌงค์ 7 เป็นองค์ธรรมสร้างศรัทธาในการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็ง ดังปรากฏ
ในแบบสอบถามข้อที่27“เมื่อเชื่อว่ามะเร็งเป็นโรคจากการท าเวรท ากรรมแล้วผู้ป่วยควรปฏิบัติตนตามโพชฌงค์
7และ 7 พุทธวิธีรักษาโรค”มีค่าน้ าหนัก 0.643  
รหัสภูมิปัญญาที3่  7 พุทธวิธี   
 7 พุทธวิธี เป็นวิธีการดูแลทั้งกาย และใจ ประกอบด้วย นั่งสมาธิ สวดมนต์ฟังธรรมเดินจงกรมท าสัจ
กิริยาน้ าพุทธมนต์ (รดและดื่มน้ ามนต์) ยาสมุนไพร(อาหารเป็นยา)การดูแลด้านจิตใจเป็นสิ่งส าคัญเบื้องต้นที่จะ
ส่งผลต่อสุขภาวะทางกาย การสวดมนต์ การรดน้ ามนต์ การเดินจงกรม การนั่งสมาธิ การบูชาอธิษฐาน และ
การฟังธรรม เป็นการเพ่ิมจิตให้มีความตั้งมั่นในการที่จะลด ละกิเลส โลภ โกรธ หลง ซึ่งเป็นสาเหตุแห่งทุกข์
และการเจ็บป่วย การกินอาหารสมุนไพร(อาหารเป็นยา) จะท าให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง เมื่อจิตมีพลังและมี
ความสุขก็จะส่งผลให้สามารถฟ้ืนฟูสุขภาพกลับสู่สภาวะที่สมบูรณ์แข็งแรง และด ารงอยู่ได้อย่างปกติสุข 7 พุทธ
วิธี จึงเป็นวิธีการสร้างเสริมสุขภาพ และรักษาเยียวยาทั้งกาย และใจ ให้ด ารงชีวิตและปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เมื่อไหว้พระสวดมนต์ด้วยจิตเป็นสมาธิถ้าน้อมข้อธรรมมาปฏิบัติก็จะบรรลุถึงความพ้นทุกข์ได้ 
การสวดมนต์จะศักดิ์สิทธิ์สัมฤทธิ์ผลได้นั้นต้องประกอบด้วยการมีศรัทธาอย่างสุดชีวิต การมีวิริ ยะหมั่นเพียร
สวดมนต์และปฏิบัติตามค าในบทสวดรวมทั้งมีปัญญาพิจารณาเนื้อหาบทสวดอย่างละเอียดจะช่วยสนับสนุนให้
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เกิดความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นเช่นการสวดบทโพชฌังคปริตรซึ่งเชื่อว่าเป็นพุทธฤทธิ์พิชิตโรคช่วยให้หายเจ็บป่วยได้ 
ดังนั้นการที่การแพทย์พ้ืนบ้านน า 7 พุทธวิธี มาใช้ในการรักษาจึงเกิดผลที่ดีส าหรับผู้ป่วยมะเร็ง ดังที่ปรากฏใน
แบบสอบถามข้อที่ 33 “การรด/ดื่มน้ ามนต์ และสวดมนต์เป็น 2 วิธีในมนต์พิธีของ 7 พุทธวิธีรักษาโรคสามารถ
เปลี่ยนสภาวะจิตใจผู้ป่วย และบั่นทอนการเจริญเติบโตของมะเร็งได้” มีค่าน้ าหนัก 0.660 
รหัสภูมิปัญญาที่ 4 ศีลสิกขา (หรือศีล 5 บริสุทธิ์) 

สิกขา หมายถึง ข้อส าหรับศึกษาฝึกฝนอบรมตนในเรื่องที่พึงศึกษา 3 ประการคือ อธิสีลสิกขา(สิกขา
คือศีล)อธิจิตตสิกขา(สิกขาคือจิตยิ่ง)และอธิปัญญาสิกขา(สิกขาคือปัญญายิ่ง)  ศีลสิกขาหมายถึงการศึกษาเรื่อง
ศีลฝึกฝนและปฏิบัติตนให้เรียบร้อยดีงามทางกาย วาจา ให้บริสุทธิ์ถูกต้องตามหลักของจุลศีล มัชฌิมศีล หรือ
มหาศีล การรักษาศีลให้บริบูรณ์ไม่ด่างพร้อย ย่อมสามารถก าจัดกิเลสอย่างหยาบได้ เป็นการบ าเพ็ญอริยมรรค 
3 ประการ คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ ศีลสิกขา มีสองระดับ คือระดับโลกิยธรรม กับ
ระดับโลกุตรธรรม ศีลสิกขาระดับโลกิยะ เป็นไปเพ่ือมีความสุขในการด ารงชีวิตเป็นอานิสงส์ และมีโภคทรัพย์
เป็นอานิสงส์ ศีลสิกขาโลกิยะ เป็นไปเพ่ือมีสามัญสติ คือมีสติธรรมดาเพ่ือป้องกันระมัดระวังไม่ให้ศีลด่างพร้อย 
เช่น ระวังการพูด ระวังการประกอบสัมมาอาชีพ ระวังการประกอบกิจกรรมการงาน ให้อยู่ในความไม่ประมาท 
ส่งผลให้มีความสุข มีโภคทรัพย์ ศีลไม่ท าให้โภคทรัพย์ไหลมาเทมา แต่ศีลไม่ท าให้โภคทรัพย์ไหลออกไป การ
รักษาศีลไม่ให้ด่างพร้อยเป็นการเว้นขาดจากการเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่น ท าให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
จึงเป็นการรักษาโภคทรัพย์ไม่ให้เสียหายส าหรับศีลระดับโลกุตรธรรมนี้มีนิพพานเป็นอานิสงส์ ต้องเริ่มต้นที่
สัมมาวายามะหรือความเพียรชอบในการมีสติชอบเป็นอันดับแรก เพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วว่า ต้องมีความ
เพียรชอบในการสร้างสติชอบจึงจะมีสมาธิชอบและปัญญาชอบ ดังนั้นผู้ที่ต้องการมรรคผลนิพพาน นอกจากจะ
ฝึกสมาธิแล้วต้องฝึกสติชอบด้วยจึงจะเป็นไปตามกฏธรรมชาติ ทั้งสัมมาสติและสัมมาสมาธิคือองค์ธรรมในโล
กุตตระมรรค และเป็นองค์ธรรมที่อยู่ในสมาธิสิกขาระดับโลกุตระศีลสิกขา(หรือศีล 5 บริสุทธิ์ ) ในการวิจัยนี้ 
หมายถึง การศึกษาเรื่องศีล 5 บริสุทธิ์ ซึ่งเป็นระดับโลกียธรรม เพ่ือการเว้นขาดจากการเบียดเบียนทั้งตนเอง
และผู้ อ่ืน จะเป็นผลให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีความสุขในการด ารงชีวิตมีโภคทรัพย์ ดังที่ ปรากฏใน
แบบสอบถามข้อที่  2 “การถือศีลเสมือนการประพฤติตามข้อห้ามอย่างเคร่งครัด ท าให้จิตใจสบายตลอดเวลา 
และไม่เจ็บป่วยรุนแรง” มีค่าน้ าหนัก 0.592 
รหัสภูมิปัญญาที่ 5 อาหาร 4 ประเภทตามหลักพุทธศาสนา   
อาหาร 4 ประเภท ตามหลักพุทธศาสนา  คือ สิ่งหล่อเลี้ยงขันธ์ทั้ง 5 ได้แก่ รูป และนาม ทั้งนี้เพราะรูป
(ร่างกายมนุษย์) ต้องการอาหารส าหรับหล่อเลี้ยงเพ่ือให้มีชีวิตต่อไปได้ ส่วนนามก็ต้องการอาหารหล่อเลี้ยง
เพ่ือให้ท างานได้อย่างต่อเนื่อง พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า อาหาร 4 ประเภท ย่อมเป็นไปเพ่ือความด ารงอยู่
ของภูติสัตว์ทั้งหลาย หรือว่า เพ่ืออนุเคราะห์แก่สัมภเวสีสัตว์ทั้งหลายอาหาร 4 ประเภท ได้แก่  1) กวฬิงการา
หารเป็นข้าวปลาอาหารที่เรากินทางปาก เพ่ือหล่อลี้ยงร่างกาย เมื่อก าหนดรู้กวฬิงการาหารได้ จะสามารถ
ก าหนดรู้ราคะที่เกิดจากกามคุณทั้ง 5 (รูป เสียง กลิ่น รส และ สัมผัส) ได้ด้วย2) ผัสสาหารเพ่ือความก่อให้เกิด
ผัสสะหรือการรับรู้โลกเป็นการบรรจบของอายตนะภายใน อายตนะภายนอก และวิญญาณ ซึ่งเป็นปัจจัยให้
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เกิดเวทนา และเจตสิกทั้งหลาย เมื่อก าหนดรู้ผัสสาหารได้แล้ว ก็จะสามารถะก าหนดรู้เวทนา 3 (สุข ทุกข์ ไม่
สุขไม่ทุกข์) ได้ด้วย3) มโนสัญญาเจตนาหาร เพ่ือความก่อเกิดการปรุงแต่งหรือสังขาร อาหารคือความจงใจ 
เป็นปัจจัยแห่งการท า พูด คิด ซึ่งเรียกว่า กรรม ซึ่งเป็นตัวชักน าการเกิดภพ คือให้ เกิดปฏิสนธิในภพ เมื่อ
ก าหนดรู้มโนสัญญาเจตนาหารได้แล้ว จะก าหนดรู้ตัณหา 3 (กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา) ได้ด้วย 4) 
วิญญาณหาร เพ่ือความก่อเกิดวิญญาณหรือการรู้อารมณ์ อาหารคือวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป เมื่อ
ก าหนดรู้วิญญาณหารได้แล้วก็จะสามารถก าหนดรู้นามรูปได้ด้วย 
 อาหารปฏิกูลสัญญา หมายถึง การพิจารณาอาหารที่จะรับประทานเข้าไปให้เป็นสิ่งน่ารังเกียจ เป็นสิ่ง
ปฏิกูล เมื่อเคี้ยวอาหารแล้วคายออกมาดูก็จะเห็นว่าน่ารังเกียจมาก และเมื่อบริโภคเข้าไปแล้วเวลาผ่านออกมา
จากร่างกายจะเป็นขี้ไคล ขี้หู ขี้ตา อุจจาระ ปัสสาวะ ซึ่งล้วนเป็นสิ่งปฏิกูล เมื่อพิจารณาได้ดังนี้จะช่วยให้ลด
ความติดยึดในรสชาติอาหาร และสามารถบรรลุเป้าหมายการบริโภคโดยไม่ให้ยึดติดในรสชาติอาหาร มุ่งเอา
ประโยชน์ต่อร่างกายเพื่อบ ารุงธาตุขันธ์เท่านั้น  

จากข้อความที่ว่า “อาหารเป็นหนึ่งในโลก“ ในพระไตรปิฎก หมายความว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลก 
อาหารมีความส าคัญที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง  เพราะว่าอาหารเป็นตัวปัจจัยการปรุงแต่ง อาหารปัจจัยเป็นเหตุให้มี
การเกิด เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นเหตุให้ตั้งอยู่ต่อไปได้ ถ้าขาดอาหารทุกสิ่งทุกอย่างในโลกก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้า
เกิดขึ้นมาแล้วขาดอาหารบ ารุงปรุงแต่ง ก็จะต้องดับไป หรือตายไป ” ในการรักษาโรคมะเร็งของการแพทย์
พ้ืนบ้านได้ให้ความส าคัญกับอาหารทั้ง 4 ประเภท โดยมีการก าหนดข้อห้ามเกี่ยวกับ กวฬิงการาหาร ไว้อย่าง
ชัดเจน เพ่ือผลคือการหายของโรคมะเร็ง รวมทั้งการก าหนดเรื่อง การรักษาศีล ท าบุญท าทาน สวดมนต์ ฟัง
ธรรม เดินจงกรม นั่งสมาธิ และอธิษฐานจิต ซึ่งเป็นอาหารอีก 3 ประเภท (ผัสสาหาร มโนสัญญาเจตนาหาร 
และวิญญาณหาร) ดังปรากฎในแบบสอบถามข้อที่ 16 “การสิกขาธรรมอาหารปฏิกูลเพ่ือเข้าถึงอาหาร4 
ประเภทแห่งพุทธศาสนา คือการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งและโรคอ่ืนๆ” มีค่าน้ าหนัก 0.615 
รหัสภูมิปัญญาที่ 6 อาหารข้อห้าม  

อาหารข้อห้าม หรืออาหารแสลงหมายความว่า สิ่งที่กินแล้วท าให้โรคก าเริบหรือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกกับ
โรค ซึ่งในงานวิจัยในครั้งนี้ มีข้อค้นพบเกี่ยวกับอาหารข้อห้ามหรืออาหารแสลงส าหรับผู้ป่วยมะเร็ง 5 กลุ่ม 
ได้แก่ 1) กลุ่มเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์  2) กลุ่มที่ก าหนดตามวิธีปรุงอาหาร เช่น หมักดอง ปิ้ง ย่าง 
รมควัน ใส่ผงชูรส อาหารมัน อาหารรสจัด (หวาน เผ็ด เค็ม)  3) กลุ่มอาหารประเภทข้าว และผลิตภัณฑ์จาก
ข้าวที่มีฤทธิ์ร้อน เช่นข้าวด า (ข้าวก่ า) และขนมจีน เป็นต้น4) กลุ่มอาหารประเภทผัก ผลไม้ ก าหนดตามต ารับ
ยาสมุนไพรของหมอพ้ืนบ้านแต่ละคน และฤทธิ์ร้อน ฤทธิ์เย็นของพืชผักผลไม้ 5.กลุ่มเครื่องบริโภคอ่ืนๆ ได้แก่ 
เครื่องดื่มที่มีแอลกอออร์ทุกชนิด น้ าอัดลม เครื่องดื่มบ ารุงก าลัง น้ าแข็ง น้ าเย็น และอาหารเสริมทุกชนิด ดัง
ปรากฏในแบบสอบถาม ข้อที่ 34 “เนื้อสัตว์” คือวงจรอาหารหรือกลไกระบบนิเวศภายในกายของผู้ป่วยมะเร็ง 
และเป็นอาหารโอชะของโรคมะเร็ง จึงควรละเลิกเนื้อสัตว์ มีค่าน้ าหนัก 0.656 
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รหัสภูมิปัญญาที่ 7 ฮีตคอง เพื่อฟื้นฟูจิตใจ 
ฮีตคอง มาจาก 2 ค า คือ ฮีต และ คอง ฮีตมาจากค าว่า จารีต หมายถึง สิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจน

กลายเป็นประเพณีที่ดีงาม กลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว ในภาคอีสาน ประเทศไทย และ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เรียกว่า ฮีตสิบสอง คอง หมายถึง ครองธรรม 14 อย่าง เป็นกรอบหรือแนวทางที่ใช้ปฏิบัติ
ระหว่างกันของผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครอง พระสงฆ์ และข้อก าหนดหรือข้อควรปฏิบัติ 14 ข้อ ของ
พุทธศาสนิกชนในการครองตนเป็นคนดี การถือคองสิบสี่ประการนี้ เป็นการรักษาบ้านครองเรือน มีศีลธรรม มี
ทศพิธราชธรรม ฮีตคอง เป็นวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมเกษตรกรรมตามความเชื่อ
ที่ว่าการด าเนินชีวิตที่มีความผาสุกและเจริญรุ่งเรืองในครอบครัวและบ้านเมืองจะต้องมีการประกอบพิธีกรรม 
มีการเซ่นสรวงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และร่วมท าบุญตามประเพณีทางพุทธศาสนาทุกๆเดือนในรอบปี 
ดังนั้นจึงมีการจัดงานบุญพ้ืนบ้านประเพณีพ้ืนเมืองกันเป็นประจ า เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจต่อการด ารงชีวิต 
ถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง ผู้ที่ไม่ไปช่วยงานบุญก็จะถูกสังคมตั้งข้อรังเกียจ และ
ไม่คบค้าสมาคมด้วย การร่วมประชุมท าบุญเป็นประจ าท าให้มีความสนิทสนมรักใคร่กันไม่เฉพาะแต่ในหมู่บ้าน
ของตนเท่านั้น แต่ยังสร้างความสามัคคีกันในหมู่บ้านใกล้เคียงอีกด้วย การอาศัยอยู่ในชุมชนที่ยึดถือฮีตคองจะ
ท าให้มีความผาสุกในชีวิต อันเป็นผลดีต่อการฟ้ืนฟูสุขภาพผู้ป่วยมะเร็ง นักปราชญ์โบราณได้วางฮีตสิบสองไว้
ดังนี้เดือนอ้ายบุญเข้ากรรม เดือนยี่ท าบุญคูณข้าวหรือบุญคูณลานเดือนสามบุญข้าวจี่และบุญมาฆบูชา เดือนสี่
บุญพระเวสฟังเทศน์มหาชาติเดือนห้าตรุษสงกรานต์หรือบุญสรงน้ าเดือนหกบุญบั้งไฟและบุญวันวิสาขบูชา
เดือนเจ็ดบุญซ าฮะ (ล้าง) หรือบุญบูชาบรรพบุรุษ เดือนแปดบุญเข้าพรรษาเดือนเก้าบุญข้าวประดับดิน เดือน
สิบบุญข้าวสากหรือข้าวสลากเดือนสิบเอ็ดบุญออกพรรษา เดือนสิบสองบุญกฐินมีการกล่าวถึง ฮีตคอง ใน
แบบสอบถามข้อที่ 5 “วิถีชีวิตในเมืองปฏิบัติตาม “ฮีต” และ 7 พุทธวิธีรักษาโรคได้น้อย แต่คนชนบทสามารถ
ปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องเป็นประจ า จึงสามารถป้องกันและรักษาโรคได้ตามพุทธวิธี” มีค่าน้ าหนัก 0.645 
รหัสภูมิปัญญาที่ 8 วัฒนธรรมพืขเภสัชผักสวนครัว 
วัฒนธรรมพืชเภสัขผักสวนครัว เป็นแนวคิดแหล่งอาหารปลอดภัยที่เอ้ือต่อการการดูแลสุขภาพด้วยวิถี
ธรรมชาติ โดยการรับประทานผักพ้ืนบ้านที่สด ใหม่ ไร้สารพิษ บนฐานความรู้การใช้อาหารเป็นยาซึ่งจะช่วยลด
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆโดยเฉพาะการเกิดโรคมะเร็งจากการได้รับสารพิษสารเคมีที่ปนเปื้อนมา
กับพืชผัก ดังที่ หมอสอย เพชรฤทธิ์ กล่าวว่า “สารพิษแน่นอนที่ท าให้เป็นมะเร็ง 50 ปีมานี้ที่เริ่มมีการใช้
สารเคมีทางการเกษตร มีมะเร็งเยอะเมื่อก่อนไม่มี”วัฒนธรรมพืขเภสัขผักสวนครัวนอกจากจะช่วยป้องกันและ
รักษาโรคต่างๆ แล้ว ยังช่วยให้ประหยัด และพืชผักที่ยืนต้นจะให้ร่มเงาท าให้สดชื่นและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี
ให้กับชุมชนถ้าเหลือกินก็สามารถแบ่งปันให้เพ่ือนบ้านหรือเก็บไปขายได้นับเป็นภูมิปัญญาและวัฒนธรรมความ
เป็นอยู่ดั้งเดิมสมัยโบราณที่อยู่แบบอบอุ่นและพ่ึงตนเองได้ในระดับครอบครัว และการช่วยเหลือเกื้ อกูลกันใน
ชุมชน องค์ความรู้ของการแพทย์พ้ืนบ้านให้ความส าคัญกับการน าผักพ้ืนบ้านมาใช้เป็นยา และมีข้อก าหนด
เกี่ยวกับชนิดของผักพ้ืนบ้านที่รับประทานได้และห้ามรับประทานในระหว่างการรักษาทั้งนี้เพ่ือป้องกันการ
ท าลายฤทธิ์ของยาสมุนไพรจากปฏิกิริยาของสารเคมีในพืชผักต่าง ๆ ดังค ากล่าวของหมอโส พรบุญ ที่ว่า  
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“ระหว่างที่กินยาสมุนไพร ห้ามกินผักปลัง ฟัก และหัวไชเท้า มันจะท าให้ยาจืด” ปรากฏข้อมูลในแบบสอบถาม
ข้อที่ 7 ที่ระบุไว้ว่า “ปลูกผักเป็นยา ดักปลาแม่น้ าโขง คือวิถีประพฤติเพ่ืออาหารสด ป้องกัน และรักษาสุขภาพ
ของครัวเรือน และชุมชน” มีค่าน้ าหนัก 0.515 
รหัสภูมิปัญญาที่ 9 แบบแผนวิถีชีวิตประจ าวันของสงฆ์ 
             แบบแผนวิถีชีวิตประจ าวันของสงฆ์ หรือที่เรียกว่า กิจวัตรของพระสงฆ์ นั้น  เป็นการปฏิบัติตามข้อ
วัตรกฎกติกาที่ตั้งไว้ (วัตร 14) เป็นระเบียบวิธีการปฏิบัติต่างๆในสังคมความเป็นอยู่ของสงฆ์เพ่ือส่งเสริมให้การ
บ าเพ็ญสมณธรรมด าเนินไปได้ด้วยดี และเป็นการฝึกอยู่กับปัจจุบันเป็นหนทางสู่สิ่งสูงสุดส าหรับชีวิตที่ควรจะ
ได้รับ "กิจวัตร”ทั้งหลายเหล่านี้สงฆ์ไม่ท าไม่ได้เป็นอาบัติดังตัวอย่าง วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี ได้
ก าหนดกิจวัตรประจ าวันของสงฆ์ เพ่ือสร้างจริตนิสัยอันดีงาม ไว้ดังนี้  
             เวลา 03.00 น.   รวมที่ศาลานั่งสมาธิ ท าวัตรเช้า  
             เวลา 05.00 น.   ท าความสะอาดโรงฉัน เสนาสนะ ออกบิณฑบาต  
             เวลา 08.00 น.   รบัแจกอาหาร ฉันบิณฑบาต  
             เวลา 10.00 น.   ท าความสะอาดโรงฉัน ฟังโอวาท กลับกุฎิท าความเพียร เดินจงกรม นั่งสมาธิ   
             เวลา 14.00 น.   ท ากิจส่วนรวมพร้อมกันเช่นท าความสะอาดศาลา อุโบสถ ลานวัด   
เวลา 16.00 น.   ฉันน้ าปานะ สรงน้ า เดินจงกรม  
             เวลา 18.00 น.   นั่งสมาธิ ท าวัตรเย็น ฟังพระธรรมวินัย   
            เมื่อวิเคราะห์แบบแผนวิถีชีวิตประจ าวันของสงฆ์ เทียบเคียงกับเวลาชีวิตหรือนาฬิกาอวัยวะใน 24 
ชั่วโมง ที่ก าหนดเวลาไว้ให้ใส่ใจกับการบ ารุงธาตุขันธ์ของอวัยวะต่างๆ ช่วงละ 2 ชั่วโมง ดังนี้ 

 
  แผนภูมิที่ 1 นาฬิกาอวัยวะใน 24 ชั่วโมง 
ที่มา. ลัดดา ปิยะวงศ์รุ่งเรือง. (:2553) 
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              จะเห็นได้ว่าแบบแผนวิถีชีวิตประจ าวันของสงฆ์เป็นแบบแผนการด าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับนาฬิกา
อวัยวะใน 24 ชั่วโมง เช่น เวลา03.00-05.00 น.เป็นเวลาที่พลังงานจะเคลื่อนไปที่ปอด จึงควรตื่นนอนเวลาตี 3 
เพ่ือให้ปอดได้รับออกซิเจนไปฟ้ืนฟูและขับสารพิษออกจากเซลล์ เวลา03.00 น. พระสงฆ์ตื่นนอนท าวัตรเช้า
เวลา 07.00-09.00น. เป็นเวลาที่พลังงานเคลื่อนมาที่กระเพาะอาหาร จึงควรรับประทานอาหารเช้า พระสงฆ์ 
ฉันท์บิณฑบาต 08.00 น. เป็นต้น ดังนั้นการน าแบบแผนการด าเนินชีวิตของพระสงฆ์ ที่กลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว 
คุ้นเคยเป็นอย่างดีมาใช้เป็นตัวอย่าง ในการก าหนดเวลาท ากิจวัตรประจ าวัน เช่น เวลาตื่นนอน เวลา
รับประทานอาหารกิน จึงเป็นการง่ายในการปฏิบัติตามหลักการส่งเสริมสุขภาพตามเวลาของอวัยวะใน 24 
ชั่วโมง และการที่พระสงฆ์ไม่ฉันท์อาหารมื้อเย็น ซึ่งมีข้อมูลวิชาการสนับสนุนว่าการงดรับประทานอาหารมื้อ
เย็นเป็นผลดีต่อสุขภาพ จึงเป็นข้อมูลที่ผู้ป่วยมะเร็ง ควรน ามาเป็นแบบอย่างในการดูแลตนเองเพ่ือให้สามารถ
ฟ้ืนฟูสุขภาพ เพ่ือให้กลับสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีอายุที่ยืนยาวขึ้นได้ดังข้อความในแบบสอบถามข้อที่ 13 
ที่กล่าวว่า “การบวชพระหรือรับประทานอาหารเพียง 2 มื้อก่อนตะวันตกดินคือการดูแลตนเองตามพุทธวิธี
รักษาโรคจึงไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง” มีค่าน้ าหนัก 0.418และข้อที่43 “การบวช หรือปฏิบัติธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง จะช่วยฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยมะเร็งและท าให้อาการดีขึ้น” มีค่าน้ าหนัก 0.569  
 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 รหัสภูมิปัญญาการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็ง กลุ่มชาติพันธูไทลาว ทั้ง 9 รหัส ที่ได้มาจากผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบข้อห้ามเชิงพฤติกรรมของการแพทย์พ้ืนบ้าน เพ่ือการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็ง  ซึ่ง
เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ผ่านกระบวนการศึกษาที่น่าเชื่อถือ เมื่อน ามาตีความ ค า/วลีส าคัญ ที่คัดสรรแล้ว 
ปรากฎชัดว่า รหัสภูมิปัญญาที่ค้นพบนี้ไม่เพียงแต่จะก่อให้เกิดประโยชน์ส าหรับผู้ป่วยมะเร็งในการดูแลตัวเอง
เพ่ือเป็นการรักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพให้หายจากโรคมะเร็งและมีโอกาสกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีอายุที่ยืน
ยาวขึ้นเท่านั้น แต่ข้อค้นพบนี้ยังสามารถน าไปใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติตัวเพ่ือป้องกันโรคมะเร็งและการส่งเสริม
สุขภาพส าหรับประชาชนทั่วไปได้ ดังนั้นหน่วยงานสาธารณสุข ทุกระดับ ควรได้มีการน ารหัสภูมิปัญญาการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็ง ไปบูรณาการในการรักษาพยาบาล และส่ งเสริมสุขภาพประชาชน และทุกภาค
ส่วน เช่น วัด โรงเรียน เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุกแห่ง ควรได้มี
การน ารหัสภูมิปัญญา เช่น การรักษาศีล ฮีตคองเพ่ือการฟ้ืนจิตใจ และวัฒนธรรมพืชเภสัชผักสวนครัว ไปใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน จะเป็นการเพ่ิมความสามารถในการพ่ึงพาตนเองด้าน
สุขภาพของประชาชน และช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาเพ่ือให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ อันเอ้ือต่อการมีสุขภาวะ
ที่ดีอย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริง 
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Religion [2] 

ศาสนากับบทบาททางสังคม [2] 
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การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมแนวใหม่ 
New Approach of Meditation Center Management 

 
พระครูนนทกิจโกศล1 

 
บทคัดย่อ 

 การบริหารเป็นหัวใจส าคัญของทุกหน่วยงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือแม้แต่คณะสงฆ์ 
ที่มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในหลายรูปแบบ เพ่ือความด ารงมั่นแห่งพระพุทธศาสนา ปัจจุบันคณะสงฆ์ได้
จัดการเผยแผ่ในเชิงรุก ส่วนหนึ่งได้จัดตั้งส านักปฏิบัติธรรม และมีวิธีการบริหารจัดการที่เอ้ือต่อการเผยแผ่ทั้ง
เชิงรับและเชิงรุก อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมดังกล่าวส่วนใหญ่ยังเป็นรูปแบบเดิม  
ดังนั้นรูปแบบของการบริหารจัดการแนวใหม่ที่เหมาะสมจึงสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ส านักปฏิบัติธรรมให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคัญ : การบริหารจัดการแนวใหม่, ส านักปฏิบัติธรรม 
 

Abstract 

 Management is important of all institution, both public and private or even the 
Sangha. The Sangha propagated the Buddhism by using the many approach for the 
sustainability of Buddhism. In the present propagated the Buddhism by proactive approach. 
The Sangha was established the meditation center and managed by using approach 
according to the receptive and proactive propagation. However the most of meditation 
center management was primitive. Therefore the model of new management that 
appropriate can be efficiency increment for meditation center management to achieve. 
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1 นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบณัฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) 
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๑. บทน า 
 พระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นในโลกด้วยการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า หลังจากที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้ว 
ทรงมีพระมหากรุณาที่จะแสดงธรรม โปรดเวไนยสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ พระองค์ก็ได้ประกาศพระธรรมที่ได้ตรัสรู้
มา จนกระทั่งมีผู้รู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดง ขณะนั้นพระอรหันตสาวกได้อุบัติขึ้นแล้วใน
โลก ๖๐ องค์ รวมทั้งพระพุทธองค์ด้วยเป็น ๖๑ องค์ เพ่ือให้พระธรรมค าสอนแผ่ไปในมวลมนุษยชาติ และเพ่ือ
ความด ารงมั่นแห่งพระสัทธรรม พระองค์จึงทรงให้พระสงฆ์สาวก ซึ่งเป็นพระอรหันต์รุ่นแรก จ านวน ๖๐ รูป 
ออกเดินทางเพ่ือการเผยแผ่พระศาสนา โดยตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย เราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของ
ทิพย์ ทั้งที่ เป็นของมนุษย์ ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไป เพ่ือประโยชน์สุขแก่ชนจ านวนมาก เพ่ือ
อนุเคราะห์ชาวโลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ อย่าไปโดยทางเดียวกันสองรูป  
จงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามากลาง และมีความงามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์
พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ์ ครบถ้วน สัตว์ทั้งหลายที่มีธุลีในตาน้อยมีอยู่ ย่อมเสื่อมเพราะได้
ฟังธรรม จักมีผู้รู้ธรรม ภิกษุทั้งหลาย แม้เราก็จักไปยังต าบลอุรุเวลาเสนานิคม เพ่ือแสดงธรรม1 
 พุทธศาสนาได้เข้ามาสู่ดินแดนสุวรรณภูมินี้  ครั้งแรกในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เป็น
พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทดั้งเดิมในพุทธศตวรรษที่ ๓ ปรากฏตามหลักฐานฝ่ายพระบาลีว่า พระโสณะและ
พระอุตตระได้แสดงธรรมโปรดประชาชนจนเกิดความเลื่อมใสและบวชในพระพุทธศาสนาเป็ นจ านวนมาก 
นอกจากจะเข้าบวชเป็นพระภิกษุ แล้วยังได้สร้างสถูปเจดีย์ไว้สักการบูชา สถูปทรงนี้เรียกว่า “สถูปรูปฟองน้ า” 
เหมือนรูปพระธรรมจักร พระแท่นพุทธอาสน์และรอยพระพุทธบาท ต่างกันเป็นสัญลักษณ์ถึงความ
เจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในยุคนี้2 
 หลังจากพระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยไม่นานนัก พระพุทธศาสนาก็ได้เผยแผ่ออกไปในวง
กว้าง และสามารถครองจิตใจของคนไทยได้ในเวลาต่อมา  จากอดีตจวบจนปัจจุบัน พระพุทธศาสนาได้
เจริญรุ่งเรืองมาโดยล าดับ การเผยแผ่พระพุทธศาสนามีปรากฏให้เห็นในหลายรูปแบบ มีการสอนและเรียนวิชา
พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในสถานศึกษาอย่างแพร่หลาย  แต่ด้วยเหตุที่โลกในปัจจุบันแคบลงด้วยเทคโนโลยี การ
ติดต่อสื่อสารรวดเร็ว จึงเป็นเหตุให้มีการถ่ายโอนพฤติกรรมวัฒนธรรมค่านิยม จากอีกซีกโลกหนึ่งมายังซีกโลก
หนึ่ง ท าให้สังคมไทยได้รับวัฒนธรรมจากต่างประเทศอย่างมาก เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนอย่างร วดเร็ว 
ส่งผลต่อวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย   รวมทั้งค่านิยมต่าง ๆ ดังที่สภาพของสถานการณ์สังคมไทยใน
ปัจจุบันชี้ให้เห็นประเด็นปัญหาวิกฤตอันน่าเป็นห่วงจากการพัฒนาที่ขาดความสมดุล โดยมุ่งสร้างความเจริญ

                                                           
1 วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐. 
2 พิฑูรมลิวัลย์ และไสว มาลาทอง, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, 
๒๕๓๓), หน้า ๑๓๐. 
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ทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วท าให้บุคคลและสังคม รวมทั้งโครงสร้างและกลไกการบริหารและการจัดการต่างๆ 
ปรับตัวตามไม่ทัน เกิดความไม่สมดุลระหว่างการพัฒนาทางวัตถุกับการพัฒนาทางจิตใจ3 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงมีการปรับตัวเพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เดิมทีเดียวการ
ปฏิบัติธรรมมีอยู่ทุกวัด แต่เป็นการปฏิบัติที่ถือปฏิบัติกันมาตามแนวทางการปฏิบัติ ในพระไตรปิฎก เมื่อเวลา
ผ่านไปจึงแนวการปฏิบัติของแต่ละวัดก็เปลี่ยนไปมีการประยุกต์แนวการปฏิบัติให้เข้ากับบริบทของแต่ละวัด 
เมื่อมีพุทธศาสนิกชนสนใจมากขึ้น ก็เริ่มมีการก่อตั้งส านักภายในวัดนั้น ๆ ขึ้น มีรูปแบบวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน
ออกไป รูปแบบการบริหารจัดการก็ขึ้นอยู่กับวัดนั้น ๆ บริหารโดยยึดโครงการสร้างการบริหารวัดเรื่อยมา 
จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะสงฆ์ไทยโดยมหาเถระสมาคม ได้ออกระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดตั้ง
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๓ ขึ้น เพ่ือก าหนดกฎเกณฑ์ในการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัด ซึ่งต้องเสนอผ่านความเห็นชอบตามล าดับเจ้าคณะปกครองคณะสงฆ์ โดย คัดเลือกส านักปฏิบัติธรรมที่
มีอยู่แล้ว เพ่ือได้รับการยกขึ้นเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด หรือจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมขึ้นใหม่ โดย
คณะกรรมการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ซึ่งส านักปฏิบัติธรรม ที่จะเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดได้ ต้องมีที่ตั้งอยู่ในวัดที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดเรียบร้อยแล้ว และอยู่ภายในสังกัดมหาเถรสมาคมเท่านั้น 
และแต่ละส านักจะต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในพระไตรปิฎกตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตร และก าหนดไว้ 
๕ สาย คือ ๑) สายบริกรรมพุท-โธ ๒) สายบริกรรมยุบหนอ-พองหนอ ๓) สายบริกรรมสัมมา-อรหัง ๔) สายอา
นาปานสติ (ก าหนดลมหายใจ) ๕) สายพิจารณารูป-นาม4จากนั้นการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมก็เริ่มมี
ความส าคัญ เพราะมีผลต่อจ านวนผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม และมีผลต่อประสิทธิผลของการปฏิบัติธรรมด้วยส านัก
ต่าง ๆ ที่มีรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีก็มีผลต่อผู้ปฏิบัติและระบบการบริหารจัดการที่ดีไปด้วย ส่วนส านักที่
บริหารจัดการอิงตามรูปแบบเดิม ๆ ไม่ได้ประยุกต์หรือบูรณาการให้เข้ากับบริบทของตน ก็ย่อมมีประสิทธิผล
ลดน้อยถอยลงไปด้วย ดังนั้นการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในยุคใหม่ต้องอาศัยการบริหารจัดการแบบ
ใหม่เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาสืบไป 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงสนใจที่จะศึกษาแนวการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมแบบใหม่ โดย
บูรณาการการบริหารตามแนวพุทธและการบริหารตามทฤษฎีการบริหร เพื่อให้เกิดผลของการบริหารจัดการใน
รูปแบบใหม่ที่เป็นแบบอย่างในการน าไปใช้ในการบริหารส านักปฏิบัติธรรม ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อไป 

 
  

                                                           
3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๔๕, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงาน, ๒๕๔๕), หน้า ๓๕. 
4 กองพุทธศาสนศึกษา,ส านักปฏบิัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่น พุทธศักราช ๒๕๕๕,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๕), หน้า ๕๗. 
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๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม 
 ๒. เพ่ือน าเสนอการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมแนวใหม่ 
 
๓. ขอบเขตเนื้อหา 
 ขอบเขตของเนื้อหาที่ศึกษาและน าเสนอในบทความนี้ได้แก่ การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม 
ซึ่งเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดแนวใหม่ ที่บูรณาการทฤษฎีการบริหาร POSDC และหลักการทาง
พระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงใช้ในบริหารจัดการพุทธบริษัท 
 
๔. ค าจ ากัดความ 
 ส านักปฏิบัติธรรม หมายถึง ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาเถ
สมาคม ว่าด้วยการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรม ประจ าจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๓ 
 
๕. การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม 
 ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดถือก าเนิดจากมติของมหาเถรสมาคม ที่ได้ส่งเสริมให้วัดทั่ว
ประเทศได้จัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดขึ้น เพ่ือรองรับประชาชนพุทธบริษัทที่สนใจใคร่ปฏิบัติธรรม
ด้วยการฝึกสมาธิเจริญวิปัสสนา โดยมุ่งให้แต่ละคณะสงฆ์จังหวัดควรมีส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดที่มี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับได้ในการฝึกอบรมสมถกัมมัฏฐานหรือวิปัสสนากัมมัฏฐาน อย่างน้อย ๑ แห่ง แต่ต้อง
ด าเนินตามความในข้อ ๕ แห่งระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรม ประจ าจังหวัด พ.ศ.
๒๕๔๓ ที่ได้ระบุว่า“การจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ให้เจ้าคณะจังหวัด เป็นประธานคณะกรรมการ
จัดประชุมคณะกรรมการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด คัดเลือกวัดทีเหมาะสม ให้เจ้าอาวาสวัดที่จัดตั้ง
ส านักปฏิบัติธรรม ยื่นหนังสือขอจัดตั้งตามแบบของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เสนอคณะกรรมการ
จัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด พิจารณาแล้วให้ประธานคณะกรรมการรายงานเสนอเจ้าคณะภาค และ
เจ้าคณะใหญ่พิจารณาเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาอนุมัติเพ่ือมีพระบัญชาการตั้งส านักปฏิบัติธรรม ให้
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขึ้นทะเบียนเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด และจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนประจ าปี ตามโครงการเงินอุดหนุนการด าเนินงานส านักปฏิบัติธรรม”5 
 ดังนั้นการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมนอกจากจะเป็นภารกิจของคณะสงฆ์ในจังหวัดนั้นๆ 
แล้วที่ส าคัญยังเป็นภารกิจของมหาเถรสมาคม  ด้วยเหตุที่ว่ามหาเถรสมาคมคือองค์กรหลักของคณะสงฆ์ท่ีใหญ่
สุด ซึ่งได้มีมติให้จัดตั้งส านักปฏิบัติธรรม ซึ่งการบริหารตามมาตรา ๑๕ แห่งระเบียบว่าด้วยการสิ่งเสริมจัดตั้ง
                                                           
5 พระมหาวิชัย ยติชโย, การศึกษาการพัฒนาวัดนาคเป็นส านักปฏิบัติธรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนา, วิทยานิพนธ์ปริญญา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศ, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า 
๕๘. 
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ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๓ นั้น ได้มอบหมายให้อ านาจการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดเป็นภาระงานของคณะสงฆ์จังหวัด คณะสงฆ์ในจังหวัดเป็นใหญ่ในการบริหารจัดการ ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย เจ้าคณะจังหวัด เป็นประธานกรรมการ รองเจ้าคณะจังหวัดเป็นรอง
ประธานคณะกรรมการ เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอในจังหวัดนั้น ๆ เป็นกรรมการ โดยมีเจ้าคณะใหญ่
เป็นประธานที่ปรึกษา เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เป็นที่ปรึกษา เมื่อการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม 
เป็นภารของคณะสงฆ์ในจังหวัด การบริการจัดการส านักปฏิบัติธรรมก็คงบริหารจัดการภายใต้กรอบของการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ ๖ ด้าน ซึ่งเป็นภารกิจหลักของพระสังฆาธิการ โดยเป็นงานดานการเผยแผ่ ซึ่งเป็นการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาอันประกอบด้วยกิจกรรมและโครงการคือ การจัดตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล 
การอบรมจริยธรรมนักเรียน ข้าราชการและประชาชน จัดปฏิบัติธรรม สมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากรรมฐาน 
ตามหลักของมหาสติปัฏฐานสูตร เมื่อการปฏิบัติธรรมนับเนื่องในภารกิจ ๑ ของการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
รูปแบบวิธีการบริหารส านักปฏิบัติธรรมจึงเป็นไปตามการบริหารงานของคณะสงฆ์ตามระเบียบของมหาเถ ร
สมาคม 
 สรุปวิเคราะห์ การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในปัจจุบันยังมีข้อจ ากัดในการบริหารอยู่บ้าง
เนื่องจากการบริหารภารใต้กรอบของมหาเถรสมาคม และต้องเป็นไปตามหลักของพระธรรมวินัยด้วย อันที่จริง
แล้วการบริหารงานในลักษณะนี้จัดเป็นอกาลิโกอยู่แล้วซึ่งไม่จ ากัดเวลา เข้ าได้กับทุกยุคสมัย แต่เมื่อโลก
เปลี่ยนไป ในการบริหารงานภาครัฐและเอกชนก็เปลี่ยนตาม การบริหารงานของคณะสงฆ์จึงไม่สอดคล้องกัน
เท่าที่ควร จ าเป็นจะต้องปรับประยุกต์แนวทางของการบริหารให้สอดคล้องกัน โดยการน าแนวคิดด้านการ
บริหารจัดการประยุกต์กับการบริหารจัดการตามหลักการทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้การบริหารงานของส านัก
ปฏิบัติธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 
๖. การบริหารจัดการ 
 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
 ค าว่า การบริหาร (Administration) มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน “Administatrae” หมายถึง 
ช่วยเหลือ หรืออ านวยการ การบริหารมีความสัมพันธ์หรือมีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า “Minister” ซึ่ง
หมายถึงการรับใช้หรือผู้รับใช้ หรือผู้รับใช้รัฐ คือ รัฐมนตรีส าหรับความหมายดั้งเดิมของค าว่า Administer 
หมายถึง การติดตามดูแลสิ่งต่างๆส่วนค าว่า การจัดการ (Management) นิยมใช้ในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจ
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพ่ือมุ่งแสวงหาก าไรหรือก าไรสูงสุด ส าหรับผลประโยชน์ที่จะตกแก่สาธารณะถือ
เป็นวัตถุประสงค์รองหรือเป็นผลพลอยได้ เมื่อเป็นเช่นนี้จึงแตกต่างจากวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยงาน
ภาครัฐที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการสาธารณะทั้งหลายแก่ประชาชน การบริหารภาครัฐทุกวันนี้หรืออาจเรียกว่าการ
บริหารจัดการ (Management Administration) เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจมากขึ้น เช่นการน าแนวคิดผู้บริหาร
สูงสุด (CEO) มาปรับใช้ในวงราชการการบริหารราชการด้วยความรวดเร็ว การลดพิธีการที่ ไม่จ าเป็นการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ และการจูงใจด้วยการให้รางวัลตอบแทน เป็นต้นนอกเหนือ จากการที่ภาครัฐได้เปิด
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โอกาสให้ภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจเข้ามารับสัมปทานจากภาครัฐเช่น ให้สัมปทานโทรศัพท์มือถือ การขนส่ง 
เหล้า บุหรี่ อย่างไรก็ดีภาคธุรกิจก็ได้ท าประโยชน์ให้แก่สาธารณะหรือประชาชนได้เช่นกัน เช่นจัดโครงการคืน
ก าไรให้สังคมด้วยการลดราคาสินค้า ขายสินค้าราคาถูกหรือการบริจาคเงินช่วยเหลือสังคม เป็นต้น 
 นักวิชาการได้กล่าวถึง “ความหมายของการบริหารจัดการ” ไว้ดังนี้ 
 พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) การบริหาร หมายถึง การปกครอง (Government) 
การดูแลรักษาหมู่คณะ และการด าเนินงานหรือการจัดการ (Management) กิจกรรมต่างๆ ของหมู่คณะ หรือ
องค์การต่างๆ ได้ส าเร็จลุล่วงตามนโยบาย (Policy) และวัตถุประสงค์ (Purpose/Objective) ขององค์การ
นั้นๆ ด้วยดีมีประสิทธิภาพ (Efficiency)6 
 กริฟฟิน (Griffin) กล่าวว่าการจัดการหมายถึงการรวมกิจกรรมที่เกิดขึ้นในองค์การได้แก่การ
วางแผนและการตัดสินใจการจัดองค์การการสั่งการและการควบคุมที่มุ่งเน้นในการจัดการด้านทรัพยากรได้แก่
ทรัพยากรมนุษย์การเงินการปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศเป็นต้นที่มีการบรรลุผลถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล7 
 คุกและฮันซาเกอร์.(Cook.&.Hunsaker).กล่าวว่า.การจัดการ.(Management) หมายถึงการ
ปฏิบัติหรือการด าเนินงานด้านการสั่งการการจัดองค์การและการพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีและเงินทุนไปใช้ใน
ระบบการด าเนินงานที่มีการจัดหาบริการและสินค้าไปสู่ผู้อื่น8 
 โจนส์และจอร์จ (Jones & George) กล่าวว่าการจัดการหมายถึงการวางแผนการจัดโครงสร้าง
องค์การการน าและการควบคุมในด้านบุคลากรและทรัพยากรอื่นๆในการบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลทรัพยากรขององค์การรวมถึงสินทรัพย์เช่นเครื่องจักรวัตถุดิบเงินทุนเทคโนโลยีบุคลากรเป็นต้น
9 
 ดูบริน เจ แอนดริว และ เดเน่ ไอรีแลนด์ (Dubrin J. Andrew & Duane Ireland) ให้ค านิยาม
ว่า การบริหาร หมายถึงกระบวนการสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยทรัพยากรต่างๆ ผ่าน
ทางการบริหารต่างๆ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การน าและการควบคุม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ10 

                                                           
6 พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), การบริหารวัด, (นครปฐม : เพชรเกษมการพมิพ์, ๒๕๔๘), หน้า ๒๖. 
7 Griffin, Ricky W., Management, 6thed., (Boston, MA : Houghton Mifflin Company, 1999), p. 7.  
8 Cook, Curtis W. & Hunsaker, Philip L., Management and Organization Behavior, 3rded.,(New Jersey : McGraw-
Hill, 2001), p.5. 
9 Jones, Gareth R. & George, Jennifer M,  Contemporary Management,  3rded. ,  (New Jersey : McGraw-Hill, 
2003), p.5. 
10 Dubrin J. Andrew and Duane Ireland, Management Organization, 2nd ed.,(Ohio : South-Western 
Publishing Co., 1993), p. 4. 
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 ปีเตอร์ดรักเกอร์ (Peter Drucker) ให้ความหมายว่า การจัดการ คือ ศิลปะในการท างานให้
บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อ่ืน11 
 ปีเตอร์เอฟ. ดรัคเกอร์ (Peter F. Drucker) กล่าวว่า การบริหาร คือ ศิลปะในการท างานให้
บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อื่น การท างานต่างๆ ให้ลุล่วงไปโดยอาศัยคนอ่ืนเป็นผู้ท าภายในสภาพองค์การที่กล่าว
นั้น ทรัพยากรด้านบุคคลจะเป็นทรัพยากรหลักขององค์การที่เข้ามาร่วมกันท างานในองค์การ ซึ่งคนเหล่านี้จะ
เป็นผู้ใช้ทรัพยากรด้านวัตถุอ่ืน ๆ เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ เงินทุน รวมทั้งข้อมูลสนเทศต่างๆ เพ่ือผลิตสินค้า
หรือบริการออกจ าหน่ายและตอบสนองความพอใจให้กับสังคม12 
 เฟรดเดอร์ริค ดับบลิว. เทเลอร์ (Frederick W. Taylor) ให้ความหมาย การบริหาร  ไว้ว่า งาน
บริหารทุกอย่างจ าเป็นต้องกระท าโดยมีหลักเกณฑ์ ซึ่งก าหนดจากการวิเคราะห์ศึกษาโดยรอบคอบ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้มีวิธีที่ดีที่สุดในอันที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ่งขึ้นเพ่ือประโยชน์ส าหรับทุ กฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง13 
 เออร์เนสต์เดล (Ernest Dale) กล่าวไว้ว่า การจัดการ คือ กระบวนการจัดองค์การและการใช้
ทรัพยากรต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า14 
 เฮอร์เบิร์ต.เอ..ไซมอน.(Herbert.A..Simon).กล่าวถึง.การบริหาร.ว่าหมายถึงกิจกรรมที่บุคคล
ตั้งแต่ ๒คนข้ึนไป ร่วมกันด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน15 
 แฮร์โรลด์คูนตซ์ (Harold.Koontz). ให้ความหมายของการจัดการ หมายถึง การด าเนินงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้โดยอาศัยปัจจัยทั้งหลาย ได้แก่ คน เงิน วัสดุสิ่งของ เป็นอุปกรณ์การจัดการนั้น16 
 ดังนั้นการจัดการหรือการบริหารจึงเป็นปัจจัยที่ต้องด าเนินงานควบคู่และเกี่ยวข้องกับองค์การ
เสมอเนื่องจากองค์การเป็นที่รวมของบุคคลในการท างานร่วมกันเพ่ือการท างานร่วมกันให้บรรลุผลประสบ
ผลส าเร็จนั้นจึงจ าเป็นต้องอาศัยการจัดการที่ดีของผู้บริหารที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปเพ่ือให้การด าเนินงานของ
องค์การเกิดการประสานงานกันทั้งในด้านบุคลากรและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดการนั้น มี

                                                           
11 Peter Drucker อ้างถึงใน สมคิด บางโม, หลักการจัดการ, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : บรษิัทพิมพ์ดี จ ากัด, 
๒๕๓๙), หน้า ๒๘. 
12 Peter F. Drucker อ้างถึงในสมพงศ์เกษมสิน, การบริหาร, พิมพ์ครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร :ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๓), 
หน้า๖.  
13 Frederick W. Taylor อ้างถึงในสมพงศ์เกษมสิน , การบริหาร, พิมพ์ครั้งที่  ๗, (กรุงเทพมหานคร :ไทยวัฒนาพานิช,  
๒๕๒๓), หน้า๒๗.  
14 Ernest Daleอ้างถึงใน สมคิด บางโม, หลักการจัดการ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพ์ดี จ ากัด, ๒๕๓๙), 
หน้า ๒๙. 
15 Herbert A. Simon, Administrative Behvior,(New York: Macmillian, 1947), p. 3. 
16 Harold Koontz อ้างถึงใน สมพงศ์ เกษมสิน, การบริหาร, พิมพ์ครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๓), 
หน้า ๖. 
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ลักษณะของความเป็นสากลที่ผู้บริหารต่างต้องรับผิดชอบโดยการน าหลักการทางการจัดการมาประยุกต์ใช้
เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ 
 สรุปวิเคราะห์ จากความข้างต้นนั้นการบริหารและการจัดการทั้ง ๒ ประการมีจุดเน้นอยู่ที่
กระบวนการบริหาร ซึ่งผู้บริหารจะต้องใช้กระบวนการในการบริหารเข้าไปจัดการทรัพยากรภายในองค์กร ซึ่ง
หลักๆ คือการบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารงบประมาณ อาจใช้แนวคิดหลักแนวคิดรวมหรือรวบ
ยอด เข้ามาใช้ในการบริหาร ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เมื่อสรุปตามหลักการบริหารแล้วก็จะสรุป
เป็นภาพรวมตามหลัก 3M ซ่ึงประกอบด้วย การบริหารคน (Man) การบริหารเงิน (Money) และการ
บริหารงานทั่วไป (Management) การบริการคนจะต้องใช้วิธีการบริหารที่แยบยล ที่จะสามารถดึงดูดให้
คนท างานให้องค์กรได้ อาจใช้การบริหารเงินเข้ามาร่วมด้วย เช่น การให้สินน้ าใจรางวัล ค่าล่วงเวลา การให้
สวัสดิการที่เหมาะสม จากนั้นก็ใช้แนวทางของการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถเพ่ิม
มากขึ้น ส าหรับการบริหารงบประมาณ หลักการใหญ่ๆ คือการใช้งบประมาณสร้างระบบงาน และให้ระบบ
สร้างมูลค่า นอกจากการบริหารคนและการบริหารเงินแล้ว การบริหารงานทั่วไปเป็นประการส าคัญที่ จะต้อง
มอง เพราะคนกับเงินเป็นทรัพยากรที่มีอยู่ ซึ่งรอคอยการบริหารจัดการกล่าวคือกระบวนการนั่นเอง สรุปง่ายๆ 
คือ คนกับเงินคือปัจจัยน าเข้า การบริหารคือกระบวนการ เพ่ือให้เกิด ปัจจัยน าออก คือ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานนั่นเอง 
 การบริการจัดการแนวพุทธ 
 การบริหารเชิงพุทธหรือพุทธวิธีการบริหารเป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ซึ่งด ารงสืบมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า ๒,๕๐๐ ปี เป็นข้อมูลให้เราได้ศึกษาเรื่องการบริหารใน
พระพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังมีพุทธพจน์ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารกระจายอยู่ในพระไตรปิฎก 
 การศึกษาพุทธวิธีการบริหารในครั้งนี้ขอใช้หน้าที่ของนักบริหารเป็นกรอบในการพิจารณาหน้าที่ 
(Function) ของนักบริหาร ตามค าย่อในภาษาอังกฤษว่า POSDC17 
 P คือ Planningหมายถึง การวางแผน เป็นการก าหนดแนวทางการด าเนินงานในปัจจุบัน เพ่ือ
ความส าเร็จที่จะตามมาในอนาคต ผู้บริหารที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์เพ่ือก าหนดทิศทางขององค์การ 
 O คือ Organizing หมายถึง การจัดองค์กร เป็นการก าหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ ของสมาชิก 
และสายการบังคับบัญชาภายในองค์กร มีการแบ่งงานกันท าและการกระจายอ านาจ 
 S คือStaffingหมายถึง งานบุคลากร เป็นการสรรหาบุคลากรใหม่ การพัฒนาบุคลากรให้เหมาะ
กับงาน 
 D คือ Directing หมายถึง การอ านวยการ เป็นการสื่อสาร เพ่ือให้เกิดการด าเนินการ ตามแผน 
ผู้บริหารต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีภาวะผู้น า 

                                                           
17 พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตโฺต), พุทธวิธีบริหาร, หน้า ๔-๕. 
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 C คือ Controllingหมายถึง การก ากับดูแล เป็นการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานภายใน
องค์กรรวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาในองค์กร 
 จากความข้างต้นสามารถสรุป ประเด็นที่เกี่ยวกับการวางแผน การจัดองค์กร การบริหารงาน
บุคคล การอ านวยการ และการก ากับดูแล ตามแนวพุทธได้ดังนี้ 
 (๑)  พุทธวิธีในการวางแผน 
 ในพุทธวิธีเกี่ยวกับการวางแผนนี้ สิ่งที่ส าคัญมากคือผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ พระพุทธเจ้าตรัสว่า 
ผู้บริหารต้องมีจักขุมา แปลว่า มีสายตาที่ยาวไกล คือมองการณ์ไกล18 วิสัยทัศน์ช่วยให้ผู้บริหารสามารถวาด
ภาพจุดหมายปลายทางได้ชัดเจนและใช้สื่อสารให้สมาชิกภายในองค์กรยอมรับและด าเนินไปสู่จุดหมาย
ปลายทางนั้น องค์กรทั้งหมดก็จะถูกขับเคลื่อนไปด้วยวิสัยทัศน์นี้ พระพุทธเจ้าทรงก าหนดจุดหมายปลายทาง
ในพระพุทธศาสนาไว้ว่า การประพฤติปฏิบัติธรรมทุกอย่างมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่จุดเดียวคือวิมุตติ (ความหลุด 
พ้นทุกข์) ดังพุทธพจน์ที่ว่า “เปรียบเหมือนมหาสมุทรมีรสเดียวคือรสเค็ม ฉันใด ธรรมวินัยนี้ก็มีรสเดียวคือ
วิมุตติ ฉันนั้น”198 
 (๒) พุทธวิธีในการจัดองค์กร 
 ในการจัดองค์กร พระพุทธศาสนาจะมีการก าหนดให้สมาชิกทุกคนเริ่มต้นจากศูนย์นั่นคือไม่มีการ
อนุญาตให้น าชาติชั้นวรรณะหรือต าแหน่งหน้าที่ในเพศฆราวาสเข้ามาในองค์กรคณะสงฆ์ดังพุทธพจน์ที่ว่า 
“เปรียบเหมือนแม่น้ าใหญ่บางสายคือ แม่น้ าคงคา ยมุนา อจิรวดี สรภูมหี ไหลถึงมหาสมุทรแล้วย่อมละนาม
และโคตรอันเดิมเสียถึงซึ่งอันนับว่ามหาสมุทรเหมือนกันวรรณะ ๔ เหล่านี้ คือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ศูทร ก็
เช่นเดียวกันคือออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ย่อมละชื่อและตระกูลเดิม
เสียถึงซึ่งอันนับว่าสมณะเชื้อสายศากยบุตรเหมือนกัน”20 พุทธพจน์นี้แสดงให้เห็นว่าทุกคนที่เข้ามาบวชใน
พระพุทธศาสนาเป็นพระภิกษุเสมอเหมือนกันหมดการอยู่ร่วมกันของคนที่เท่าเทียมกันนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาใน
การบังคับบัญชาภายในองค์กรได้ ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงก าหนดให้พระภิกษุเคารพกันด้วยล าดับพรรษา
และภูมิธรรม 
 (๓) พุทธวิธีในการบริหารงานบุคคล 
 พระพุทธศาสนายึดบุคคลเป็นส าคัญ หมายถึง การก าหนดจุดหมายสาระกิจกรรม แหล่งเรียนรู้ 
สื่อการเรียน และการวัดประเมินผล ที่มุ่งพัฒนาคนและชีวิตให้เกิดประสบการณ์เรียนรู้เต็มความสามารถ 
สอดคล้องกับความถนัด โดยที่พระพุทธเจ้าทรงเทียบความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนของบุคคลเข้ากับบัวสี่
เหล่าและทรงจ าแนกประเภทของบุคคลที่จะเข้ารับการศึกษาอบรมไปตามจริต ๖ และที่ส าคัญมากก็คือ
พระพุทธเจ้าทรงมุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเองดังพุทธพจน์ที่ว่า “ตุมฺเหหิกิจฺจ อาตปฺปํอกฺขาตาโร ตถาคตา 

                                                           
18 อง.ติก. (ไทย) ๒๐/๔๕๙/๑๕๖. 
19 วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๖๒/๒๙๑. 
20  วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๖๐/๒๙๐. 



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 929 

เธอทั้งหลายต้องท าความเพียรเผากิเลสเองพระตถาคตเจ้าเป็นแต่ผู้บอกทาง”21 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้ว
ก็จะได้รับการจัดสรรภาระหน้าที่ให้ปฏิบัติงานภายในองค์กรตามความรู้ความสามารถดังที่พระพุทธเจ้าทรง
แต่งตั้งเป็นเอตทัคคะในด้านต่าง ๆ 
 (๔) พุทธวิธีในการอ านวยการ 
 การอ านวยการให้ เกิดการด าเนินงานในพระพุทธศาสนาต้องอาศัยภาวะผู้น าเป็นส าคัญ
พระพุทธเจ้าทรงเพียบพร้อมด้วยอัตตหิตสมบัติและปรหิตสมบัติจึงสามารถใช้ภาวะผู้น าบริหารกิจการ
พระพุทธศาสนาให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีอัตตหิตสมบัติที่ส าคัญในการบริหารของพระพุทธเจ้าก็คือความสามารถ
ใน การสื่ อ ส ารกั บ คน ทั่ ว ไป ใน การสื่ อ ส าร เพ่ื อก ารบ ริห ารแต่ ล ะค รั้ งพ ระ พุ ท ธ เจ้ าท รงใช้ ห ลั ก  
๔ ส.22 ได้แก่ ๑) สันทัสสนา (แจ่มแจ้ง) หมายถึง อธิบายขั้นตอนของการด าเนินงานได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง
ช่วยให้สมาชิกปฏิบัติตามได้ ๒) สมาทปทา (จูงใจ) หมายถึง อธิบายให้เข้าใจและเห็นชอบกับวิสัยทัศน์จนเกิด
ศรัทธาและความรู้สึกว่าต้องฝันให้ไกลและไปให้ถึง ๓) สมุตเตชนา (แกล้วกล้า) หมายถึงปลุกใจให้เกิดความ
เชื่อมั่นในตนเองและมีความกระตือรือร้นในการด าเนินการไปสู่เป้าหมาย ๔) สัมปหังสนา (ร่าเริง) หมายถึง
สร้างบรรยากาศในการท างานร่วมกันแบบกัลยาณมิตรซึ่งจะส่งเสริมให้สมาชิกมีความสุขในการงาน
ความสามารถในการจูงใจคนของพระพุทธเจ้า ตรงกับพระสมัญญาว่า ตถาคต หมายถึงคนที่พูดอย่างไรแล้วท า
อย่างนั้น23 พระพุทธเจ้าทรงมีภาวะผู้น าสูงมากเพราะทรงสอนให้รู้ (ยถาวาที) ท าให้ดู (ตถาการี)และอยู่ ให้เห็น 
(ยถาวาที ตถาการี) 
 (๕) พุทธวิธีในการก ากับดูแล 
 การก ากับดูแลเป็นการควบคุมสมาชิกภายในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ที่วางไว้พระพุทธเจ้าทรงให้ความส าคัญแก่การก ากับดูแลคณะสงฆ์เป็นอย่างยิ่งดังที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ
พระวินัยเพ่ือให้พระสงฆ์ใช้เป็นมาตรฐานควบคุมความประพฤติให้เป็นแบบเดียวกันพระพุทธเจ้าทรงให้เหตุผล
ในการบัญญัติพระวินัยไว้ ๑๐ ประการ เช่นเพ่ือความผาสุกแห่งคณะสงฆ์ เพื่อข่มบุคคลผู้ไร้ยางอายเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา 24 และเพ่ือเป็นเครื่อง
เตือนใจให้พระสงฆ์ปฏิบัติตามพระวินัยที่ทรงบัญญัติไว้แล้วพระพุทธเจ้าทรงก าหนดให้พระภิกษุน าศีลสิกขาบท
ที่ทรงบัญญัติไว้เหล่านั้นมาสวดให้กันและกันฟังทุกก่ึงเดือนในวันพระ๑๕ ค่ า ประเพณีปฏิบัตินี้เรียกว่าการสวด
ปาฏิโมกข์ ในตอนจบของศีลสิกขาบทแต่ละข้อผู้สวดก็จะถามที่ประชุมสงฆ์ว่า “กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธาท่านทั้งหลาย
บริสุทธิ์ในศีลสิกขาบทนี้แล้วหรือ”25 

                                                           
21  ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๐/๕๑. 
22 ที.สี. (ไทย) ๙/๑๙๘/๑๖๑. 
23 ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๑/๒๕๕. 
24 วิ.มหา. (ไทย) ๑/๒๐/๓๗. 
25 วิ.มหา. (ไทย) ๑/๓๐๐/๒๒๐. 
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 สรุปได้ว่าการบริหารจัดการแนวพุทธที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ สามารถปรับประยุกต์ ใช้ในยุค
ปัจจุบันได้ ไม่ล้าสมัยแต่อย่างใดเป็นการบริหารตามหลักแก้วสามดวง คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ซึ่ง
สามารถน าหลักการมาใช้ในการบริหารงานต่าง ๆ ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๕. บทน า 
 การบริการจัดการส านักปฏิบัติธรรมแนวใหม่ เป็นการใช้วิธีการบริหารโดยใช้ทฤษฎีการบิหาร
ประยุกต์กับการบริหารแนวพุทธ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา บูรณาการเพ่ือให้เข้ากับบริบทของส านัก
ปฏิบัติธรรมนั้น ๆ ภายใต้กรอบการบริหารส านัก และข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่เป็นไปตามระเบียบมหาเถระสมาคม 
เพ่ือความถูกต้องตรงตามพระธรรมวินัย จากการศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหาร หลักการทาง
พระพุทธศาสนาแล้วน ามาสังเคราะห์ตามหลักการเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม ผู้
ศึกษาได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ได้แนวทางในการบริหารPOSDC ดังต่อไปนี้ 
 ๑. การวางแผน ด าเนินการโดยการวางเป้าหมายที่จะด าเนินไปถึง ในระยะสั้น ระยะยาว และ
เป้าหมายสูงสุด จากนั้นเน้นไปที่กระบวนการที่จะด าเนินการไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ โดยในช่วงระยะการ
วางแผน สมาชิกในกลุ่มจ าเป็นต้องทราบเป้าหมายที่ชัดเจนและกระบวนการด าเนินการให้ไปถึงเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 
 ๒. การจัดองค์กร การจัดองค์ไม่ควรจัดโดยให้อ านาจสมาชิกทุกคนเท่าเทียมกัน เพราะอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาในการบังคับบัญชา จ าเป็นต้องจัดโดยให้ความส าคัญกับบุคลากรที่ประสบการณ์หรือ
ความสามารถ ซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับการที่พระภิกษุสงฆ์เคารพกับด้วยอายุกาลพรรษาและภูมิธรรมเป็นเป็น
ประสบการโดยตรง จัดองค์กรในลักษณะของการกระจายอ านาจเพ่ือความรวดเร็วในการบริหารงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับการที่พระพุทธเจ้าให้อ านาจสงฆ์ในการบริหารจัดการ 
 ๓. การบริหารงานบุคล ด าเนินการโดยมอบหมายงานให้ตามความรู้ความสามารถและความชื่น
ชอบ ที่เรียกว่าจริต เนื่องจากคนที่ชอบแต่ไม่มีความสามารถก็มี คนที่มีความรู้ความสามารถแต่ไม่ชอบก็มี 
ดังนั้นถ้าสามารถมอบหมายงานให้โดยได้ทั้งคนที่มีความรู้ความสามารถและชื่นชอบด้วนจะเป็นการดี การ
จัดการในลักษณะนี้จะเข้ากับการบริหารบุคคลตามหลักจริต ๖ และดอกบัว ๔ เหล่าที่พระพุทธเจ้าได้จัดแบ่ง
นั้น 
 ๔. การอ านวยการ ด าเนินการโดยเน้นไปที่ผู้น า ซึ่งผู้น าจะต้องมีภาวะผู้น า ชี้แจงมอบหมายงาน
อย่างชัดเจน เหนี่ยวน า สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับสมาชิก พร้อมกับการสร้างบรรยากาศในการ
ท างานให้เหมาะสม ไม่ให้ตึงเครียด ซึ่งเข้ากับหลัก ๔ ส และที่ส าคัญผู้น าต้องเป็นผู้น าคิดน าท า เป็นแบบอย่าง
แก่ผู้ร่วมงาน ตามแบบอย่างพระพุทธเจ้าคือ ยถาวาที ตถาการี 
 ๕. การก ากับดูแล ต้องมีระเบียบที่รัดกุม ผู้ท าผิดก็ต้องด าเนินการตามความผิด ผู้ท าถูกต้อง ต้อง
ยกย่องสรรเสริญ เพ่ือเป็นกาสร้างค่านิยมให้ยึดมั่นในการปฏิบัติตามระเบียบ 
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 สรุปได้ว่า การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมแนวใหม่ จะต้องด าเนินการตามหลัก POSDC ที่ได้
บูรณาการเข้ากับหลักพุทธแล้ว มีการประชุมวางแผนก่อนการด าเนินงาน จัดองค์กรแบบแบ่งกระจายอ านาจ 
บริหารจัดการงานบุคคลตามความรู้ความสามารถและจริต อ านวยการโดยผู้น าเป็นผู้น าคิดน าท า และก ากับ
ดูแล ส านักปฏิบัติธรรมทั้งระบบ ด้วยระเบียบที่รัดกุม สร้างค่านิยมให้ยึดมั่นในความดีและการปฏิบัติตาม
ระเบียบแบบแผนอันดีงาม เพ่ือความเจริญรุ่งเรือง และเพ่ือการบริหารงานของส านักปฏิบัติธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไป 
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บทบาทด้านการเผยแผ่ของพระสอนศีลธรรม อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
The Spreadind Role of Moral Teaching Monk at Schools 

Pak Kret District, Nonthaburi Provine  
 

พระครูกิตติเขมาภิรม1 
 

บทคัดย่อ 

 บทความครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ๒ ประการคือ (๑) เพ่ือการศึกษาบทบาทด้านการเผยแผ่ของพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (๒) เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทด้านการเผยแผ่ของพระสอน
ศีลธรรม จ าแนกตามสถานภาพของส่วนบุคคล (๓) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนาบทบาทด้าน
การเผยแผ่ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ศึกษาวิจัยโดยใช้การวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหาร ครูอาจารย์ และนักเรียน มีจ านวน 
๑๖๕ คน จ านวน ๕ โรงเรียน ในอ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม มีลักษณะ เป็นแบบตรวจสอบรายการและมาตราส่วนประเมินค่า 
๕ ระดับ และแบบสอบถามปลายเปิด ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ ๐.๘๙๓ วิเคราะห์
ข้อมูลใช้ โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์  สถิติที่ ใช้ ได้แก่  ค่าความถี่  (Frequency), ค่าร้อยละ 
(Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean),ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation), และการคิดวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) 
ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. บทบาทด้านการเผยแผ่ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน ๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ๕๔.๔ มีอายุต่ ากว่า ๒๐ ปี จ านวน ๑๑๗ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๒ มีระดับการศึกษา มัธยมศึกษาจ านวน ๑๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๐ รายได้ต่ ากว่า 
๗,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๖ ต าแหน่ง นักเรียน ๑๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๒ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้บริหาร ครูอาจารย์ และนักเรียน มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทด้านการเผยแผ่ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อยู่ในระดับมาก คือ ด้านบุคลิกลักษณะ
ผู้สอน ด้านสื่อการสอน ด้านรูปแบบการสอน ด้านเนื้อหาสาระการสอน 
 ๒. ผู้บริหาร ครูอาจารย์ และนักเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทด้านการเผยแผ่ของพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยู่วนระดับมาก (X=๓.๘๔) และเมื่อจ าแนก
เป็นรายด้านแล้วพบว่า ผู้บริหาร ครูอาจารย์ และนักเรียน มีระดับความเห็นมาก ๔ ด้านได้แก่ ๑) ด้าน

                                                           
1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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บุคลิกลักษณะผู้สอนอยู่ในระดับมาก (X=๓.๘๔) ๒) ด้านสื่อการสอนอยู่ในระดับมาก (X=๓.๘๗) ๓) ด้าน
รูปแบบการสอนอยู่ในระดับมาก (X=๓.๘๖) ๔) ด้านเนื้อหาสาระการสอนอยู่ในระดับมาก (X=๓.๘๗) 
 ๓.  ผลการเปรียบเทียบบทบาทด้านการเผยแผ่ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี พบว่าผู้บริหาร ครูอาจารย์ และนักเรียน ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนผู้ที่มีอายุ รายได้ และต าแหน่ง มีความคิดเห็นแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้  

๔.  ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับบทบาทด้านการเผยแผ่ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี ดังนี้ (๑) ด้านบุคลิกลักษณะ ควรนุ่งห่มหรือแต่งการเหมาะสมกับสมณสารูป และควรเป็นคน
จริงจังน่าเชื่อ (๒) ด้านสื่อการสอน ควรจัดท าแผนการสอน/แผนกิจกรรมร่วมกับอาจารย์พ่ีเลี้ยง   และควร
ชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียนให้นักเรียนทราบ (๓) ด้านรูปแบบการสอน ควรใช้ภาษาที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน และควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นทุกคน (๔) ด้านเนื้อหาสาระการ
สอน ควรลงโทษและการให้รางวัลแก่นักเรียนเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ และควรยกอุทาหรณ์เพ่ือให้นักเรียนรู้แจ้ง
เห็นจริงในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็น 
 
ค าส าคัญ: บทบาท, การเผยแผ่, พระสอนศีลธรรม, โรงเรียน 
 

Abstract 

 The article objectives of this research are : 1)  to investigate the spreading role of 
moral teaching monk at schools, Pak Kret District, Nonthaburi Province, ll) to compare the 
role of the moralistic propaganda. By personal status lll)  to study the problems and 
solutions development and spread of the role of the spread of moral teaching in schools 
Pak Kret District, Nonthaburi Province How the Survey Research ( Survey Reseach) 
questionnaires and data collection. The population used in this study were the 
administrators, teachers and students have 5  school of 169  people inPak Kret, Nonthaburi 
Province. The statistics used to analyze data using a computer program in social sciences. 
Were analyzed by frequency (Frequency),percentage (Percentage), average (Mean), Standard 
Deviation (Standard Deviation), and statistics were used to fest T (t-test)if the variable from 
the two groups. Test and (f-test) by one-way analysis of variance (One way ANOVA) in case 
variables from three or more groups. When you see the difference is to compare different 
pairs using the least significant difference (LSD). 
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The results of this study are concluded as follows: 
1. The spreading role of moral teaching monk at achools, Pak Kret District. 

Nonthaburi Province, Most respondents were male of 92 people, representing 54.4 percent 
are under 20 years of 117 images, representing 69.2 percent of the education level of 120, 
representing 71.0 percent of revenue. Less than 7,000 baht of 121 people. representing 71.6 
percent of students position 117 form 69.2 per cent overall in the highest level. When 
considered. It was found that the administrators and teachers and students perceived that 
the role of the moralistic propaganda in schools. is at a high level of teacher personality 
characteristics. Media teaghing Model of teaching. The contents of teaching. 

2. Administrators, teachers and students have comments about the role of the 
spread of moral teaching in schools Pak Kret District, Nonthaburi Province Overall, the 
highest level (X = 3 .8 4 ) and on classification of each side and found that administrators, 
teachers and students with the most comments at 4 areas : 1) the personal qualities most 
teachers (X = 3.84). ll) teaching the most (X = 3.78). lll) the highest form of teaching (X = 
3.86). IV) The contents of teaching the most (X = 3.87). 

3. Comparison of the propaganda role of the spread of moral teachers in Schools Pak 
Kret District, Nonthaburi Province found that administrators, teachers and students with 
gender, age, income and location were not different. In addition, different. 

4. Suggestions about the role of the spread of moral teaching in schools  
Pak Kret District, Nonthaburi Province l)to the personality. Clothing or clothing should be 
appropriate to Somnsaroop. And could have seriously discredited ll)  instructional media. 
Should be lesson plans/activity plan together with the cooperating teachers. And should 
clarify the purpose of the course the students know lll) the teaching model. Use language 
appropriate to the current situation. And should allow students to display all comments IV) 
the contents of teaching. Should sanctions and rewards to build morale and students. 
Lllustration and should be raised to provide students a thorough knowledge of the real 
thing you should know should see. 
 
Keywords: role, propagation, moral teaching, school 
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บทน า 
 จากสภาพวิถีชีวิตของคนในสังคมที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองและวัฒนธรรม ท าเกิดภาวะสับสนในวิถีชีวิต ค่านิยม และภูมิคุ้มกันทางสังคมลดลง จนก่อเกิดการ
เบี่ยงเบนทางพฤติกรรม คือ ละเลยในคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ซึ่งปัญหาเหล่านี้ได้ส่งผลคุกคามแก่เด็ก 
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปในทิศทางไม่พึงประสงค์ เช่น ขาดระเบียบ
วินัย เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทะเลาะวิวาท มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และขาดวินัยในการด าเนินชีวิต ดังนั้น 
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งเร่งด่วนในการปลูกฝังกล่อมเกลาด้วยหลักธรรมทางศาสนาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันชีวิต ให้มีส านึก
ผิดชอบชั่วดี มีสติพิจารณายั้งคิด มีจิใจใฝ่ดีและมีพลังใจที่เข้มแข็ง 
 โดยนัยนี้  โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จึงถือก าเนิดขึ้นและเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่
ปี งบประมาณ  พ .ศ .๒๕๔๖  โดยข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU) ระหว่างกระทรวงวัฒ นธรรมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ ในการสนับสนุนงบประมาณให้พระภิกษุสงฆ์เข้าสอนในโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ซึ่งระยะแรกรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
จ านวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่ออุดหนุนเป็นค่านิตยภัตถวายพระท่ีเข้าสอนในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวน ๘๐๐ รูป โดยมีวัตถุประสงค์
แรกเริ่มคือ ๑) เพ่ือจัดพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งในด้านปริยัติและปฏิบัติเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัด
การเรียนรู้ให้นักเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ๒) เพ่ือให้นักเรียน 
นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ๓) เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้
และคุณธรรมไปบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข2 
 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมได้ด าเนินการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มาตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๐ โดยแรกเริ่มรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้จ านวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ืออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายถวายพระสอนธรรมในโรงเรียนที่เข้าไปสอนในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประมาณ ๖๐๐ รูป ภายหลังต่อมาจากที่
กระทรวงวัฒนธรรมได้ท าข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ และมีการประชุมร่วมกัน พบว่า
กระทรวงศึกษาธิการมีความต้องการพระสอน ฯ ไปสอนในโรงเรียนเฉพาะที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ไม่น้อยกว่า ๕๘,๐๗๓ รูป โดยเฉพาะโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งมีอยู่จ านวนมากกว่า 
๑๐,๐๐๐ แห่ง 
 ต่อมา กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้คิดวิเคราะห์เหตุผลความจ าเป็นและบริบทที่
เกี่ยวข้องทุกด้าน และจึงได้มีแนวคิดว่าจะขยายพระสอนศีลธรรมให้เข้าไปสอนในโรงเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของกระทรวงศึกษาธิการ ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ คือ ๑ ต าบลต่อ ๑ พระสอนศีลธรรมโดย
ขยายเพ่ิมขึ้นอีก ๔,๐๐๐ รูปเป็นการน าร่อง จากนั้นได้เสนอของบประมาณกลางจากรัฐบาลเพ่ืออุดหนุนเป็น
                                                           
2 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, การจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ธรรมเสภา, ๒๕๔๔), 
หน้า ๘ 
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ค่าใช้จ่ายของพระสอนศีลธรรมจ านวน ๔,๐๐๐ รูป รูปละ ๒,๐๐๐ บาทต่อเดือน และเป็นค่าด าเนินการจัดท า
หนังสือ อุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนการ การติดตามประเมินผลโครงการเพ่ือให้สาธารณชนทั่วประเทศเห็น
ความส าคัญของพระสงฆ์ โดยมุ่งเน้นประโยชน์ที่จะได้รับ คือ ผู้เรียนได้แก่ เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา 
และมีเป้าหมายเพิ่มจ านวนพระสอนศีลธรรมให้มากข้ึนเป็น ๒๐,๐๐๐ รูป เพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่ตามเป้าหมาย 
 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ กรมการศาสนาได้เปลี่ยนบทบาทการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนที่ด าเนินการมาแต่เดิมไปสนับสนุนกิจกรรมคุณธรรมอ่ืน ๆ โดยได้โอนภาระงานพร้อมงบประมาณให้
กระทรวงศึกษาธิการรับด าเนินการ และได้มอบให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรับโครงการพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน มาด าเนินการจัดเข้าในพัธกิจประเภทงานให้บริการวิชาแก่ชุมชน โดยได้ประสานงาน
กับหน่วยที่เก่ียวข้อง ๕ หน่วยงาน ดังนี้3 
 ๑.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีพระสงฆ์ท่ีมี
ความพร้อมและมีพระสงฆ์ท่ีมีความพร้อมและมีพระที่สอนอยู่ในสถานศึกษาต่าง ๆ อยู่แล้ว 
 ๒.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการมีศึกษานิเทศก์และ
สถานศึกษา / โรงเรียนที่มีความต้องการพระสอนศีลธรรม 
 ๓.  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนะธรรม มีวัฒนธรรมจังหวัดซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการพระสอนศีลธรรม 
มาตั้งแต่เริ่ม 
 ๔.  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีผู้อ านวยการพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นผู้ส่งเสริมพระสอน
ศีลธรรม ที่เข้าไปท าการสอนในโรงเรียน 

๕.  ภาคคณะสงฆ์ทั้ง ๑๘ ภาค มีเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัดซึ่งปกครองดูแลพระสอนศีลธรรมทั่ว
ประเทศ 
 อย่างไรก็ตาม จากการด าเนินงานพบว่า สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความต้องการพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๕๘,๐๗๓ รูป จากการส ารวจพบว่า
โรงเรียนวิถีพุทธ จ านวน ๑๐,๐๐๐ กว่าโรงเรียน มีความต้องการพระสงฆ์ไปให้ความรู้แก่นักเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ ดังนั้น งบประมาณ ๒๕๔๘ จึงได้เพ่ิมจ านวนพระสอนศีลธรรมให้ครอบคลุมสถานศึกษาทั่วประเทศ 
ในอัตราส่วนพระ ๑ รูป ต่อ ๑ ต าบล โดยขยายเพ่ิมอีก ๔,๐๐๐ รูปเป็นการน าร่อง และได้เสนอของบประมาณ
กลางจากรัฐบาลเพ่ืออุดหนุน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายของพระรูปละ ๒,๐๐๐ บาทต่อเดือน รวมเป็นเงิน 
๙๖,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี และงบประมาณอีกจ านวนหนึ่งเพ่ือการจัดท าหนังสือ อุปกรณ์การเรียน การสอน 
การพัฒนาศักยภาพการสอน การติดตามประเมินผล 
 ตลอดระยะเวลาของการด าเนินโครงการพระสอนศีลธรรม คือ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๑ ได้มี
การพัฒนาโดยล าดับ อาทิ การได้รับอนุมัติงบกลางจากคณะรัฐมนตรี เพ่ืออุดหนุนโครงการพระสอนศีลธรรม 
จากครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๘ จ านวน ๔,๐๐๐ รูป ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.
                                                           
3 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, การจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ธรรมเสภา, ๒๕๔๔), 
หน้า ๘ 
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๒๕๔๙ จ านวน ๖,๐๐๐ รูป และครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๐ ได้อนุมัติเพ่ิมเป็นจ านวน 
๑๐,๐๐๐ รูป อีกทั้งปี พ.ศ.๒๕๕๑ ได้รับอนุมัติเป็น ๒๐,๐๐๐ รูป เช่นกันในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ 
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ให้โอนงบประมาณโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนไปตั้งที่
กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งมอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 การด าเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือสนับสนุนให้พระมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ศีลธรรมในโรงเรียนด้วยการ ๑)  สอน
สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาให้กับโรงเรียนทุกระดับ ๒)  เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อธรรมต่าง ๆ ช่วยครู
สอนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ๓)  เป็นผู้น าการท ากิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา ๔)  จัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมให้กับนักเรียน ๕)  ส่งเสริมการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนคุณธรรมชั้นน า พระสงฆ์
นับว่าเป็นผู้มีบทบาทส าคัญ เพราะท่านเป็นหนึ่งของพระรัตนตรัย หนึ่งในพุทธบริษัทซึ่งถือว่าเป็นองค์หลัก เป็น
ก าลังส าคัญของทางพระพุทธศาสนา4 ด้วยเพราะพระสงฆ์สาวกส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรง 
ปฏิบัติถูกทาง ปฏิบัติสมควร เป็นผู้แก่การค านับ ควรแก่การต้อนรับ ควรแก่ของท าบุญ ควรแก่การกราบไหว้ 
เป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก5 มีปณิธานในการเผยแผ่ และไม่เพียงแต่ท่านจะอบรมสั่งสอนหลักธรรม
ให้แก่พุทธศาสนิกชนเท่านั้น ท่านยังสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมด้วย 
 ในสมัยปัจจุบัน การเผยแผ่พระพุทธศาสนามีกุศโลบายในการเผยแผ่ได้หลายวิธีอาทิ การปฏิบัติตนใน
น่าเลื่อมใสของพระสงฆ์ การให้ผู้รอบรู้ในหลักธรรมะ การแสดงธรรมได้ลึกซึ้ง การพัฒนาชุมชน การสนับสนุน
ด้านการศึกษา การสงเคราะห์ประชาชนในด้านต่าง ๆ การจัดกิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา การจัด
บรรพชาสามเณร การจัดบวชชีพราหมณ์ถือ ศีล ๘ การจัดอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม การจัดแสดง
นิทรรศการทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นกระบวนการประชาสัมพันธ์ชักชวนให้ประชาชน
หันมาเข้าวัด ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา ได้มาเรียนรู้หลักธรรม จูงใจให้พุทธศาสนิกชนน้อมน าหลักธรรมไป
ประพฤติปฏิบัติขัดเกลาจิตใจให้สูงขึ้นเป็นล าดับไป เพ่ือให้เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา 
 ดังนั้น ผู้วิจัยซึ่งเป็นพระสอนศีลธรรมประจ าอยู่ในอ าเภอปากเกร็ด จึงมีความสนใจที่จะศึกษาบทบาท
ด้านการเผยแผ่ของพระสอนศีลธรรมประจ าอยู่ที่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
เพ่ือศึกษารูปแบบการเรียนการสอนศีลธรรม ทักษะและประสบการณ์เก็บรวมรวบข้อมูล ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะต่อบทบาทด้านการเผยแผ่พระสอนศีลธรรมตามโรงเรียนต่าง ๆ เพ่ือให้มีรูปแบบการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดถึงศึกษาบทบาทด้านการเผยแผ่ของพระพุทธเจ้าต่อไป  
  

                                                           
4 เสฐียร พันธรังส,ี ศาสนาเปรียบเทียบ, พิมพ์ครั้งท่ี ๓ (กรุงเทพมหานคร: ผดุงวิทยาการพิมพ์, ๒๕๑๖), หน้า ๑๑ 
5 ม.มู. (ไทย) ๑๒/๗๔/๖๖. 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาบทบาทด้านการเผยแผ่ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู อาจารย์และนักเรียนเพ่ือเปรียบความคิดเห็นต่อบทบาทด้านการเผยแผ่ของ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริหาร ครู
อาจารย์และกลุ่มนักเรียนเพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อบทบาทด้านการเผยแผ่ของพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “บทบาทด้านการเผยแผ่ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี” โดยมุ่งเน้นศึกษาบทบาทด้านการเผยแผ่ของพระสงฆ์ในด้านการเผยแผ่ของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ขอบเขตด้านเนื้อหางานวิจัยครั้ง เป็นการศึกษาบทบาทด้านการ
เผยแผ่ของพระสงฆ์ในด้านการเผยแผ่ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้าน
การเผยแผ่ ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านบุคลิกลักษณะผู้สอน ๒) ด้านการสื่อสาร ๓) ด้านรูปแบบการสอน ๔) ด้าน
เนื้อหาสาระการสอนขอบเขตด้านประชากรประชาชนที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหาร ครูอาจารย์ และนักเรียน 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ขอบเขตด้านพื้นที่ พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา คือโรงเรียน
มัธยมศึกษาจ านวน ๕ โรงเรียน ๑) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ๒) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ ๓) 
โรงเรียนปากเกร็ด ๔) โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ๕) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี  
 บทบาท หมายถึงบทบาทหน้าที่ของพระสอนศีลธรรม ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
การเผยแผ่ หมายถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมได้แก่ การด าเนินงานเพ่ือให้หลักธรรม
ค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนาแพร่หลายออกไปในทุกสารทิศ จึงได้มีผู้ศรัทธาเลื่อมใสเคารพในพระรัตนตรัยและ
น้อมน า 
หลักธรรม ในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ 
 พระสอนศีลธรรม หมายถึงพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติ เป็นครูอาจารย์
เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ซึ่ง
ในการวิจัยครั้งนี้หมายถึงพระสอนศีลธรรมโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่พ านักอยู่ในอ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 โรงเรียน  หมายถึงโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้
หมายถึงโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่อยู่ในอ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 
ผลการศึกษา 

ได้ทราบบทบาทด้านการเผยแผ่ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีตาม
ความติดเห็นของผู้บริหาร ครูอาจารย์และนักเรียนได้ทราบความคิดเห็นต่อบทบาทด้านการเผยแผ่ของพระ



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 939 

สอนศีลธรรมในอ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามความติดเห็นของผู้บริหาร ครูอาจารย์และกลุ่ม
นักเรียนได้ทราบปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อบทบาทด้านการเผยแผ่ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีผลการวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาโครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน 
 
สรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อบทบาทด้านการเผยแผ่ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อ าเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
 ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อบทบาทด้านการเผยแผ่ของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้มาจากแบบสอบถามปลายเปิดผู้วิจัยสรุปและน าเสนอ 
ดังต่อไปนี้ 

ด้านบุคลิกลักษณะผู้สอนปัญหาอุปสรรค๑)  พระสอนศีลธรรมบางรูป ยังนุ่งห่มไม่เรียบร้อย๒)  พระ
สอนศีลธรรมบางรูป แสดงความสนิทสนมกับนักเรียนมากเกินไป๓)  บางครั้งพูดจาไม่เหมาะสมกับสมณรูป 
 ข้อเสนอแนะ ๑) พระสอนศีลธรรมควรปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามสมณรูป ๒) ควรนุ่งห่มให้เรียบร้อย
ในการเข้ามาสอนที่โรงเรียน ๓)  ปฏิบัติตนกับนักเรียนและครูอย่างถูกต้อง 
 ด้านสื่อการสอน ปัญหาอุปสรรค ๑)  การสอนวิชาพระพุทธสาสนายังใช้สื่อการสอนที่ไม่ทันสมัยและ
ไม่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ ๒)  พระสอนศีลธรรมบางรูปไม่ได้จัดท าแผนการสอน ๓)  สื่อการสอนไม่
หลากหลายและไม่ครอบคลุมทุกหัวข้อที่เรียน ๔)  การเรียนการสอนไม่น่าสนใจ เพราะว่าสอนเป็นนามธรรม 
ไม่มีสื่อทีเ่ป็นรูปธรรมท าให้เข้าใจยาก 
 ข้อเสนอแนะ ๑)  ทางโรงเรียนควรสนับสนุนด้านสื่อการสอนให้เพียงพอและเหมาะสมกับการเรียน 
การสอนวิชาพระพุทธศาสนา ๒)  ควรจัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์ให้สอดคล้องและครอบคลุมเนื้อหาวิชา ๓)  
ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาสื่อการสอนให้ทันสมัย และเพ่ิมเทคนิคการสอนให้สอดคล้องกับ
วัยและความต้องการของเด็กนักเรียน 

ด้านรูปแบบการสอนปัญหาอุปสรรค๑) การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชา
พระพุทธศาสนาไม่น่าสนใจ ท าให้เด็กไม่ตั้งใจเรียน๒) สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาไม่เหมาะสมกับรายวิชา เนื่องจากการเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวไม่ท าให้เด็กเกิดการ
อยากรู้ หรือใฝ่รู้ได้อย่างเต็มที่เนื่องจากห้องเรียนมีสภาพที่ไม่เหมาะสมต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา เช่น 
การนั่งสมาธิ การสวดมนต์ เป็นต้น๓) กิจกรรมที่จัดขึ้นไม่ได้ให้นักเรียนทุกคนแสดงออก จึงท าให้เด็กที่ไม่กล้า
แสดงออกหรืออายที่จะแสดงออกไม่ได้แสดงความสามารถของตน จนกลายเป็นไม่กล้าหรือท าไม่ได้ ๔) การจัด
กิจกรรมน่าเบื่อ เพราะเป็นเพียงการจัดเพ่ือให้เด็กจะมานั่งดู นั่งฟังให้หมดเวลาโดยไม่ได้แสดงออกหรือไม่มี
โอกาสแสดงออกเลย เป็นเหตุให้เบื่อกิจกรรมและไม่อยากเรียนในที่สุด ๕) การสอนบางครั้งไม่อาจเป็นไปตาม
แผนที่วางไว้ ซึ่งอาจเกิดปัญหาสภาพสิ่งแวดล้อม เช่น ภัยธรรมชาติ หรือการจลาจล หรือการประท้วง ๖) การ
ท าแผนการสอนยังไม่ครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาเท่าที่ควร  ๗) การท าแผนการสอน
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บางครั้งไม่ได้ยึดผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง ในการเรียนจึงท าให้การเรียนการสอนไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้  ๘) 
ครูผู้สอนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการท าแผนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง 
 ข้อเสนอแนะ ๑) ครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนา ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
แผนการสอนในรายวิชาพระพุทธศาสนา ๒) ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชาพระพุทธศาสนา และรู้จักการแก้ปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา 
 ๓) ควรเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนโดยพาไปทัศนะศึกษาตามวัดหรือธรรมชาติที่สงบ นิมนต์พระสงฆ์หรือผู้มี
ความรู้บรรยายตามโอกาสสมควร ๔) ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอนต้องจัดท าบ่อย ๆ ซึ่ง
ข้อนี้บางครั้งเป็นปัญหาของครูเพราะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของโรงเรียนหรือผู้ปกครองของ
นักเรียน๕) ครูผู้สอนควรท าความเข้าใจเนื้อหาสาระของหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาได้ถ่องแท้ ก่อนที่จะมีการ
ท าแผนการสอน ๖) การท าแผนการสอนควรให้สอดคล้องและครอบคลุมเนื้อหาสาระของหลักสูตร  ๗) 
ครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนา ควรศึกษาสภาพของผู้เรียนและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการ
สอน เพราะการสอนส่วนมากจะสอนให้ห้องเรียนมีเพียงหนังสือเล่มเดียว ไม่มีอุปกรณ์อ่ืนมาประกอบ หรือน า
นักเรียนไปเรียนตามสถานที่จริง เช่น วัด หรือศาสนสถานต่าง ๆ ๘) แผนการต้องให้นักเรียนสามารถค้นคว้า
ด้วยตนเองให้ตามสถานที่ต่าง ๆ ไม่จ าเป็นว่าต้องเป็นชั่วโมงเรียน 

ด้านเนื้อหาสาระการสอนปัญหาอุปสรรค ๑) หลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบันยังมีความยืดหยุ่นไม่เพียงพอ ๒) 
จุดประสงค์การเรียนรู้กับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรยังไม่เป็นไปตามแนวทางเดียวกันเท่าที่ควร  ๓) เนื้อหาของ
หลักสูตรยังไม่เหมาะสมกับผู้เรียนเท่าที่ควร ทั้งในด้านเนื้อหา เวลาในการเรียน ตลอดจนความสามารถของ
ผู้เรียน ๔) เนื้อหาของหลักสูตรไม่น่าสนใจท าให้นักเรียนเบื่อวิชาพระพุทธศาสนาเพราะกลัวท่องจ าไม่ได้ เช่น
ศีล ๕ ต้องท่องปากเปล่าได้ และชื่อของพระสาวกและบุคคลในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะภาษาไม่ใช่ภาษาของ
เรานักเรียนยังไม่เข้าใจภาษาบาลีและยังอ่านภาษาบาลีไม่ได้ จึงท าให้การสอนไม่ค่อยได้ผล ๕) ครูผู้สอนวิชา
พระพุทธศาสนายังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ๖) นักเรียนส่วนมากยัง
ไม่เข้าใจจุดประสงค์ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา คิดว่าขอแค่สอบผ่านเท่านั้นไม่คิดจะเอาไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน จึงปฏิบัติผิดศีลธรรมในขณะเป็นนักเรียนมากขึ้น ๗) ไม่น าหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาไป
แก้ปัญหาชีวิตทางด้านจิตใจทั้งเป็นจุดประสงค์ของการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ๘) นักเรียนคิดว่าจุดประสงค์
ของวิชาพระพุทธศาสนาต้องเป็นนักบวชหรือผู้ถือศีลเท่านั้นจึงจะปฏิบัติได้ เพราะเป็นการปฏิบัติที่ยากและ
เคร่งครัด 

ข้อเสนอแนะ ๑) ควรปรับปรุงหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา ให้มีเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียนและให้
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน ในแต่ละระดับชั้น ๒) หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาควรมีความยืดหยุ่น
และสามารถดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาพนักเรียน ๓) ควรปรังปรุงจุดประสงค์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
จุดหมายของหลักสูตรมากกว่าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  ๔) ควรมีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครู และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา และพระสงฆ์ผู้ท าหน้าที่ในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา เพ่ือปรับปรุง
เนื้อหาและวิธีการสอนให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะท าให้เด็กเกิดความสนใจและอยากที่จะเรียนรู้วิชา
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พระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ๕) ครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนา ควรศึกษาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้มีความ
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และจ านวนคาบเรียนที่ก าหนด ๖) ผู้สอนควรศึกษาพระพุทธศาสนาเพ่ือให้
เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง และสามารถถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง 
แม่นย า ๗) ผู้สอนต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจ
หลักธรรมในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น และสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

๑. ควรมีผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า พระสอนศีลธรรมเป็นผู้หนึ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการ
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เยาวชน ฉะนั้นโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความส าคัญและ
ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเข้าไปมีส่วนร่วมของครู พระสอนศีลธรรมในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับเยาวชนให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ 
 ๒. ควรมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องให้ความส าคัญและสนใจเรื่องครูผู้สอน นักเรียน สถานที่สอน 
สื่อการสอน การวัดผลที่ได้ประสิทธิภาพและการจัดการหลักสูตรที่ต้องมีความเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกลับหลักสูตร
สามัญและสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนงบประมาณในการด าเนินการ ควรจัดให้มีความ
เหมาะสม และควรมีการวางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนธรรมะในโรงเรียนให้เป็นแบบอย่างเดียวกันและ
เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันของสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้เยาวชนเป็นผู้ที่มีความรู้คู่
คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งจะท าให้สังคมและประเทศชาติมีความเจริญสืบไป 
 ๓. ควรมีโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา อันได้แก่กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงวัฒนธรรม ส านักงานพระพุทธศาสนา และมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผู้ที่มีความเก่ียวข้องทุก
ฝ่าย ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูพระสอนศีลธรรม มีความรู้ในด้านต่าง ๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกาสนับสนุน
ทั้งในแง่ของวิชาการ เทคโนโลยี ตลอดจนเครื่องที่ทันสมัยต่าง ๆ เพ่ือให้พระสอนศีลธรรมมีความรอบรู้มากขึ้น
และสามารถที่จะน าวิวัฒนาการต่าง ๆ ที่ทันสมัยเหล่านั้นมาผนวกเข้ากับวิชาสามัญที่มีการเรียนการสอนใน
โรงเรียนและสามารถสอดแทรกหลักธรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะท าให้การสอนธรรมะมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และท าให้ครูพระสอนศีลธรรมมีความตื่นตัวมากขึ้นด้วยเช่นกัน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ใช้พ้ืนที่ในการศึกษาภายในอ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ส าหรับการวิจัย
ครั้งต่อไปควรท าการศึกษาดังนี ้
 ๑. ควรน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในหัวข้อธรรมอ่ืน ๆ มาประยุกต์ใช้ในการวิจัย เกี่ยวกับ
บทบาทด้านการเผยแผ่ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
 ๒. ควรท าการศึกษาเชิงคุณภาพในประเด็นที่เก่ียวกับบทบาทด้านการเผยแผ่ของพระสอนศีลธรรม 
 ๓. ควรท าการศึกษาวิจัยสัมฤทธิ์ที่เกิดจากหลักพุทธธรรมโดยการประยุกต์ใช้กับบทบาทด้านการเผย
แผ่ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  
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 ๔. ควรจะท าการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทด้านเทคโนโลยีสื่อการสอนศีลธรรมในโรงเรียน  
 ๕. ควรจะท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบทบาทด้านการเผยแผ่ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดย
เปลี่ยนพื้นที่ศึกษาวิจัยเป็นอ าเภอ จังหวัดอ่ืน 
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ศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อสันติสุขของไทพวน :  กรณีศึกษาวัดฝั่งคลอง 
Religion and Culture for the Peace of Tai Puan: Case Study on 

Watsongphangkhlong 
 

พัชรินทร์ ค าสุวรรณ 
 

บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายความทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทพวน กรณีศึกษาชุมชน
วัดฝั่งคลอง โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีการอธิบายตีความทางวัฒนธรรมของคลิฟฟอร์ด เกียรซ์ (1973) ในด้าน
วิถีชีวิต ค่านิยมและสัญลักษณ์นิยมโดยมีบริบทด้านศาสนาและวัฒนธรรม วิธีการศึกษา ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ
ภาคสนามแนวชาติพันธุ์วรรณนาเลือกพ้ืนที่แบบเจาะจงในกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวนกรณีศึกษาวัดฝั่งคลอง ต าบล
เกาะหวาย อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ผู้วิจัยเลือกผู้ ให้ข้อมูลหลัก 30 คน สัมภาษณ์เจาะลึกแบบกึ่งมี
โครงสร้างและสังเกตอย่างมีส่วนร่วม ท าวิเคราะห์เนื้อหา ลงสรุปเขียนรายงานเป็นความเรียงหาความแกร่งของ
ข้อมูลด้วยวิธีตรวจสอบสามเส้าด้านบุคคล เวลาและสถานที่ 

ผลการศึกษา พบว่า พวน หรือไทพวน เป็นกลุ่มภาษาตระกูลไท  นับถือศาสนาพุทธมาตั้งแต่เมืองพวน
อยู่ใน สปป.ลาว ได้อพยพมาในปีพ.ศ.2300 เริ่มสร้างวัดเป็นศูนย์กลางในการพบปะท าบุญตามเทศกาล
ประเพณี การด าเนินชีวิตในสังคมแต่ละท้องถิ่นที่มีแนวประพฤติปฏิบัติร่วมกัน จากการบอกเล่า จารึก หรือการ
เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ไทพวนมีความสงบสุข มีสันติสุข รักความเป็นอิสระไม่ชอบต่อสู้ รู้จักข้อห้าม หรือ
ข้อขะล าที่พ่อแม่ ปู่ย่าตายายได้อบรมสั่งสอน ท าบุญตามประเพณีในวันพระและตามเทศกาลประเพณีสารท 
อุทิศผลบุญให้ผีบรรพบุรุษ ในวันสิ้นเดือน 9 ส่วนบ้านที่ท าบุญสารทไทยลาวจะท ากันที่บ้านโคกกรวด (ไทพวน
ปนกับลาวเวียง) อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ยึดหลักของศาสนาและความเชื่อ การธ ารงไว้และความเป็น
เอกภาพด้วยการสื่อสารภาษาถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมไว้อย่างชัดเจนท่ามกลางกระแสการปรับตัว
แบบโลกาภิวัตน์ 
 
ค าส าคัญ: ศาสนา วัฒนธรรม ไทพวน  กลุ่มชาติพันธุ์ 
 

Abstract 

This article is intended to describe the cultural heritage of Tai Puan ethnic groups. 
Case study on Watsongphangkhlong. The conceptual framework for explaining the cultural 
interpretation of Clifford Geertz (1973) is based on The lifestyle, Values and symbols in the 
context of religion and culture. The study uses field-based ethnographic research to select 
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specific areas in the Thai Puan ethnic group. Case study of Watsongphangkhlong, Tambon 
Koa Wai, Pak Phli district, NakhonNayok Province. The researcher selected 30 primary 
informants, semi structured interviewees, and participant observations. Do content analysis 
In summary, report writing is a rigorous of information and triangulation with time, place and 
person. 

The study found that Tai or Tai Puan was a Tai language group which respected on 
Buddhism, immigrated from the city of Laos in Lao PDR in 2300B.C. The temple was built as 
a center for traditional Buddhist festivals, Living in a local society with a common practice. 
From the inscription, engraving or writing. Tai Puan has peace, independence, do not like 
fighting, keep the taboos, respect to the parents and grandparents taught. Traditional merit 
making on the day of the Buddha and traditional festivals for dedication to the ancestral 
spirits at the end of month 9.  Apart of some house that made their worship was done in 
home. (Tai Puan with Lao Vieng), Anyway, Tai Puan in Pak Phli district, NakhonNayok 
province, adhered to the principles of religion and belief for conservation and unity by 
communicating dialect and traditional culture clearly in the midst of globalization. 
 
Key words: Tai Puan,  Ethnic groups, Religions, Cultures 
 
 
บทน า 

พวน หรือไทพวน เป็นกลุ่มภาษาตระกูลไท  ที่เรียกชาวบ้านพวนในแขวงเชียงขวาง ซึ่งมีหลักแหล่งอยู่
ที่พ้ืนที่เมืองพวน แขวงเชียงขวาง สปป.ลาว จากหลักฐานของพงศาวดารเมืองพวนสร้างในปี พ.ศ.1242 (จุล
ศักราช 60) โดยเจ็ดเจืองซึ่งเป็นโอรสของขุนบรมราชาธิราช หลังจากที่ได้มีการตกลงเรื่องเขตแดนติดต่อ
ระหว่างเมืองหลวงพระบางและเมืองพวน (อรศิริ ปาณินท์.2555: 15)  ในช่วงนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองทั้ง
ทางด้านศาสนา สถาปัตยกรรมและการเมือง ชาวพวนประสบกับสงครามรอบด้านทั้งทัพแกวใน พ.ศ.2071 
(จุลศักราช 1189) และกองทัพฮ่อในพ.ศ.2417 ที่เข้ามายึดเมืองพวน หลังจากที่สยามส่งกองทัพมาปราบฮ่อ
และไล่ออกจากเมืองพวน แต่ก็ได้มีการกวาดต้อนชาวพวนส่วนหนึ่งจากเชียงขวางกลับมากรุงเทพฯด้วย(สีลา วี
ระวงศ์.2540 : 210) ต่อมาพ.ศ.2488 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมืองเชียงขวางกลายเป็นแผ่นดินแห่งสมรภูมิ 
และเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญในการล าเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์จากเวียงจันทร์ผ่านเชียงขวางไปยังเวียดนามตาม
เส้นทางหมายเลข 7 เรียกกันว่า ‘เส้นทางโฮจิมินท์’ (อรศิริ ปาณินท์.2555: 16-17) จากการทิ้งระเบิดของ
สหรัฐอเมริกาท าให้เมืองพวนหรือเชียงขวางกลายเป็นเมืองร้าง ผู้คนต้องอพยพไปอยู่ตามป่า เขา และถ้ าใน
พ้ืนที่ใกล้เคียง   
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จากภาวะสงครามและการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองภายในประเทศ และสภาพบ้านเรือนหลัง
สงคราม ท าให้ไทพวนอพยพทิ้งถิ่นฐานไปอยู่เวียงจันทน์ หลวงพระบางและเวียดนาม ส่วนหนึ่งอพยพย้ายมา
อยู่ในสยามหรือประเทศไทยทั้งด้วยความสมัครใจและถูกกวาดต้อน ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีเรื่อยมาจนถึงสมัย
รัตนโกสินทร์ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่กลุ่มใหญ่สุดเข้ามาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 
(อรศิริ ปาณินท์. 2552: 19 ) กลุ่มไพวนมีอาชีพท าไร่ท านาเพาะปลูก เป็นอาชีพหลัก การปลูกบ้านจะอยู่
รวมกันเป็นคุ้มๆในเครือญาติใกล้ชิดกันทุกหมู่บ้าน นิยมตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้แหล่งน้ า เช่น ที่วัดบ้านกล้วย วัด
หินปักทุ่ง วัดหินปักเหนือ วัดส าโรงใหญ่และวัดส าโรงน้อย ในอ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เช่นเดียวกับไทพวน
ที่อพยพมาอยู่ในอ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ที่มาจากแขวงเมืองเชียงขวาง เมืองพวน และที่อพยพมา
คราวหลังจากเขตเมืองซ าเหนือ ปัจจุบันเป็นเมืองเวียงชัย อ าเภอปากพลีเป็นอ าเภอเล็กๆมีชาวไทพวนอยู่เป็น
กลุ่มใหญ่และจ านวนหมู่มาก เช่น บ้านท่าแดง บ้านหนองแสง บ้านเกาะคา บ้านคลองตะเคียน บ้านหนอง
หัวลิง และ บ้านฝั่งคลอง เป็นต้น และหลายหมู่บ้านเอาชื่อบ้านเกิดเมืองนอนสมัยปู่ย่าตายายในแขวงเมืองเชียง
ขวาง เมืองพวน มาตั้งชื่อในประเทศไทย จะตั้งบ้านเรือนในที่มีแหล่งน้ าธรรมชาติประกอบด้วยคลอง หนองบึง 
ท าให้มีแหล่งอาหารตามธรรมชาติ เช่น ปลา กบ ไว้บริโภคมีการท าเครื่องมือจับสัตว์น้ าด้วยภูมิปัญญาแบบ
พ้ืนบ้าน ส่วนที่มาของชื่อ ‘ปากพลี’ นั้นเดิมในสมัยโบราณใช้การสัญจรไปมาโดยทางเรือ และในฤดูน้ าหลากน้ า
จะหมุนวนเรือที่ผ่านไปมาท าให้เรือล่มท าให้ได้รับอันตราย จึงมีการสร้างศาลขึ้นเพ่ือท า  “พลี” หรือ “พลี
กรรม” เป็นการท าบุญเซ่นสรวงแก่เทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ปากคลอง จึงเรียกชื่อคลองบริเวณนั้นว่า 
“คลองปากพลี” ซึ่งชาวไทพวนเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอ านาจเหนือธรรมชาติคอยควบคุม อันเป็นความเชื่อของ
มนุษย์ที่มีมาตั้งแต่ยุคดั้งเดิมดึกด าบรรพ์มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งศาสนาผีจะรักษากฎเกณฑ์ทางสังคม แต่ศาสนา
พราหมณ์ และศาสนาพุทธจะรักษากฎเกณฑ์ทางจิตวิญญาณของบุคคล (สุจิตต์ วงษ์เทศ.2559 : 14)  
 ไทพวนนับถือศาสนาพุทธมาตั้งแต่เมืองพวนใน สปป.ลาว และมีการนับถืออย่างเคร่งครัด เมื่ออพยพ
มาในปี พ.ศ. 2300 ก็เริ่มสร้างวัดเป็นศูนย์กลางในการพบปะท าบุญตามเทศกาลประเพณี  อีกทั้งการด าเนิน
ชีวิตในสังคมแต่ละท้องถิ่นที่มีแนวประพฤติปฏิบัติร่วมกันมาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจนเป็น
วัฒนธรรมจากการบอกเล่า จารึก หรือการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร และท าต่อๆกันมาจนเป็นที่ยอมรับ ซึ่ง
อาจมีความคล้ายคลึงหรือแตกต่างไปจากวัฒนธรรมพ้ืนบ้านท้องถิ่นอ่ืนๆก็ได้ (ประชิด สกุณะพัฒน์.  2551:18-
19) จากการอบรมสั่งสอนสืบต่อกันมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กท าให้ไทพวนมีความสงบสุข มีสันติสุขเพราะไทพวน
รักความเป็นอิสระไม่ชอบต่อสู้ รู้จักข้อห้าม หรือข้อขะล าที่พ่อแม่ ปู่ย่าตายายได้อบรมสั่งสอน เช่น สอนกราบ
ไหว้พระและเคารพวัดวาอาราม ห้ามเดินสวนทางพระให้ทรุดตัวลงนั่งยองๆประณมมือไหว้ เวลามีการท าบุญก็
ให้พาเด็กไปด้วย  อย่าถ่ายอุจจาระปัสสวะลงในวัดจะเป็นบาปเป็นต้น อีกท้ังการท าบุญตามประเพณีในวันพระ
และตามเทศกาลต่างๆ  เช่นประเพณีสารทเป็นการท าบุญอุทิศผลบุญให้ผีบรรพบุรุษ ในวันสิ้นเดือน 9 ส่วน
บ้านที่ท าบุญสารทไทยลาวจะท ากันที่บ้านโคกกรวด (มีไทพวนปนกับลาวเวียง) อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก ในระหว่างเดือน 10 (โพธิ์ แซมล าเจียก.2537 : 16-17) ชาวไทพวนเป็นกลุ่มที่นับถือพุทธศาสนา
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อย่างเคร่งครัดจนแทบไม่ต้องมีการปรับตัวในกรอบหลักของศาสนาและความเชื่อ การธ ารงไว้และความเป็น
เอกภาพของชาวไทพวนในพ้ืนที่สังคมแบบเครือญาติและประเพณีหลักทั้งด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี อีก
ทั้งความเชื่อที่ยังสืบทอดต่อมาอย่างเข้มแข็งที่สัมพันธ์กับพุทธศาสนาและกฎแห่งกรรมท าให้ไทพวนมีความเป็น
เอกลักษณ์ โดยเฉพาะการสื่อสารด้วยภาษาถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมที่ส าคัญของพวนไว้อย่างชัดเจน
ให้คงอยู่ในสภาพแวดล้อมและบริบทของสังคมใหม่ที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ให้อยู่ในความทรงจ า
ของกลุ่มชาติพันธุ์ไว้ท่ามกลางกระแสการปรับตัวแบบโลกาภิวัตน์ 

ชุมชนหรือท้องถิ่นแต่ละแห่งจะมีวิถีชีวิตของคนในชุมชนหรือแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันไปตามสภาพ
วัฒนธรรมของชุมชน ในสังคมเมืองหรือท้องถิ่นที่มีความเจริญ จะมีสภาพวัฒนธรรมที่หลากหลายสลับซับซ้อน 
เนื่องจากเป็นที่รวมของคนหลายประเภทที่แตกต่างกันทั้งด้านเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา การศึกษาและอาชีพจึง
เกิดการผสมกันทางวัฒนธรรมจนไม่เห็นเอกลักษณ์ท่ีแท้จริง (ประชิด สกุณะพัฒน์. 2551 : 19) กลุ่มชาติพันธุ์ที่
พูดภาษาตระกูลไท หมายถึง กลุ่มชาติพันธุ์หรือชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 18 กลุ่ม 
เช่น กลุ่มตระกูลภาษาไท, ลาว กลุ่มภาษาพวน กลุ่มภาษาไทยวน กลุ่มภาษาผู้ไท กลุ่มภาษาไทลื้อ เป็นต้น 
(ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์. 2546 : 3) และพวนก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่กระจายตัวบนพ้ืนที่ประเทศไทยจ านวนมาก 
และพูดภาษาตระกูลไท (Tai Languages Family) เช่นเดียวกับภาษาไทยที่ใช้พูดในประเทศไทยและเรียกว่า
ไทพวน  ภาษาลาวในประเทศลาวและเรียกว่าลาวพวน และภาษาอ่ืน ๆ อีกหลายภาษา ซึ่งแพร่กระจายอยู่ ใน
เขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศจีนตอนใต้ (วีระพงศ์ มีสถาน. 2539 : 12) ชาวพวนก็เป็นคนกลุ่มหนึ่ง
ในหลายชนชาติที่มีถิ่นเดิมอยู่ที่เมืองพวน แขวงเชียงขวาง ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ได้
หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทยตามแนวชายแดนและในกลุ่มที่อพยพจะมีกลุ่มผู้น าที่มีความสามารถในการรบและ
ฝีมือในการประกอบอาชีพติดตัวมา เช่น ช่างค า หรือช่างทอง ช่างเหล็ก ช่างทอผ้าและอีกสารพัดช่าง แต่มี
พ้ืนฐานที่ท านาเป็นหลัก สิ่งหนึ่งที่กลุ่มชนไทพวนยังคงยึดถืออยู่ คือประเพณีวัฒนธรรมของตนที่มีมาแต่ครั้งที่
อยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อเข้ามาอยู่ในประเทศไทยก็ยังรักษาขนบธรรมเนียมนั้นอยู่ แต่
พิธีกรรมอาจแตกต่างกันไปตามสภาพการณ์ของท้องถิ่นในแต่ละแหล่ง ประเพณีของชาวไทพวนจะเป็น
เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตโดยตรง ซึ่งประเพณีของชาวไทพวนได้แฝงไว้ด้วยคติ ความเชื่อและภูมิปัญญา
ควบคู่กันไป (รัฎชดา พัดเย็นชื่น.  2545 : 38 - 39) 
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วิถีชีวิต การละเล่น สุนทรียศาสตร์และดุลยภาพกายและจิตใจ 
 ปัจจุบันได้มีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของสุนทรียศาสตร์ ที่เป็นวิชาปรัชญาที่เก่ียวกับความรู้สึกในการ
รับรู้ความงาม ทั้งลักษณะท่าทาง คุณค่า รสนิยม การเคลื่อนไหวของร่างกายที่สง่างามและวิธีการที่สะท้อนให้
เห็นความงามของร่างกาย การออกก าลังกายที่พอเหมาะกับความรู้สึกของความงามที่มีประสิทธิภาพจะท าให้
การละเล่นนั้นมีความสนุกสนานน่าชมมากข้ึน ผู้วิจัยได้ลงส ารวจพ้ืนที่ศึกษาเบื้องต้นใน อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก และอ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  ได้เห็นการละเล่นพ้ืนบ้านที่เป็นการแสดงอย่างหนึ่ง คือ 
“ล าพวน” ซึ่งเป็นศิลปะวรรณกรรมพ้ืนบ้านและวรรณคดีพ้ืนบ้านที่ได้ตกทอดมาจากบรรพบุรุษและที่ส าคัญ
กว่านั้น คือ หมอล าพวนไม่ต้องสร้างเวทีแสดงสามารถแสดงในบ้านหรือศาลาการเปรียญได้แต่ไม่นิยมแสดง
กลางแจ้ง ส่วนท านองนั้นมีท่วงท านองเพลงคร่ าครวญออดอ้อนนุ่มนวลและอ่อนหวาน บทร้องจะโต้ตอบกัน
ด้วยกลอนสดซึ่งใช้บทที่ท่องจ ากันมาเป็นนิทานพ้ืนบ้าน (ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. 2552 : 
50)  ด้วยภาษาพ้ืนถิ่นของชาวไทพวนดั้งเดิม โดยมีเสียงแคนคอยให้จังหวะในแต่ละวรรค เมื่อมีการล าก็จะเริ่ม
วรรคใหม่ ทั้งเสียงคนล าและเสียงแคนจะเริ่มขึ้นพร้อม ๆ กัน เสียงล าพวนและดนตรีของไทพวน มีจังหวะที่ไม่
กระชั้นเหมือนหมอล าอีสาน จึงท าให้การล าพวนจ ากัดอยู่แต่ในกลุ่มไทพวนไม่ขยายออก ไปสู่กลุ่มชนอ่ืน แต่
เสียงล า เสียงแคน ที่ไม่ขาดสายท าให้ร้อยรัดสายใยเชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน เป็นการละเล่นที่ให้ผลทาง
อารมณ์ในเชิงสุนทรียะด้วยความงามของท่าทาง อากัปกิริยา การร่ายร าที่มีดนตรีเข้ามาเป็นองค์ประกอบที่ช่วย
ให้การแสดงมีความสมบูรณ์ อีกทั้งช่วยส่งเสริมในเรื่องของสุขภาวะได้แก่ การหายใจในระหว่างการร้องเพลง
และการเป่าแคนที่ต้องมีการแบ่งช่องลมหายใจผ่อนสั้นผ่อนยาวของการขับล าและการเป่าแคนให้ได้จังหวะ 
ตลอดจนต้องมีสติและสมาธิเพ่ือควบคุมการละเล่นให้ได้สมบูรณ์ จึงกล่าวได้ว่ามีความเหมาะสมต่อการรักษา
ดุลย์พลังงานและอารมณ์ของผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี 
 ชาวไทพวน เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทในตระกูลภาษาไท - กะได อาศัยกระจายอยู่ในพ้ืนที่หลายจังหวัดของ
ประเทศไทย ซึ่งเดิมอาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ค าว่าพวน (Puen) เป็นค าที่เรียกกลุ่ม
ชนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในแคว้นเชียงขวางหรือบริเวณที่ราบสูงในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีอาณา
เขตติดต่อกับญวน ได้ชื่อว่าพวนเพราะ เชียงขวางมีแม่น้ าสายส าคัญไหลผ่านพ้ืนที่ ชื่อแม่น้ าพวน จึงเรียกผู้
อาศัยตามบริเวณนี้ว่า ลาวพวน (จารุวรรณ ธรรมวัตร.  2540 : 57) และชาวพวนนิยมตั้งถิ่นฐานอยู่ตามบริเวณ
ลุ่มแม่น้ า มีอาชีพเกษตรกรรม ท าไร่ไถนา ชาวไทพวนอพยพมาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี ตอน
ปลายจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนท าให้เกิดการแตกแยกออก เป็น 2 ชนชาติ 
เรียกว่า ลาวพุงด า หรือลาวพุงขาว และเป็นสาเหตุอีกประการหนึ่งที่ท าให้ลาวทิ้งชื่อไทเสีย คือ การที่ชน
ข้างเคียงที่มีอ านาจขึ้นมาปกครองล้านช้างเป็นเมืองขึ้น ไม่นิยมเรียกไทแต่เรียกว่า ลาว ด้วยความหมายที่
ค่อนข้างดูถูก และตลอดระยะเวลา 200 ปี ในประวัติศาสตร์มีการรบกันตลอดและศึกที่คนลาวเจ็บแค้น คือ 
ศึกในสมัยรัชกาลที่ 3 กับเจ้าอนุวงศ์แห่งเมืองเวียงจันทร์ที่ไทยรบชนะและกวาดต้อนชาวลาวจ านวนมากมาเป็น
เชลยศึกของไทย (ปราณี วงษ์เทศ. 2525 : 168 - 169) และได้อพยพมาอยู่ที่อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดลพบุรี จังหวัดพิจิตร และที่จังหวัดนครนายก เป็นต้น ในสมัยรัชกาลที่ 5 
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ลาวพวน หมายถึง ลาวที่อาศัยอยู่ในจังหวัดหนองคาย นครพนม โพนพิสัย  เชียงขวาง ไชยบุรี สกลนคร 
บุรีรัมย์ ค าเกิด ค าม่วน บริคัณฑนิคมและมุกดาหาร ในสมัยนั้นมีสารตราโปรดเกล้า ฯ ให้รวมดินแดนหัวเมือง
อีสานบริเวณฝั่งซ้ายแม่น้ าโขงจนถึงแผ่นดินเวียดนามเป็นมณฑลลาวพวน ก่อนนั้นจะรวมอยู่ในกลุ่มลาวกาวใน
ภาษาไทยเรียกกลุ่มชาติพันธุ์ลาว โดยลาวกลุ่มใหญ่มี 2 สาขา คือ ลาวกาว และ ลาวเฉียงในกลุ่มลาวกาว
ประกอบด้วยลาวพวนและลาวโส้ง (จารุวรรณ ธรรมวัตร. 2540 : 57) จึงน่าสนใจศึกษาว่าหากการละเล่น
พ้ืนบ้านมีรหัสลับภูมิปัญญาเฉพาะแต่ละกลุ่ม   ชาติพันธุ์ และมีอิทธิพลต่อสุขภาพของคนชราแล้ว สมควรอย่าง
ยิ่งที่จะต้องศึกษาเรื่องนี้บนเส้นทาง ไทพวน - ลาวพวน ระหว่างจังหวัดนครนายก จังหวัดลพบุรี และจังหวัด
สุโขทัยในประเทศไทยและแขวงบ่อแก้ว ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

ปัจจุบันการละเล่นพ้ืนบ้านตามภูมิภาคและในชาติพันธุ์ต่าง ๆ ของประเทศไทย มักน าการละเล่น
พ้ืนบ้านไปใช้และถูกส่งเสริม ด้านอารมณ์แก่เด็ก ๆ ในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี ท าให้การวิจัยการละเล่นพื้นบ้าน
ที่เป็นการแสดงหรือการแสดงพ้ืนบ้านครั้งนี้จะท าให้ได้พบความหลากหลายของการละเล่นพ้ืนบ้านที่เป็นการ
แสดงซึ่งเป็นการแสดงออกทางร่างกายด้วยท่วงท่าการเคลื่อนไหว ด้วยท่าเต้น ท่าร า การแสดงกิริยาของการ
เต้น การร า การเชิด ฯลฯ ซึ่งแสดงถึงอารมณ์ ความรู้สึกและการเล่าเรื่อง การแสดงอาจแสดงร่วมกับดนตรีและ
การขับร้องหรือไม่ก็ได้ (ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. 2552 : 6) ซึ่งผู้วิจัยจะสามารถเลือก
ศึกษาและคัดสรรน ามาใช้ประโยชน์ในการวิจัยเพ่ือพัฒนาสู่สุขภาวะของผู้สูงอายุได้ จากสภาพการณ์สังคม
ปัจจุบัน กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุที่ถูกพัฒนาและคัดสรรกันเอง  จนกลายเป็นประเพณีประจ า
จังหวัด อาทิ เช่น บุญบั้งไฟ (ระบ าเซิ้ง) ที่จังหวัดยโสธร บุญเจ้าพ่อพระยาแล (ระบ าลาวเวียง) ที่จังหวัดชัยภูมิ 
บุญบวงสรวงพระยาสุรินทร์ (ร าตรุษ) ที่จังหวัดสุรินทร์ ประเพณีสรงน้ าพระธาตุหริภุญชัย (ฟ้อนถวายมือ) ที่
จังหวัดล าพูน ประเพณีบวชช้าง (ร าเซิ้งแห่) ที่จังหวัดสุโขทัย  บุญข้าวจี่ หรือ ประเพณีก าฟ้าหรือบุญก าฟ้า (ร า
โทน) ที่จังหวัดนครนายก ประเพณีลงข่วง (ล าพวนและนางกวัก) ที่จังหวัดลพบุรี ซึ่งการละเล่นที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุดังกล่าวนับได้ว่าเป็นการละเล่นพ้ืนบ้านที่ได้รับการพัฒนาเป็นศิลปะการแสดงจนกลายเป็นประเพณี 
ซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมที่เน้นอารมณ์และเป็นการส่งเสริมสุขภาวะให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสช่วงเวลาในการเข้าร่วม
กิจกรรมงานบุญและงานประเพณีดังกล่าวได้เป็นอย่างดีและโดยที่ผู้วิจัยได้เดินทางไปศึกษาในชุมชนที่มีไทพวน
อาศัยอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ได้แก่ ภาคตะวันตก ภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนกลาง 
ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก พบศิลปะการแสดงที่เป็นการแสดงพ้ืนบ้านไทยพวนที่มี
ความคล้ายคลึงกันได้น ามาแสดงในงานบุญและงานประเพณีตามเทศกาลของไทพวนโดยมีผู้สูงอายุมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมสุขภาวะเป็นจ านวนมากด้วย 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2553 ให้ความหมายว่า สุขภาวะ หมายถึง ภาวะของคนที่มี
ความสุข ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีความสุขสบายและอนามัยดี ส่วนค าว่า สุขภาพราชบัณฑิตยสถาน (2542 : 
1201) ได้ให้ความหมายของสุขภาพไว้ว่า เป็นภาวะที่ปราศจากโรคภัย ไข้เจ็บ ก่อน พ.ศ.2500 เราใช้ค าว่า
สุขภาพน้อยมาก เพราะใช้ค าว่า อนามัย (อน+อามัย) ซึ่งหมายถึงความไม่มีโรค ดังนั้นค าว่าสุขภาพจึงมี
ความหมายกว้างกว่าค าว่าอนามัย เพราะสุขภาพเน้นสุขภาวะ ซึ่งก็คือ ภาวะที่ท าให้เกิดความสุขปราศจากโรค
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ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลาย ๆ ปัจจัย และมีความหมายในเชิงบวก ส่วนค าว่า อนามัยจะเน้นที่โรคซึ่งเป็นความทุกข์
และมีความหมายเชิงลบซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของปราชญ์ยุคปัจจุบันของไทย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ป
ยุตฺโต. 2548 : 848) ที่กล่าวถึงสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ เน้นที่ภาวะแห่งความสุขเป็นความสมดุลของทุกมิติ
แห่งสุขภาพ ความสมดุลของจิตใจและการเข้าถึง ความสงบ และความดีงามต่าง ๆ ซึ่งท่านได้ให้ค าอธิบาย สุข
ภาวะแบบองค์รวมแนวพุทธว่า สุขภาวะเป็นความสมดุลของชีวิตแบบเป็นองค์รวมเนื่องมาจากการพัฒนาตน
ตามหลักภาวนา 4 ได้แก่ 1) กายภาวนา (Physical Development) เป็นการพัฒนากายและการพัฒนา
ร่างกายให้รู้จักติดต่อเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพทั้งหลายในทางเป็นคุณประโยชน์เกื้อกูล ไม่เกิดโทษ 
รู้จักบริโภค ปัจจัยสี่ให้มีคุณค่าสูงสุด ไม่บริโภคตามค่านิยม ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ 2) ศีลภาวนา 
(Social Development) เป็นการพัฒนาด้านพฤติกรรมโดยการพัฒนาด้านกายและวาจาให้มีพฤติกรรมทาง
สังคมที่เหมาะสม 3) จิตภาวนา (Emotional Development) คือ การพัฒนาด้านจิตใจเป็นการพัฒนาให้
บุคคลมีจิตที่สมบูรณ์ มีชีวิตที่มีคุณภาพ และมีสุขภาพจิตที่ดี4) ปัญญาภาวนา (Wisdom Development) คือ 
การพัฒนาบุคคลให้รู้จักคิด พิจารณา วินิจฉัย ไตร่ตรอง ใช้วิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาและด าเนินการต่าง 
ๆ ด้วยปัญญา จากแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ดังกล่าวข้างต้นจึ งมีความสอดคล้องกับ
แนวคิดการวิจัยกับหลักการรักษาสุขภาวะ 6 อ ของผู้สูงอายุ อันได้แก่ อ.ที่ 1 อาหาร อ.ที่ 2 อากาศ อ.ที่ 3 
อุจจาระ อ. ที่ 4 ออกก าลังกาย อ. ที่ 5 อารมณ์ และ อ. ที่ 6 อานาปานสติ ซึ่งแม้แต่ทางพุทธศาสนาโดย
สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เป็นพระพุทธภาษิตว่า “อโรคยา ปรมา ลาภา” แปลว่า ความไม่มีโรค
เป็นลาภอันประเสริฐและประเทศทางตะวันตกก็ยอมรับและเห็นพ้องกันว่า คนที่มีสุขภาพดี คือ คนที่มี
ความหวังและคนที่มีความหวัง คือ คนที่มีทุกสิ่งทุกอย่าง หมายความว่าสุขภาพคือ วิถีแห่งชีวิต โดยสุขภาพจะ
เป็นเสมือนหนึ่งวิถีทางหรือหนทาง ที่จะน าบุคคลไปสู่ความสุขและความส าเร็จต่าง ๆ นานาได้ หรืออาจกล่าว
ได้ว่าเป็น สุขภาพชีวิต (สุภาณี ธงไชย. 2555 : 147) 
 ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ (Aging Society) เพราะมีผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 
60 ปีขึ้นไป มากถึง 9,928,000 คน (เกิน 10 % ของประชากรทั้งหมด) และจะเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุโดย
สมบูรณ์ (Aged Society) หรือมีผู้สูงอายุเกินกว่า 20 % ในเวลาเพียง 20 ปีเท่านั้น (ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ และ
ปราโมทย์  ประสาทกุล . 2553 ; สงกรานต์  กันทวงศ์ , 2555 : 126 - 133) สถาบันประชากรสั งคม 
มหาวิทยาลัยมหิดลยังคาดการณ์เพ่ิมว่าอัตราการเกิดและการ ตายน้อยลดลงเนื่องจากผู้คนมีสุขภาวะที่ดีขึ้น 
การก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุต้องมีการปรับตัวเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ รวมทั้งในเรื่องของสุขภาพ เพราะเมื่อเข้าสู่วัย
สูงอายุแล้วสังขารย่อมเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดารวมทั้งหน้าที่การงานและการนับหน้าถือตา ผู้สูงอายุต้อง
คอยดูแลสุขภาพ หมั่นออกก าลังกาย ดูแลเรื่องอาหารการกินและคอยหมั่นตรวจสุขภาพอยู่เสมอ เพราะว่าทุก
คนมีความต้องการความสุขยิ่งในช่วงบั้นปลายของชีวิตก็ยิ่งต้องการที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากต้องดูแล
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ต้องมีการออกก าลังกาย เพราะการ
ป้องกันก่อนการเกิดโรคหรือการสร้างเสริมสุขภาพนอกจากจะท าให้ปราศจากโรคแล้วยังท าให้มีสุขภาพร่างกาย
จิตใจที่เข้มแข็งรวมทั้งดูเด็กกว่าอายุจริง ด้วย 6 อ เป็นพื้นฐานในการสร้างสุขได้แก่1) อ. อาหาร ให้รับประทาน
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อาหารที่มีความหลากหลายและครบทุกหมู่จะต้องสด สะอาด ปลอดภัย ไม่มีสารสารพิษปนเปื้อน โดยเฉพาะ
ผักและผลไม้ ควรพิจารณาการรับประทานอาหารเกินไม่ว่าไขมัน หรือคาร์โบไฮเดรต 2) อ. ออกก าลังกาย ควร
ออกก าลังกายอย่างน้อยครั้งละ 30 นาที อย่างน้อย  สัปดาห์ละ 3 ครั้ง อย่างสม่ าเสมอ 3) อ. อารมณ์ เพราะ
อารมณ์ดีจะมีผลต่อสุขภาพ เมื่อมีความสุขร่างกายจะหลั่งสารเอนโดรฟินหรือสารแห่งความสุขท าให้ผ่อนคลาย 
4) อ.อากาศ ให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีปลอดโปร่งโล่งสบาย มีการถ่ายเทอากาศที่ดี 5) อ. อโรคยา พยายาม
หลีกเลี่ยงปัจจัยที่ท าให้เกิดโรคจากพฤติกรรมที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพ 6) อ. อบายมุข ไม่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่รวมทั้ง
ยาเสพติด การพนันและการส าส่อนทางเพศ ซึ่งเป็นปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน (Hospital & Healthcare. 
2558 : 4) ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า 6 อ.ที่กล่าวมาข้างต้นนี้แฝงอยู่ในกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านของทุกชนเผ่า แต่หาก
การสาธารณสุขให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุและรัฐบาลช่วยส่งเสริมและพัฒนาการละเล่นในกรอบ 6 อ.ใหม่ คือ 
อาหาร อากาศ อุจจาระ อารมณ์ ออกก าลังกาย อานาปานสติ จะสร้างสุขภาวะแก่สังคมผู้สูงอายุต่อไป 
 ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ท าให้มีโอกาสเจ็บป่วยง่าย และใช้เวลานาน
ในการฟ้ืนฟูให้กลับสู่สภาพเดิม ท าให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ยอมออกก าลังกายเพราะกลัวเหนื่อย ขี้เกียจออก
ก าลังกายและลูกหลานก็จะไม่ให้ท างานให้พักผ่อนเต็มที่ รับประทานอาหารดี ๆ  ใช้ก าลังกายเพียงเล็กน้อย 
เพราะความเชื่อว่าการออกก าลังกายหรือการเล่นกีฬานั้นไม่มั่นใจว่าจะท าให้ตนอายุยืนหรือไม่ แต่ในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขได้ต้องประกอบไปด้วยกายและจิต เพราะทั้งสองส่วนนั้นมีการท างานร่วมกันเป็นหนึ่ง
เดียว มีความสัมพันธ์สอดคล้องเชื่อมโยงกันและกัน เป็นความสมบูรณ์แห่งชีวิต ซึ่งทางพุทธศาสนาจะถือว่าใจ
เป็นประธานของสิ่งทั้งปวง “ใจต่างหากเป็นผู้รักษากาย” จิตใจที่เศร้าหมองมาจากร่างกายที่อ่อนแอ สิ่งเหล่านี้
เกิดจากทิศทางของขวัญ (รณี เลิศเลื่อมใส. 2544 : 234) หากไม่ได้ด้วยขวัญดลบันดาลให้เป็นไป ถึงแม้จะเสีย
ดุลยภาพกายก็ต้องรักษาดุลยภาพใจไว้ให้ได้ จิตใจจึงส าคัญที่สุดที่ท าให้อินทรีย์ (Organism) ตั้งมั่นอยู่ได้ หาก
เรามีจิตใจที่สงบสุข อารมณ์ดี เปรียบเสมือนขวัญที่ดีเบิกบาน ขวัญย่อมอยู่กับเนื้อกับตัวท าให้แจ่มใสก็ส่งผลถึง
ร่างกายท าให้ร่างกายมีความกระชุ่มกระชวย มีความสุข กระปรี้กระเปร่ามีสุขภาพจิตดี เพราะสุขภาพจิต
เปรียบเสมือนเข็มทิศชีวิตให้มีทิศทาง มีหลักเกณฑ์ หากจิต หรือ ใจไม่ดี ไม่เข้มแข็งก็จะหวั่นไหว              
 

การละเล่นพื้นบ้านคือภูมิปัญญารักษากายและใจเพื่อสันติสุขภายใน 
กายที่เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้เป็นเสรีภาพ มีการท างานเป็นระบบ ต้องการที่อยู่ มีตัวตน มีน้ าหนักเป็นปรนัย 
(Objective) ที่แสดงออกมาทางการพูด ท่าทาง มีการกระท าที่เป็นสื่อกลางบอกความในใจ ซึ่งการละเล่น
พ้ืนบ้านเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ทดแทนการกีฬาเพราะไม่ต้องมีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวเหมือนกีฬา การละเล่นก็เป็น
การออกก าลังกายที่ท าให้การหายใจเป็นไปโดยอัตโนมัติโดยที่ตัวเองไม่รู้สึกตัว ท าให้มีการหายใจเข้าออก
เพ่ือให้ได้ออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายไปสู่ปอดและส่งต่อไปสู่ระบบการไหลเวียนของโลหิต พร้อมกลับน าก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ออกจากเซลล์และขับออกจากร่างกายทางปอดด้วยการหายใจออกจึงท าให้รู้สึกสดชื่น ไม่
เพลียมีร่างกายที่แข็งแรงและมีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้ออยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้การก าหนดลมหายใจเข้า
ออกพร้อมกับการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างเหมาะสมยังช่วยปรับความดันโลหิตได้ด้วย ซึ่งการละเล่น
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พ้ืนบ้านเป็นภูมิปัญญาที่ช่วยทดแทนการกีฬาส าหรับเด็กและผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี  (ปิยะพันธุ์ นันตา. 2550 : 
92 - 95) โดยทั่วไปแล้ว เราจะเห็นว่าการสาธารณสุขมักเน้นการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุด้าน อาหาร อากาศ 
อุจจาระและการออกก าลังกายเป็นส่วนใหญ่ มีงานวิจัยและมาตรการส่งเสริมผู้สูงอายุค่อนข้างน้อยที่จะมี
วิธีการปรับอารมณ์แก่ผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเรื่องนี้ผู้วิจัยเห็นว่า การละเล่นพ้ืนบ้าน คือ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่จะเน้นการปรับอารมณ์  และเสมือนท าสมาธิบนความเคลื่อนไหวท าให้
ผู้สูงอายุเจ็บป่วยน้อยลง 
 ค าว่า “อโรคยา ปรมาลาภา” ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเป็นพุทธสุภาษิตที่มีความหมายว่า
การไม่มีโรคไม่เจ็บป่วยดียิ่งกว่าถูกรางวัล หากร่างกายของเราไม่มีการรักษาสุขภาพอย่างสม่ าเสมอ รับประทาน
อาหารไม่ครบ 5 หมู่ เจ็บป่วยบ่อย ๆ ก็จะท าให้สุขภาพจิตไม่ดีอายุไม่ยืน เป็นคนที่อารมณ์ฉุนเฉียว เราต้องรู้จัก
ปล่อยวางส านวนนี้มักหมายถึง ผู้สูงอายุเพราะเป็นผู้ผ่านประสบการณ์มาแล้ว จึงหมั่นรักษาอารมณ์ของตนเอง
ให้รู้จักปล่อยวาง ให้ทาน ท าบุญ รักษาศีลและรู้จักปฏิบัติภาวนา สุขภาพจิตก็จะดี หากรักษาร่างกายและจิตใจ
ตามแนวทางเบื้องต้นนี้ ก็จะไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียน เพราะเมื่อเป็นโรคประจ าตัวเกิดขึ้นกับเราแล้ว 
รับประทานอาหารอะไรก็ล าบากเพราะต้องคอยควบคุมอาหารและหากไม่มีที่พ่ึงทางใจคือ ธรรมมะ ร่างกายก็
จะยิ่งทรุดโทรมและอายุจะสั้นในที่สุด ทั้งหลายทั้งปวงนี้ล้วนเป็นกฎของไตรลักษณ์ คือ เกิดขึ้น (อนิจจ ) ตั้งอยู่ 
(ทุกข ) และดับไป (อนัตตา) เป็นเรื่องธรรมดา ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า หากมีการใช้หรือฟ้ืนฟูการละเล่นพ้ืนบ้านให้เป็น
เทคโนโลยีวัฒนธรรม จะท าให้ผู้สูงอายุสามารถเคลื่อนไหวทางกาย และปรับอารมณ์ให้รักษาดุลพลังงานเพื่อสุข
ภาวะ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ออกสนามส ารวจเบื้องต้นในการศึกษาวิจัยสัญจร เมื่อวันที่ 26 เดือนธันวาคม 2557 ที่แขวง
หลวงน้ าทา อุดมไชย และไชยบุรี ได้พบกลุ่มไทพวน และกลุ่มชาติพันธุ์ไท   อ่ืน ๆ ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่
อาศัยอยู่มีอายุยืนยาว อันอาจเป็นเพราะเขาเหล่านั้นด ารงรักษาการละเล่นพ้ืนบ้านไว้ในชีวิตประจ าวัน 
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเทคโนโลยีวัฒนธรรมการละเล่นพ้ืนบ้านพวนที่ส่งเสริมสุขภาวะ
ผู้สูงอายุของกลุ่มชาติพันธุ์ไทในลุ่มน้ าแม่โขง ด้วยการศึกษาประเทศในลุ่มน้ าแม่โขงตอนบนของประเทศไทย
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
ปกครอง ในลักษณะรัฐชาติของประเทศต่าง ๆ ในลุ่มน้ าแม่โขงและอีกประการหนึ่งผู้วิจัยมีความใกล้ชิดกับชน
เผ่าไทพวนและเห็นว่าการเคลื่อนย้ายและการคงอยู่ของชนเผ่าไทพวนมีเส้นทางสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง อาจ
สามารถสืบสานย้อนรอยจากนครนายกสู่จังหวัดที่ส าคัญต่าง ๆ ในริมน้ าแม่โขงและเชื่อมโยงสัมพันธ์กับกลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทอ่ืน ๆ ในลุ่มน้ าแม่โขงที่มีการละเล่นพ้ืนบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ไท ผู้วิจัยศึกษาในประเทศไทยพ้ืนที่
จังหวัดนครนายกกลุ่มชาติพันธุ์ไทพวนที่ถูกกวาดต้อนและอพยพหนีสงครามมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีตอนปลาย 
จนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 โดยปะปนมากับลาวอ่ืน ๆ เช่น ลาวเวียง ลาวพุงด า ผู้ไทด า ลาวโซ่ง โดยเลือกสภาพ
ภูมิศาสตร์ ที่ใกล้เคียงกับถิ่นฐานเดิม คือ เป็นที่ดอน มีที่ราบในการท านา ท าไร่ และอยู่ใกล้แม่น้ า แหล่งน้ าต่าง 
ๆ การตั้งชื่อหมู่บ้านจะใช้ชื่อหมู่บ้านเดิม ที่คล้ายที่อยู่เดิมสมัยอยู่ที่เชียงขวางและที่แขวงหลวงน้ าทา  ใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นแขวงที่อยู่เหนือสุดมีเขตทุ่งราบกว้างขวางเป็นอู่ข้าวอู่น้ าของ
ภาคเหนือ พลเมืองประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์หลายชนเผ่า เช่น ไทเหนือ ไทด า ไทยวน ไทพวน ไทลื้อ อีก้อ 
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เป็นต้น มีประมาณ 33 ชนเผ่า มีเนื้อที่ประมาณ 9,325 ตารางกิโลเมตร  มีพลเมือง 125,000 คน และแขวงบ่อ
แก้ว ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีเนื้อที่ 6,196 ตารางกิโลเมตร 
ทิศเหนือติดแขวงหลวงน้ าทา ทิศใต้ติดแขวงไชยะบุรี ทิศตะวันออกติดแขวงอุดมไซ ทิศตะวันตกติดไทยและ
พม่ามี 5 เมือง ได้แก่ เมืองห้วยทราย เมืองต้นผึ้ง เมืองเมิง เมืองปากทา เมืองผาอุดม  
 

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 ปัจจุบันความรู้ในการใช้ชีวิตด้วยสันติสุขได้ลดถอยลงและลดถอยลงทุกวันและเกิดคดีความกันทุกวัน
เพราะการพนันและการแข่งขัน หากประเทศไหนที่มีแหล่งการพนันมากก็จะท าให้ประเทศนั้นสูญเสียทรัพยากร
บุคคลไป เพราะไปเล่นการพนันโดยไม่เอาความรู้หรือเวลาไปสร้างสรรค์ อย่างเช่น การท านาที่เจ้าของได้มรดก
มาก็ไม่ได้ลงมือท าแต่ได้จ้างผู้อื่นท านาแทน ความรู้ที่เกิดจาก ภูมิปัญญานั้นต้องมีคุณธรรม เพราะความรู้ที่ได้มา
โดยขาดคุณธรรม อย่างเช่น ความรู้ในการงัดแงะ การเล่นพนัน (Slot Machine) ในแหล่งคาสิโน หากมี
การศึกษาเทคโนโลยีวัฒนธรรมการละเล่นพ้ืนบ้านของไทพวนอย่างลึกซึ้ง จะท าให้เกิดการวิจัยเพ่ือต่อยอดภูมิ
ปัญญาและเทคโนโลยีการละเล่นพื้นบ้านมาเสริมสร้างเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองต่อไป จากความ
เป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงเห็นสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาเทคโนโลยีวัฒนธรรม
การละเล่นพ้ืนบ้านพวนที่ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุของกลุ่มชาติพันธุ์ไทพวน ด้วยการศึกษาภาคสนามในอาณา
บริเวณลุ่มน้ าแม่โขงและศึกษาเจาะลึกเพ่ือเทียบเคียงข้อมูลในพ้ืนที่ศึกษาประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และศึกษากรณีการแสดงพ้ืนบ้านของไทพวน และท าการคัดสรร 4 กรณีทั้งใน
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทั้งนี้หากได้น าเอาการละเล่นได้รับการถ่ายทอดทั้ง
การละเล่นตามแบบเฉพาะของวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น ๆ โดยมีการสืบทอดกันมาเป็น
เวลานานตามแบบวิถีชีวิตหรือการด าเนินชีวิตของคน ในท้องถิ่นตนเองและการสืบทอดต่อ ๆ กันมานั้นได้ท าให้
การละเล่นบางชนิดมีการพัฒนารูปแบบการเล่นอย่างต่อเนื่องตามกาลเวลา สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ชีวิตของคนใน
ท้องถิ่นนั้น ๆ ในด้านความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และค่านิยมต่าง ๆ และสามารถซึมซับและรับรู้ได้
จากการละเล่นพื้นบ้านของไทย (อาริสา จะรา. 2550 : 6 - 7) ขณะเดียวกันก็สืบทอดเป็นวัฒนธรรมกีฬาหรือการ
แสดง เพ่ือความเพลิดเพลินแก่ปุถุชนคนทั่วไป 
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ตุง: บทบาทของสตรีในพุทธศาสนา 
Tung the BuddhistBanner: Women role in Buddhist social 

 

เนตรชนก แตงทับทิม1 รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง2 
 

บทคัดย่อ 

งานศิลปกรรมผ้าทอชนิดหนึ่งของช่างสตรี ที่เรียกว่าตุง ทอขึ้นเพ่ือใช้ในงานประเพณีและ
พิธีกรรมทางพุทธศาสนา แท้จริงแล้ว มีเนื้อหาไม่ต่างจากการเขียนจิตรกรรมฝาผนังของช่างผู้ชาย เพียงแต่
แสดงออกโดยใช้กี่และเส้นด้ายแทนภู่กัน ตุงเป็นเครื่องมือสะท้อนความคิด ความเชื่อเรื่องโลกนี้โลกหน้าในโลก
ทัศน์ของสตรี แสดงออกผ่านงานถักทออันเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของสังคมเกษตรกรรม ปรากฏชัดในกลุ่มคนไต
หลายกลุ่มที่รับนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท เช่นคนไตยวน(คนเมือง) คนไตลื้อ ในล้านนารวมทั้งคนไตลาวใน
ภาคกลางของประเทศไทย 

จากความเชื่อดั้งเดิมเรื่องการนับถือผีบรรพบุรุษ ได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่บริบทของพุทธศาสนาและ
แปลความ เป็นศิลปกรรมพ้ืนบ้านมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับชีวิตหลังความตายและซ่อนแฝงความผูกพันระหว่างคน
ตายกับคนเป็นสะท้อนอัตลักษณ์ของช่างทอและคุณค่าความเป็นสตรีตามวิถีจารีตดั้งเดิมในช่วงเวลาหนึ่ง ที่การ
ทอผ้าใช้ในครัวเรือน ไม่ว่าจะเป็นผ้าประเภทเครื่องนุ่งห่มหรือเคหะสิ่งทอ รวมทั้งผ้าที่ใช้ในวัดประเภทต่างๆยัง
เป็นบทบาทหน้าที่ของสตรีทั้งในหน่วยย่อยคือครอบครัวและระดับชุมชน 

ตุงเป็นงานศิลปกรรมที่ปรากฏมาแล้วอย่างน้อยกว่า500ปีในดินแดนไทย โดยมีรูปแบบและ
พัฒนาการที่แตกต่างกันไปตามช่วงเวลาและพ้ืนที่ โดยในงานวิจัยนี้ได้จ าแนกรูปแบบของตุงออกตามพ้ืนที่การ
ตั้งถิ่นฐานของคนตระกูลไตในประเทศไทย ได้แก่ตุงไตลื้อในล้านนาตะวันออก ใน อ.เชียงม่วน และเชียงค า 
จ.พะเยา ตุงของชาวไทยวนในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และ กลุ่มไตลาวภาคกลางใน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานีและ  
อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาทการศึกษาจากลักษณะเด่นของตุงแต่ละกลุ่ม พบว่า ตุงผ้าทอรูปปราสาทของชาวไต
ลื้อ ทอโดยใช้เทคนิคการขิดเป็นส าคัญ ซึ่งแตกต่างจากตุงของชาวไทยวนที่แม้มีความหลากหลายทางด้านวัสดุ
แต่กลับมีความจ ากัดด้านแม่ลาย (motif) และทุง (ตุง) ของชาวไต-ลาว ที่ใช้เทคนิคการทอจกในการเล่าเรื่อง
โดยมีพ้ืนฐานมาจากการนับถือผืและเก่ียวข้องกับงานอวมงคลมาก่อน 

จากการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบศิลปกรรม ท าให้เห็นทัศนะที่ชัดเจนขึ้นของช่างทอสตรีแต่ละ
ท้องถิ่น ที่มีต่อพุทธศาสนาในระดับที่แตกต่างกันรวมทั้งสภาวการณ์ในปัจจุบัน ที่การทอตุงลดจ านวนน้อยลงใน
บางพ้ืนที่พร้อมกับค่านิยมและทัศนคติที่มีต่อสตรีที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสามารถสะท้อนความศรัทธาต่อพุทธ
ศาสนาได้อย่างมีนัยยะ 

ค าส าคัญ: ตุง, คนไต, ไตลื้อ, ไตยวน, ไต-ลาว 
                                                           
1เนตรชนก แตงทับทิม นักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา ภาควิชาประวัตศิาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศลิปากร 
2รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง อาจารย์ประจ าภาควิชาประวัตศิาสตร์ศลิปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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Abstract 

Tung or Buddhist banner is the textile Art Object of female weaver for Buddhist 
tradition ceremony and ritual. In Fact, no different to mural painting by men’s work just 
using loom and the yarn as media instead of brush. Buddhist banner is a tool reflecting 
vision of female artesian about next life and the incarnation, expressing through the textiles, 
the weaving culture of Agriculture society. Tung appeared among many Tai groups of 
Theravada doctrine such as Tai Yon, Tai Lue in Lanna and Tai Lao in the central Thailand.  

Foundation of animism was transferred to Buddhist context, interpreted to folk 
art object depicted life after dead and the relationship between descendent and their 
ancestor. This object reveals weaver identity and value of female by custom, at the 
particular time when textile product are provided by female as women responsibility both 
clothes and domestic textile including religion textiles in the Buddhist community. 

For at least 500 years, the stylistic of Tung developed differently according to 
times and locations. This research divided Buddhist banner according to the settlement of 
Tai group in Thailand: Tai Lue Banner in the Eastern Lanna at ChangMaun and Change 
Kham District in Phayao Province, Tai Yon Banner in Chiangmai Province and Tai Lao 
banner at Bann Rai District in UthaiThani and NongMamong District in Chai Nat Province. The 
comparison research in significant style of those shows the continuous supplementary weft 
or Tung Prasart, the Buddhist Banner of Tai Lue which identified differently to the imitated 
motifs yet varieties in material of Tai Yon Banner and the discontinuous supplementary 
weft of Tai Laothat based on Shamanic belief yet related to funeral textiles. 

This comparison research of style reveals attitude and the vision of female 
weaver in each group about Buddhist belief in deference level. In addition, the present 
situation of declining Buddhist banner being used and the shifted of attitude toward value of 
female that reflecting the Buddhist faith significantly. 
 
Keywords: Tung,Buddhist Banner, Tai, Tai Lao, Tai Lue, Tai Yon 
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บทน า 
ตุง ผ้าผืนแคบยาว ตรงกับกับว่าปฏากกะ3 สามารถท าจากวัสดุได้หลายประเภท ทั้งกระดาษตัด 

ตุงเขียนสีที่เรียกว่าตุงแต้มและตุงไม้ที่เรียกว่าตุงกระด้างแต่ประเภทที่พบมากคือตุงผ้าทอ จัดเป็นวัตถุประเภท
เครื่องบูชา4 ทานอุทิศแด่บรรพบุรุษหรือถวายเป็นบุญกุศลเฉพาะตนในโลกหน้า ตุงที่โดดเด่นด้านรูปแบบมาก
ที่สุดคือตุงผ้าทอรูปปราสาทของชาวไตลื้อที่พบในล้านนาตะวันออก ที่อพยพมาจากสิบสองปันนาในช่วงต้น
รัตนโกสินทร์5 ซึ่งน่าจะเป็นเวลาใกล้เคียงกับที่ชาวไตลาว ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ าโขง ที่ถูกกวาดต้อนเข้ามาตาม
หัวเมืองต่างๆในภาคกลางของไทยในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงสมัยรัชกาลที่46 ส่วนตุงของชาวไตยวนหรือ
คนเมือง ปรากฏมาแล้วตั้งแต่พุทธศตวรรตที่ 22 จากการขุดค้นพบตุงเหล็กตุงทองจ าลอง จากกรุฮอด วัดดอก
เงิน จ.เชียงใหม่7 และหลักฐานด้านเอกสารปรากฏการใช้ตุงตามความเชื่อในต านาน เช่นต านานพระธาตุดอย
ตุง8 ในกลุ่มคนไตยวน ปรากฏความเชื่อมโยงกับการใช้ตุงแทนตัว ในงานอวมงคลเช่น ตุงสามหางและการเรียก
วิญญาณคนตายด้วยตุงแดง ในปัจจุบันพบตุงผ้าทอร่วมกับตุงใยและตุงไจย 9 เทคนิคศิลปกรรมพบว่า การทอ
ด้วยการจกและการขิดเป็นจ านวนน้อย ประเด็นนี้อาจเป็นข้อสันนิษฐานที่ว่าคนไตยวนบอกเล่าถึงความคิดและ
ความเชื่อโดยใช้ตุงเป็นสื่อน้อยกว่าคนไตกลุ่มอ่ืนๆแม้พบตุงถูกใช้งานปริมาณมาก แต่ สื่อสาด้านเนื้อหาน้อย
กว่ากลุ่มไตอ่ืนๆ 

อย่างไรก็ดี การทอตุงเพ่ือใช้ในงานศาสนานับเป็นวัฒนธรรมร่วมของคนตระกูลการศึกษา
เปรียบเทียบความแตกต่างในศิลปกรรม อาจช่วยบ่งบอกแนวคิดและความเชื่อทางศาสนาของช่างทอสตรีแต่ละ
กลุ่มได ้

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

จากการศึกษาที่ผ่านมา ตุง มักปรากฏเป็นส่วนย่อยของการศึกษาเรื่องผ้าทอเช่นการศึกษาของ 
ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุลและแพททรีเซีย ชีสแมน ที่ศึกษาผ้าในเขตภาคเหนือของประเทศไทยและภาคเหนือ
ของสปป.ลาวไว้อย่างลึกซึ้ง แต่ได้กล่าวถึงตุงไว้เพียงเล็กน้อย พร้อมทั้งให้ความเห็นว่ายังเป็นหัวข้อที่ควรศึกษา

                                                           
3ชุติมา สุภาพ,“การศึกษาความเชื่อและรูปแบบของตุงกระด้างที่พบในจังหวัดล าปาง”(วิทยานิพนธ์ปรญิญามหาบัณฑิต 
ภาควิชาโบราณคดีสมยัประวัติศาสตร์  คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530),16. 
4แสง มนวิทูร,“ตุง,” ใน สมบัติศิลปจากบริเวณเขื่อนภูมิพล,(พระนคร:โรงพิมพ์พระจันทร,์2515),45. 
5 Paul T.cohen, “Lue Ethnicity in national context:a comparative Study of Tai Lue community in 
Thailand and Laos,” Journal Siam Society. Vol.86, 1998 Parts1&2: 53. 
6บังอร ปิยะพันธ,์ลาวในรัตนโกสินทร์ The Lao in early Bangkok.(กรุงเทพ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2541),5-6. 
7กรมศิลปากร, สมบัติศิลปจากบริเวณเขื่อนภูมิพล, 88. 
8วิไลรตัน์ ยังรอด, ไหว้พระธาตุเจดีย์ตามปีเกิด (กรุงเทพ : อมรินทรพ์ริ้นติ้ง,2547),94. 
9ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล, ผ้าทอไทลื้อ: คือชีวิตและศรัทธา ใน ผ้าทอในวิถีชีวิตไทย – ไท(กรุงเทพ:สถาบันไทยศึกษา 
จุฬาลงกรณ,์2558),270. 
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เพ่ือหาความหมายทางวิชาการ10 นักวิชาการไทยท่านอื่นส่วนมาก มักรวบรวมประเภทของตุงและลักษณะการ
ใช้งาน แต่ยังไม่มีการศึกษาที่จัดกลุ่มศิลปกรรมตุง แยกแยะความแตกต่างโดยการวิเคราะห์รูปแบบ ท าให้
การศึกษามักแยกออกเป็นส่วนๆเช่น การศึกษาเรื่องตุงที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาผ้าทอ การศึกษาตุงใน
บริบทของสังคมมนุษยวิทยาของคนตระกูลไตไต ซึ่งมีงานศึกษาอยู่บ้าง 

 

   
ภาพที่1 ตุงไตยวน      ภาพที่2 ตุงไตลื้อ      ภาพที่3 ตุงไตลาว 

ภาพแสดงการเปรียบเทียบ ตุงไตยวน ตุงไตลื้อและตุงไตลาว 
ภาพที ่1 ตุงไตยวน พบที่วัดป่าแดด อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
ภาพที ่2 ตุงไตลื้อ พบที่วัดเชียงบาน อ.เชียงค าจ.พะเยา 
ภาพที ่3 ตุงไตลาว พบที่วัดทับคล้าย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 
 
การจัดกลุ่มศิลปกรรมอาจแบ่งได้ตามลวดลาย(แม่ลาย)และเทคนิคศิลปกรรม ดังนี้ 

1. ตุงไตยวนกล่าวเฉพาะในกลุ่มตุงผ้าทอ มักไม่ปรากฏรูปสัญลักษณ์ที่ชัดเจน มักเป็นลวดลายที่
เรียบง่าย ไม่ซับซ้อนเช่นแม่ลายรูปช้าง ม้า ลวดลายเรขาคณิต โดยใช้เทคนิคการขิดในการสร้างลาย เป็น
ลวดลายซ้ าคือการขิดแบบใช้ไม้ค้ าเก็บขิดในช่วงลายสั้นๆ เป็นแม่ลายเดียวกันตลอดทั้งผืน บางผืนสร้าง
ลวดลายจากการถักเช่น ตุงใย และจ าพวกตุงผ้าสีแบบตุงไจย พบว่ามีการคั่นด้วยไม้ไผ่ ไม่เล่าเรื่องแบบช่วงลาย
ขนาดใหญ่ตุงไทยวนมักเป็นตุงประเภทลวดลายประดับ (Ddecorative )มีวัตถุประสงค์เพ่ือการตกแต่งวิหาร 
ส่วนมากไม่สื่อความหมายหรือแสดงการเล่าเรื่องทางพุทธศาสนาที่ชัดเจน 

                                                           
10ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุลและแพททรีเซีย ชีสแมน,ผ้าล้านนายวน ลื้อ ลาว(กรุงเทพ:อมรินทร์ปริ๊นติ้งกรุ๊ป, 2531), 85. 
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ภาพที่4                  ภาพที่5                ภาพที่6           ภาพที่7 

ภาพที่ 4-7 ตุงไตยวน พบท่ีวัดป่าแดด อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
 

2. ตุงไตลื้อ  เอกสารทางประวัติศาสตร์ ท าให้ทราบว่า ถึงแม้คนไตลื้อจะนับถือพุทธศาสนา
มาแล้วตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่1911 แต่ยังคงนับถือผีควบคู่กัน ดังปรากฏการใช้ ตุงจ่อหรือช่อธง เป็นเครื่อง
ประกอบในการอุทิศแด่ผีบรรพบุรุษในงานวันขึ้นปีใหม่และพิธีทานมหาป๋างหรือทานมหาชาติ ปรากฏมีการใช้
การตัดกระดาษเป็นรูปสัตว์และตุงกระดาษตัดแบบยาวส าหรับตกแต่งเครื่องไทยทาน 12 หากพิจารณาถึง
ความสามารถในด้านการทอผ้าของชาวไตลื้อ จะพบว่า ชาวไตลื้อจะสามารถทอผ้าได้อย่างเป็นเอกลักษณ์ ทั้ง
ผ้าประเภทเครื่องนุ่งห่มและผ้าประเภทเคหะสิ่งทอ โดยเฉพาะผ้าเช็ด 13ขนาดต่างๆล้วนมีโครงสร้างทาง
กายภาพใกล้เคียงกับรูปร่างของตุง จึงอาจกล่าวได้ว่าผ้าเช็ดหลวงเป็นโครงสร้างดั้งเดิมที่ มีมาก่อนตุง เมื่อย้าย
ถิ่นฐานเข้ามาในดินแดนไทย จึงรับคติทางพุทธศาสนาอย่างล้านนาเข้าผสมผสาน เกิดความเชื่อเรื่องสวรรค์ 
ตามคติจักรวาลล้านนาอันเป็นที่หมายสูงสุดของผู้วายชนม์ แตกต่างจากความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษเดิม ที่ว่า 
แดนผีที่เป็นภาพเชิงซ้อน เมื่อผีกับคนอาศัยอยู่ร่วมกัน ในโลกเดียวกัน ย่อมพบปะติดต่อกันได้ บางครั้งเกื้อกูล
พ่ึงพาอาสัยกันหรือเบียดเบียนซึ่งกันและกันได้14ในกลุ่มคนไตลื้อ ปรากฏตุงผ้าทอรูปปราสาทเป็นจ านวนมาก 
ใช้เทคนิคการขิดเป็นส าคัญ โดยอาจแบ่งย่อยออกตามวิธีการสร้างลายได้4แบบ ได้แก่ 

แบบที่1 ทอด้วยระบบ2ตะกอ15 ขิดอย่างเดียวตลอดผืน เก็บลายด้วยไม้ค้ า
เก็บขิด16ช่วงลายขนาดใหญ่ เส้นด้ายยืน(warp )สีขาว สร้างลายด้วยเส้นพุ่งพิเศษ(continuousweft 
supplementary)สีเดียวมีทั้งแบบใช้เส้นยืนสีขาวและสีอ่ืนเป็นพื้น  

                                                           
11โครงการพิพิธภณัฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธ์ุล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทลื้อ อัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ไท (เชียงใหม่:
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551), 16. 
12บุญช่วย ศรีสวสัดิ,์ ไทลื้อสิบสองปันนา เล่ม 2 (กรุงเทพ:สยามปริทัศน์, 2557), 177. 
13ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุลและแพททรีเซีย ชีสแมน, ผ้าล้านนา ยวน ลื้อ ลาว (กรุงเทพ: อมรินทร์ปริน้ติ้งกรุ๊ฟ, 2531),77-78. 
14อภิธาน สมใจ, งานศพล้านนา ปราสาทนกหัสดิลิงค์ สู้ไม้ศพ (เชียงใหม่: กลางเวียงการพิมพ์, 2541), 22. 
15ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุลและแพททรีเซีย ชีสแมน, ผ้าล้านนายวน ลื้อ ลาว, 29. 
16เรื่องเดียวกัน , 89. 
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แบบที่2 ทอด้วยระบบ2ตะกอ ขิดอย่างเดียวตลอดผืน เก็บลายด้วยไม้ค้ าเก็บขิด ช่วง
ลายขนาดใหญ่ เส้นดายยืน( เครือ )สีขาว สร้างลายด้วยเส้นพุ่งพิเศษต่างสีเป็นช่วงๆ สามารถสลับสี
เส้นด้ายพุ่งได้ตามแต่ผู้ทอต้องการ 

แบบท่ี3ทอด้วยระบบ2ตะกอ ขิดอย่างเดียวตลอดผืน เก็บลายด้วยไม้ค้ าเก็บขิด ช่วงลาย
ขนาดใหญ่ เส้นดายยืน (เครือ) สีขาว สร้างลายด้วยเส้นพุ่งพิเศษแบบข่มลายด้วยพื้นหลัง จะได้ตัวลาย
สีขาวลอยเหนือพ้ืนสีเข้ม 

แบบท่ี4ทอด้วยระบบ2ตะกอ ขิดอย่างเดียวตลอดผืน เก็บลายด้วยไม้ค้ าเก็บขิด ช่วงลาย
ขนาดใหญ่ เส้นด้ายยืน( เครือ )สีขาว สร้างลายด้วยเส้นพุ่งพิเศษแบบข่มลายด้วยพื้นหลัง จะได้ตัวลาย
สีขาว พื้นหลังพุ่งด้วยด้ายหลากสีเป็นจังหวะ สลับตามแต่ผู้ทอต้องการ  

 

 
 

ภาพลายเส้นที่ 1           ภาพที่ 8  ภาพที่ 9  ภาพที่ 10 
ภาพลายเส้นที่1 แสดงโครงสร้างการสร้างลายด้วยการขิด เส้นยืนสีขาว เส้นพุ่งพิเศษสีเดียว 
      ภาพที่ 8-10 ตุงแบบที่1 จากเส้นยืนสีขาว เส้นพุ่งพิเศษสีเดียว 
 

 
 
ภาพลายเส้นที่ 2    ภาพที่ 9 

ภาพลายเส้นที่ 2  แสดงโครงสร้างการสร้างลายด้วยการขิด เส้นยืนสีขาว เส้นพุ่งพิเศษหลายสี 



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 960 

ภาพที่ 9 ตุงแบบที่ 2จากเส้นยืนสีขาว เส้นพุ่งพิเศษหลายสี 
 

    
 

 ภาพลายเส้นที่ 3 ภาพที่ 10 ภาพลายเส้นที่ 4              ภาพที่ 11 
ภาพลายเส้นที่ 3  แสดงโครงสร้างการสร้างลายด้วยการขิด เส้นยืนสีขาว เส้นพุ่งพิเศษสีเดียว ใช้เส้นพุ่งข่มพ้ืน
หลัง ได้ตัวลายสีขาว 
ภาพลายเส้นที่ 4 แสดงโครงสร้างการสร้างลายด้วยการขิด เส้นยืนสีขาว เส้นพุ่งพิเศษหลายสี ใช้เส้นพุ่งพิเศษ
ข่มพ้ืนหลัง ได้ตัวลายสีขาว 

 
3. ทุงไตลาว ทอด้วยเทคนิคการจกเป็นส่วนมากอาจแบ่งทุงออกเป็น 2 ประเภทคือ  

1. ประเภทแสดงภาพเล่าเรื่อง (Pictorial) หมายถึงมีแม่ลาย (motifs) หลายๆ ลาย
ประกอบกัน เกิดเป็นฉาก (scene) 

2. ประเภทภาพลวดลาย (Graphic) ภาพลวดลาย(Graphic) หมายถึง ภาพเรขาคณิตที่
ไม่สื่อความหมายตรงตัวหรืออาจมีความหมายที่ต้องตีความ 

           
ภาพที่ 12    ภาพที่13  ภาพที่14 ภาพที่15  ภาพที่16 
ภาพที่ 12-16 ทุงประเภทแสดงภาพเล่าเรื่อง (Pictorial) 
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   ภาพที่17    ภาพที่18   ภาพที่19      ภาพที่20 
 
ภาพที่ 17-20 ทุงประเภทภาพลวดลาย (Graphic) 

การทอทุงประเภทภาพเล่าเรื่อง (Pictorial)  ใช้ความสามารถในการคิดประดิษฐ์ลายมาก 
เนื่องจากแม่ลาย (motifs) ส่วนมากจะไม่ซ้ ากัน ทุงประเภทนี้ มีความใกล้ชิดกับรูปแบบผ้าทอประเภท ผ้าบัง
โลงศพ,และผ้าหรือทุงแขวนไว้ในพิธีศพแบบเมืองซ าเหนือ17 กล่าวคือ มีช่วงลายกว้างเต็มผืน มีการเก็บลาย
เพียงช่วงสั้นๆ ต้องอาศัยการจกหรือคัดลายใหม่ตลอดทั้งผืน แสดงเรื่องราวแบบฉากเล่าเรื่อง (scene) บางผืน
มีลวดลายหนาแน่น ผ้าที่ใช้แขวนในพิธีศพของชาวลาว -ไท ที่ปรากฏในแขวงหัวพันและแขวงเชียงขวาง มี
ลักษณะทางกายภาพมีความใกล้เคียงกัน กล่าวคือ มักปรากฏลวดลายเต็มผืนผ้า ลายหนาแน่นมาก มีช่องว่าง
น้อย ลวดลายมักมีหลากหลายมากในผืนเดียวเช่นลายนก ลายยักษ์ ลายสัตว์ในต านาน เรือ ต้นไม้ พระจันทร์ 
ในงานวิจัยของเสาวนีย์ อารีจงเจริญและมธุรศ เสียงสีมา เรื่องการศึกษาผ้าทอโบราณของชนชาติลาวครั่งบ้าน
โคกหมอ จ.อุทัยธานี ได้กล่าวถึงผ้าห่มคลุมโลงศพธุง (ธง) ว่าเป็นผ้าชนิดหนึ่งในพิธีศพ18แม้ปัจจุบันจะไม่พบการ
ทอผ้าคลุมโลงนี้ในกลุ่มชาวไท-ลาว แต่อาจแสดงให้เห็นว่าการใช้ธุง (ธง) ในพิธีศพ ปรากฏมาแล้วก่อนหน้านี้ 

                                                           
17 Patricia Cheesman, Lao -Tai Textiles: The Textiles of XamNuea and MuangPhuan (Bangkok: Amarin 
Press, 2004), 177. 
18เสาวนยี์อารีจงเจรญิและมธุรส เสยีงสีมา, การศึกษาผ้าทอโบราณของชนชาติลาวคร่ังบ้านโคกหม้อ จ.อุทัยธานี. คณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2556. เข้าถึงได้เมื่อ 5 มกราคม 2561. 
https://repository.rmutp.ac.th/bitstream/handle/123456789/1455/ITFD_56_14.pdf?sequence=1 
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ภาพที่ 21 ภาพที่ 2219 ภาพที่ 2320 

ภาพแสดงการเปรียบเทียบทุงไทลาวกับ ผ้าที่ใช้แขวนในพิธีศพในสปป.ลาว 
ภาพที ่21 ทุงแบบภาพเล่าเรื่อง (pictorial) แบบช่วงลายกว้างเต็มผืน บ้านทับคล้าย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 

 
ผลการศึกษา 

ตุงไตยวน มักไม่ปรากฏรูปสัญลักษณ์ในการสื่อความหมายทางพุทธศาสนาที่ชัดเจนในกลุ่มตุงผ้า
ทอ มักเป็นตุงประเภทลวดลายประดับ(Ddecorative )มีวัตถุประสงค์เพ่ือการตกแต่งอาคารศาสนสถาน อาจ
พบแม่ลายบ้างแต่มักเป็นลวดลายที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน บางผืนสร้างลวดลายจากการถัก ใช้วัสดุอ่ืนเข้าผสม 
ปรากฏแม่ลายช้างม้า พระธาตุ ตุงนักษัตริย์มักท าจากกระดาษตัดมากกว่าจะเป็นตุงผ้าทอดังที่พบในกลุ่มคนไต
ลื้อและไม่ปรากฏตุงรูปปราสาทขนาดใหญ่  

ตุงไตลื้อ ใช้เทคนิคการทอแบบสองตะกอ สร้างลวดลายด้วยการขิดเป็นส่วนมาก แสดงความ
ซับซ้อนทางการทอและการวางองค์ประกอบขนาดใหญ่เต็มผืนผ้า ลวดลายสื่อความหมายถึงความเชื่อทาง
ศาสนา อันได้แก่ปราสาท เรือ ช้างต่าง ม้าต่าง พานขันดอก ต้นไม้ที่สืบมาจากต้นไม้ประกอบครัวตาน รูป
บุคคล นก นาค และลายประดับอื่นๆเช่นลายดอกจัน ดอกดาว  

ตุงไตลาว ใช้เทคนิคการทอแบบสองตะกอ สร้างลวดลายด้วยการจกเป็นส่วนมาก แสดงความ
ซับซ้อนทางเทคนิคการทอทอและการวางองค์ประกอบมีทั้งขนาดใหญ่เต็มผืนผ้าและการทอเก็บขิดด้วยไม้ค้ า
ช่วงสั้นๆ ซ้ าเป็นแถว พบมีการน าเทคนิคการเก็บลายแบบกระจกเงาซึ่งเป็นเทคนิคที่แพร่หลายมากในหมู่คนไต
ลาวภาคเหนือมาใช้บ้าง แบบลวดลายตกแต่งแบบไม่สื่อความหมายพบเป็นจ านวนน้อย การสื่อความหมายทาง
พุทธศาสนาโดยรวมไม่ปรากฏมากเท่ากับตุงของชาวไตลื้อ แต่มักมีแม่ลายเชิงบันทึกชีวิต  ประจ าวันและเล่า
เรื่องเป็นฉาก (scene) 
                                                           
19PatrisiaCheesman, Lao-Tai Textile: the textiles of XamNuea and MuangPhuan, 177. 
20Linda S. Macintosh,Ritual Tai Textiles: status, myth and the supernatural(Bangkok : The James H.W. 
Thompson Foundation,2007), 30-31. 
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สรุปและอภิปรายผล 
ตุงไตยวนในโลกทัศน์ของช่างทอสตรีที่อยู่ในศูนย์กลางการปกครองอย่างเชียงใหม่นั้น รับพุทธ

ศาสนาอย่างเต็มที่ ความเชื่อเรื่องผี วิญญาณบรรพบรุษอาจเปลี่ยนแปลงไปโดยวรรณกรรมทางพุทธศาสนาและ
คัมภีร์ส าคัญๆ อย่างจักรวาลทีปนี ได้เข้ามามีบทบาทต่อโลกทัศน์ของชาวไตยวนเกี่ยวกับเรื่องคติจักรวาล จึงท า
ให้เครื่องบูชาประเภทตุง เน้นใช้เพ่ือการตกแต่งอาคารศาสนสถาน สอดคล้องกับแนวคิดการกัลปนาผู้คน 
สิ่งของแก่วัดการตกแต่งกุฏิที่ประทับของพระพุทธเจ้าให้งดงามอยู่เสมอ ถือเป็นหน้าที่ส าคัญของคนในชุมชนใน
การท านุบ ารุงศาสนา ซึ่งเป็นความคิดที่ปรากฏมาแล้วอย่างน้อยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่  21 ในล้านนา ตุงเป็น
สัญลักษณ์งานเฉลิมฉลองและงานสมโภชน์เช่น งานปอยต่างๆ ตุงแทนตัว และความเกี่ยวข้องกับงานอวมงคล
ยังคงปรากฏอยู่ 

ตุงไตลื้อช่างทอสตรีชาวไทลื้อแสดงเทคนิคศิลปกรรมสูงปรากฏแม่ลายที่สื่อถึงพระพุทธศาสนา
อย่างชัดเจนตุงไตลื้อจึงเปรียบเสมือนการจ าลองภาพพิธีกรรมดั้งเดิมคือการตานของแด่บรรพบุรุษลงในผืนผ้า
ทอโดยพัฒนาเป็นช่วงลายขนาดใหญ่ วิธีการสร้างสีและลวดลายมีพัฒนาการสูงมีแบบแผนการทอที่ชัดเจน 
แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างสรรค์ของช่างทอสตรีไตลื้อ ที่ควบรวมความคิดเรื่องการตานสิ่งของแด่
บรรพบุรุษเข้ากับเทคนิคศิลปกรรมได้อย่างมีเอกลักษณ์ 

ตุงไทลาว แสดงเทคนิคการจกเป็นส าคัญ ซึ่งเป็นเทคนิคที่รับมาจากชาวลาวไต แม้จะคลี่คลาย
มาเป็นลายที่ไม่หนาแน่นเท่า แต่ยังคงเอกลักษณ์การจกแบบแสดงภาพเล่าเรื่องไว้ได้ การจกมีทั้งเก็บลายด้วย
ไม้ค้ าและการเก็บท้ิงหรือไม่เก็บลาย คือการทอจบในผืน ลวดลายแสดงลักษณะพุทธศาสนาน้อยกว่าตุงของชาว
ไตลื้อและไตยวน มีแม่ลายเกี่ยวข้องกับการถือผีเข้ามาปะปน บางครั้งมีการใช้งานตุงปะปนกับการใช้งานใน
ประเพณีปิดบ้านเลี้ยงผีของชุมชน และมีต้นเค้ามาจากผ้าในงานอวมงคลจ าพวกผ้าคลุมโลง ทุงแขวนไว้ในพิธี
ศพ ผ้าปกโลง ที่ปรากฏในสปป.ลาวภาคเหนือ 

อย่างไรก็ดีตุงของทั้ง 3 กลุ่มคนไต สะท้อนความเกี่ยวข้องระหว่างตุงกับความตาย ชีวิตหลัง
ความตาย ชาตินี้ชาติหน้า ความสัมพันธ์ของผู้วายม์ชนกับลูกหลานที่อยู่ข้างหลัง แต่คลี่คลายรูปแบบที่
แสดงออกต่างกันไป โดยไตลื้อแสดงอย่างชัดเจนมากที่สุด ส่วนไตยวนเป็นการตกแต่งมากกว่าการสื่อ
ความหมาย ตุงไตลาวแสดงความเชื่อปะปนผีและพุทธอย่างแยกไม่ออกและมีวัตุประสงค์เล่าเรื่องลงในผืนผ้า 

ข้อเสนอแนะในปัจจุบัน ตุงในบางพ้ืนที่ เช่นในพ้ืนที่ของชาวไตลาว หาคนทอได้ยาก เนื่องจาก
ความนิยมในผ้าประเภทผ้าซิ่นมีมากกว่า สตรีปัจจุบันจึงหันไปนิยมทอผ้าซิ่นเพ่ือการค้า บางพ้ืนที่ เกิดการ
ดัดแปลงน าผ้าประเภทอ่ืนๆ เช่นผ้าคลุมไหล่มาใช้แทนตุง การถวายตุงหรือพิธีแห่ตุงโดยใช้การซื้อจากแหล่ง
ผลิตตุงมาทดแทนฝีมือตนเองนั้นสะท้อนให้เห็นว่า การทอตุงได้ลดบทบาทความส าคัญลง แสดงถึงความผัน
แปรของทัศนคติและค่านิยม ศรัทธาต่อพุทธศาสนาที่แปรเปลี่ยนไปอย่างมีนัยยะ 
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พื้นที่ความคิด กับการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 
 

 

 

 

 

  



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 966 

การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีพิธีกรรมงานศพล้านนาในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
Lanna Funeral Ritual Conservation and Inheritance in Muang District  

Chiang Mai Province 
 

พัชรินทร์  คันธรส1  ทิพวรรณ ทั่งม่ังมี2  
 

บทคัดย่อ 

การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีพิธีกรรมงานศพล้านนา ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือ
ศึกษาบริบทเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของประเพณีและพิธีกรรมงานศพของชาวล้านนาทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรมงานศพล้านนา  ตลอดจนสภาพปัญหาของประเพณี
พิธีกรรมงานศพล้านนาในปัจจุบัน และน าเสนอแนวทางการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีพิธีกรรมงานศพ
ล้านนาในปัจจุบันในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ให้รักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและด ารงคงอยู่อย่าง
เหมาะสมต่อไป ใช้วิธีการศึกษาทั้งภาคเอกสารสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ 

ผลการศึกษาพบว่าประเพณีพิธีกรรมงานศพล้านนา ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ในอดีตถือว่า
เป็นเรื่องใหญ่ของชุมชน มีขั้นตอนและกระบวนการด้านพิธีกรรมในลัทธิพิธีที่จะต้องถือปฏิบัติเป็นการเฉพาะ
อย่างละเอียดซับซ้อน ทั้งพิธีทางพุทธศาสนา ทางพราหมณ์และทางไสยศาสตร์ที่เกี่ยวข้ องกับผีวิญญาณ 
พิธีกรรมงานศพจึงมีความแตกต่างกันไปตามประเพณีที่ เคยปฏิบัติกันมาในท้องถิ่นของตน กระทั่งการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม มีผลท าให้การจัดพิธีกรรมงานศพของคนล้านนาในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มี
การปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต สถานะทางสังคมและสภาพทางเศรษฐกิจ จึงเป็นการเปลี่ยนคุณค่าแห่ง
ความหมายในอุดมการณ์ การสื่อความหมายทางศาสนาและความเชื่อของวัฒนธรรมประเพณีพิธีกรรมงานศพ 
เพ่ือด ารงคุณค่าแห่งชีวิตมนุษย์และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม จากการศึกษาครั้งนี้พิจารณาผลเห็นว่าแนว
ทางการอนุรักษ์และสืบสานพิธีกรรมงานศพล้านนาอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน รวมถึงองค์กรการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ถ้าได้ร่วมกันก าหนดรูปแบบพิธีกรรมงานศพให้เหมาะสมงดงาม จะส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
และด ารงอยู่สืบไป 
 
ค าส าคัญ: ถุงข้าวด่วน, ตุงสามหาง, ปราสาทศพ 
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Abstract 

The independent study “Lanna Funeral Ritual Conservation and Inheritance in Muang 
District, Chiang Mai Province” aims to study context of history and tradition of the Lanna 
funeral ritual in both the past and nowadays. Moreover, it also includes problems of the 
Lanna funeral ritual at present, in order to provide conservation and inheritance approach 
for the Lanna funeral ritual in Muang district, Chiang Mai province, which could preserve the 
cultural identity. The study used both documentary and field work study, including interview 
and observation. 

The study found that the Lanna funeral ritual in Muang district, Chiang Mai province 
in the past was considered as one of community’s important events. The Lanna funeral 
ritual featured especial procedure and process, which related to the belief of Buddhism, 
Brahmanism and also black magic. The Lanna funeral ritual was performed differently from 
other cultures. Once, the social and economic changes have affected the Lanna funeral 
ritual in Muang district, Chiang Mai province, because people had to apply the procedure to 
suit with their way of life. This change also influenced in values and religious belief of the 
Lanna funeral ritual, which related to life’s value and peaceful co-existence. The study has 
provided the conservation and inheritance approach for the Lanna funeral ritual with public 
participation, including local government. These sectors could cooperate and define proper 
funeral ritual, along with cultural identity and sustainable inheritance.  
 
Keywords: bag containing food, Three tail flag, Small castle for the corpse 
 
 
บทน า 
 ชุมชนล้านนา มีลัทธิพิธีเกี่ยวกับการท าศพและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ที่ตายไป รวมทั้งองค์
ความรู้และความเชื่อที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังพิธีกรรมเหล่านั้น เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเฉพาะถ่ินที่ได้พัฒนาสั่ง
สมกันมา ภาพปรากฏในลัทธิพิธีงานศพและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนตายนั้น เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับ วิถีชีวิต
และระบบคิด อันเชื่อมโยงกับ ความเป็นมา ความเป็นอยู่ ความเป็นไป ของมนุษย์และสังคมวัฒนธรรมนั้น  ๆ3 
ทัศนคติเกี่ยวกับชีวิตและความตาย จึงฝังลึกในจิตวิญญาณทางวัฒนธรรมของสั งคมมนุษยชาติทุกกลุ่ม โดย
ได้รับอิทธิพลความเชื่อตามลัทธิศาสนาในรูปของการอธิบายเรื่องชีวิตและความตาย ว่าเป็นสภาวะการเปลี่ยน

                                                           
3 อภิธาน สมใจ. (2541). งานศพล้านนา ประสาทนกหัสดิลิงค์สู่ไม้ศพ. เชียงใหม่: กลางเวียง การพิมพ.์  
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ผ่านต่อเนื่องไปจากอดีตมาสู่ปัจจุบันและจะส่งผลต่อไปในอนาคต เป็นเรื่องราวการเดินทางในวงจรชีวิตที่
ยาวนานไร้ที่สิ้นสุด จึงมีปรากฏทั่วไปรวมถึงชาวพุทธแห่งล้านนาด้วย การตายของคนในแถบถิ่นล้านนาถือว่า
เป็นเรื่องใหญ่ของชุมชน คนตายเป็นวิกฤตการณ์ของบุคลผู้เกี่ยวข้องในสังคม ตั้งแต่ญาติ เพ่ือนบ้าน เพ่ือน
ร่วมงาน ตลอดจนคนในชุมชน มีขั้นตอนและกระบวนการด้านพิธีกรรมในลัทธิพิธีที่จะต้องถือปฏิบัติเป็นการ
เฉพาะอย่างละเอียดซับซ้อน ทั้งพิธีทางพุทธศาสนา ทางพราหมณ์และทางไสยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผีวิญญาณ  
พิธีกรรมงานศพจึงมีความแตกต่างกันไปตามประเพณีที่เคยปฏิบัติกันมาในท้องถิ่นของตน ศรีเลา เกษพรหม 
อธิบายว่า การจัดงานศพในอดีต การตายในล้านนาแบ่งออกเป็นสองอย่างคือ ตายดีและตายร้าย การตายที่ถือ
ว่าร้ายคือตายโหง ตายดี หมายถึงการตายเพราะหมดอายุขัยที่เรียกว่าตายดีเพราะหมดเวรหมดกรรม ถ้าเป็น
คนที่มีอายุมากผู้เฒ่าผู้แก่ก็เรียกว่าตายด้วยโรคชรา การตายด้วยการป่วยเป็นไข้ต่างๆ เหล่านี้คนโบราณเรียกว่า
การตายดี การตายดีจะประกอบพิธีตามประเพณีได้อย่างครบถ้วน ในสมัยโบราณใครๆก็ปรารถนาการตายดี 
การน าศพชาวบ้านทั้งตายดีและตายร้ายไปป่าช้า การเคลื่อนศพจะต้องท าเป็นคานหามจ านวนสี่คน โดย
ชาวบ้านจะเปลี่ยนกันหาม แต่รายที่ตายไม่ดีนั้น จะไม่มีพระสงฆ์จูงศพในป่าช้าเรียกว่า “ตายบ่ได้หันหน้าตุ๊หน้า
พระ” จะท าบุญสังฆทาน ท าบุญขันข้าวก็ไม่ได้ ท าได้แต่ทานข้าวดิบหรือข้าวสารที่ไม่ได้หุง การจัดเตรียมของให้
ผู้ใกล้ตายจะเรียกลูกหลานและญาติที่อยู่ร่วมใกล้ชิดให้มาเพ่ือดูใจ บางคนเก็บผ้าเสื้อของผู้ตายมาพับซ้อนกัน
และน ามาไว้ข้างๆ ส าหรับแก้วแหวนเงินทองก็จะเอาใส่กระเป๋าเสื้อหรือวางไว้ใกล้ตัวของคนที่ใกล้ตาย พร้อม
กับบอกว่า “อย่าได้ห่วงอันใดเลยลูกหลานได้เอาเงินใส่กระเป๋าให้แล้ว” คติที่เอาเงินให้กับคนใกล้ตาย เพ่ือ
ต้องการให้คนตายน าไปใช้เมืองผี เชื่อกันว่าเมืองผีก็มีการจ่ายเงินเหมือนกันกับเมืองมนุษย์ คนที่ตายไปจะต้อง
มีเสบียงอาหารและเงิน จะได้เป็นเครื่องเดินทางไปสู่ฝั่งสมุทรสาคร ซึ่งเชื่อว่ามีแม่น้ าใหญ่กั้นระหว่างโลกมนุษย์
กับโลกของวิญญาณ เมื่อวิญญาณของคนตายไปถึงฝั่งแล้วจะต้องหาทางข้ามแม่น้ านั้นให้ได้ พาหนะที่ใช้ข้ามน้ า
ได้สะดวกคือเรือ ดังนั้นเมื่อมีเหตุอันใดท าให้สงสัยว่าคนที่ตายไปยังไม่ได้ไปสู่ภพสู่ภูมิของตน ยังวนเวียนอยู่ใน
โลกนี้ ทางญาติลูกหลานจะสร้างรูปเรือส าเภาบรรจุเครื่องใช้ในครัวเรือนและของบริโภค ถวายทานกับพระสงฆ์
แล้วอุทิศบุญฝากไปให้วิญญาณผู้ตาย4  การตายเป็นภาระมากส าหรับญาติพ่ีน้องที่อยู่ข้างหลัง ต้องทุ่มเททั้ง
เวลา แรงงาน ทรัพย์สินเงินทองและทรัพยากร เพื่อให้การจัดการพิธีกรรมงานศพให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ดังคน
พ้ืนถิ่นล้านนามีส านวนพูดถึงเรื่องนี้ว่า “ตายวายตวย” ส าหรับขั้นตอนประเพณีพิธีการงานศพส าหรับชาวบ้าน
ทั่วไปในอดีต มีขั้นตอนโดยประมาณหลายตอนเช่น มีการอาบน้ าศพเรียก สะสางล้างซวย โดยพวกผู้หญิงจะ
ช่วยกันตักน้ าต้มอุ่นมาอาบให้คนตาย จากนั้นสวมเสื้อผ้าที่ดีที่สุด จึงน าศพมานอนบนเสื่อที่เรียกว่า เสื่อตอง
ขาว มีการมัดตราสัง แล้วน ามาวางแคร่ไม้ไผ่ที่เรียกว่า ห้างลอย แล้วน าลงหลองหรือโลง เมื่อห้างลอยเสร็จแล้ว 
ถ้ายังไม่มีโลงใส่จะใช้เชือกผูกกับเสาบ้านที่อยู่ด้านหัวศพและตรงกับขื่อเรือนสูงจากพ้ืนประมาณหนึ่งศอกกว่า 
ปลายเชือกอีกด้านหนึ่งผูกกับเสาด้านปลายเท้าศพ ให้สูงระดับเดียวกันใช้ผ้าห่มพาดยาวตามเชือกคลาย
กระโจมเพ่ือคลุมศพ มีการจุดไฟยามไว้ที่ปลายเท้าศพ บนฝาโลงศพจะมีตุงเหล็กตุงทอง (ตุง หมายถึง ธง) 

                                                           
4 ศรีเลา เกศพรหม. (ม.ป.ป.). ประเพณีชีวิตคนเมือง. เชียงใหม: มิ่งเมือง.  
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มะพร้าวแก่ปอกเปลือก มีขันข้าวตอกดอกไม้ตั้งไว้ เมื่อศพยังอยู่ในเรือน ลูกหลานต้องจัดส ารับกับข้าวน ามาตั้ง
ไว้ข้างศพวันละสามมื้อ เมื่อยกมาตั้งต้องเคาะโลงบอกให้ศพกินข้าวทุกครั้งขณะที่ตั้งศพบ าเพ็ญกุศล  จะต้อง
จัดหาเครื่องสักการะมาตั้งไว้ใกล้ศพ ซึ่งมีหลายอย่างได้แก่ ไฟยาม ตุงสามหาง บาตรพระ ถุงห่อข้าวซึ่งท าจาก
ผ้าขาว ใส่อาหาร เมี่ยง บุหรี่ และเข็มเย็บผ้า ฝ้ายจูงซึ่งเป็นด้ายดิบส าหรับพระสงฆ์จูงศพไปป่าช้า ตุงเหล็กตุง
ทอง และมะพร้าวส าหรับล้างหน้าศพก่อนเผา ศรีเลา เกษพรหม อธิบายอีกว่าเป็นตุงที่ท าจากผ้าหรือกระดาษ
สาสีขาว กว้างประมาณห้าสิบเซนติเมตร สูงประมาณหนึ่งเมตร ถึงหนึ่งเมตรครึ่ง ส่วนบนตั้งแต่หัวถึงเอวมี
ลักษณะคล้ายกับคน ส่วนล่างตัดเป็นแฉกสามแฉก หรือสามหาง โดยจะน าตุงสามหางผูกติดกับปลายไม้ปักไว้
ข้างโลงศพ เมื่อน าศพไปสู่ป่าช้าจะมีคนแบกตุงสามหางน าหน้า ดังนั้น เมื่อใครเห็นตุงสามหางนี้ก็จะรู้ได้ทันทีว่า
ขบวนศพก าลังจะผ่านไปทางนั้น เรือนส าหรับปลงซากศพของคนตายในภาษาชาวบ้านเรียกไม้ศพ มีการแยก
ลักษณะตามฐานะทางสังคมของผู้ตาย ศพคนชั้นสูงต้องสร้างปราสาทส าหรับกษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ ปราสาท
ที่ใช้ในพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายของคนล้านนามีความแตกต่างกัน แบบไม้ศพส าหรับศพเศรษฐีคหบดี เรียก
กันว่า “ไม้หลังกลาย” ถ้าเป็น“แบบกาจก” หรือ “แมวควบ” ใช้ส าหรับชาวบ้านทั่วไปเป็นต้น 

ส าหรับสภาวะสภาพสังคมปัจจุบัน การจัดพิธีกรรมงานศพของคนล้านนาในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด
เชียงใหม่มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการตายดีหรือการตายร้ายที่เรียกว่าตายโหง 
การประกอบพิธีตั้งศพบ าเพ็ญกุศล การจูง การลากให้วิธีเดียวกันหมด ไม่แยกวิธีเหมือนการตายในอดีต เมื่อตั้ง
ศพจะมีการตกแต่งตามฐานะ ถ้ามีปราสาทมักจะมีการประดับหลอดไฟหลากสีประดับ การสวดพระอภิธรรม
ส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลมาจากทางภาคกลาง หลังจากฟังเทศน์ฟังธรรมมักจะมีอาหารว่างมาเลี้ยงแขก การใช้
ปราสาทศพนั้นในปัจจุบันมีความแตกต่างจากอดีตมากไม่ยึดธรรมเนียมประเพณีและข้อห้ามของล้านนาในอดีต
ที่ว่า “การจะใส่ปราสาทศพได้นั้น ต้องเป็นเศรษฐีหรือคหบดีหรือผู้มีอันจะกินมีฐานะให้ใส่ได้” ปัจจุบันคนส่วน
ใหญ่มักนิยมใส่ปราสาทศพ ปราสาทศพถือเป็นการประดับศพเพ่ือความสวยงาม และเป็นเครื่องสักการะศพที่
ลูกหลานญาติพ่ีน้องต้องการอุทิศให้ผู้ตายได้น าไปใช้ในสัมปรายภพ ปัจจุบันมีการดัดแปลงรูปแบบจากปราสาท
เรือนยอก ปราสาทจัตุรมุข มาเป็นศาลาไทย หรือปราสาทเก้าอ้ีเมื่อจะเผาศพก็น าศพออกและน าสิ่งของ มาใช้
เป็นประโยชน์กับส่วนรวม การประชุมเพลิงศพมักมีข้ันตอนพิธีกรรมที่มากซับซ้อนมากขึ้น เมื่อเทียบกับในอดีต 
กล่าวคือเพ่ิมการบันทึกภาพ มีการทอดผ้าบังสุกล ผ้าไตรบังสุกุล การมอบทุนเป็นสาธารณประโยชน์ มีการอ่าน
ประวัติผู้ตาย มีการมอบสินไหมของบริษัทประกันชีวิต รวมถึงขั้นตอนการกล่าวขอบคุณแขกท่ีมาร่วมงาน มีพิธี
ขั้นตอนที่เป็นไปตามล าดับเหมือนทางภาคกลางมากขึ้น แต่การขอขมาศพจากการเดินเวียนรอบศพหรือที่
เรียกว่า ผัดตาสินก็ตัดออกไป ใช้การขอขมาด้วยน้ าส้มป่อยและการยืนไว้อาลัยแทน ใช้เวลาในการประกอบพิธี
ในป่าสุสานประมาณสองชั่วโมง เมื่อประชุมเพลิงเสร็จก็แยกย้ายกันกลับบ้าน โดยไม่มีการข้ามกองไฟเหมือนใน
อดีต5 
                                                           
5 พระอธิการพิพัฒน์พงษ์ ฐานวุฑฺโฒ (ใจกว้าง). (2554).ศึกษาความเปลี่ยนแปลงการจัดงานศพของชาวพุทธ : กรณีศึกษา 
บ้านหมุ้น ต าบลนาปรัง อ าเภอปง จังหวัดพะเยา.(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย.) 
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ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพปัญหารูปแบบพิธีกรรมงานศพที่สะท้อนคุณค่าแห่ง
ชีวิตเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมทางศาสนาความเชื่อ ซึ่งปัจจุบันเกิดวิกฤตด้านคุณค่า มีความสับสนคลุมเครือต่อ
คุณค่าแห่งความหมายในอุดมการณ์ระหว่างของใหม่กับของเก่า เป็นรูปแบบพิธีกรรมที่ขาดเนื้อหาความรู้ การ
สื่อความหมายทางศาสนาและความเชื่อของวัฒนธรรมประเพณีพิธีกรรมงานศพของชาวล้านนาในอดีต ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงและการจัดพิธีกรรมงานศพที่เปลี่ยนรูปไปให้กลายเป็นเพียงพิธีกรรมทางธุรกิจ พิธีกรรม
งานศพอันเคยเป็นพิธีกรรมของครอบครัว เครือญาติ เพ่ือนบ้าน เพ่ือนร่วมงานร่วมชุมชนที่ทุกคนเคยมีส่วน
ร่วมกัน กลายเป็นเพียงเรื่องของพิธีการของผู้ผลิตและผู้บริโภคมุ่งหวังผลประโยชน์ เพ่ือด ารงคุณค่าแห่งชีวิต
มนุษย์และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันคนในสังคม ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจน าเสนอแนวทางการอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีและพิธีกรรมงานศพของชาวล้านนาในจังหวัดเชียงใหม่ให้ได้รักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและด ารง
อยู่อย่างเหมาะสมสืบไป 
 
ระเบียบวิจัย 

การค้นคว้าอิสระเรื่อง การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีพิธีกรรมงานศพล้านนาในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบริบทเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของประเพณีและพิธีกรรมงานศพ
ของชาวล้านนาทั้งในอดีตและปัจจุบัน รายละเอียดตลอดจนสภาพปัญหา เพ่ือเสนอแนวทางอนุรักษ์และสืบ
สานประเพณีงานศพล้านนาในปัจจุบัน ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ให้รักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
และด ารงอยู่อย่างเหมาะสมต่อไป โดยมีขั้นตอนและวิธีการศึกษาประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ มีลักษณะการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการศึกษาในรูปแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary Research) 
โดยการน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา (Descriptive Research) 
 
กระบวนการศึกษา 

กระบวนการศึกษา ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนส าคัญ ดังนี้ 
(1)  ศึกษาบริบทเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของประเพณีและพิธีกรรมงานศพของ

ชาวล้านนาทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมทั้งศึกษาประวัติความเป็นมาและรายละเอียดเกี่ยวกับประเพณีและ
พิธีกรรมงานศพล้านนา  ตลอดจนสภาพปัญหาของประเพณีพิธีกรรมงานศพล้านนาในปัจจุบัน ในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

(2)  ศึกษาและเสนอแนวทางการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีพิธีกรรมงานศพล้านนา
ในปัจจุบันในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ให้รักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและด ารงคงอยู่อย่างเหมาะสม
ต่อไป 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
(1) ประชากร   
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือประเพณีและพิธีกรรมงานศพล้านนาและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
(2)  กลุ่มตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชน  พระสงฆ์  ผู้น าชุมชน  ปราชญ์ชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และนักวิชาการท้องถิ่น  เพ่ือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรมงานศพของชาวล้านนา    แบบไม่จ ากัด
จ านวนและใช้วิธีการคัดเลือกแบบจงใจ   

 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาครั้งนี้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
(1).   แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง (Structured Interview) 

เป็นเครื่องมือการสัมภาษณ์เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของทั้งทางประวัติศาสตร์ 
สังคม และวัฒนธรรมและประเพณีพิธีกรรมงานศพชาวล้านนาในจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้ได้ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

1.  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้สัมภาษณ์ 
2.  หัวข้อสัมภาษณ์ 

   - บริบททางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของชาวล้านนา   
                               - ประเพณีและพิธีกรรมงานศพของชาวล้านนา 
   - ปัญหาของการอนุรักษ์รักษาประเพณีและพิธีกรรมงานศพชาวล้านนา 
   - แนวทางการจัดการอนุรักษ์และรักษาประเพณีและพิธีกรรมงานศพชาวล้านนา 

3.  สรุป/ข้อสังเกต 
(2).  การสังเกตการณ์อย่างไม่มีส่วนร่วม 
เป็นการสังเกตการณ์อย่างไม่มีส่วนร่วม โดยผู้ศึกษาเข้าไปสังเกตการณ์ใน งานประเพณี

พิธีกรรมงานศพชองชาวล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ 
 

การเก็บข้อมูล 
(1)  การเก็บข้อมูลภาคเอกสาร 

การศึกษาภาคเอกสาร เพ่ือทบทวนสถานะภาพความรู้ที่เกี่ยวกับพิธีกรรมการจัดงานศพของประชาชน
ที่นับถือพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่  ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ครั้งนี้  โดยท าการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์  ด้วยวิธีการสืบค้นข้อมูลและเรียบเรียงล าดับตาม
ความส าคัญในส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  หอสมุดแห่งชาติฯ เป็นต้น 
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                 (2)  การเก็บข้อมูลภาคสนาม 
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Study) เพ่ือศึกษาประเพณีและพิธีกรรมงานศพของชาวล้านนา
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่โดยใช้การสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) และแปลความ (Interpretation) 

ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาความ (Description Analysis) ประกอบด้วยขั้นตอนและวิธีการดังนี้ 
  (1). จัดระเบียบข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนามที่เกี่ยวกับรายละเอียด
ของประเพณีพิธีกรรมงานศพชาวล้านนาในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  จากนั้นท าการวิเคราะห์คุณค่า
และสภาพปัญหาของประเพณีและพิธีกรรมงานศพชาวล้านนาในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  
(2). สังเคราะห์  และเสนอแนวทางการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีและพิธีกรรมงานศพของชาวล้านนาในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ให้รักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและด ารงคงอยู่อย่างเหมาะสมต่อไป 
 
สถานที่ในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาครั้งนี้ใช้สถานที่ในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
1. คณะวิจิตศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. หอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3. อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ผลการศึกษา 
 ชุมชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ท าการศึกษาเก็บข้อมูลทั้งภาคเอกสารและการ
สังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม พบว่ายังมีการเกื้อกูลกันเมื่อมีการตายของคนใน
ชุมชนเกิดขึ้น มีการมาร่วมฟังสวด ร่วมสมทบเงินท าบุญงานศพ การบ าเพ็ญกุศลศพส่วนใหญ่จะท าตามก าลัง
ฐานะของญาติผู้ตาย มีการนิมนต์พระสงฆ์มาเทศน์ธรรม โดยใช้คัมภีร์พ้ืนเมือง ส่วนการสวดอภิธรรมจะมีในคืน
แรกและคืนสุดท้าย ก่อนวันฌาปนกิจศพ (วันดา) หลังจากร่วมฟังสวดจะมีการเลี้ยงอาหารว่าง เจ้าภาพนิยม
เป็นอาหารว่างส าเร็จหรือว่าจ้างอาหารที่ระบุจ านวนและราคาท่ีก าหนดได้  
 คืนวันดาหรือวันศพนอนขอน ญาติจะเตรียมเครื่องพิธีสังฆทาน ของตาน(ท าทาน)ให้แก่ผู้ตาย ถ้าผู้ตาย
อายุสูงหรือมีฐานะดีจะย้ายโลงศพขึ้นปราสาทในวันสุดท้ายก่อนวันเผาศพ วันเผาศพ มีการนิมนต์พระสงฆ์มา
สวดและแสดงธรรมเทศนา ถวายภัตตาหารและเครื่องไทยทาน มีการบวชลูกหลานผู้ชายเพ่ือจูงศพพร้อม
พระสงฆ์ที่จะไปบังสุกุลที่ป่าช้าในช่วงบ่าย ขบวนศพมี “ตุงสามหาง” น าขบวน ผู้ถือตุงจะสะพายถุงย่ามใส่
เสบียง “ข้าวด่วน”ส าหรับผู้วายชนม์ มีการเตรียมกระทงใบตองใส่เครื่องเซ่นขอผ่านทางตรงประตูทางเข้า
หมู่บ้านหรือประตูเมืองทางสามแพร่งและจุดส าคัญต่างๆ พระสงฆ์จูงฝ้ายหรือเชือกน าขบวนติดตามด้วยญาติ
และแขกที่มาร่วมงาน จากนั้นเป็นรถปราสาทศพ พิธีกรรมงานศพยังคงคล้ายในอดีตคือชาวล้านนาไม่นิยมเผา
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ศพในบริเวณวัด แต่ละชุมชนจะมีป่าช้า (ป่าเห็ว) เมื่อถึงป่าช้ามีการใช้น้ ามะพร้าวล้างหน้าศพ มีพิธีการบังสุกุล
ปัจจุบันมักนิยมกล่าวประวัติและค าไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์ ก่อนท าพิธีเผาศพ ไฟเผาศพแต่โบราณล้านนาเป็น
การน าฟืนที่ไฟยังคุอยู่ใส่หม้อดินคอนมาจากบ้านผู้ตาย แขกท่ีมาร่วมงานบางทีน าฟืนมาสมทบการเผา มีการจุด
ดอกไม้ไฟและประทัดส่งท้ายด้วย ซึ่งในยุคนี้กลายมาเป็นท่อนไม้จันทร์และดอกไม้จันทน์ในที่สุด 
 หลังจากพิธีเผาแล้วเสร็จ มีการเก็บอัฐิน าไปก่อเจดีย์ทรายริมน้ า ประดับด้วยดอกไม้ ช่อตุง นิมนต์
พระสงฆ์สวดบังสุกุล เมื่อน้ าขึ้นก็พัดพาอัฐิลอยไปตามท้องน้ า หรือมีลงเรือน าอัฐิลอยกลางแม่น้ าก็มี ผู้มีฐานะ
นิยมบรรจุในกู่เจดีย์ที่วัดเพื่อให้ลูกหลานมาท าบุญด าหัวกู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
 

  
ภาพที่ 1 ปราสาทศพ ณ วัดพวกเปีย ต าบลหายยา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่มา: ผู้ศึกษาเป็นผู้ที่ถ่ายภาพเก็บข้อมูลเอง 
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ภาพที่ 2 งานบ าเพ็ญกุศลศพ ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่บ้านไทยสมุทร ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่   
ที่มา: ผู้ศึกษาเป็นผู้ที่ถ่ายภาพเก็บข้อมูลเอง 
 

 
ภาพที่ 3 การเตรียมเครื่องพิธีในวันเผาศพ อาทิ ห่อข้าวด่วน เครื่องเซ่นตามจุดส าคัญต่างๆท่ีขบวนศพผ่าน 
ที่มา: ผู้ศึกษาเป็นผู้ที่ถ่ายภาพเก็บข้อมูลเอง  
 
สรุปและอภิปรายผล 
 รูปแบบประเพณีพิธีกรรมงานศพล้านนาในอดีตนั้นแฝงไปด้วยการสื่อความหมายคุณค่า ความเชื่อ
ความศรัทธาในพุทธศาสนาและการนับถือผีอย่างกลมกลืน เช่น การเตรียมถุงข้าวด่วน คือญาติผู้ตายน าผ้ามา
ตัดเย็บเป็นถุงย่ามกว้างยาวราวหนึ่งศอก จากนั้นช่วยกันน าใบตองมาห่ออาหารกับข้าวแต่ละห่อ ใบตองที่ห่อ
ด้วยต้องกลับด้านเอาด้านหลังใบตองเข้าด้านใน เนื่องจากมีความเชื่อว่าการท าให้ผีต้องกลับข้างกับของคนที่มี
ชีวิต เมื่อวางอาหารบนใบตองแล้วจะพับห่อแล้วใช้ใบตองฉีกเป็นเส้นคล้ายเส้นเชือกผูกมัดห่อข้าวและท าจนห่อ
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ข้าวด่วนเต็มถุง ลูกหลานจะต้องร่วมกันปฏิบัติเพราะถือว่าเป็นการทดแทนบุญคุณผู้ตายเป็นครั้งสุดท้าย ยังมี
ประเพณีอีกอย่างหนึ่งของพิธีกรรมงานศพแบบล้านนาที่เลือนหายไปตามกาลเวลาคือ เฮือนเย็น ซึ่งหมายถึง
การกลับไปยังบ้านงานศพเพ่ือปลอบประโลมใจคนในครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวได้จากไป สภาพเงียบ
เหงาวังเวงหลังจากพิธีเผาศพแล้วเสร็จ ในอดีตชาวบ้านจะกลับไปบ้านเจ้าภาพงานเพ่ือช่วยเก็บข้าวของท า
ความสะอาด ช่วงกลางคืนหนุ่มสาวจะมีโอกาสพบปะพูดคุยกัน คนเฒ่าคนแก่จะเล่านิทานพ้ืนบ้านให้ฟัง หรือมี
การบรรเลงสะล้อ ซอซึง จะอยู่เป็นเพ่ือนใช้เวลาถึงสามถึงเจ็ดคืน ก่อให้เกิดความอบอุ่นใจคลายหายความเศร้า
จากการสูญเสีย 
 ประเพณีพิธีกรรมงานศพล้านนาในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สะท้อนได้ว่ารายละเอียดพิธีกรรม
บางอย่างได้สูญหาย เฮือนเย็นที่สร้างความอบอุ่นมั่นคงทางจิตใจในกับครอบครัวผู้ตาย เป็นการสืบทอดความ
เชื่อเรื่องผี ความศรัทธาทางศาสนา เป็นเวทีที่ประกาศให้ชุมชนรับทราบถึงสถานการณ์ของคนในชุมชน ส่งผล
ให้เกิดความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แต่ด้วยสภาพเชิงสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน ท าให้พิธีก รรมได้มีการ
เปลี่ยนแปลง พิธีกรรมงานศพได้กลายเป็นที่แสดงอัตลักษณ์ทางสังคมของผู้ตายและครอบครัว การช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันของคนในชุมชนลดน้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมเมือง ท าให้ความหมายและคุณค่าที่เคยมีอยู่ย่อม
สูญหายตามไปด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาพบว่าการจัดพิธีศพแบบล้านนามีการเปลี่ยนแปลงอยู่หลายประการ ท าให้เกิดผล
กระทบต่อวิถีชีวิต คือเมื่อแล้วเสร็จงานศพ เจ้าภาพต้องมีภาระค่าใช้จ่ายจ านวนมากจากการจัดงาน  อาจเป็น
เพราะหลายสาเหตุ อาทิการเปลี่ยนไปตามวิถีสังคมเมือง การช่วยงานศพที่เอ้ือเฟ้ือโดยไม่มีความจ้างแบบอดีต
ต้องปรับกลายเป็นแบบซื้อขายว่าจ้างเสียส่วนใหญ่ ประกอบกับความไม่รู้ประเพณีพิธีกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม
ขาดแนวทางในการจัดงานศพที่ดีงามตามหลักการทางพุทธศาสนาและจารีตประเพณีนิยมของท้องถิ่น มุ่งเน้น
หน้าตาทางสังคมตามสมัยนิยมที่ได้รับรู้จากประสบการณ์ที่ได้เห็นจากที่อ่ืน เพ่ือแสดงออกถึงความกตัญญู
กตเวทีและความอาลัยรักต่อผู้ล่วงลับไป 
 แนวทางการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีพิธีกรรมงานศพแบบล้านนาควรจะมีแนวทางการอนุรักษ์
อย่างมีส่วนร่วมจากชุมชน มุ่งเน้นการเห็นความส าคัญของวัฒนธรรมของผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าส่วนปกครอง
ท้องถิ่น อาทิผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9หมู่บ้านไทยสมุทร ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความส าคัญ
ในพิธีกรรมทางวัฒนธรรม จะเป็นผู้ให้แนวปฏิบัติแก่ลูกบ้านพร้อมทั้งประสานเรื่องพิธีกรรมทางศาสนากับทาง
สงฆ์ ประสานพิธีกรรมวันฌาปนกิจศพกับทางเทศบาลเมือง อีกทั้งนายกเทศมนตรีมีนโยบายอ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่โดย มีรถบริการน าขบวนศพสู่สุสาน รถบริการลากศพ รถบริการประชาชน
เพ่ือไปร่วมพิธี พร้อมจัดเจ้าหน้าของทางเทศบาลด าเนินพิธีการตามล าดับขั้นตอนฌาปนกิจได้อีกด้วย 
 ดังนั้นการตระหนักเห็นความส าคัญและการมีองค์ความรู้เรื่องประเพณีพิธีกรรม เข้าใจสภาพเศรษฐกิจ
และความสัมพันธ์กันของคนในชุมชน จึงเป็นเรื่องส าคัญในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ประเพณีและพิธีกรรมงาน
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ศพแบบล้านนาในเขตอ าเภอเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ จึงควรให้คนในชุมชน ผู้น าชุมชนทุกระดับ ผู้น าด้าน
ศาสนา เห็นความส าคัญถ้าสามารถแนะน าชี้แนวทางที่เหมาะสมกับพื้นที่ การอนุรักษ์สืบสานประเพณีพิธีกรรม
งานศพล้านนาจะคงอยู่ได้อย่างงดงามเหมาะสมสืบไป 
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การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูประเพณีแห่แค่หลวงของอ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 
Hae Kae Luang Tradition Conservation Management in Ban Hong District , 

Lamphun Province. 
 

ปัฐมาพร  ทรายใหม่1 ทิพวรรณ ทั่งม่ังมี2 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบริบทที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางความคิด 
ความเชื่อ และประเพณีของชาวล้านนาโดยทั่วไป เพ่ือศึกษาชุมชน  ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของอ าเภอ
บ้านโฮ่ง  และรายละเอียดของประเพณีแห่แค่หลวง  ตลอดจนคุณค่าและสภาพปัญหาของประเพณีแห่แค่หลวง
ของชุมชนชาวอ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน และเพ่ือเสนอแนวทางการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีแห่แค่หลวง
ของชาวอ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูนให้ด ารงคงอยู่อย่างเหมาะสมสืบไป ซึ่งเป็นการศึกษาทั้งภาคเอกสารและ
ภาคสนาม ใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและการลงพ้ืนที่ส ารวจศึกษาวัฒนธรรมประเพณีแห่แค่หลวง 
รวมถึงความเห็นของประชาชน การมีส่วนร่วมของภาคประชาคม และนักวิชาการที่มีส่วนร่วม ผลการศึกษา
พบว่าประเพณีแห่แค่หลวงถูกลบเลือนไปจากประชาชนค่อนข้างมาก มีแค่บางส่วนบางพ้ืนที่ที่ยังคงมีการสืบ
ทอดและปฏิบัติมาตลอด จึงควรมีแนวทางการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ประเพณีแห่แค่หลวง เพ่ือให้ประเพณีแห่แค่
หลวงยังคงอยู่สืบไป  

 
ค าส าคัญ : การอนุรักษ์, การฟ้ืนฟู, ประเพณีแห่แค่หลวง 
 

Abstract 

The independent study “Hae Kae Luang Tradition Conservation Management in Ban 
Hong District, Lamphun Province” aims to study context of local culture including though, 
belief and Lanna tradition that related to Hae Kae Luang tradition. It also studied social and 
cultural appearance of Ban Hong district, covering values and problems of the tradition in 
Ban Hong district, Lamphun province, in order to provide conservation and inheritance 
approach for the tradition that preserving culture identity. The study used both 
documentary and fieldwork study which including observation and structured interview from 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท  สาขาการจัดการศลิปะและวัฒนธรรม บณัฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
E-mail : e51181358@hotmail.com 
2 รองศาสตราจารย์ ประจ าคณะวจิิตรศลิป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ E-mail: minmeak@gmail.com 



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 978 

residents, specialists and related sectors. The study found that Hae Kae Luang tradition was 
almost dissolved from people’s belief. However, some areas in Ban Hong district, Lamphun 
province still have inherited the tradition. So, there should be the sustainable conservation 
and inheritance approach for Hae Kae Luang tradition. 
 
Keywords: Conservation, Recovery, Hae Kae Luang Tradition 
 
 
บทน า (Introduction) 

อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน แต่เดิมเป็นกิ่งอ าเภอบ้านโฮ่งขึ้นกับอ าเภอป่าซาง จากนั้นได้รับการยก
ฐานะเป็นอ าเภอเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2499 ค าว่า “โฮ่ง” เป็นภาษาพ้ืนเมือง แปลว่า “ลุ่ม” หรือ “ต่ า”3 
อ าเภอบ้านโฮ่ง มีประเพณีที่ส าคัญอย่างหนึ่ง นั่นคือ “ประเพณีแห่แค่หลวง” ซึ่งเป็นประเพณีหนึ่งเดียวใน
ล้านนา หรือนับได้ว่าเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่สืบเนื่องกันมายาวนาน โดยสืบ
ทอดจากกลุ่มชนชาวยองบริเวณลุ่มแม่น้ าลี้ ซึ่งเป็นแม่น้ าสายใหญ่และเป็นแม่น้ าสายหลักของชาวอ าเภอบ้าน
โฮ่ง จังหวัดล าพูน กลุ่มคนยองกระจายไปตามที่ราบอ่ืน ๆ แต่ถึงแม้ว่าผู้คนจากเมืองยองเป็นประชากรส่วนใหญ่ 
แต่สังคมเมืองล าพูนประกอบด้วยผู้คนที่มาจากหลายบ้านเมืองที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในระยะเวลาใกล้เคียง 
เกิดความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม เมืองล าพูนจึงมีการพัฒนาการของผู้คนที่มีการผสมผสานกันทา ง
สังคมและวัฒนธรรม วัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนจึงมีความคล้ายคลึงกัน4  

ประเพณีแห่แค่หลวง เริ่มขึ้นเมื่อใดนั้นไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด สืบทอดยาวนานมาโดยการปฏิบัติ
เป็นวัฒนธรรมประจ าปี โดยนิยมจัดกันก่อนประเพณีวันลอยกระทง ตรงกับวันเพ็ญเดือน 12 ของทุก ๆ ปี หรือ
ภาษาเหนือเรียกว่า “ประเพณียี่เป็ง”  ค าว่า “แค่” เป็นภาษาพ้ืนบ้านล้านนา มีลักษณะเป็นไม้มัดก า ท ามา
จากไผ่จักสานเป็นซี่ ๆ หรือไม้อย่างอ่ืนที่สามารถติดไฟได้ง่ายเป็นไม้แห้ง ๆ น ามามัดเป็นก ารวมกันใหญ่กว่าก า
มือเล็กน้อยยาวไม่เกิน 1 เมตรหรือให้พอดีกับการถือ ส่วน “แค่หลวง” มีลักษณะเป็นล าไม้ไผ่ที่น ามามัดรวมกัน
หลาย ๆ ล า ขนาดกว้างประมาณ 1 ฟุต  สูงประมาณ 6-8 ฟุต ประดับประดาล าต้นด้วยกระดาษหลากหลายสี  
ประดิษฐ์โคมแขวนหลากหลายสีหลากหลายแบบประดับตกแต่งล าต้นแค่หลวงเป็นวงกลม เป็นชั้น ๆ ขึ้นไป  
ฐานของแค่หลวงก็ใช้ไม้ไผ่ท าเป็นสี่เหลี่ยม เพ่ือที่จะได้สะดวกในการแบกหามไปถวายพระสงฆ์ที่วัด  เมื่อ
ประดับประดาต้นแค่ได้สวยงามแล้ว ชาวบ้านจะรวมกลุ่มกันทั้งหนุ่มสาว ผู้เฒ่าผู้แก่ จะตั้งแถวขบวนแห่แค่
หลวงมีการละเล่นเครื่องดนตรีพื้นเมืองตีกลอง ร้องร าท าเพลงในช่วงระยะเวลาในการเดินแห่แค่หลวงไปยังวัดที่
ตนศรัทธา หรือวัดประจ าหมู่บ้าน เมื่อแห่แค่หลวงไปถึงบริเวณลานวัดแล้ว ก็เป็นเวลาค่ ามืดพอดี ชาวบ้านก็จะ
นิมนต์พระสงฆ์มารับต้นแค่หลวงจากชาวบ้าน และพระสงฆ์ก็จะให้พรชาวบ้านประพรมน้ ามนต์ (น้ าส้มป่อย ซึ่ง
                                                           
3 สรัสวดี  อ๋องสกลุ. ประวัติศาสตร์ล้านนา. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์อมรินทร์, 2551. 
4 แสวง  มาละแซม. คนยองย้ายแผ่นดิน. พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544. 
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ทางเหนือนิยมประพรมเพ่ือเป็นสิริมงคล) จากนั้นชาวบ้านก็จะจุดแค่หลวงให้ลุกสว่างไสวไปทั้งวัดเพื่อถวายเป็น
พุทธบูชา ประเพณีแห่แค่หลวงดังกล่าวได้ถือปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้ 

ประเพณีแห่แค่หลวง เป็นประเพณีที่ชาวบ้านท าขึ้นเพ่ือบูชาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เพ่ือแสดงความ
ส านึกถึงบุญคุณของพระองค์และเป็นการท าบุญถวายปัจจัยแก่พระสงฆ์ ซึ่งประเพณีแห่แค่หลวงเป็นประเพณีที่
ส าคัญสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลโดยมีวัตถุประสงค์หลากหลายตามความเชื่อของคนในท้องถิ่น ได้แก่  
สร้างแค่หลวงเพ่ือเป็นการบูชาคุณพระพุทธเจ้า  เพ่ือบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนชั้นสวรรค์ดาวดึงส์ เพ่ือบูชา
พระรัตนตรัยอันประกอบด้วย พระพุทธ  พระธรรม พระสงฆ์ เพ่ือเป็นการถวายทานระลึกถึงบรรพบุรุษที่
ล่วงลับไปแล้ว  เพ่ือเป็นการสะเดาะเคราะห์ในวันยี่เป็ง และเพ่ือเป็นการอธิษฐานตามที่ตนเองปรารถนา เป็น
ต้น อีกความเชื่อหนึ่งของชาวบ้าน กล่าวคือ ในสมัยอดีตประเพณีแห่แค่หลวงเป็นการถวายไม้แค่ทุกปีของวัดดง
ฤๅษี ซึ่งถือเป็นวัดเก่าแก่ของชุมชนชาวยอง ชาวบ้านเล่าขานกันว่าสมัยอดีตนั้นมีฤๅษี 2 ตน มาบ าเพ็ญพรตอยู่
บริเวณวัด จึงมีความเชื่อว่า นอกจากท าต้นแค่หลวงไปจุดถวายเป็นพุทธบูชาแล้ว ยังจุดเพ่ือถวายฤๅษี 2 ตนนี้
อีกด้วย คล้ายคลึงกับประเพณีโบราณกาล คือ ประเพณีทานหลัวหิงไฟพระเจ้า “หลัว” คือฟืนที่น ามาเป็นเชื้อ
ก่อไฟ “หิง” คือ การผิง ล้านนาเรียกการผิงไฟว่าหิงไฟ เป็นประเพณีการบูชาพระพุทธ ด้วยการน าฟืนมาจุด
ถวายให้ผิงไฟในหน้าหนาว ชาวบ้านจะหาฟืนมาถวายจากนั้นน าเอาฟืนประเคนหน้าพระพุทธรูปองค์ประธาน
เพ่ือเป็นถวายทาน5   

ประเพณีแห่แค่หลวง นับเป็นประเพณีอันเก่าแก่ที่สืบทอด เป็นประเพณีที่มีคุณค่าต่อครอบครัว ชุมชน 
สังคมและศาสนา กล่าวคือ คุณค่าต่อครอบครัวท าให้สมาชิกในครอบครัวได้ท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น ร่วมกัน
ประดิษฐ์ต้นแค่หลวง แล้วร่วมน าไปจุดเพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา เป็นต้น คุณค่าต่อชุมชน ท าให้เกิดความสมัคร
สมานสามัคคีในชุมชน เช่น การร่วมคิดประดิษฐ์โคมไฟร่วมกันเพ่ือเป็นการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและสืบ
ทอดศิลปกรรมด้านช่างฝีมืออีกด้วย ทั้งนี้ยังเป็นการพบปะสังสรรค์ สนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจร่วมกัน เป็นต้น  
คุณค่าต่อสังคม เช่น เป็นการท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน ตั้งแต่การประดิษฐ์การตกแต่ง และการใช้ศิลปกรรมทาง
สร้างสรรค์ เป็นต้น คุณค่าต่อศาสนา เช่น เป็นการท านุบ ารุงศาสนา การท าบุญ การให้ทาน การปฏิบัติธรรม 
การฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ เป็นต้น6 การเฉลิมฉลองของคนล้านนา เช่น งานยี่เป็ง ซึ่งตรงกับงานลอย
กระทงของคนภาคกลาง หรือ งานปอยหลวง ซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองถาวรวัตถุทางศาสนาที่ก่อสร้างแล้วเสร็จจึง
มักจัดงานในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว และจะมีการปล่อยโคมเพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวต้องการ
พ้ืนที่โล่งกว้างจะเห็นได้ว่า การปล่อยโคมเป็นประเพณีที่ จัดว่าเป็น “วัฒนธรรมนามธรรม”  แต่ก็แสดงถึง
ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและฤดูกาล ซึ่งทั้งหมดก็เป็นส่วนหนึ่งภูมิทัศน์วัฒนธรรมนั่นเอง 7 รวมไปถึง
ประเพณีแห่แค่หลวงนี้อีกด้วย 

                                                           
5 มณี  พะยอมยงค์. ประเพณีสิบสองเดือนล้านนาไทย. พิมพ์ครั้งท่ี 1. เชียงใหม่ : ส านักพิมพ์ ส.ทรัพย์การพิมพ์ , 2529. 
6 สุรศิลป์  เลื่อมอรณุ. การประเมนิโครงการงานประเพณีแห่แค่หลวงบ้านทุ่งโป่ง อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน, การค้นคว้า
อิสระ สาขาการบริหารโครงการ มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม่, 2549. 
7 เกรียงไกร  เกิดศิริ. ชุมชนกับภมูิทัศน์วัฒนธรรม.  พิมพ์ครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ : อุษาคเนย์, 2551. 
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 จากอดีตสู่สภาพการณ์ปัจจุบันเวลาล่วงเลยผ่านมาหลายปี สภาพสังคมอยู่ในสังคมแห่งการพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งแนวความคิดการกระท าของมนุษย์ รวมทั้งการข้ามพรมแดนของวัฒนธรรมต่าง 
ๆ ที่ข้ามไปมาโดยไร้ขอบเขตประเทศมากีดกั้น ก าลังส่งผลกระทบต่อประเพณีไทย  รวมถึงประเพณีแห่แค่
หลวงได้ถูกลืม เลือนหายไปในหลายแห่ง เพราะได้มีการน าเอาประทีปหรือธูปเทียนมาจุดเพ่ือเป็นพุทธบูชา
แทน เพราะหาซื้อได้ง่ายและสะดวกกว่า จึงมีการสืบทอดในแต่ละท้องถิ่นน้อยลง นอกจากนี้ลักษณะการท าแค่
หลวงก็เปลี่ยนไปจากอดีตกาลมาก มีการท าลักษณะให้สวยงามทันสมัย สร้างแค่หลวงที่แปลกไปจากลักษณะ
ดั้งเดิม มีการใช้พาหนะยานยนต์มาช่วยในการขนแห่ต้นแค่หลวงแทนการหามไปถวายพระสงฆ์ท่ีวัด รวมทั้งพิธี
การถวายต้นแค่หลวงให้กับพระสงฆ์ที่ถือปฏิบัติมาจะเลือนหายไป จนรูปแบบดั้งเดิมของประเพณีแห่แค่หลวง
นั้นอาจจะสูญหายไปในที่สุด เยาวชนในท้องถิ่นเองก็มีการอพยพออกจากอ าเภอบ้านโฮ่งเพ่ือมาประกอบอาชีพ
ในต่างถิ่น ท าให้ท้องถิ่นคงเหลือแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นนั้น ๆ หน่วยงานท้องถิ่นในอ าเภอบ้านโฮ่ง 
จังหวัดล าพูนได้จัดงานประเพณีแห่แค่หลวงขึ้นมาทุก ๆ ปี เป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวได้รู้จัก ได้
ชื่นชม ประเพณีแห่แค่หลวงของชาวอ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูนที่สืบทอดต่อกันมาช้านาน มีการกระตุ้นโดย
การประกวดประขัน แปรวัตถุประสงค์ให้เกิดการเรียนรู้การสานต่อประเพณีวัฒนธรรม มุ่งส่งเสริมให้เกิดการ
อนุรักษ์และหวงแหนในฐานะเป็นประเพณีอันดีงาม ทั้งนี้เป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนไปใน
ตัวด้วย แต่ก็มีแนวโน้มจะเอ้ือต่อการขายเพ่ือการท่องเที่ยวมากกว่า และในช่วงหลัง ๆ ประเพณีแห่แค่หลวงใน
แต่ละหมู่บ้านลดน้อยลง เนื่องจากต้องไปช่วยงานของหน่วยงานท้องถิ่นจัดเตรียมขบวนแห่แค่หลวง 

 แต่อย่างไรก็ตาม จากบริบทความส าคัญของประเพณีแห่แค่หลวงก็ยังมีคนส่วนหนึ่งที่มีความกังวลว่า
ประเพณีแห่แค่หลวงแบบดั้งเดิมนั้นจะสูญหายไป นางรส  พงษ์จันตา ได้เล่าว่า เมื่อประมาณ 30 กว่าปีที่แล้ว 
ประเพณีแห่แค่หลวงได้จัดท าขึ้นที่บ้านม่วงโตน โดยแต่ละหมู่บ้านจะท าต้นแค่หลวงหมู่บ้านละ 1 ต้น ไปถวาย 
ณ ลานโพธิ์ที่วัดม่วงโตน (วัดเดิมสถานที่คือ โรงเรียนบ้านม่วงโตนในปัจจุบัน) เป็นการท าต้นแค่ถวายพระสงฆ์ที่
มรณภาพไปแล้ว เรียกว่า “งานเด่นตุ๊” ซึ่งก็จัดขึ้นตรงกับวันลอยกระทงของทุกปี แต่หลังจากนั้นเมื่อหมู่บ้านมี
การขยายจ านวนหลังคาเรือนขึ้นเรื่อย ๆ เริ่มห่างกันออกไป งานแค่หลวงนี้ก็เลือนหายไปในที่สุด แต่ยังคงเหลือ
บางหมู่บ้านที่สืบทอดไว้ แม้ว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่จะท าผิดเพ้ียนจากสมัยก่อนไปบ้างแต่ก็ยังคงท าและถือปฏิบัติมา 
แต่ก็ยังน่าเป็นห่วงซึ่งชาวบ้านมีการจัดท าประเพณีแห่แค่หลวงนี้น้อยไปทุกที รวมถึงพิธีการลักษณะการแห่
แบบอดีตกาลที่จะพาลสูญหายไปด้วย ชุมชนบางชุมชนมีความพยายามอย่างมากที่จะรักษาประเพณีแห่แค่
หลวงนี้ไว้ให้สืบเนื่องยาวนาน ก่อนที่กาลเวลาความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมทางสังคมจะท าให้วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามสูญหายไปในที่สุด ดังนั้นจึงเห็นควรว่าน่าจะมีการท าอะไรมากกว่านี้ ที่จะช่วยป้องกันสงวน
รักษาลักษณะดั้งเดิมและสืบทอดประเพณีแห่แค่หลวงให้คงอยู่8  สุรศิลป์ เลื่อมอรุณ ได้ท าการศึกษาเรื่องการ
ประเมินโครงการงานประเพณีแห่แค่หลวงบ้านทุ่งโป่ง อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน ซึ่งเป็นการประเมินความ
ร่วมมือของชาวบ้านในการท าแค่หลวง ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ด้านสภาพแวดล้อมการรักษาและสืบสาน

                                                           
8 สัมภาษณ์ นางรส  พงษ์จันตา  อายุ 80 ปี วันท่ีสัมภาษณ์ 14 พฤศจิกายน 2559. 
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ประเพณีแห่แค่หลวงของประชาชนในท้องถิ่นมีความเหมาะสมมาก ได้แก่ การรักษาสืบสานประเพณี การ
สนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และวัตถุประสงค์ในการจัดงานสอดคล้องกับการรักษาประเพณี    
ผลการประเมินโดยรวมทั้ง 3 ด้าน ( ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ) วิเคราะห์โดยใช้
สถิติค่าความถ่ีร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9 ซึ่งได้ศึกษาไว้เมื่อปี พ.ศ.2550 และท าการศึกษา
เพียงแค่บ้านทุ่งโป่งหมู่บ้านเดียวซึ่งข้อมูลอาจไม่เพียงพอส าหรับผลการศึกษา 

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะท าการศึกษาเรื่อง ประเพณีแห่แค่หลวงของชาว
อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน โดยมีความมุ่งหมายที่จะฟ้ืนฟูคุณค่าของประเพณีแห่แค่หลวงอย่างแท้จริง ให้
รูปแบบลักษณะการท าแค่หลวงในอดีตกาลหรือแบบดั้งเดิมให้คงอยู่ รวมถึงพิธีการขั้นตอนการแห่ หรือการน า
ต้นแค่หลวงไปถวายพระภิกษุสงฆ์เพ่ือเป็นพุทธบูชาแบบอดีตกาลคงอยู่ถึงชนรุ่นหลังสื บไป และมุ่งเน้น
กระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการเสนอแนะให้ส่วนราชการ องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วน ให้การสนับสนุนในการอนุรักษ์รูปแบบลักษณะการ
ท าแค่หลวงแบบอดีตกาลหรือแบบดั้งเดิม รวมถึงการอนุรักษ์พิธีขั้นตอนการแห่ หรือการน าต้นแค่หลวงไป
ถวายพระภิกษุสงฆ์แบบอดีตกาลหรือแบบดั้งเดิม และใช้เป็นข้อมูลในการรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึง
คุณค่าวัฒนธรรมประเพณีแห่แค่หลวงอันดีงาม ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานวัฒนธรรมประเพณีแห่
แค่หลวงอย่างแท้จริงเป็นการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นสืบต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาบริบทที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางความคิด ความเชื่อ และประเพณีของชาวล้านนา
โดยทั่วไป 

2.  เพ่ือศึกษาชุมชน  ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของอ าเภอบ้านโฮ่ง  และรายละเอียดของประเพณี
แห่แค่หลวง  ตลอดจนคุณค่าและสภาพปัญหาของประเพณีแห่แค่หลวงของชุมชนชาวอ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัด
ล าพูน 
 3.  เพ่ือเสนอแนวทางการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีแห่แค่หลวงของชาวอ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัด
ล าพูนให้ด ารงคงอยู่อย่างเหมาะสมสืบไป 

 
ระเบียบวิธีวิจัย ( Research Methodology ) 

วิธีการศึกษา 
 รูปแบบงานวิจัย 

เป็นการวิจัยเชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการศึกษาในรูปแบบ สหวิทยาการ 
(Interdisciplinary Research) เพ่ือศึกษาประเพณีวัฒนธรรมความคิด ความเชื่อของชาวล้านนาที่มีความ
                                                           
9 สุรศิลป์  เลื่อมอรณุ. การประเมนิโครงการงานประเพณีแห่แค่หลวงบ้านทุ่งโป่ง อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน, การค้นคว้า
อิสระ สาขาการบริหารโครงการ มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม่, 2549. 
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เกี่ยวข้องกับประเพณีแห่แค่หลวงของชาวอ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน ศึกษาประวัติความเป็นมาคุณค่าและ
สภาพปัญหาของประเพณีแห่แค่หลวงของชาวอ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน เสนอแนวทางการอนุรักษ์และสืบ
สานประเพณีแห่แค่หลวงของชาวอ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน และน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา  
(Descriptive Research) 

กระบวนการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้มีกระบวนการศึกษาประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
(1) ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลบริบทประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมของอ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัด

ล าพูน รวมถึงศึกษาในรายละเอียดของประเพณีแห่แค่หลวง   คุณค่าและสภาพปัญหาของ
ประเพณีแห่แค่หลวง    

 (2) ศึกษาและเสนอแนวทางการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีแห่แค่หลวงของชาวอ าเภอบ้านโฮ่ง 
จังหวัดล าพูน 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  (1). ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ  ชุมชนต่างๆในเขตอ าเภอบ้านโฮ่ง และประเพณีแห่แค่
หลวง ของอ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 (2). กลุ่มตัวอย่างและวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้  ประกอบด้วย  ประชาชน  ผู้น าชุมชน ตัวแทนชุมชน 
พระสงฆ์/เจ้าอาวาส  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ายาว  คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอ าเภอบ้าน
โฮ่ง ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพ่ือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและประเพณีแห่แค่หลวง   ใช้วิธีการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบจงใจ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
 1) แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง (Interview)  เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 
Interview) เพ่ือใช้ในการศึกษาวิจัยจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นการด าเนินการสัมภาษณ์แบบเจาะจง
รายบุคคล (Individual Depth Interview) จากประกอบด้วย ผู้น าชุมชน ตัวแทนชุมชน พระสงฆ์/เจ้าอาวาส 
องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ายาว  สภาวัฒนธรรมอ าเภอบ้านโฮ่ง ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน เกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมา  รูปแบบของการท าแค่หลวงในอดีตกับการท าแค่หลวงในปัจจุบัน รวมไปถึงพิธีกรรมที่ต้อง
ท าก่อนน าไปจุดที่วัดเพื่อเป็นพุทธบูชา 
 2) การสังเกตการณ์ (Observation) โดยเป็นการสังเกตการณ์ภาคสนาม (Field Observation) คือ 
สภาพชุมชนโดยรอบ และประเพณีแห่แค่หลวง 
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การเก็บข้อมูล 
 (1). การเก็บข้อมูลภาคเอกสาร 
 การเก็บข้อมูลภาคเอกสารเป็นการศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของประเพณีแห่
แค่หลวงของอ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน  และประเพณีต่าง ๆ ของล้านนาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คล้ายคลึงกับ
ประเพณีแห่แค่หลวง ตลอดจนความเชื่อของชาวอ าเภอบ้านโฮ่งที่ยังคงสืบทอดประเพณีแห่แค่หลวง  จาก
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์  ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์  ห้องสมุดคณะ
มนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ห้องปฏิบัติการบัณฑิตศึกษาสหสาขาวิชาการจัดการศิลปะและ
วัฒนธรรม ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่  และห้องสมุดประชาชน อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน เพ่ือ
ศึกษาค้นคว้าเพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปด าเนินการจัดท าวิทยานิพนธ์ต่อไป 
 (2). การเก็บข้อมูลภาคสนาม 
 การเก็บข้อมูลภาคสนามเป็นการศึกษารูปแบบการท าแค่หลวง  พิธีการขั้นตอนการแห่ และความ
ร่วมมือของชุมชนในเขตต าบลเหล่ายาว อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน โดยการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน ตัวแทน
ชุมชน พระสงฆ์/เจ้าอาวาส   องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ายาว  สภาวัฒนธรรมอ าเภอบ้านโฮ่ง ตลอดจนผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน  
 การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) และตีความหมาย (Interpretation) 
 เมื่อท าการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการศึกษาครั้งนี้แล้ว ก็จะมีการน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และแปล
ความให้เป็นระบบ หมวดหมู่ และเกิดความเข้าใจในกระบวนการวิธีการศึกษาผู้ศึกษามากขึ้น โดยมีการ
วิเคราะห์และแปลความข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ ดังต่อไปนี้ 
 (1).ท าการวิเคราะห์โดยน าเอาข้อมูลที่ได้ทั้งภาคเอกสารต่าง ๆ และการเก็บข้อมูลภาคสนามมา
วิเคราะห์เนื้อหาของบริบทประวัติความเป็นมาของประเพณีแห่แค่หลวงของอ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 
รูปแบบการท าแค่หลวงทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพ่ือหาคุณค่าและสภาพปัญหาของประเพณีการแห่แค่หลวงของ
อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 
 (2). น าผลการวิเคราะห์มาตีความ เพ่ือท าการสังเคราะห์น าเสนอแนวทางการอนุรักษ์และ ฟ้ืนฟู
ประเพณีแห่แค่หลวงของชาวอ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 

 
ผลการศึกษา (Result) 

ผลการศึกษาแบ่งน าเสนอออกเป็น   ส่วน ดังต่อไปนี้ 
1. ข้อมูลบริบทประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมของอ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 
อ าเภอบ้านโฮ่งเดิมมีฐานะเป็นต าบลขึ้นกับอ าเภอป่าซาง แยกเป็นกิ่งอ าเภอบ้านโฮ่ง เมื่อปี พ.ศ. 2460 

และได้รับการยกฐานะเป็นอ าเภอ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2499 ในสมัยพระเจ้ากาวิละฟ้ืนฟูบ้านเมืองได้
กวาดต้อนผู้คนจากเมืองยองและเมืองใกล้เคียงมาไว้ที่เมืองล าพูน โดยตั้งเมืองล าพูนขึ้นใหม่ใน พ.ศ. 2348 ส่วน
ทางเมืองยองเองเจ้านายของเมืองยองก็ไม่คิดขึ้นกับล้านนาแต่ยังยินยอมสวามิภักดิ์กับพม่าพาผู้คนจ านวนหนึ่ง
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กลับไปตั้งเมืองใหม่เป็นเมืองยองสืบต่อมาจนกระทั่งปัจจุบัน ในการฟ้ืนฟูเชียงใหม่นั้นพระเจ้ากาวิละได้เทครัว
คนจากเมืองอื่นๆมาหลายครั้ง ส าหรับชาวยองมีการเทครัวลงมาจากเมืองยองราว พ.ศ. 2351-2353 และ พ.ศ. 
2356 หลังจากนั้นก็ยังมีอีกแต่ไม่เด่นชัด  สังคมของชาวอ าเภอบ้านโฮ่งส่วนมากเป็นสังคมเกษตรกรรม ปลูก
หอมแดง ปลูกกระเทียม และล าไย ภาษาพ้ืนถิ่นของชาวอ าเภอบ้านโฮ่งส่วนมากใช้ภาษาถิ่นที่เรียกว่า “ภาษา
ยอง” ซึ่งเป็นกลุ่มชนชาวยองที่ใช้พูดสื่อสารกันมาจนถึงปัจจุบัน  อ าเภอบ้านโฮ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด
ล าพนู มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอเวียงหนองล่อง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอป่าซางและอ าเภอแม่ทา 
ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอทุ่งหัวช้าง อ าเภอลี้ และอ าเภอฮอด (จังหวัดเชียงใหม่) 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอจอมทอง (จังหวัดเชียงใหม่) 
2. รายละเอียดของประเพณีแห่แค่หลวง คุณค่าและสภาพปัญหาของประเพณีแห่แค่หลวง 
ประเพณีแห่แค่หลวง เริ่มขึ้นเมื่อใดนั้นไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด สืบทอดยาวนานมาโดยการปฏิบัติ

เป็นวัฒนธรรมประจ าปี โดยนิยมจัดกันก่อนประเพณีวันลอยกระทง ตรงกับวันเพ็ญเดือน 12 ของทุก ๆ ปี หรือ
ภาษาเหนือเรียกว่า “ประเพณียี่เป็ง”  ค าว่า “แค่” เป็นภาษาพ้ืนบ้านล้านนา มีลักษณะเป็นไม้มัดก า ท ามา
จากไผ่จักสานเป็นซี่ ๆ หรือไม้อย่างอ่ืนที่สามารถติดไฟได้ง่ายเป็นไม้แห้ง ๆ น ามามัดเป็นก ารวมกันใหญ่กว่าก า
มือเล็กน้อยยาวไม่เกิน 1 เมตรหรือให้พอดีกับการถือ ส่วน “แค่หลวง” มีลักษณะเป็นล าไม้ไผ่ที่น ามามัดรวมกัน
หลาย ๆ ล า ขนาดกว้างประมาณ 1 ฟุต  สูงประมาณ 6-8 ฟุต ประดับประดาล าต้นด้วยกระดาษหลากหลายสี  
ประดิษฐ์โคมแขวนหลากหลายสีหลากหลายแบบประดับตกแต่งล าต้นแค่หลวงเป็นวงกลม เป็นชั้น ๆ ขึ้นไป  
ฐานของแค่หลวงก็ใช้ไม้ไผ่ท าเป็นสี่เหลี่ยม เพ่ือที่จะได้สะดวกในการแบกหามไปถวายพระสงฆ์ที่วัด 

 
ขั้นตอนการท าแค่หลวงของอ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 

 
 

1. น าไม้ไผ่แห้งมาจักเป็นซี่ ๆ เพื่อจะได้น ามาก ารวมกัน เป็นล าต้นของแค่หลวงโดยมีความกว้าง
ประมาณ 1 ฟุต 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
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2. สร้างฐานของแค่หลวงให้เป็นสี่เหลี่ยม เพ่ือสะดวกในการแบกหาม ( ในอดีตกาลชาวบ้านจะ

ให้ผู้ชายเป็นคนแบกหาม แต่ในปัจจุบันชาวบ้านจะเอาต้นแค่วางบนล้อเข็นแล้วแห่ไปถวายวัด ) 

 
3. ขดไม้ไผ่เป็นวงกลม จ านวนทั้งหมด 5 วง ( หรือแล้วแต่ชาวบ้าน ) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ชาวบ้านจะท าตามความสะดวก ไม่มีขนาดที่แน่นอนตายตัว แต่ว่าวงไม้ไผ่แต่ละชั้นจะลดหลั่นขนาดกัน  โดยวง
แรกคือวงล่างสุดต้องใหญ่ที่สุด และวงสุดท้ายวงบนสุดต้องเล็กที่สุด 

  
4. วงไม้ไผ่แต่ละวงก็จะประดับตกแต่งด้วยกระดาษหลากหลายสี เพื่อเพ่ิมความสวยงาม 

 
5. ท าไม้ไผ่เป็นกากบาท เพ่ิอเป็นฐานยึดให้กับไม้ไผ่ที่เป็นวงกลม 
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6. น าโคมไฟกระดาษมาประดับตกแต่งให้เป็นชั้น ๆ ตามเส้นไม้ไผ่วงกลม 

  
 

7. เมื่อได้ต้นแค่หลวงที่สวยงามแล้ว ก็จะแห่ไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่วัด พระสงฆ์ก็จะรับต้นแค่
หลวงให้พรแก่ชาวบ้าน จากนั้นชาวบ้านก็จะจุดเผาต้นแค่หลวงเพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา 

ประเพณีแห่แค่หลวง นับเป็นประเพณีอันเก่าแก่ที่สืบทอด เป็นประเพณีที่มีคุณค่าต่อครอบครัว ชุมชน 
สังคมและศาสนา กล่าวคือ คุณค่าต่อครอบครัวท าให้สมาชิกในครอบครัวได้ท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น ร่วมกัน
ประดิษฐ์ต้นแค่หลวง แล้วร่วมน าไปจุดเพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา เป็นต้น คุณค่าต่อชุมชน ท าให้เกิดความสมัคร
สมานสามัคคีในชุมชน เช่น การร่วมคิดประดิษฐ์โคมไฟร่วมกันเพ่ือเป็นการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและสืบ
ทอดศิลปกรรมด้านช่างฝีมืออีกด้วย ทั้งนี้ยังเป็นการพบปะสังสรรค์ สนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจร่วมกัน เป็นต้น  
คุณค่าต่อสังคม เช่น เป็นการท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน ตั้งแต่การประดิษฐ์การตกแต่ง และการใช้ศิลปกรรมทาง
สร้างสรรค์ เป็นต้น คุณค่าต่อศาสนา เช่น เป็นการท านุบ ารุงศาสนา การท าบุญ การให้ทาน การปฏิบัติธรรม 
การฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ เป็นต้น การเฉลิมฉลองของคนล้านนา เช่น งานยี่เป็ง ซึ่งตรงกับงานลอย
กระทงของคนภาคกลาง หรือ งานปอยหลวง ซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองถาวรวัตถุทางศาสนาที่ก่อสร้างแล้วเสร็จจึง
มักจัดงานในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว และจะมีการปล่อยโคมเพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวต้องการ
พ้ืนที่โล่งกว้างจะเห็นได้ว่า การปล่อยโคมเป็นประเพณีที่จัดว่าเป็น “วัฒนธรรมนามธรรม” แต่ก็แสดงถึง
ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและฤดูกาล ซึ่งทั้งหมดก็เป็นส่วนหนึ่งภูมิทัศน์วัฒนธรรมนั่นเอง รวมไปถึง
ประเพณีแห่แค่หลวงนี้อีกด้วย 

สภาพปัญหาในปัจจุบัน คือ การสืบทอดประเพณีแห่แค่หลวงของอ าเภอบ้านโฮ่งมีการสืบทอดปฏิบัติ
ลดน้อยลง ปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา มีจ านวนหมู่บ้านในเขตอ าเภอบ้านโฮ่ง มีการสืบทอดประเพณีแห่แค่หลวง
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เพียงแค่ 8 หมู่บ้านเท่านั้น เป็นที่น่าเสียดายอย่างมากที่เยาวชนรุ่นหลังแทบจะไม่ทราบขั้นตอนวิธีการท าแค่
หลวง  

3. ประชากรและชุมชนต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตอ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน  
เขตต าบล จ านวนหมู่บ้าน 

ต าบลบ้านโฮ่ง 18 หมู่บ้าน 
ต าบลป่าพลู 14 หมู่บ้าน 
ต าบลเหล่ายาว 13 หมู่บ้าน 
ต าบลศรีเตี้ย 9 หมู่บ้าน 
ต าบลหนองปลาสะวาย 8 หมู่บ้าน 

รวมทั้งหมด  หมู่บ้าน 
 

จากการศึกษาพบว่า มี 8 หมู่บ้าน ที่สืบทอดปฏิบัติประเพณีแห่แค่หลวงในปี พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา 
ได้แก่ ในเขตต าบลเหล่ายาว  3 หมู่บ้าน ( บ้านม่วงโตน , บ้านแพะโป่ง , บ้านทุ่งโป่ง ) ในเขตต าบลบ้านโฮ่ง 2 
หมู่บ้าน ( บ้านดงฤๅษี , บ้านห้วยห้า ) ในเขตต าบลศรีเตี้ย 2 หมู่บ้าน (บ้านศรีเตี้ย , บ้านหล่ายแก้ว) และในเขต
ต าบลหนองปลาสะวาย 1 หมู่บ้าน ( บ้านหนองปลาสะวาย ) 

4. การสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง 
นายนิกร  ค าลือเกียรติ์  ผู้ใหญ่บ้านบ้านแพะโป่ง หมู่ที่ 8 ต าบลเหล่ายาวอ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน 

ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า  ตนเห็นความส าคัญของประเพณีแห่แค่หลวงเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันมีการสืบทอดลด
น้อยลงอย่างมาก โดยเฉพาะเยาวชนรุ่นหลังที่ออกไปท างานต่างจังหวัด ท าให้ประเพณีเลือนหายไป ตนให้การ
สนับสนุนชาวบ้านทุก ๆ ปี เพ่ือเป็นการสืบทอดประเพณีและสร้างความสามัคคีในหมู่บ้าน 
 ท่านพระครูวิบูลเจติยาทร เจ้าคณะสงฆ์อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า ความส าคัญ
ของประเพณีลดลงอย่างมากเป็นที่น่าใจหาย เยาวชนในพ้ืนที่ไม่ให้ความส าคัญความสนใจ หน่วยงานพยายาม
ช่วยเหลือและยังช่วยผลักดัน แต่ก็คงได้ผลแค่บางส่วนเท่านั้น ประเพณีแห่แค่หลวงนี้เป็นประเพณีเก่าแก่ เป็น
ประเพณีที่มีหนึ่งเดียวในโลก เยาวชน ชาวบ้าน และทุก ๆ คนชาวอ าเภอบ้านโฮ่งควรตระหนักถึงคุณค่า และ
ตระหนักสืบทอดกันต่อไป 
 

สรุปและอภิปรายผล ( Discussion and Conclusion ) 
 สภาพการณ์การเปลี่ยนแปลงและสภาพปัญหาของประเพณีแห่แค่หลวง ของอ าเภอบ้านโฮ่ง 
จังหวัดล าพูน 
 ประเพณีแห่แค่หลวง เป็นประเพณีเก่าแก่สืบทอดกันมานานโดยกลุ่มคนชาวยองในเขตอ าเภอบ้านโฮ่ง 
จังหวัดล าพูน เป็นประเพณีที่มีหนึ่งเดียวในโลก การสร้างต้นแค่หลวงประดับตกแต่งด้วยโคมไฟกระดาษและ
น าไปถวายวัด โดยมีความเชื่อว่าเพ่ือเป็นการถวายให้เป็นพุทธบูชาในวันลอยกระทงทุกปี (ประเพณียี่เป็งของ
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ทางภาคเหนือ) แต่จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเยาวชนในพ้ืนที่ออกไปท างานต่างจังหวัดเป็นอย่างมาก 
การสืบทอดประเพณีจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น เยาวชนไม่สนใจถือว่าประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานเป็น
ความล้าหลัง เหลือแต่เพียงผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนที่ยังคงท าการสืบทอดในปัจจุบัน การสืบทอดขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมจึงค่อย ๆ ลบเลือนหายไป  ปัจจุบันการสร้างต้นแค่หลวงไปถวายวัดเป็นการกระท าของ
ประชาชนที่แก่เฒ่าในหมู่บ้านเท่านั้น ไม่มีการตระหนักถึงความสามัคคีในชุมชนที่เป็นผลเกิดขึ้นในการสร้างแค่
หลวง ท าให้ประเพณีแห่แค่หลวงในปัจจุบันแตกต่างจากประเพณีแห่แค่หลวงในอดีตกาลอย่างสิ้นเชิง 
 แนวทางของการจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีแห่แค่หลวงของอ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 
 การด าเนินงานในภาคประชาชน การด าเนินการในแต่ละชุมชนในปัจจุบันลดน้อยลงอยู่แล้ว ดังนั้นควร
มีกระบวนการวิธีการในการจัดการอย่างเป็นขั้นตอน ที่ส าคัญต้องหลอมความคิดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการจัดการตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายเดียวกัน การสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาคราชการและเอกชนในท้องถิ่น แม้ว่าประเพณีแห่แค่
หลวง จะเป็นกิจกรรมของวัดและชุมชน แต่เพ่ือให้สามารถอนุรักษ์รักษาประเพณีดังกล่าวไว้ รูปแบบของ
ประเพณีอาจเปลี่ยนแปลงไป ในลักษณะที่เป็นงาน ( Event ) ทางวัฒนธรรม ที่อาจเพ่ิมกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่
เรียกร้องความสนใจ โดยขอให้หน่วยงานทั้งภาคเอกชนและส่วนราชการในท้องถิ่นให้การสนับสนุน รับผิดชอบ
และบูรณาการด าเนินการร่วมกัน 
 

อภิปรายผล 
 ในปัจจุบันกระแสวัฒนธรรมจากสังคมภายนอกที่เข้ามาสู่ชุมชน ท าให้ชุมชนและประเพณีเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงตามกระแสปัจจุบัน การคงอยู่ของประเพณีและวัฒนธรรมเริ่มมีการปรับเปลี่ยน ปรับปรุง 
ประยุกต์ ผสมผสานให้เข้ากับวัฒนธรรมจึงเกิดขึ้นเพ่ือความอยู่รอด สืบทอดประเพณี ประเพณีแห่แค่หลวง มี
ความส าคัญในด้านความสามัคคีในชุมชนเป็นอย่างมาก และเป็นการสร้างบุญกุศลถวายเพ่ือเป็นพุทธบูชา 
ดังนั้นหากรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะท าการส่งเสริมให้วัฒนธรรมประเพณีของชาวอ าเภอบ้านโฮ่ง คงอยู่
และสืบต่อไป ควรสนับสนุนด้านทุนทรัพย์ในการด าเนินการ สนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมอ่ืนเพิ่มเติม เพ่ือเพ่ิม
ความน่าสนใจให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป 

 
ข้อเสนอแนะ (Recommendation) 

ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติหลายประการ 
ดังนี้ 

1. ด้านการก าหนดนโยบายส าหรับภาครัฐ รัฐจะต้องสร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็น
เจ้าของประเพณีนี้อนุรักษ์และจัดการร่วมกับรัฐ โดยรัฐจะต้องท าหน้าที่เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน การท างานของ
ชาวบ้านตามความจ าเป็น 
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2. ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับชุมชนหรือเครือข่าย
ชาวบ้าน คือ กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติจริง นอกจากนี้จะต้องสร้างพ้ืนที่ให้ชาวบ้านได้มีโอกาส
พบปะ พูดคุยอย่างต่อเนื่อง 
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การจัดการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายและเครื่องแต่งกายชาติพันธุ์อาข่า 
บ้านน้ าตกตาดทอง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

Cultural Conservation and Preservation Management of Akha Ethnic’s 
Dressing and Clothing at Ban Nam Tok Tad Thong, Mae Chan District, Chiang 

Rai Province 
 

ขจีรัตน์ ดวงสุวรรณ1 รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์2 ผศ.ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล3 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง การจัดการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายและเครื่องแต่งกายชาติพันธุ์อา
ข่า บ้านน้ าตกตาดทอง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาบริบททางวัฒนธรรมการแต่ง
กายและเครื่องแต่งกายของชาติพันธุ์อาข่าในภาคเหนือของประเทศไทย ตลอดจนสภาพชุมชน สังคมและ
วัฒนธรรมโดยทั่วไป วัฒนธรรมการแต่งกายและเครื่องแต่งกาย สภาพการณ์และพลวัตทางวัฒนธรรมการแต่ง
กายเพ่ือเสนอรูปแบบการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายและเครื่องแต่งกายของชาติพันธุ์อาข่าให้
ด ารงคงอยู่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมสืบไป 

วิธีด าเนินการวิจัยใช้วิธีการศึกษาในรูปแบบสหวิทยาการ  (Interdisciplinary Research) คือ
การศึกษาความรู้ที่รวมเอาหลายสาขาวิชามาประกอบกันและน าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบพรรณนา 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่แต่งกายชุดอาข่าแบบดั้งเดิมและครบองค์ประกอบเครื่องแต่งกายอาข่าทั้งหมด
ส่วนใหญ่อายุสามสิบปีขึ้นไป ในขณะที่ เยาวชนรุ่นใหม่บางส่วนแต่งกายชุดอาข่าแบบสมัยใหม่โดยมี
องค์ประกอบเครื่องแต่งกายไม่ครบสมบูรณ์หรือบางส่วนไม่เคยแต่งชุดอาข่าเลย อย่างไรก็ตามเรายังสามารถ
พบเห็นคนรุ่นใหม่บางคนรวมทั้งคนรุ่นเก่าสวมใส่ชุดดั้งเดิมกันในงานต่างๆเหล่านี้ เช่น งานปีใหม่ งานแต่งงาน 
งานคริสตมาส งานเลี้ยงต้อนรับสมาชิกใหม่ในครอบครัว และงานศพ เป็นต้นเนื่องด้วยสภาพการณ์และพลวัต
ทางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เยาวชนรุ่นใหม่บางคนมองว่าการแต่งกายแบบอาข่าดั้งเดิมนั้นล้าสมัย แต่เรา
ยังพอมีหวังอยู่บ้างกับเยาวชนบางส่วนที่ยังคงให้ความสนใจกับการแต่งกายอาข่าแบบดั้งเดิม จึงเกิดความ
ต้องการทีจ่ะอนุรักษ์และสืบสานความงดงามเช่นนี้ให้คงอยู่ต่อไป 

 

ค าส าคัญ: พลวัตทางวัฒนธรรม อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ชาติพันธุ์อาข่า 
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Abstract 

Study on Cultural Conservation and Preservation Management of Akha Ethnic’s 
Dressing and Clothing at Ban Nam Tok Tad Thong, Mae Chan District, Chiang Rai Province. 
The purpose is to study the cultural context of dressing and clothing of Akha ethnic group in 
the northern part of Thailand, as well as a community, Social and cultural in General. 
Dressing and clothing Cultural. Situation and Dynamic of cultural and ethnic Akha's dresses 
to offer the format of conservation and preservation, cultures, dressing and clothing of Akha 
ethnic group, holds the remains of cultural identity as a successor. 

How to conduct research using the method of education in the United Sciences 
(Interdisciplinary Research) is the study of knowledge that includes several disciplines 
together and presented study results in a descriptive format. 

The research found that those who dress traditional Akha and complete all the Akha 
costume. Most aged thirty and over while some young adolescents wear modern Akha 
dresses, some of their costumes are incomplete or some of them are not dressed in Akha. 
However, we can still see some young people, including old people, wearing traditional 
dresses in these events, such as New Year's, weddings, Christmas, celebrations for new 
family members and funerals. 

 
Key words: Dynamic of cultural, Cultural identity, The Akha ethnic 
 
 

1. บทน า 
เครื่องแต่งกายคือสิ่งที่มนุษย์น ามาใช้เป็นเครื่องห่อหุ้มร่างกาย เพ่ือช่วยปกป้องร่างกายจากสภาวะทาง

ธรรมชาติ สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย และความสะดวกสบาย  เป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์  
ไม่เพียงเท่านั้นเครื่องแต่งกายยังสร้างสุนทรียภาพแก่ผู้สวมใส่และผู้พบเห็น แสดงถึงความ เจริญงอกงามของ
สังคมซึ่งสะท้อน วิถีชีวิต ค่านิยม อุดมคติ และความเชื่ออันเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่มชน 

เครื่องแต่งกายของชนเผ่าอาข่าในภาคเหนือของประเทศไทย ใช้ฝ้ายเป็นวัตถุดิบหลักในการท าเครื่อง
แต่งกาย โดยน ามาทอจนเป็นเนื้อแน่น ย้อมเป็นสีน้ าเงินเข้มเกือบด า ซึ่งแต่ก่อนนี้จะปลูกฝ้ายและน ามาปั่นใช้
เอง แต่ปัจจุบันซื้อฝ้ายดิบจากคนไทยน ามาอัดเป็นก้อนใหญ่ยาว 20 เซนติเมตร บรรจุในปล้องหรือกล้องไม้ไผ่ 
เวลากรอด้ายผู้หญิงจะผูกกล่องฝ้ายไว้กับเอว เกี่ยวใยเข้ากับตะขอกงซึ่งเกาะไว้กับต้นขาแล้ว ปั่นอย่างรวดเร็ว
ออกมาเป็นฝ้ายหนา และเหนียวทนทาน หญิงอาข่าถูกสอนให้ปั่นด้ายตั้งแต่อายุ 6-7 ขวบ เพราะมารดาคนเดียว
ปั่นด้ายไม่ทันส าหรับทอผ้าให้ใช้กันทั้งครอบครัว ผู้หญิงชนเผ่าอาข่าทุกวัยปั่นด้ายกันตลอดเวลาที่ว่างจากการ
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ท างานอ่ืน เช่น ระหว่างเดินทางไปไร่ ขณะแบกฟืน หรือหาบน้ าแม้กระทั่งขณะที่นั่งผิงไฟอยู่ในบ้านยามค่ า  สาว
ชนเผ่าอาข่ามักแข่งขันกันว่าใครจะปั่นด้ายได้มากท่ีสุดในแต่ละวัน ฝ้ายที่ทอได้จะมีหน้ากว้าง 17-20 เซนติเมตร
จากนั้นก็น าไปย้อมคราม ใช้เวลาย้อมร่วมเดือนโดยต้องย้อมซ้ าแล้วซ้ าอีกทุกวันจึงจะได้สีน้ าเงินเข้มตามที่
ต้องการ  

 การแต่งกายของผู้ชายจะสวมเสื้อทรงกระบอกผ่าอกมีเชือกผูกแทนกระดุมและสวมกางเกงขา
กว้างยาวถึงข้อเท้า ในบางโอกาสจะสวมผ้าโพกศีรษะซึ่งทอเอง ในเทศกาลพิเศษผู้ชายจะสวมใส่เสื้อผ้าที่มีสีสัน
สดใสและมีการปักที่สวยงามพร้อมทั้งมีการโพกศีรษะด้วย ผู้ที่มีฐานะดีจะตกแต่ง เสื้อผ้าของตนด้วย
เครื่องประดับที่มีราคา เช่น กระดุมเงิน และเหรียญเงิน โดยเฉพาะตามริมๆขอบไหล่ และอกของเสื้อ เห็นได้ใน
งานเทศกาลปีใหม่ เป็นต้น การแต่งกายของผู้หญิงจะประณีตมากกว่าผู้ชาย เขาจะสวมเสื้อสีน้ าเงินหรือด า มี
การประดับแผ่นเงินกลมๆที่หน้าอก กระโปรงสีเช่นเดียวกับเสื้อ กระโปรงสั้นเหนือเข่า มีจีบรอบเอวแบบ
กระโปรงพลีทข้างหน้ากระโปรงมีผ้าคาดต่ ากว่าสะดือ แต่ขอบยังอยู่เหนือเข่า ที่ขาตั้งแต่ใต้เข่าลงมาถึงข้อเท้าจะ
สวมเหมือนสนับแข้งสีสวยงามเป็นทางๆ สาวอีก้อก็เช่นเดียวกับหนุ่มอีก้อจะไม่สวมรองเท้าเพียงแต่มีผ้าพันรอบ
แข้งเท่านั้น 

การตกแต่งศีรษะจะตกแต่งหมวกด้วยผ้าสีต่างๆ หมวกของหญิงอาข่า จะแสดงถึงวัยหัวเลี้ยวหั วต่อ 
เข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ ในเด็กหญิงเล็กๆ จะไม่มีการประดับ แต่เมื่ออายุ 12 ปี เขาจะเปลี่ยนหมวก ซึ่งจะมีการ
ตกแต่งมากท่ีสุด และหนักที่สุดในบรรดาหมวกชาวเขาท้ังหมด รูปทรงเป็นกรวยประดับด้วยกระดุมเงินเป็นแถว 
มีขนนก หางกระรอก หรือขนลิง หรือขนชะนี  ที่ย้อมสีสด มีลูกปัดสีต่างๆ และมีพู่ห้อย ตอนล่างของหมวกมี
เหรียญเงินรูปีของอินเดียประดับและคาดตรงหน้าผาก  บริเวณคอจะสวมห่วงเงิน หรือ ทองเหลือง ส่วนข้อมือ
จะสวมก าไล  

 หญิงที่แต่งงานแล้ว และหญิงมีอายุ จะมีการแต่งกายและการประดับร่างกายที่น้อยลงกว่าหญิงสาวที่
ไม่ได้แต่งงาน ทั้งนี้การสวมใส่ประดับประดาเครื่องแต่งกายของแต่ละคนขึ้นอยู่กับรสนิยม และสถานภาพ
ทางการเงินของแต่ละบุคคล4 

อาข่าในไทยมีแบบแผนในการแต่งกายสามแบบด้วยกัน แบบแรก “อูโลอาข่า” (หมวกแหลม) เป็น
พวกท่ีเข้ามาอยู่เมืองไทยแต่ดั้งเดิม เสื้อผ้าจะคล้ายพวกอาจออาข่าในพม่า แบบที่สอง “โลยหมีอาข่า” ได้ชื่อมา
จากภูเขาใหญ่ในพม่าซึ่งเป็นถิ่นเดิมของพวกเขา พวกนี้เพ่ิงอพยพเข้ามาไทยไม่นานมานี้เอง  อาข่าด้วยกันมัก
เรียกพวกนี้ว่า “อูบยา” (หมวกแบน) แบบที่สามเรียกกันว่า “ผาหมีอาข่า” ตามชื่อหมู่บ้านชายแดนพม่าใกล้
อ าเภอแม่สาย  การแต่งกายแบบนี้เริ่มโดยตระกูลมอนโปซึ่งปัจจุบันนี้กระจายอยู่ในจีนพม่าและไทย 

แบบอูโลอาข่า หมวกแหลมของสตรีอาข่านี้ที่แท้แบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนฐานซึ่งเป็นผ้าคาดศีรษะ
ผืนกว้างประดับเหรียญตรา กระดุมเงิน และลูกปัด กับส่วนยอดซึ่งมีโครงไม้ไผ่อยู่ข้างใต้ผ้าฝ้ายย้อมครามเข้มซึ่ง
ก็ตกแต่งแน่นขนัดด้วยเครื่องเงินและสร้อยเหรียญ ลูกปัด พู่ห้อยสีแดง หางชะนีลูกเดือย ปุยไหมพรม และของ

                                                           
4 สุนทรี ศีลพิพัฒน์. (2526). ชาวเขาในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, หน้า 99-100. 
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แปลกๆ สะดุดตาที่แต่ละบุคคลจะสรรหามาประดับ เช่นกระจกกลม เป็นต้น จ านวนและชนิดของวัสดุตกแต่งนั้น
แตกต่างกันไปตามฐานะ สภาพ อายุ และการมีบุตร การปักตกแต่งเสื้อผ้าส่วนใหญ่ใช้การเนาถี่ๆและปักด้นด้วย
ไหมสีสด ใช้แถบผ้าหลากสีประดับสลับกับลูกเดือย กระดุมเงินและเหรียญเงิน เสื้อผู้ชายยาวเพียงคลุมเอว ปัก
ประดับด้านหลังและชายเสื้อด้านหน้าเพียงเล็กน้อย 

แบบโลยหมีอาข่า หมวกแบนคลุมศีรษะสตรีจะต้องมีแผ่นเงินรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเชิดขึ้นมาทาง
ด้านหลัง ด้านหน้าแต่งด้วยแถวลูกปัดสลับกับแถวกระดุมเงินล้อมกรอบใบหน้าด้วยลูกบอล เงินเหรียญและ
ลูกปัดห้อยเป็นสายประบ่าด้านหลังของเสื้อสตรีแต่งด้วยลายปะเศษผ้าชิ้นเล็กชิ้นน้อยหลากสีสลับกับลายปัก
งามวิจิตรแต่งเติมด้วยกระดุมเปลือกหอยกระดุมเงิน ลูกเดือย ลูกปัด และพู่ห้อย รัดน่องและย่ามก็ปักตกแต่ง
ในท านองเดียวกัน ส าหรับงานใหญ่ ผ้าผูกเอวของสตรีจะติดเปลือกหอยเรียงร้อยกับลูกเดือยผูกทับนอก
ชายเสื้อ ส่วนสาวโสดนั้นเส้นกว้างกว่าของสตรีมีเรือน  

แบบผาหมีอาข่า หมวกสตรีมีรูปร่างคล้ายหมวกเกราะของนักรบโบราณและประดับไม่เว้นว่างด้วย
กระดุม เหรียญ และลูกปัด ด้านข้างห้อยสายประค าสีแดงยาวเกือบถึงเอว เสื้อมักเย็บด้วยแถบ ผ้าครามเข้มกุ้น
ขาวเล็กๆเรียงซ้อนกันเป็นแผ่นหลัง แต่ละแถบยังปักลายละเอียด เช่นเดียวกับแขนเสื้อ ผ้าผูกเอว และย่าม 
ผ้าแถบกว้างคลุมเอวตกแต่งเต็มด้วยแผ่นเงินสลับลายรูปเปียกปูน วงกลมและกระดุมเงิน หมวกเด็กหญิง
ตกแต่งในท านองเดียวกันและมีสายประค าห้อยจากหน้าผากลงไปพาดหลัง เสื้อผู้ชายตัวยาวกว่าแบบอ่ืน เย็บ
ด้วยแถบผ้ากุ้นขาวเรียงซ้อนกัน อาจติดกระดุมหน้าหรืออ้อมไปติดกระดุมข้างซ้าย มักประดับสาบหน้าด้วย
เหรียญเงินหรือสร้อยเงินร้อยลูกกระพรวน5 

 ปัจจุบันนี้อาข่าที่ติดฝิ่นและยากจนหลายรายหันมาใช้อลูมิเนียมประดับเครื่องแต่งกายแทนเงินซึ่งขายไป
แล้ว หรือบางคนด้วยความกลัวถูกจี้จึงเก็บเครื่องเงินแท้ไว้แล้วใช้อลูมิเนียมแทนที่ในชีวิตประจ าวัน คนรุ่นเก่าก็
ยังหวงแหนของแท้ที่ใช้ประกาศศักดิ์ศรี เช่นหีบหมาก กล้องยาเส้นยาว ก าไลเงินกลวง เป็นต้น สตรีอาข่าหลาย
รายยังสวมสร้อยประค าแก้วของจีนซึ่งรับมรดกตกทอดกัน ลงมาหลายชั่วคน บางรายก็เอาของเก่าแก่ออกขาย
ซื้อพลาสติกมาใช้แทน เหรียญเงินที่ใช้ประดับหมวกนั้นมีหลากหลายใช้กันทั้งเหรียญรูปีอินเดีย ดอลล่าร์จีน 
เงินเพียสต์ ของอินโดจีน สตางค์พม่า และเงินไทย ส่วนใหญ่ใช้เย็บติดกับเสื้อผ้านอกเหนือจากนั้น ผู้หญิงอาข่า
ก็ยังสวมก าไลคอแผ่นบางกว้างเรียบๆ หรือสลักลาย ส่วนผู้ชายสวมก าไลคอ และข้อมือแบบก้านเรียบๆและ
บางครั้งสวมแหวนเงินรูปมงกุฎ6 

ชนเผ่าอาข่ามีชื่อเรียกหลายชื่อ พวกเขาเรียกตัวเองว่า “อาข่า” (Akha) ไทยและลาวเรียกว่า อีก้อ 
(Ekaw) ก้อ (ko) หรือข่าก้อ (KhaKo)7 ชนเผ่าอาข่าเป็นชนเผ่าหนึ่งของเชื้อชาติธิเบต-พม่า (Tibet-Burma)เชื่อ

                                                           
5 พอล และอีเลน ลูวิส. (2528). หกเผ่าชาวดอย.เชียงใหม่ :หัตถกรรมชาวเขา (หน้า 206-214). 
6 เรื่องเดิม, หน้า 217 
7 Frank M. Lebar and others.(1964). Ethnic Group of Mainland Southeast Asia. New Haven : Human 
Relations Area Files Press. (PP.34). 
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กันว่าเป็นสาขาหนึ่งของพวกโล-โล (Lo-Lo) หรือ โน-ซู (No-Su) ซึ่งเข้ามาอาศัยอยู่ที่ไกวเจาและยูนนาน8

ลักษณะของชาวอาข่าเป็นคนรูปร่างเล็ก และเตี้ย ชายมีความสูงเฉลี่ย 5 ฟุต 6 นิ้ว ส่วนหญิงสูงประมาณ 4 ฟุต 
6 นิ้ว เตี้ยกว่าฝ่ายชายมาก ลักษณะหน้าตาคล้ายชาวธิเบต9 ชนเผ่าอาข่าในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม 
คือ กลุ่มอู่โล้อาข่า กลุ่มลอมี้อาข่า  กลุ่มผะหมี๊อาข่า  กลุ่มหน่าค๊าอาข่า กลุ่มเปี๊ยะอาข่า กลุ่มอ้าเค้ออาข่า กลุ่ม
อ้าจ้ออาข่า กลุ่มอูพีอาข่า  โดยทุกกลุ่มอพยพจากแคว้นยูนนานของประเทศจีนเข้าสู่พม่าก่อนที่จะเข้ามาตั้ง
หลักแหล่งในประเทศไทยเมื่อประมาณ 90-110 ปีมาแล้ว และได้มีการอพยพอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ส่วน
ใหญ่จะอพยพมาจากแคว้นเชียงตุงของพม่าเข้ามาจุดแรกที่บริเวณดอยตุง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่จัน 
และอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย10ปัจจุบันชนเผ่าอาข่าได้กระจายอยู่ในเขตจังหวัดทางภาคเหนือ คือ 
เชียงราย เชียงใหม่ ล าปาง แพร่ ตาก น่าน และ เพชรบูรณ์โดยจังหวัดเชียงรายมีประชากรชาติพันธุ์อาข่าคิด
เป็นร้อยละ 60  ของชาติพันธุ์อาข่าในประเทศไทย 

อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เป็นอ าเภอที่มีประชากรชาติพันธุ์อาข่ามากเป็นอันดับที่สอง รองจาก
อ าเภอแม่สรวย อาศัยอยู่ใน 6 ต าบล ประกอบไปด้วยต าบลแม่จัน แม่ไร่ ศรีค้ า ป่าซาง ท่าข้าวเปลือก และป่า
ตึง โดยมี 3 ต าบล ที่มีชาติพันธุ์อาข่าอาศัยอยู่มากที่สุด คือต าบลแม่จัน ต าบลป่าซาง และต าบลป่าตึง ในส่วน
ต าบลป่าตึง อาศัยอยู่ท่ีบ้านน้ าตกตาดทอง บ้านห้วยโจ้ บ้านธรรมจาริก และบ้านจอป่าคา  

 
2. ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาเรื่อง การจัดการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายและเครื่องแต่งกายชาติพันธุ์อา
ข่าบ้านน้ าตกตาดทอง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือ
ศึกษาบริบททางวัฒนธรรมการแต่งกายและเครื่องแต่งกายของชาติพันธุ์อาข่าในภาคเหนือของประเทศไทย รวมทั้ง
ศึกษาสภาพชุมชน สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนวัฒนธรรมการแต่งกายและเครื่องแต่งกายสภาพการณ์และ
พลวัตทางวัฒนธรรมการแต่งกายของชาติพันธุ์อาข่า หมู่บ้านน้ าตกตาดทอง  ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย เพ่ือเสนอรูปแบบการจัดการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายและเครื่องแต่งกายของชาติ
พันธุ์อาข่าให้ด ารงคงอยู่ เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมสืบไปโดยใช้วิธีการศึกษาในรูปแบบสหวิทยาการ  
(Interdisciplinary Research) คือการศึกษาความรู้ที่รวมเอาหลายสาขาวิชามาประกอบกันและน าเสนอผล
การศึกษาในรูปแบบพรรณนา 
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2.1.1 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือชุมชนบ้านน้ าตกตาดทอง และวัฒนธรรมการแต่งกายและเครื่อง
แต่งกายของชาติพันธุ์อาข่า บ้านน้ าตกตาดทอง ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และผู้ที่เก่ียวข้อง 
                                                           
8 Gordon Young. (1961). The Hill-Tribes of Northern Thailand. Bangkok :Thai American Audiovisual 

Service.(PP.1). 
9 ธีระเดช พรหมวงศ์. (2537). อีก้อ.  เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนากาแฟบนท่ีสูง มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.(หน้า 20). 
10 เรื่องเดิม, หน้า 6 
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2.1.2 กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ส าหรับสอบถามและสัมภาษณ์เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพสังคม
และวัฒนธรรมของชุมชนและวัฒนธรรมการแต่งกายและเครื่องแต่งกายของชาติพันธุ์อาข่าหมู่บ้านน้ าตกตาดทอง 
ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ประชาชน ผู้น าชุมชน ผู้รู้ในชุมชน กลุ่มที่ 2 เยาวชน กลุ่มที่  3 นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
กลุ่มท่ี 4 นักท่องเที่ยว 
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

2.2.1 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
Structured Interview) เพ่ือใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของชุมชนและวัฒนธรรมการแต่งกายและเครื่องแต่ง
กายของชาติพันธุ์อาข่า 

2.2.2 แบบสอบถาม เพ่ือใช้เก็บข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการอนุรักษ์และ
สืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายและเครื่องแต่งกายของชาติพันธุ์อาข่า 

2.2.3 การส ารวจและสังเกตการณ์ เป็นการสังเกตการณ์ภาคสนาม(Field Observation) คือการที่
ผู้วิจัยเข้าไปส ารวจและสังเกตการณ์ทางกายภาพของชุมชนและการแต่งกายของชาติพันธุ์อาข่า 
2.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.3.1 การเก็บข้อมูลภาคเอกสาร  เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของชาติพันธุ์อาข่าและวัฒนธรรมการ
แต่งกายและเครื่องแต่งกายของชาติพันธุ์อาข่าต่างๆจากส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องสมุดคณะ
วิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พิพิธภัณฑ์ชาวเขาจังหวัดเชียงใหม่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มูลนิธิกระจกเงาจังหวัดเชียงราย 

2.3.2 การเก็บข้อมูลภาคสนามเพ่ือศึกษาลักษณะชุมชน สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนวัฒนธรรมการ
แต่งกายและเครื่องแต่งกาย และพฤติกรรมในการสวมใส่เครื่องแต่งกาย ตลอดจนสภาพปัญหาของชาติพันธุ์อา
ข่าบ้านน้ าตกตาดทอง โดยใช้การสังเกตการณ์ แบบสอบถาม ความคิดเห็น และการสัมภาษณ ์
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาความ (Description Analysis) ประกอบด้วยขั้นตอนและวิธีการดังนี้ 
2.4.1 จัดระเบียบข้อมูลสภาพสังคมและวัฒนธรรม  ตลอดจนวัฒนธรรมการแต่งกายและเครื่องแต่ง

กายของชาติพันธุ์อาข่าบ้านน้ าตกตาดทอง ที่รวบรวมได้มาท าการจ าแนก และวิเคราะห์ เพ่ือหาศักยภาพและ
ความเข้มแข็งของชุมชน  ตลอดจนวิเคราะห์คุณค่าความส าคัญ สภาพปัญหาของการแต่งกายและเครื่องแต่งกาย
ของชาติพันธุ์อาข่าหมู่บ้านน้ าตกตาดทอง 

4.4.2 ศึกษาวิเคราะห์เพ่ือหารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกาย
และเครื่องแต่งกายของชาติพันธุ์อาข่า บ้านน้ าตกตาดทอง 

2.4.3 ท าการสังเคราะห์เพ่ือน าเสนอรูปแบบและวิธีการจัดการอนุรักษ์และสืบสานคุณค่าของ
วัฒนธรรมการแต่งกายและเครื่องแต่งกายของชาติพันธุ์อาข่าบ้านน้ าตกตาดทองให้ด ารงคงอยู่ เป็น  
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมสืบไป 
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3. ผลการศึกษา 
ชาติพันธุ์อาข่าในภาคเหนือของประเทศไทย มีแบบแผนในการแต่งกาย 3 แบบด้วยกันแบบที่ 1 

อูโล้อาข่า (หมวกแหลม) แบบที่ 2 ลอมี้อาข่า (หมวกแบน) แบบที่ 3 ผะหมี๊อาข่า 
 

 
รูปที่ 1 อูโล้อาข่าและผะหมี๊อาข่า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ลอมี้อาข่า 
 

 
รูปที่ 3 การแต่งกายของผู้ชายอาข่าบ้านน้ าตกตาดทอง 
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รูปที่ 4 การแต่งกายของผู้หญิงอาข่าบ้านน้ าตกตาดทอง     
 

บ้านน้ าตกตาดทองตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากที่ว่าการ
อ าเภอแม่จัน ประมาณ 6 กิโลเมตร มีน้ าตกตาดทอง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจบ้านน้ าตกตาดทอง
มี137ครอบครัว มีชาติพันธุ์อาข่า 81 ครอบครัว (คิดเป็น 59%ของครอบครัวทั้งหมด) ชาติพันธุ์ไทใหญ่ 12 
ครอบครัวชาติพันธุ์ลาหู่ 11 ครอบครัวคนไทยพ้ืนราบ 30 ครอบครัว ชาติพันธุ์ว้า 3 ครอบครัวในบรรดา
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนนี้ชาติพันธุ์อาข่ามีฐานะยากจนที่สุดประชากรในต าบลป่าตึงประกอบอาชีพ ท านา 
50%ท าไร่ 10% รับจ้าง 15% ท าสวน 10% ค้าขาย 10% เลี้ยงสัตว์ 5%การนับถือศาสนามีทั้งศาสนาพุทธ
และศาสนาคริสต์ ลักษณะภูมิประเทศของต าบลป่าตึงส่วนใหญ่เป็นภูเขา  

ลักษณะการแต่งกายของลอมี้อาข่าบ้านน้ าตกตาดทองในปัจจุบัน เป็นแบบปกติของลอมี้อาข่าทั่วไป
ผู้ชายมีผ้าโพกหัวแซมกับขนไก่มีพู่ยาวลงมาด้านหน้าของหมวกเน้นสีเหลืองแดง  ลักษณะเสื้อเป็นปกคอจีนใช้
เชือกเปิดปิดด้านหน้าบางครั้งใส่เสื้อแขนยาวสีด าที่มีลวดลายปักอย่างสวยงามบางครั้งใส่เสื้อเชิ้ตข้างในใส่เสื้อ
กั๊กสีด าที่มีลายปักทับด้านนอกโดยมีผ้าปักลวดลายสวยงาม ทับด้านหน้าอกชายเสื้อมีการเย็บลวดลายข้างหลัง
เน้นสีฉูดฉาดมีเครื่องประดับแซม ส่วนกางเกงเป็นขายาวโปร่งหลวมใช้เชือกเป็นเข็มขัดพับรัดบริเวณเอว 
บางครั้งใส่กางเกงสแลคแบบทั่วไปเพ่ือให้เข้ากับยุคสมัย ลักษณะการแต่งกายของผู้หญิงในส่วนหัว มี
เครื่องประดับคือ“อู่โชว้ะ” หรือหมวก ซึ่งของกลุ่มลอมี้อาข่า จะมีลูกตุ้มห้อยสองข้างของหมวกตรงกลางจะมี
แผ่นโลหะเล็กๆวงกลมเจาะรูสองข้างเย็บติดจนกลายเป็นแผ่นใหญ่และบริเวณที่มัดลูกตุ้มมักมีลูกปัดเน้นสี
เหลือง แดง และขาวทั้งสองข้างบริเวณคางมีลูกปัดห้อยเป็นจ านวนมากและมัดติดข้างๆหู มีเหรียญห้อยลงมา
จากหมวกข้างละ 4-5อันนอกจากนั้นอาข่ากลุ่มนี้นิยมห้อยลูกปัดเป็นจ านวนมากจากคอปล่อยมาบนเสื้อบริเวณ
หน้าอกด้านหลังของเสื้อปักเกือบเต็มแผ่นหลัง ในรอยต่อแขนเสื้อกับตัวเสื้อบริเวณหัวไหล่นิยมปักเป็นเส้นสี
ต่างๆ ส่วนปลายแขนมีการเอาแผ่นผ้าที่เย็บลวดลายไว้มาเย็บติดทั้งสองข้างมีเหรียญและไหมพรมที่มัดเป็นช่อ
เน้นสีสัน (หญิงสาวจะมีเครื่องประดับมากกว่าเด็กสาวและหญิงที่แต่งงานแล้ว) เสื้อเป็นสีด ายาวลงมาคลุม
สะโพก มีเข็มขัดเงินหรือเข็มขัดผ้าปักลวดลายสีสันสดใส เครื่องแต่งกายส่วนที่ลงจากบริเวณเอวลงไปมี
กระโปรงที่มีรอยกลีบหยักหน้า ความยาวของกระโปรงถึงหัวเข่า กระโปรงเน้นสีด าการถอดหรือใส่กระโปรงใช้
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เชือกในการรัดหรือคลาย บนกระโปรงมีแผ่นผ้าที่เย็บลวดลายไว้ มีการห้อยลูกเดือยไว้ท้าย และมีการใส่ถุงน่อง
หรือ “คื้อบ่อง” ที่เหมือนกลุ่มอาข่าท่ัวไป 

ในมุมมองของประชาชน ผู้น าชุมชน และผู้รู้ในชุมชนต้องการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมการแต่ง
กายและเครื่องแต่งกายนี้ไว้ โดยเฉพาะในกลุ่มอายุประมาณ 30 ปีขึ้นไปได้เห็นความส าคัญของการแต่งกาย
แบบดั้งเดิมอยู่เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการท าเครื่องแต่งกายรวมทั้งการถ่ายทอดเรื่องราวของ
บรรพบุรุษจึงท าให้มีความรักและหวงแหนความเป็นชาติพันธุ์ของตนเอง ส่วนเยาวชนรุ่นใหม่ได้ให้ความส าคัญ
อยู่บ้าง อย่างไรก็ตามในมุมมองของนักวิชาการเสนอให้โรงเรียนในท้องถิ่นมีการส่งเสริมการแต่งกายตามชาติ
พันธุ์ควรเพ่ิมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องชาติพันธุ์อาข่ารวมทั้งวัฒนธรรมการแต่งกาย การตัดเย็บชุดอาข่าไว้
ด้วยในหมู่บ้านควรมีกลุ่มสอนการตัดเย็บ การปักลวดลายส่งเสริมให้เยาวชนเข้าร่วมงานเทศกาลส าคัญต่างๆที่
จัดขึ้นทุกๆปี เป็นต้นในมุมมองของนักท่องเที่ยวต้องการเห็นความเก่าแก่ของวิถีชีวิตความเป็นอยู่การแต่งกาย
แบบดั้งเดิมไม่เหมือนชาติพันธุ์อ่ืนๆและต้องการซื้อผลิตภัณฑ์เก่าแก่ดั้งเดิมที่ยังคงความสวยงามติดไม้ติดมือไป
ด้วย 
 

4. สรุปและอภิปรายผล 
บ้านน้ าตกตาดทองนี้ มีผู้น าและสมาชิกในกลุ่มที่ให้ความส าคัญในการรักษาความเป็นอัตลักษณ์ทาง

ชาติพันธุ์ โดยพวกเขามีการกระท าร่วมกัน (Collective Action) คือมีความเชื่อว่ากลุ่มของตนเองเกิดจากการ
มีบรรพบุรุษร่วมกัน มีวัฒนธรรม ศาสนา ภาษา วิถีชีวิตทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจร่วมกันซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของ ปรีชา คุวินทร์ รวมทั้งมีการถ่ายทอดระหว่างสมาชิกจากชนรุ่นหนึ่งสู่
ชนอีกรุ่นหนึ่งเหมาะกับสภาพการณ์แต่ละยุคแต่ละสมัยเพ่ือให้สมาชิกในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
สอดคล้องกับ แนวคิดเรื่อง วัฒนธรรมชุมชนของ รพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ ถ้าเปรียบเทียบวัฒนธรรมการแต่ง
กายของชาติพันธุ์อาข่าแบบลอมี้อาข่าบ้านน้ าตกตาดทองกับหมู่บ้านอ่ืนมีลักษณะที่คล้ายและต่างกัน โดย
ลักษณะที่คล้ายเป็นเรื่องของประวัติความเป็นมา ขั้นตอนการผลิต ประเภทของการตกแต่งในแต่ละส่วน การ
เรียกชื่อ ค่านิยมในเรื่องวัสดุตกแต่งและสีที่ใช้คล้ายกับหมู่บ้านอ่ืนแต่มีความแตกต่างกันบ้างในเรื่องลวดลาย
การปักที่มีการใส่จินตนาการเพ่ิมเติมเข้าไปไม่ว่าจะเป็นรูปสัตว์ รูปดอกไม้ รูปไม้กางเขนและชื่อของตนเอง เป็น
ต้น ฝีมือการปัก ที่มีความละเอียดประณีตงดงามสอดคล้องกับ รายงานการวิจัย เรื่อง“เครื่องแต่งกายชาวเขา
เผ่าอาข่าบ้านแสนสุขและบ้านแม่สะแลปล่าง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย” ของ เชาวลิต ระวังภัย สิ่ง
เหล่านี้ท าให้พวกเขายังต้องการอนุรักษ์และสืบสานไว้ให้ลูกหลานต่อไป 

การวิเคราะห์เพ่ือหาทิศทางที่เหมาะสมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายและเครื่อง
แต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า บ้านน้ าตกตาดทอง   ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายเพ่ือให้เกิด
การอนุรักษ์อย่างยั่งยืนและมีคุณค่าทางอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า  
 1) จากผลการศึกษาและเก็บข้อมูลการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อการจัดการอนุรักษ์
และสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายและเครื่องแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า บ้านน้ าตกตาดทอง ต าบลป่าตึง 
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อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้านศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชน โดย
การศึกษาและเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คนโดยสุ่มเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ได้แก่ ประชาชน ผู้น าชุมชน  ผู้รู้ในชุมชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และครู ในต าบลป่าตึง อ าเภอ
แม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้ผลการศึกษาความคิดเห็น พบว่า ความคิดเห็นกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า ประชาชน ผู้น า
ชุมชน  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และครู ในเขตการปกครอง ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย มีระดับความคิดเห็นต่อด้านศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน ในภาพรวมระดับเห็นด้วยมาก โดยมี
ระดับความคิดเห็นในประเด็นย่อยด้านศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 5 ล าดับ 
ดังนี้ ล าดับ 1 ชุมชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในท้องถิ่น  ล าดับ 2 ชุมชนมีจิตส านึก
ของการพ่ึงตนเอง รักษาเอ้ืออาทรต่อกัน และมีความรักท้องถิ่น รักชุมชน ล าดับ 3 ชุมชนเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ล าดับ 4 ชุมชนมีการเสริมสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลาย
ของชุมชนสืบทอดกันตลอดไปและ ล าดับ 5 ชุมชนสามารถพ่ึงพาความช่วยเหลือจากภายนอก เป็นการพ่ึง
เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตและ สมาชิกของชุมชนพร้อมที่จะร่วมกันจัดการกับปัญหาของตน
และชุมชน  

ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่า ความคิดเห็นกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า ประชาชน ผู้น าชุมชน  ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และครู ในเขตการปกครอง ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย   มีระดับ
ความคิดเห็นต่อศักยภาพการมีส่วนร่วมของชุมชน ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีปัจจัยย่อยด้านศักยภาพการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ที่อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ใน 2 ปัจจัยย่อย ได้แก่ ชุมชนและประชาชนมีบทบาทเป็นผู้
ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ โครงการกองทุนหมู่บ้านที่มอบอ านาจให้ประชาชน
เป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมด การท าโครงการและกิจกรรมต่างๆที่เกิดจากความต้องการของประชาชน และ ชุมชน
สามารถเสนอตัวแทนโดยเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการด าเนินกิจกรรม
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น คณะกรรมการที่มีฝ่ายชุมชน ประชาชนร่วมเป็นกรรมการ  
 จากผลการศึกษาดังกล่าว มีโอกาสและแนวโน้มในการจัดการชุมชนของทุกภาคส่วน เพ่ือช่วยกัน
ส่งเสริมและอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนป่าตึงร่วมกัน และขยายโอกาสให้กลุ่มชาติพันธ์อาข่า บ้านน้ าตก
ตาดทอง ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายและเครื่องประดับกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า มีความเป็นไปได้ใน
อนาคต  

2) ผลจากการศึกษาบริบทที่เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชน ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
ตลอดจนศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า บ้านน้ าตกตาดทอง ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่
จัน จังหวัดเชียงราย พบว่า เป็นชุมชนที่มีศักยภาพและความเข้มแข็งในการด าเนินกิจกรรมทางสังคมและ
วัฒนธรรมร่วมกัน โดยมีผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อาวุโสในชุมชน และคนในชุมชน มีการร่วมกันท ากิจกรรมใน
ชุมชน เช่น การแต่งกายตามวัฒนธรรมอาข่า และการน าเอาเครื่องประดับมาใช้ในงานประเพณี เป็นต้น 
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5. ข้อเสนอแนะ 
ชาติพันธุ์อาข่า บ้านน้ าตกตาดทองและพลวัตทางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ของชาติพันธุ์อาข่าได้

ส่งผลให้พวกเขาเกิดความหวงแหนในวัฒนธรรมการแต่งกายและเครื่องแต่งกายที่ทรงคุณค่านี้และพร้อมที่จะ
ช่วยกันอนุรักษ์และสืบสานต่อไป ในการศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและเพ่ือการศึกษาต่อไปดังนี้ 

5.1 การอนุรักษ์ โดยการปลุกจิตส านึกให้กลุ่มชาติพันธุ์อาข่า บ้านน้ าตกตาดทอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ให้เยาวชน คนหนุ่มสาว ตระหนักถึงความส าคัญของวัฒนธรรมการแต่งกายและเครื่องประดับอาข่า ของผู้
อาวุโสในหมู่บ้าน และสนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ชุมชนขึ้น เพ่ือแสดงสภาพชีวิตและความเป็นมาของชุมชน อัน
จะสร้างความรู้และความภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นด้วย 

5.2 การถ่ายทอด โดยการน าภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อไปถ่ายทอดให้คนในสังคม 
คนในชุมชน เยาวชน ลูกหลาน ได้รับรู้ เกิดความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า คุณประโยชน์และปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสม โดยผ่านสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆเช่น งาน
ประเพณีประจ าปีของหมู่บ้าน เข้าร่วมงานและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น   

5.3 การพัฒนา ควรริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเกิดประโยชน์
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นพ้ืนฐานในการรวมกลุ่มการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้จาก
วัฒนธรรมการแต่งกายและเครื่องประดับ  หาช่องทางการจัดจ าหน่ายทางการตลาด โดยคนรุ่นใหม่ในหมู่บ้าน  

5.4 การเสริมสร้างปราชญ์ท้องถิ่น โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชาวบ้าน ผู้
ด าเนินงานให้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านภูมิปัญญา ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ มีการยกย่องประกาศ
เกียรติคุณในลักษณะต่างๆและส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาให้เยาวชน ลูกหลาน ได้เข้าศึกษาในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน สิ่งทอ และนวัตกรรมจากภูมิปัญญา เพ่ือต่อยอดให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

5.5 ควรมีการรื้อฟ้ืนและเก็บข้อมูลประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมการแต่งกายและเครื่องแต่งกายของชาติ
พันธุ์อาข่าบ้านน้ าตกตาดทองเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการศึกษาและเพ่ือให้ ชุมชนเห็น
ความส าคัญต่อไป 

5.6 หน่วยงานราชการควรจัดการประกวดแข่งขันผลิตภัณฑ์หรือการแต่งกายของชาติพันธุ์อาข่า 
5.7 ควรส่งเสริมความรู้ในการออกแบบต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือการแต่งกายของชาติพันธุ์อาข่าเพ่ือสร้าง

มูลค่าต่อไป 
5.8 ควรส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในงานเทศกาลชาติพันธุ์ประจ าปีของจังหวัดเพ่ือทุกคนใน

ชุมชนจะได้ตระหนักถึงความส าคัญของงานร่วมกัน  
5.9 โรงเรียนและชุมชนควรส่งเสริมความรู้เรื่องวัฒนธรรมการแต่งกายและเครื่องแต่งกายของชาติ

พันธุ์อาข่าให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปให้รับรู้และเข้าใจในคุณค่าและความงามเพ่ือการอนุรักษ์และสืบ
สานต่อไป 

5.10 จัดท าแผนชุมชน เพื่อริเริ่มโครงการศูนย์สาธิตทางวัฒนธรรมการแต่งกายและเครื่องแต่งกายชน
เผ่าของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า บ้านน้ าตกตาดทอง โดยรวบรวมเครื่องแต่งกายอาข่าจากชุมชนบ้านน้ าตกตาดทอง 
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ตลอดจนเครื่องมือ อุปกรณ์ในการผลิตเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องทอผ้าแบบดั้งเดิม เครื่องตีเครื่องเงิน ไว้ที่ศูนย์
สาธิต เพื่อให้คนในหมู่บ้านได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสถึงเครื่องแต่งกายตลอดจนเครื่องประดับ  

5.11 จัดการสาธิตทางวัฒนธรรมและเครื่องแต่งกายอาข่า โดยผู้รู้ในชุมชนอาข่า บ้านน้ าตกตาดทอง 
เพ่ือสาธิตการผลิต การทอผ้า ลายผ้าปัก และการตีเครื่องเงิน ให้กับลูกหลาน เยาวชนอาข่า และขยายองค์
ความรู้ทางวัฒนธรรมไปสู่ชุมชนอ่ืนๆ ในต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย ผ่านความร่วมมือของ
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล โรงเรียน และเครือข่ายการท่องเที่ยวเพื่อชุมชน  

5.12 จัดท าแผนศูนย์เรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ของต าบลป่าตึง โดยกลุ่มชุมชนชาติพันธุ์ต่างๆ ตลอดจน
ประชาชนทุกคนในต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีส่วนร่วมและท าให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง ทาง
เศรษฐกิจ การศึกษา การท่องเที่ยว และวัฒนธรรมชุมชน  

5.13 การอนุรักษ์ โดยการปลุกจิตส านึกให้กลุ่มชาติพันธุ์อาข่า บ้านน้ าตกตาดทอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ให้เยาวชน คนหนุ่มสาว ตระหนักถึงความส าคัญของวัฒนธรรมการแต่งกายและเครื่องประดับอาข่า ของผู้
อาวุโสในหมู่บ้าน และสนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ชุมชนขึ้น เพ่ือแสดงสภาพชีวิตและความเป็นมาของชุมชน อัน
จะสร้างความรู้และความภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นด้วย 

5.14 การถ่ายทอด โดยการน าภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อไปถ่ายทอดให้คนในสังคม 
คนในชุมชน เยาวชน ลูกหลาน ได้รับรู้ เกิดความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า คุณประโยชน์และปฎิบัติได้อย่าง
เหมาะสม โดยผ่านสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆเช่น งาน
ประเพณีประจ าปีของหมู่บ้าน เข้าร่วมงานและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น   

5.15 การพัฒนา ควรริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเกิดประโยชน์
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นพ้ืนฐานในการรวมกลุ่มการพัฒนาอาชีพ สร้า งรายได้จาก
วัฒนธรรมการแต่งกายและเครื่องประดับ หาช่องทางการจัดจ าหน่ายทางการตลาด โดยคนรุ่นใหม่ในหมู่บ้าน  

5.16 การเสริมสร้างปราชญ์ท้องถิ่น โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชาวบ้าน ผู้
ด าเนินงานให้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านภูมิปัญญา ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ มีการยกย่องประกาศ
เกียรติคุณในลักษณะต่างๆและส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาให้เยาวชน ลูกหลาน ได้เข้าศึกษาในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน สิ่งทอ และนวัตกรรมจาก ภูมิปัญญา เพื่อต่อยอดให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
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การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะการแสดงพื้นเมืองในสถานประกอบการขันโตก  
 อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

Traditional Performing Arts Conservation and Propagation in Khantoke 
Establishments, Muang district, Chiang Mai province 

 
ธัญญิกา  จิรสันติธรรม1 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัย เรื่อง การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองในสถานประกอบการขันโตก อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่  เป็นการวิจัยที่ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษา สภาพและปัญหา
ของศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองในสถานประกอบการขันโตกที่เป็นผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว , ศึกษาปัจจัย
ที่ท าให้เกิดปัญหาต่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองในสถานประกอบการขันโตก รวมทั้ง
เสนอรูปแบบและวิธีการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองในสถานประกอบการขันโตก การวิจัยนี้ใช้
เอกสารข้อมูลเก่า วรรณคดี ประวัติศาสตร์ แถบบันทึกเสียง และการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ เป็นข้อมูลปฐมภูมิ
ข้อมูลทุติยภูมิ และยังมีข้อมูลภาคสนาม ที่ได้จากการติดตามผลงาน การสัมภาษณ์จ านวนมาก 
 ผลการวิจัย พบว่าศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองเชียงใหม่มีอยู่ในประวัติศาสตร์อันยาวนานนับร้อยๆ ปีมี
ก าเนิดจากคติ ความเชื่อ ค่านิยมและประเพณีของไทยลานนา  มีการสืบทอดความรู้ของศิลปะการแสดง
พ้ืนเมืองจากภูมิปัญญาแบบมุขปาฐะ โดยมีแหล่งศึกษาที่ส าคัญ คือ บ้าน วัด และวัง แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 
ศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองในพิธีกรรมทั้งพระราชพิธีของหลวงและของราษฎรทั่วไป  ศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองที่
ใช้ในละคร และศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองในวิถีชีวิตของราษฎร   ความส าคัญของศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองเป็น
องค์ประกอบส าคัญในการแสดงให้เห็นการสร้างกระบวนความคิด  ความเชื่อ และค่านิยมของคนไทยลานนา  
สภาพ และปัญหาของศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองในสถานประกอบการขันโตกที่เป็นผลต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว จ าแนกได้เป็น 2 อย่าง คือ เป็นปัญหาจากปัจจัยภายใน และปัญหาจากปัจจัยภายนอก มีดนตรีที่
เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองเชียงใหม่  เช่น วงดนตรี พ้ืนเมือง และกลองสะบัดไชย รูปแบบวิธีการ
อนุรักษ์และเผยแพร่ของศิลปะการแสดงพื้นเมือง  ได้แก่ รูปแบบวิธีการการอนุรักษ์ และรูปแบบการเผยแพร่  
 
ค าส าคัญ: อนุรักษ์ ศิลปะการแสดงพื้นเมือง ขันโตก 

 

  

                                                           
1 หลักสูตรปรญิญาศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 1004 

ABSTRACT 

This research on ‘Traditional Performing Arts Conservation and Propagation in 
Khantoke Establishments, Muang district, Chiang Mai province’ is a qualitative research work 
with the objective to learn about the problems of Traditional Performing Arts in Khantoke 
Establishments, Muang district, Chiang Mai province, That affects the tourism industry.  Study 
the factors that cause problems to conservation and Propagation in Khantoke 
Establishments, Muang district, Chiang Mai province, and Proposed forms and methods of 
preserving and disseminating the performing arts in Khantoke Establishments. This research 
relied on primary and secondary data obtained from existing literature, records, interview 
and field works.  

The results from the research reveal: Traditional performing arts has existing in 
Thai culture for a long time. Its existence has been reflected through the beliefs, values, 
traditions and customs of Thailand which have been passed on from generation to 
generation in a verbal manner. The main hubs of knowledge transmission in ancient times 
were the household, temple and palace. Traditional performing arts can be divided into 
three different types, namely, Traditional Performing Arts in royal religious or state 
ceremonies, Traditional performing arts in Thai drama performance, and Traditional 
Performing Arts in ordinary people’s lives. the problems of Traditional performing arts in 
Khantoke Establishments, Muang district, Chiang Mai province, That affects the tourism 
industry can be categorized into  two  main types. The first type is the Internal factors and 
external factors, The musical instruments used for Traditional performing arts include the 
Traditional classical band, and Traditional drum. Proposed forms and methods of preserving 
and disseminating the performing arts in Khantoke Establishments including called 
Composition, forms and methods of Conservation and forms of Propagation. 
 
KEY WORDS: Conservation / Traditional performing arts / Khantoke 
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บทน า  
วัฒนธรรมการกินของท้องถิ่นภาคเหนือ  เรียกว่า  ขันโตก หรือสะโตก เป็นวัฒนธรรมการกินของ

ชาวเหนือที่นิยมและใช้เลี้ยงรับรองผู้มาเยือนอยู่เสมอๆ   โดยการกินอาหารขันโตกร่วมกันหลายๆคน ที่นิยม
ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะที่เชียงใหม่ และล าพูน  ในสมัยก่อนชาวเหนือนิยมนั่ง
รับประทานอาหารกับพื้น เมื่อแม่บ้านท ากับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะยกออกมาตั้งโตก โดยในขันโตกนั้น จะ
มีกับข้าวพร้อมอาหารที่นิยมรับประทานมีอยู่ด้วยกันมากมายหลายชนิด ล้วนแต่เป็นอาหารพ้ืนเมืองทั้งสิ้น  
เช่น   แกงฮังเล น้ าพริกอ่อง รับประทานคู่กับผักเคียงอย่างผักต้ม  หรือผักนึ่ง ไส้อ่ัว  แหนม น้ าพริกหนุ่มที่มัก
รับประทานกับแคบหมู  แกงแค  แกงอ่อม เป็นต้น และเมื่อรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วก็ยกไปเก็บทั้งโตก 
เป็นการประหยัดเวลาในการจัดและเก็บ   ถ้าเป็นขันโตกส าหรับเจ้านายฝ่ายเหนือหรือคหบดีก็ดัดแปลงให้
หรูหราขึ้นตามฐานะ บ้างก็ใช้เงินท าหรือ “ทองกาไหล่” หรือไม่ก็ลงรักปิดทองขันโตก (ปฐมชัย นาถหทัย. 
สัมภาษณ์ 7  ธันวาคม  พ.ศ.2559) ต่อมา หลังจากที่ชาวเหนือต้องเปิดรับชาวต่างถิ่นและชาวต่างชาติที่
แสวงหาความเป็น  “วัฒนธรรมของแท้” มากขึ้นเป็นล าดับ  ชาวเหนือโดยเฉพาะชาวเชียงใหม่  จึงต้อง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินและการน าเสนออาหารพ้ืนเมืองขึ้นมาใหม่  เพ่ือตอบรับสังคมและวัฒนธรรมใหม่
ที่เปลี่ยนไป ดังนั้นวัฒนธรรมการกินขันโตกในสถานประกอบการในปัจจุบันจึงเปลี่ยนไป  โดยมุ่งเน้นเสริมธุรกิจ
การท่องเที่ยวของจังหวัดอีกทางหนึ่งด้วย  และเพ่ิมการแสดงพ้ืนเมืองภาคเหนือเข้าไปในช่วงการกินขันโตกเพ่ือ
เป็นการน าเสนอด้านความบันเทิงเสริมบรรยากาศวัฒนธรรมพ้ืนเมืองล้านนาให้นักท่องเที่ยวประทับใจ อันช่วย
สร้างความประทับใจส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวให้บรรดาสถานประกอบการขันโตกของจังหวัดเชียงใหม่มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างดียิ่ง แต่การแสดงพ้ืนเมืองดังกล่าวยังคงไว้ความเป็นอนุรักษ์บางส่วน
เพ่ือให้ยังคงมีกลิ่นอายความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  นับว่าเป็นจุดเด่นในส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มี
ความส าคัญมาก ซึ่งดนตรีและการกินขันโตกก็มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน  ส าหรับการแสดงนั้นมี
ท่วงท านองช้า  เนิบนาบ  นุ่มนวล  เรียกว่า ฟ้อน เช่น  ฟ้อนเทียน  ฟ้อนเล็บ  ฟ้อนมาลัย ฟ้อนสาวไหม  ฟ้อน
เงี้ยว  ฟ้อนดาบ  ฟ้อนเชิง (ฟ้อนเจิง)  การขับร้องและดนตรีก็เช่นเดียวกัน มีท่วงท านองช้า ได้แก่ ซึง สะล้อ 
และ ซอ ค่าว ฯลฯ นอกจากนี้การแสดงของภาคเหนือยังได้รับอิทธิพลจากประเทศใกล้เคียง ได้แก่ พม่า ลาว 
จีน และวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อย เช่น ไทยใหญ่  เงี้ยว ชาวไทยภูเขา ดังนั้นการแสดงพ้ืนเมืองของภาคเหนือ 
นอกจากมีศิลปวัฒนธรรมที่เป็น "คนเมือง" แท้ๆแล้ว  ยังมีการแสดงที่ผสมกลมกลืนกับชนเผ่าต่างๆ และ  ชน
ชาติต่างๆ อีกหลายอย่าง  เช่น  อิทธิพลจากพม่า ได้แก่  ฟ้อนม่านมงคล  ฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตา  หรือการแสดง
พ้ืนเมืองของชนเผ่าต่างๆ เช่น ฟ้อนนก (กิงกะหล่า - ไทยใหญ่)  ฟ้อนเงี้ยว ระบ าเก็บใบชา (ชาวไทยภูเขา) เป็น
ต้น  สิ่งต่างๆ เหล่านั้นมีอิทธิพลต่อการแสดงพ้ืนเมืองของภาคเหนือ  ผู้ชมสามารถรับรู้และเข้าใจได้ง่ายโดย
อาศัยศิลปวัฒนธรรมการแสดง ฉาก แสง สี  เสียง  และเวที สื่อสัมผัสได้โดยตรงจากผู้แสดง  ดังนั้นการจัดการ
ศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองในสถานประกอบการขันโตก จังหวัดเชียงใหม่ จึงต้องมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันใน
ทุกองค์ประกอบ และเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้การแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆเหล่านั้นสมบูรณ์ประสบ
ความส าเร็จได้ดียิ่งขึ้น   ปัจจุบันในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่มีธุรกิจเกี่ยวกับขันโตก ที่มีการแสดงพ้ืนเมือง
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ในสถานประกอบการขันโตก  7 แห่ง  ได้แก่  บ้านปี้เฮือนน้อง, คุ้มขันโตก ,สิบสองปันนา, เบญจรงค์ขันโตก, 
ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่, ขันโตกพาเลช, เฮือนข้าเจ้า เป็นต้น  สถานประกอบการขันโตกดังกล่าวนั้นเป็น
สถานที่ส าหรับแสดงศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองของเชียงใหม่  มีการบริหารงานแบบธุรกิจเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม
และวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของภาคเหนือ ด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน  ซึ่งนอกจากเป็นแหล่งในการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอด เผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
แล้ว  สถานประกอบการขันโตกยังเป็นศูนย์รวมการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงศิลปะของการแสดง
นาฏศิลป์,ดนตรี อันเป็นศิลปวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่นซึ่งมีส่วนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย การท่องเที่ยวอาเซียน 
และการท่องเที่ยวโลกได้อีกด้วย    

องค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization : WTO) ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าว่า  
แนวโน้มสถานการณ์การท่องเที่ยวโลกตั้งแต่ พ.ศ.2547 จนถึง พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีจ านวนนักท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศมากขึ้น   โดยแหล่งท่องเที่ยวภูมิภาคที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม คือ 
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิค รองลงมาจากยุโรป   ซึ่งกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็น
จุดหมายแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยว  และมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง (ส านักพัฒนาการท่องเที่ยว 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , 2559 : Online) สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Association of South East Asian Nations) หรืออาเซียน (ASEAN) ได้ตกลงที่จะจัดตั้งเขตการค้าเสรี
อาเซียน (ASEAN  Free  Trade Area) หรือ AFTA ขึ้น  ซึ่งจะส่งผลให้อาเซียนเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างประเทศและความร่วมมือตกลงด้านการท่องเที่ยวอาเซียน(ASEAN Tourism Agreement) เพ่ือเป็นกรอบ
ความร่วมมือในการส่งเสริมให้อาเซียนเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว ASEAN as a Single Destination 
(กรมอาเซียน,2559 Online) ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
โดยมีการเจรจา ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลของประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน ดังนั้นการเพ่ิมขึ้นของ
นักท่องเที่ยว จึงท าให้เกิดการขยายพ้ืนที่การท่องเที่ยวจากเมืองออกสู่ชนบท     เนื่องจากการท่องเที่ยวมี
ความส าคัญที่มีส่วนส าคัญให้เกิดการสืบทอดทางวัฒนธรรม   ท าให้เจ้าของท้องถิ่นได้ตระหนักถึ งคุณค่าของ
วัฒนธรรมประเพณี  เกิดความภูมิใจ รัก และหวงแหนวัฒนธรรมประจ าถิ่นของตน พร้อมใจกันเชิดชูวัฒนธรรม
และทรัพยากรในท้องถิ่นให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้มาเยือน การท่องเที่ยวท าให้เกิดการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม เช่น วัฒนธรรมศิลปะการแสดงพ้ืนเมือง   การแต่งกาย ขนบประเพณีประจ าถิ่น ศิลปะท้องถิ่น
ต่างๆ  เป็นต้น  นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังน าความเจริญไปสู่ท้องถิ่นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว  ท าให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งที่เป็นเจ้าของท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวด้วย     

ส าหรับภาคเหนือของประเทศไทย  มีความได้เปรียบเชิงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ในการติดต่อเชื่อมโยง
กับภาคต่างๆและต่อเนื่องไปยังกลุ่มประเทศเอเชียใต้  ประกอบกับภาคเหนือ เป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ส าคัญ 
เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  แหล่งอารยธรรม  ตลอดจน
มีความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมทรัพยากรในท้องถิ่นดังกล่าว  ที่เชื่อมโยงสู่ ภูมิภาคต่างๆ และมี
ศักยภาพในการพัฒนาไปสู่ความเป็นศูนย์กลางทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ มประเทศเพ่ือนบ้าน และ
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นานาชาติ ท าให้เชียงใหม่  มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และเป็นประตูผ่านไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน คือ 
พม่า และลาวเนื่องจากอยู่ห่างจากด่านแม่สาย และสามเหลี่ยมทองค า อ.เชียงแสนเพียงประมาณ 200 
กิโลเมตร ปัจจัยที่ท าให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากก็คือ การเป็นศูนย์กลางทางด้านต่างๆ วัฒนธรรม
และการท่องเที่ยว  แหล่งวัฒนธรรมต่างๆมากมาย โดยเฉพาะการแสดงพ้ืนเมือง ในสถานประกอบการขันโตก
ที่เป็นเครื่องมือส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดเชียงใหม่ แต่เนื่องจากสภาพปัญหาปัจจุบันการแสดง
ในธุรกิจขันโตกการแสดงพ้ืนเมืองของเชียงใหม่นั้น ถูกมองว่าเป็นอาชีพเต้นกินร ากิน คุณค่าในอาชีพมักไม่เป็น
ที่ยอมรับในสังคม รวมทั้งการแสดงพ้ืนเมืองในจังหวัดเชียงใหม่นั้น นอกจากมีปัญหาด้านคุณค่าในวิชาชีพแล้ว 
กระบวนการจัดการแสดงที่ยังไม่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และความต้องการของชุมชน สังคม และการ
ท่องเที่ยว ท าให้ไม่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้  จึงมีผลกระทบต่อรายได้ เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัด
เชียงใหม่ และจังหวัดข้างเคียงอย่างเห็นได้ชัด บางสถานประกอบการขันโตกนั้น  น าเสนอศิลปะการแสดงที่
เปลี่ยนแปลงไปจากดั้งเดิมของลานนาไทยที่ไม่เหมาะสม ไม่รักษาคุณค่า เช่น การแต่งกายที่ไม่มิดชิด การ
น าเสนอดนตรีกับการแสดงที่ผิดจากจารีตประเพณีเดิม ส่งผลกระทบต่อศิลปะการแสดงล้านนาทั้งสิ้น รวมทั้งผู้
แสดงไม่มีอารมณ์ร่วมในการแสดง และเวลาในการท าการแสดงน้อยเกินไป       

ในการวิจัยครั้งนี้  จึงให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปะการแสดงพื้นเมือง  ใน
สถานประกอบการขันโตก  เพ่ือบริการแก่นักท่องเที่ยวซึ่งมีความส าคัญต่อการใช้วัฒนธรรมเพ่ิมรายได้ เพ่ิม
อาชีพให้กับชุมชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการแสดงพ้ืนเมืองต่างๆถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ หากประเทศ
ตระหนักเห็นความส าคัญ  มีนโยบายต่างๆสนับสนุนทั้งระดับประเทศ ภาคและจังหวัดรองรับการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมด้านนี้อย่างชัดเจน  เช่น  มีงบประมาณของรัฐสนับสนุนด้านอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูการแสดงพ้ืนเมือง
ภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง,  มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จากภาครัฐและเอกชนอย่างชัดเจนและจริงจัง  หรือมี
การจัดการอย่างเป็นระบบของสถานประกอบการและองค์กรต่างๆ และมีผลการวิจัยสนับสนุนที่มีคุณภาพ 
อาจจะส่งผลให้การแสดงพ้ืนเมืองเชียงใหม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  ผู้ศึกษาจึงศึกษาผลข้อมูลของสถานประกอบการขันโตก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ถึงการ
มีส่วนส่งเสริมองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองว่าสัมพันธ์ต่อความส าคัญและแนวทางการอนุรักษ์ 
ส่งเสริม และการเผยแพร่หรือไม่อย่างไร นอกจากนี้บุคคลหรือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนใดบ้าง ที่เข้ามามี
ส่วนสนับสนุนให้มีการพัฒนา และให้การสนับสนุนมีกระบวนการจัดการจุดสร้างเศรษฐกิจ เพ่ือให้สถาน
ประกอบการมีรายได้ ปรับปรุงและพัฒนาการเผยแพร่ศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองให้คงอยู่อย่างยั่งยืนนั้นได้
อย่างไร และจะด าเนินการจัดการองค์กรตามรูปแบบการมีส่วนร่วมในด้านให้การประสานงาน  การบริการ 
การประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่ในกิจกรรมศิลปะการแสดงพ้ืนเมือง  ให้เป็นแนวทางพัฒนาสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างไรในอนาคต 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าจึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยให้กระจ่างชัดเจน เรื่อง การอนุรักษ์และ
เผยแพร่ศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองในสถานประกอบการขันโตก  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาถึงประวัติที่มาและการจัดการศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองในสถานประกอบการขันโตก  
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และเสนอแนะแนวทางใหม่ๆ ในการน าเอาอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา  บริบทและศึกษาปัจจัยภายใน ปัจจัย
ภายนอก มาก าหนดแนวความคิดที่ตอบสนอง ต่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองในสถาน
ประกอบการขันโตก  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  เพ่ืออนุรักษ์ และน าเสนอรูปแบบวิธีการ ให้ได้สิ่งที่ดี
กว่าเดิม โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาประวัติความเป็นมาและบริบททางวัฒนธรรมของศิลปะการแสดงของ
การกินขันโตก และเพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาของศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองในสถานประกอบการขันโตกที่เป็น
ผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหา ต่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะการแสดง
พ้ืนเมืองในสถานประกอบการขันโตก ทั้งนี้เพ่ือเสนอรูปแบบและวิธีการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะการแสดง
พ้ืนเมืองในสถานประกอบการขันโตก โดยคาดหวังว่าผลของการศึกษาวิจัย  จะเกิดประโยชน์แนวทางการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรค ด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองที่ถูกต้องในสถานประกอบการขันโตก  
รวมทั้งก าหนดรูปแบบวิธีการอนุรักษ์และเผยแพร่ซึ่งเป็นการอนุรักษ์  ส่งเสริมศิลปะการแสดงล้านนาให้คงอยู่
อย่างยั่งยืน ผลวิจัยยังสามารถเป็นต้นแบบองค์กรด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะการแสดงพ้ืนเมือง ให้แก่
หน่วยงานหรือองค์กรภาคอ่ืนๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของ
ประเทศชาติสืบต่อไปอีกด้วย  
ระเบียบวิธีวิจัย 
 

1. รูปแบบงานวิจัย  
เป็ น ก ารวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภ าพ  (Qualitative Research) ใช้ วิ ธี ก า รศึ ก ษ า ใน รู ป แ บ บ  

สหวิทยาการ (Interdisciplinary Research) และน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 
2. กระบวนการศึกษา 

กระบวนการศึกษาประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญดังนี้ 
(1)  การอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองในสถานประกอบการขันโตก ใน

เขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาประวัติความเป็นมา  รูปแบบ  วิธีการแสดง  และสภาพปัญหาในการ
จัดการการอนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่ศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองในสถานประกอบการขันโตก อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

(2)  การศึกษาและเสนอรูปแบบวิธีการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์ สืบสานและ
เผยแพร่ศิลปะการแสดงพื้นเมืองในสถานประกอบการขันโตก ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
  ท าการศึกษาเพ่ือเสนอรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม  ในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปะการแสดง
พ้ืนเมืองในสถานประกอบการขันโตก ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือการอนุรักษ์ สืบสานและ
เผยแพร่ศิลปะการแสดงพื้นเมืองในสถานประกอบการขันโตก ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ที่ยั่งยืน 

3.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
(1)  ประชากรในการศึกษาครั้งนี้   คือ  นักแสดง ศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองในสถาน

ประกอบการขันโตก ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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(2)  กลุ่มตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้ งนี้ ประกอบด้วย  
นักแสดงพ้ืนเมือง  ผู้ชม ผู้ประกอบการธุรกิจขันโตก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ  ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และ
ประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไม่จ ากัดจ านวน  และใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบจงใจ        
จากบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนในอ าเภอเมืองและขันโตก  ตลอดจนการแสดงพ้ืนเมืองของ
เชียงใหม่ได้ 

4.   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
1)  แบบสอบถาม เพ่ือสอบถามถึงแหล่งศิลปะการแสดงพ้ืนเมือง วิถีชีวิต ความส าคัญของ

การแสดง การประกอบอาชีพ  
2) แบบสัมภาษณ์ เพ่ือเก็บข้อมูลแหล่งศิลปะการแสดงพ้ืนเมือง การน าเสนอการแสดง

พ้ืนเมือง ลักษณะการแสดง เทคนิคลีลา  รูปแบบการแสดง แสง สี เสียง ดนตรี การแต่งกาย ตลอดจน        
อัตลักษณ์และสัญลักษณ์ ของการแสดงพ้ืนเมืองของชาวอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ความเกี่ยวข้องกับวิถี
ชีวิต คุณค่าของการแสดงพื้นเมือง การประกอบอาชีพ ความส าคัญของการแสดงพื้นเมืองแต่ละชุด 

3) การสังเกตการณ์ เป็นการสังเกตวิธีการแสดงพ้ืนเมือง ของนักแสดงและบริบทต่างๆใน
สถานประกอบการขันโตก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

5.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
(1)  การเก็บข้อมูลภาคเอกสาร 
ศึกษาขอบเขตความรู้เกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพ้ืนเมือง จากบทความ

วิชาการและผลงานวิจัยที่เคยมีผู้ศึกษามาก่อนแล้ว  หาความเชื่อมโยงในความสัมพันธ์ทางคติความคิดการ
สร้างสรรค์จากผลงานวิจัยหลายชนิดทั้ งในขอบเขตพ้ืนที่ เดียวกันและพ้ืนที่ อ่ืน ในส านั กหอสมุด  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาสิ่งพิมพ์ท้องถิ่นและวารสารชุมชนจากห้องสมุดประชาชนอ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่  

(2)  การเก็บข้อมูลภาคสนาม 
การลงพ้ืนที่ชุมชนอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเก็บข้อมูลแหล่งศิลปะการแสดงพ้ืนเมือง  

เทคนิคลีลา  รูปแบบการแสดงพ้ืนเมือง  ตลอดจนอัตลักษณ์และสัญลักษณ์ของชุมชน   สัมภาษณ์ข้อมูลจาก
ชาวบ้าน ผู้รู้ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน    โดยใช้เครื่องมือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง รวมถึงส ารวจในพื้นที่และการสังเกตการณ์  

6. การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) และแปลความ (Interpretation) 
ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาความ (Description Analysis) ประกอบด้วยขั้นตอนและ

วิธีการดังนี้ 
(1).  จัดระเบียบข้อมูลที่ ได้จากการศึกษาทั้ งภาคเอกสารและภาคสนามเกี่ ยวกับ

ศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองของเชียงใหม่รูปแบบต่างๆ และวิเคราะห์คุณค่าของเทคนิคลีลาในชุดการแสดงต่างๆ
สะท้อนถึงคติความคิด  ความเชื่อความเป็นอยู่ในสังคมอดีตจนถึงปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
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   (2).  ท าการสังเคราะห์และเสนอแนวทางการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองใน
สถานประกอบการขันโตก  เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนาอย่างไร 

7. จัดท ารายงานและน าเสนอรายงาน 
 
ผลของการศึกษา 
 ผลการวิจัย ประวัติความเป็นมาของศิลปะการแสดงพื้นเมืองในสถานประกอบการขันโตก 
จังหวัดเชียงใหม่    ส าหรับประวัติ ของศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองในสถานประกอบการขันโตก จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่ใช้ในความหมายเฉพาะของการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู้ศึกษาศึกษาจากข้อมูลที่ปรากฏเป็นหลักฐานของการแสดง
พ้ืนเมืองในสถานประกอบการขันโตก จังหวัดเชียงใหม่ ในประวัติศาสตร์ ที่นักประวัติศาสตร์  ศิลปิน  ผู้รู้หรือ
ผู้เชี่ยวชาญ ได้ค้นคว้า  แสวงหา  รวบรวมหลักฐาน และบันทึกไว้ ดังก าหนดเป็นแผนภูมิที่ 1 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1  แสดงการศึกษาประวัติของการแสดงพื้นเมืองในสถานประกอบการขันโตก จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 ศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ มีหลักฐานพบว่ามีอิทธิพล มีบทบาทต่อวิถีชีวิตของ
ประชาชนชาวล้านนาใช้ต้อนรับแขกในบ้านมาตั้งแต่โบราณกาล ซึ่งหากกล่าวถึงเฉพาะอารยธรรมทางวัฒนธรรม
การด้านศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองนั้น คนเชียงใหม่ต่างรู้จักวิธีการแสดงศิลปวัฒนธรรมการแสดงพ้ืนเมืองของ
ชุมชนชาวเชียงใหม่ทั้งสิ้น  โดยได้แสดงออกเป็นขับซอ ซึง สะล้อ และฟ้อนต่างๆ มีบทบาทหน้าที่แสดงประกอบ
พิธีกรรมหรือรับใช้กิจกรรมทางสังคมทุกระดับชั้น   ตั้งแต่ระดับสามัญชนจนถึงในคุ้มเจ้านาย ซึ่งเป็นสถาบัน
สูงสุดของภาคเหนือ และเป็นมรดกทางภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีความผูกพันกับคนไทยล้านนา
เชียงใหม่มาเป็นเวลานาน  อันมีก าเนิดจากคติ ความเชื่อ ค่านิยมและประเพณีของไทยลานนา  มีการสืบทอด
ความรู้ของศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองจากภูมิปัญญาแบบมุขปาฐะ โดยมีแหล่งศึกษาที่ส าคัญ คือ บ้าน วัด และวัง  
ดังจะเห็นได้ว่า ชีวิตประจ าวันของคนไทยล้านนา นับแต่ ศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองสามัญชน จนกลายเป็น
ศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองส าหรับเจ้านายในคุ้มในวัง สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ศิลปะการแสดงพ้ืนเมือง
ในพิธีกรรมทั้งพระราชพิธีของคุ้มหลวงและของราษฎรทั่วไป  ศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองที่ใช้ในละคร และ
ศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองในวิถีชีวิตของราษฎร ความส าคัญของศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองเป็นองค์ประกอบส าคัญ
ในการแสดงให้เห็นการสร้างกระบวนความคิด  ความเชื่อ และค่านิยมของคนไทยลานนา  อย่างไรก็ดี 
ศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองดังกล่าว ปรากฏว่าลดบทบาทลงโดย  ศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองนี้คงค่อยๆ ลืมร้างไป 

อดีต  ความสนใจใน
ปัจจุบนั 

อนาคต  

ประวัต ิ ศิลปิน  หรือ

ผู้เชี่ยวชาญ 
ความรู้ 
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ในปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  กับเจ้าดารารัศมี เจ้าหญิงของล้านนา  
ดังนั้นในคุ้มเจ้านายฝ่ายเหนือจึงว่างเว้นการบันเทิงด้วยศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองซึ่งไม่ได้จดบันทึกไว้เลย ว่าใคร
เป็นผู้แสดงพ้ืนเมืองในคุ้มเจ้าเชียงใหม่เป็นคนสุดท้าย  ซึ่งจากหลักฐานต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น พอสรุปได้ว่า  
บทบาทของศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองประกอบพระราชพิธี  ได้สิ้นสุดเมื่อสมัยรัชกาลที่ 5  แต่ว่า ศิลปะการแสดง
พ้ืนเมืองภาคเหนือก็ยังคงมีเล่นบ้างประปรายในสามัญชนชาวบ้าน และงานวัด  ที่ปัจจุบันหาชมหาฟังได้ยาก
มากแล้ว   

   
ภาพที่ 1  พระราชชายาเจ้าดารารัศมี            ภาพที่ 2  ฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตา 
ที่มา ศูนย์ข้อมูลทางวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่  ที่มา ศูนย์ข้อมูลทางวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

 
ภาพที่  3  สะล้อ ซอ ซึง   ที่มา    ศูนย์ข้อมูลทางวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
  เนื่องจากอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก และวัฒนธรรมเกาหลี  ที่เข้ามามีบทบาทมากมายในสังคม
ปัจจุบันท าให้วัฒนธรรมศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองลดน้อยลงและก าลังจะสูญหายไป เป็นที่น่าเสียดายที่อาชีพ
คนขับซอ และคนแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนเมืองภาคเหนือ ค่อยๆหายไปจากเมืองเชียงใหม่และล้านนา  
เยาวชนรุ่นใหม่ของเชียงใหม่และล้านนาจะไม่รู้จักศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองภาคเหนือของบรรพบุรุษดั้งเดิมของ
ตัวเอง  คงอยู่แต่สัญลักษณ์ว่า เคยมีศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองจารึกไว้ในประวัติศาสตร์แห่งภูมิปัญญาล้านนา
เท่านั้น  ทั้งนี้เนื่องจากอิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตกและการเติบโตของเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่
เปลี่ยนไป 

ส าหรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเชียงใหม่และภาคเหนือในช่วงหลายทศวรรษที่
ผ่านมานี้มีการพัฒนาความชัดเจน และมีเอกสารยืนยัน  เหตุผลหนึ่งมาจากชาวไทยและชาวต่างชาติที่ไป
รวมตัวกันที่ภาคเหนือ ต้องการพบเห็นวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม    ตัวอย่างที่เป็นแก่นสารของผลกระทบ
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ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเชียงใหม่ทางศิลปะการแสดง คือ ขันโตก  หลังจากนายไกรศรี นิมมานเหมิ
นทร์ได้พัฒนาการรับประทานอาหารค่ าแบบ ขันโตก แสดงเมื่อ ค.ศ.1953 แล้ว น้องสาวของเขาได้เปิดศูนย์
วัฒนธรรม เชียงใหม่ดั้งเดิมเมื่อ ค.ศ.1971 เพ่ือแสดงสิ่งเหล่านี้แก่นักท่องเที่ยว  มีปัญหาหลายอย่างในกรณีที่
การแสดง ขันโตก มีการปรับตัว  ผสมผสาน  ท าให้จางลง และแม้แต่การประดิษฐ์ท าศิลปะการแสดงล้านนา
แบบ”ของแท้”  กาลเวลาที่ได้จัดสรรปันส่วนแก่การแสดงแต่ละชุดถูกจัดการอย่างเข้มงวด  ดังนั้นนักดนตรี
และนักฟ้อนร าจึงต้องท าให้การน าเสนอแต่ละชุดใช้เวลาสั้นลง    บางทีอาจกล่าวได้ว่ามีการเลือกสรรที่ไม่มี
ระเบียบแบบแผนไม่สัมพันธ์กับการแสดงออกทางวัฒนธรรม ด้วยว่ามีการแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกต่อต้น
ก าเนิดทางเพียงเล็กน้อยเท่านั้น   สิ่งส าคัญ คือว่า การรับประทานอาหารค่ าแบบ ขันโตก ยังเริ่มกลายเป็นที่
นิยมในหมู่คนไทยภาคเหนืออีกด้วย  ข้อมูลข้างต้นเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของสิ่งที่นักวิชาการบางคน
ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างหลักในระหว่างบริบทของการแสดงในประวัติศาสตร์กับในสมัยปัจจุบัน  นานมาแล้ว 
ดนตรีและการฟ้อนร าล้านนาเป็นสิ่งที่ท าร่วมกันมาก กล่าวคือ แยกกันไม่ออกเลยในระหว่างผู้แสดงและผู้ชมซึ่ง
มาร่วมร าฟ้อนด้วย   จนในปัจจุบันมันกลายเป็นปรกติวิสัยไปแล้ว รายละเอียดการแสดงพ้ืนเมืองในสถาน
ประกอบการขันโตก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ในปัจจุบัน ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางแสดงค่าความถี่ จ านวนการแสดงพื้นเมืองในสถานประกอบการขันโตก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

อัน
ดับ
ที ่

    สถานประกอบการ 
 
รายการแสดง 

คุ้ม
ขันโตก 

ศูนย์
วัฒนธรรม
เชียงใหม่ 

สิบสอง
ปันนา
ขันโตก 

เบญจ
รงค์

ขันโตก 

ขันโตก
พาเลส 

บ้านปี้ 
เฮือน
น้อง 

เฮือน 
ข้าเจ้า 

 
รว
ม 

1 กลองสะบัดชัย* / / / / / / / 7 
2 ฟ้อนเล็บ,ฟ้อนเทียน* / / / / / / / 7 
3 ฟ้อนผาง * / / / / - / / 6 
4 ฟ้อนดาบ * / / / / / / / 7 
5 ฟ้อนเจิง* / - - - - - - 1 
6 ฟ้อนสาวไหม* - / - - / - - 2 
7 ฟ้อนที ฟ้อนจ้อง * - - - - - / / 2 
8 ฟ้อนพัด* - - / - - - - 1 
9 ฟ้อนนกกิงกะหลา 

กับตัวโต** 
/** / / / / / / 7 

1๐ ฟ้อนม่านมุ้ยเซียงตา* - / - - / - - 2 
11 ฟ้อนน้อยไจยา** - / - - - - / 2 
12 ฟ้อนหน้ากาก** - - - - - / / 2 
13 ระบ าชาวเขา* / / / / / - - 5 
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14 ระบ าเก็บใบชา* - - - / - / / 3 
15 การแสดงชาวเขา** / / - - - - - 2 
16 เจ้าดารารัศมี ** / - - - - - - 1 
17 ศิลปะการต่อสู้มวย** / - - - - - - 1 
18 โขน*** / - - - - - - 1 
19 เซิ้งกะโป๊*** / - - / - - - 2 
2๐ ร าวง***  / / / / / / / 7 
21 การแสดงประกอบ

ละครเพลง*** 
- - - - - / / 2 

* การแสดงพ้ืนเมืองภาคเหนือเชิงอนุรักษ์  ** การแสดงพ้ืนเมืองภาคเหนือเชิงประยุกต์สร้างสรรค์ 
*** การแสดงของวัฒนธรรมอื่น 
หมายเหตุ : การแสดงพิเศษของสถานประกอบการคุ้มขันโตก = ขบวนแห่บูรณคตะบูชาสโตกค าและฟ้อน
เล็บ และนาฏยรณสยาม 
 

สรุปค่าความถี่ชุดการแสดงพื้นเมืองของสถานประกอบการขันโตก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
ชุดการแสดง ความถี่ คิดเป็นร้อยละ 

ฟ้อนเล็บ 7 1๐๐% 
กลองสะบัดชัย 7 1๐๐% 
ฟ้อนนกกิงกะหลา 7 1๐๐% 
ฟ้อนดาบ 7 1๐๐% 
ร าวงมาตรฐาน 7 1๐๐% 
ฟ้อนผาง 6   85.7% 
ระบ าชาวเขา 5 71.4% 
ระบ าเก็บใบชา 3 42.8% 
ฟ้อนสาวไหม 2 28.5% 
ฟ้อนที ฟ้อนจ้อง 2 28.5% 
ฟ้อนม่านมุ้ยเซียงตา 2 28.5% 
ฟ้อนน้อยไจยา 2 28.5% 
ฟ้อนหน้ากาก 2 28.5% 
เซิ้งกะโป๋ 2 28.5% 
การแสดงประกอบละครเพลง 2 28.5% 
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การแสดงชาวเขา 2 28.5% 
ฟ้อนพัด 1 14.2% 
ฟ้อนเจิง 1 14.2% 
เจ้าดารารัศมี 1 14.2% 
ศิลปะการต่อสู่มวย 1 14.2% 
โขน 1 14.2% 
 
ตาราง  สรุปค่าความถ่ีชุดการแสดงพื้นเมืองของสถานประกอบการขันโตก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
 
สรุปผลการวิเคราะห์ 

ค่าความถี่ชุดการแสดงพ้ืนเมืองของสถานประกอบการขันโตก อ.เมือง จ.เชียงใหม่  พบว่า 1) ฟ้อน
เล็บ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าร้อยละ 100%) 2) กลองสะบัดชัยอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าร้อยละ 100%) 3) 
ฟ้อนนกกิงกะหลา อยู่ในระดับ มากที่สุด (ค่าร้อยละ 100%) 4) ฟ้อนดาบ อยู่ในระดับมากที่สุด  (ค่าร้อยละ 
100%) 5) ร าวงมาตรฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด  (ค่าร้อยละ 100%) 6) ฟ้อนผาง อยู่ในระดับมาก (ค่าร้อยละ 
85.7%) 7) ระบ าชาวเขา อยู่ในระดับปานกลาง  (ค่าร้อยละ  71.4%) 8) ระบ าเก็บใบชา อยู่ในระดับน้อย (ค่า
ร้อยละ  28.5%) 9) ฟ้อนสาวไหม อยู่ในระดับน้อย  (ค่าร้อยละ  28.5%) 10)  ฟ้อนที ฟ้อนจ้อง  อยู่ในระดับ
น้อย  (ค่าร้อยละ  28.5%)  11) ฟ้อนม่านมุ้ยเซียงตา อยู่ในระดับน้อย  (ค่าร้อยละ  28.5%) 12) ฟ้อนน้อยไจ
ยา อยู่ในระดับน้อย  (ค่าร้อยละ  28.5%) 13) ฟ้อนหน้ากาก อยู่ในระดับน้อย  (ค่าร้อยละ  28.5%) 14)  เซิ้ง
กะโป๋ อยู่ในระดับน้อย  (ค่าร้อยละ  28.5%) 15) การแสดงประกอบละครเพลง อยู่ในระดับน้อย (ค่าร้อยละ  
28.5%) 16) การแสดงชาวเขา อยู่ในระดับน้อย  (ค่าร้อยละ  28.5%)  17) ฟ้อนพัด อยู่ในระดับน้อยมาก  (ค่า
ร้อยละ  14.2%)  18) ฟ้อนเจิง อยู่ในระดับน้อยมาก  (ค่าร้อยละ  14.2%) 19) เจ้าดารารัศมี อยู่ในระดับน้อย
มาก (ค่าร้อยละ  14.2%) 20)ศิลปะการต่อสู่มวย อยู่ในระดับน้อยมาก  (ค่าร้อยละ  14.2%)  21) โขน อยู่ใน
ระดับน้อยมาก  (ค่าร้อยละ  14.2%) 

สรุปผลการวิเคราะห์ปรากฏว่าสถานประกอบการขันโตก เลือกน าเสนอชุดการแสดงพ้ืนเมือง
ภาคเหนือเชิงอนุรักษ์เป็นวัตถุประสงค์หลัก ความถี่อยู่ ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง ส่วนการแสดงพ้ืนเมืองภาคเหนือ
เชิงประยุกต์สร้างสรรค์ และการแสดงของวัฒนธรรมอ่ืน เป็นวัตถุประสงค์รอง ความถี่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
และน้อยลงตามล าดับ  อันเนื่องจากว่าผู้ฟังและผู้ชมและนักท่องเที่ยว มีจุดมุ่งหมายเข้ามาเพ่ือฟังและชมการ
แสดงศิลปวัฒนธรรมแท้ๆ ของการแสดงพ้ืนเมืองภาคเหนือเชิงอนุรักษ์เป็นเป้าหมายหลัก ส่วนการเข้ามาเพ่ือ
พักผ่อนหาความบันเทิง รับประทานอาหารขันโตกนั้นเป็นเรื่องรอง  ในด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่
ศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองในสถานประกอบการขันโตก อ.เมือง จ.เชียงใหม่นั้น จากการสัมภาษณ์ประกอบการ
วิจัย พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ต้องการให้ท ากิจกรรมการแสดงเชิงอนุรักษ์เผยแพร่การแสดงพ้ืนเมือง
ภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง  รองลงมาคือ ไม่ต้องการให้มีการพัฒนาผลงานการแสดงพ้ืนเมืองภาคเหนือสร้างสรรค์
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เพ่ิมขึ้นมาก  เพราะความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมการแสดง อาจจะส่งผลให้วัฒนธรรมพ้ืนเมืองดั้งเดิมของ
ชาวเชียงใหม่สูญสลายไป  จากการที่ผู้ศึกษาได้ลงเก็บข้อมูลวิจัยครั้งนี้ พบว่า การแสดงศิลปะการแสดง
พ้ืนเมืองทั้งชุดอนุรักษ์และชุดสร้างสรรค์ในสถานประกอบการขันโตก จะเป็นตัวบ่งบอกความพึงพอใจของกลุ่ม
นักผู้ฟัง/ผู้ชมให้เห็นได้อย่างเด่นชัด 

สรุปได้ว่า  การแสดงพ้ืนเมืองในสถานประกอบการขันโตก มีพ้ืนฐานมาจากการแสดงทางวัฒนธรรม  
โดยมีจุดประสงค์หลัก  เพื่อเผยแพร่การแสดงทางวัฒนธรรมประเพณีของบ้านเมืองชาวล้านนาเชียงใหม่ 
และแสดงถึงภูมิปัญญาของอดีตศิลปิน  รวมทั้งครูบาอาจารย์ด้านการแสดงพ้ืนเมือง  จุดประสงค์รอง เพื่อ
อนุรักษ์การแสดงศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นเมืองในสถานประกอบการขันโตก  และเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของภาคเหนือ  แต่เนื่องจากปัจจุบันสภาพและปัญหาของศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองเชิงอนุรักษ์ใน
สถานประกอบการขันโตกที่เป็นแบบฉบับดั้งเดิมลดน้อยลงทุกที  จึงส่งผลต่อปัญหาต่อการอนุรักษ์ เผยแพร่
ศิลปวัฒรธรรมพื้นเมืองและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

สภาพและปัญหาของศิลปะการแสดงพื้นเมืองในสถานประกอบการขันโตกที่ เป็นผลต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พบว่า มีปัจจัยแวดล้อมจ าแนกได้เป็น 2 อย่างหลักๆ คือ เป็นปัญหาจากปัจจัย
ภายใน และปัญหาจากปัจจัยภายนอกจากการศึกษา ที่ท าให้ส่งผลปัญหาต่อการอนุรักษ์และเผยแพร่
ศิลปะการแสดงพื้นเมืองในสถานประกอบการขันโตกเชียงใหม่   รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนดังแผนภูมิต่อไปนี้  
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ปัจจัยแวดล้อมภายนอก 
นโยบายที่เกี่ยวข้องและกฎระเบียบต่างๆ การเมือง ภาวะเศรษฐกิจโลก ข้อตกลงทางการค้า  

 สภาพทางกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว และบริการ ฯลฯ 

ปัจจัยสนับสนุน 
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค บริการขนส่ง  เทคโนโลยี ระบบการเงิน การตลาด การศึกษา 
สิ่งแวดล้อม สังคม ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยว อัธยาศัยไมตรี 
ความคุ้มค่าเงิน ประกอบกับที่ตั้งของจังหวัดเชียงใหม่และอีกหลายๆปัจจัย ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 

ปัจจัยภายในสถานประกอบการ ด้านธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภาคการท่องเที่ยว (Hospitality) * 

     ศิลปวัฒนธรรมเชิงอนุรักษ์ ดนตรี/นาฏศิลป์ การแกะสลัก ภาพถ่ายที่ระลึก บริการ
ที่พัก/ อาหาร บริการสุขภาพ/ ธุรกิจสปา แพทย์แผนไทย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร บริการ

รับ-ส่งนักทอ่งเที่ยว ธุรกิจจ าหน่ายของที่ระลึก ฯลฯ 

ปัจจัยภายใน ด้านศิลปะการแสดงพื้นเมืองในสถานประกอบการขันโตก 
ด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่ ขาดการเสนอความรู้ เรื่องราว ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมประเพณี องค์ความรู้ และการให้คุณค่าทางสังคมของวัฒนธรรมการ
แสดงพื้นเมืองเชียงใหม่   ทางศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองเชิงอนุรักษ์ 
ด้านการแสดง มีการปรับตัวแบบผสมผสานการแสดงพ้ืนเมืองกับการแสดงชน
เผ่า  แบบแผนการประดิษฐ์ท่าร าและศิลปะการแสดงล้านนาแบบ”ของแท้” ก็มี
ความเข้มงวดการแสดงน้อยลง  สั้นลง  ท าให้ห่างไกลไปจากบริบทที่ ”
เหมาะสม”  
ด้านการบริหารจัดการ:  จัดแสดงงานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ เทศกาล/งานรื่น

เริงในสถานประกอบการขันโตก ฯลฯ 
 

 

 

 
แผนภูมิที่ 2 สภาพและปัญหาของศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองในสถานประกอบการขันโตกที่เป็นผลต่อ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 

รูปแบบ วิธีการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะการแสดงพื้นเมืองในสถานประกอบการขันโตกจังหวัด
เชียงใหม่ 

ส าหรับวัฒนธรรมประเพณีของล้านนานั้น  ตามที่ทราบดีอยู่แล้วว่าประเพณีของล้านนา   ส่วนใหญ่
เกี่ยวข้องกับความเชื่อเช่นพิธีเลี้ยงผีปู่ย่า  งานฟ้อนผีมดผีเม็ง ปู่แสะย่าแสะ  แม้แต่พิธีกรรมทางศาสนาเช่น  
งานก๋วยสลาก  งานบวชลูกแก้ว  เหล่านี้ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือเรียกร้องความน่าสนใจในการท่องเที่ยว  
ขณะเดียวกัน  บางประเพณีที่ไม่เคยปรากฏมีมาก่อนก็กลับถูกสร้างขึ้น  จนกลายเป็นวัฒนธรรมใหม่ให้ปฏิบัติ
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สืบทอดเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่  เช่น  งานไหว้สาแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย  งานประเพณีสลุงหลวงจังหวัด
ล าปาง  งานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่  พิธีสงน้ าพระธาตุ  การไหว้พระธาตุประจ าปีเกิดทั้งสิบสองราศี
อันอลังการ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า  ไม่ว่าจะเป็นงานใดก็ตามที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  รูปแบบของงานค่อนข้าง
คล้ายกันทั้งหมดกล่าวคือ  นิยมสร้างขบวนหรือริ้วขบวนแห่เป็นแถวยาวใช้ปริมาณผู้ร่วมขบวนจ านวนมาก 
จุดเด่นของขบวนแห่คือ ตุงหรือธงที่ถือน าหน้า และสิ่งที่ต้องการเน้นคือ เสลี่ยงคานหามที่บรรทุกเทพีประจ า
งาน  บรรทุกเครื่องสักการะ  พร้อมขบวนร่มและดอกไม้กระนาบข้าง  รวมถึงขบวนดนตรีพ้ืนเมืองที่
หลากหลาย  กอปรกับการฟ้อนร าต่างๆ หากว่างานใดจัดขึ้นในเวลากลางคืนสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ  การจุด
ประทีปโคมไฟระยิบระยับ  ตามด้วยพลุตะไลไฟพะเนียง  โคมลอย  โดยมีเครื่องเสียงทันสมัยประกอบที่นิยม
เรียกว่า  งานแสง สี เสียง  เพ่ือสร้างความตื่นตาตื่นใจ  พร้อมทั้งประเพณีการกิ๋นขันโตก โดยมีการแสดง
พ้ืนเมืองเพ่ือสร้างความบันเทิงให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมงาน ซึ่งไม่มีผู้ใดหยั่งการณ์ได้ว่ารูปแบบและ
วัฒนธรรมของล้านนาในจังหวัดเชียงใหม่   ที่ปรากฏในปัจจุบันจะยืนยาวนานเพียงใด หรือจะเปลี่ยนแปลงไป
ในรูปลักษณ์เช่นไร  ไม่มีใครข้องใจในความผิดเพ้ียนจากความเดิม เพราะขณะนี้  ประชาชนทั้งประเทศรวมทั้ง
ชาวต่างประเทศที่มาเยือนล้านนา  ต่างนิยมชมชอบกับสิ่งที่ได้พบเห็น  หลายฝ่ายเสนอว่าเป็นสิ่งดีงาม  มี
ลักษณะร่วมสมัย  สมควรต่อการเป็นแม่แบบให้ภูมิภาคอ่ืนๆ ที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่ไม่ด้อยกว่ากัน  

จากรูปแบบและวัฒนธรรมของล้านนาที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าวข้างต้น  ระเบียบในการแสดงพ้ืนเมือง
ในสถานประกอบการขันโตกจังหวัดเชียงใหม่ปรากฏในปัจจุบันจึงเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากการลงภาคสนาม ผู้
ศึกษาพบว่า การเปลี่ยนแปลงไปนั้น เพ่ือเรียกร้องความน่าสนใจในนักท่องเที่ยว ซึ่งมีรูปแบบและระเบียบใน
การแสดงพ้ืนเมืองในสถานประกอบการขันโตกแต่ละแห่งนั้น ไม่แตกต่างกันมากนัก  สิ่งที่ผู้ศึกษาพบคือ นิยม
สร้างขบวนหรือริ้วขบวนแห่เป็นแถวยาวใช้ปริมาณผู้ร่วมขบวนจ านวนมาก ทุกแห่งยังคงรูปแบบการน าเสนอ
และระเบียบการแสดงพ้ืนเมืองที่มีชุดแสดงพ้ืนเมืองเป็นแบบแผนดั้งเดิมตามแบบล้านนา เช่น ฟ้อนเล็บ ฟ้อน
เทียน เป็นต้น  ส่วนการน าเสนอในรูปแบบการแสดงพ้ืนเมืองที่สร้างขึ้นใหม่นั้น  แต่ละแห่งก็มีจุดเด่นแตกต่าง
กันไป เพ่ือสร้างจุดเด่นในการแข่งขันทางธุรกิจการท่องเที่ยว 
 
สรุปและอภิปรายผล 

สรุป 
ศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองเชียงใหม่มีอยู่ในประวัติศาสตร์อันยาวนานนับร้อยๆ ปี มีก าเนิดจากคติ 

ความเชื่อ ค่านิยมและประเพณีของไทยลานนา  มีการสืบทอดความรู้ของศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองจากภูมิ
ปัญญาแบบมุขปาฐะ โดยมีแหล่งศึกษาที่ส าคัญ คือ บ้าน วัด และวัง แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ศิลปะการแสดง
พ้ืนเมืองในพิธีกรรมทั้งพระราชพิธีของหลวงและของราษฎรทั่วไป  ศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองที่ใช้ในละคร และ
ศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองในวิถีชีวิตของราษฎร    สภาพ และปัญหาของศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองในสถาน
ประกอบการขันโตกที่เป็นผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จ าแนกได้เป็น 2 อย่าง คือ เป็นปัญหาจากปัจจัย
ภายใน และปัญหาจากปัจจัยภายนอก มีการแสดงพ้ืนเมืองและดนตรีที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดงพ้ืนเมือง
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เชียงใหม่  รูปแบบวิธีการอนุรักษ์และเผยแพร่ของศิลปะการแสดงพ้ืนเมือง  ได้แก่ รูปแบบวิธีการการอนุรักษ์ 
และรูปแบบการเผยแพร่ 

 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยพบว่า มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
(1) ผลการวิจัยจะได้องค์ความรู้ ในเรื่องการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองในสถาน

ประกอบการขันโตก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นแนวทางสนับสนุนให้คงอยู่ สืบทอด เห็นคุณค่า
มรดกทางวัฒนธรรมไทย และเกิดการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน (2) จากการศึกษาวิจัย  โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิง
คุณภาพนี้ พบว่า ผลการวิจัยได้สะท้อนเห็นถึงภาพรวม ของการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะการแสดงพ้ืนเมือง
ในสถานประกอบการขันโตก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ที่พบในครั้งอดีตว่า  มีบทบาทที่โดดเด่นและ
ยังคงมีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม  มาจนถึงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  ส่วนใหญ่เป็น
ผลมาจาก การสนับสนุนส่งเสริมพระบารมีของกษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์อย่างชัดเจน โดยผู้วิจัยศึกษา
เรื่องนี้ ขอสรุปในเรื่องนี้ เป็น 4 ประเด็น ไว้ดังนี้คือ 1) ประเด็นเรื่องการอนุรักษ์ 2) ประเด็นเรื่อง การศึกษา
รูปแบบ 3) ประเด็นเรื่องความเป็นมงคลของการแสดงและดนตรีพ้ืนเมือง   

ดังนั้น การศึกษาเรื่องการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองในสถานประกอบการขันโตก 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่จึงท าให้มีความรู้และความเข้าใจในการแสดงพ้ืนเมืองต่างๆ ทั้งในราชส านักและ
ในหมู่ราษฎรทั่วไป  ซึ่งมีพัฒนาการตามวิถีชีวิตของคนไทยในยุคสมัยต่างๆ การแสดงพ้ืนเมืองจึงไม่ได้เป็น
สมบัติของคนไทยในอดีตเท่านั้น แต่เป็นสมบัติของชาติที่น่าภาคภูมิใจตลอดไปด้วย อันจะท าให้คนไทยใน
ปัจจุบันมีจิตส านึกในการรักษาและท านุบ ารุงไว้ เพ่ือให้คนไทยมีจิตใจที่เข้มแข็งทางวัฒนธรรมสืบต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ (Recommendation) 
 1. ควรมีการอนุรักษ์  สืบทอด และการฟ้ืนฟู  สนับสนุนส่งเสริมน าวิจัยนี้ ไปใช้ในการอนุรักษ์การ
แสดงพ้ืนเมืองของกลุ่มต่างๆ มีการฟ้ืนฟู ส่งเสริมเพ่ือให้เยาวชน และผู้ประกอบการได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ให้ด ารงอยู่ต่อไป ทั้งนี้กิจกรรมที่ด าเนินการควรพัฒนาทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรม การให้ความรู้ความ
เข้าใจ แนวคิดแนวปฏิบัติที่ถกต้องตามผลวิจัยนี้ด้วย 
 2. หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง  ควรส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และเผยแพร่ผลวิจัยนี้
เพ่ือน ามาใช้เป็นเอกสารทางวิชาการที่ถูกต้อง  นอกจากช่วยประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรมแล้ว 
ยังส่งผลต่อการศึกษาของชาติด้วย เพราะองค์ความรู้ในวิจัยนี้มีความสัมพันธ์กับศาสตร์สาขาอีกๆ อีกมาก เช่น 
ปรัชญาการศกึษานาฏศิลป์ไทย  ศิลปะการแสดง  วรรณคดีไทย  วัฒนธรรมไทย  ไทยคดีศึกษา  คติชนวิทยา ฯลฯ 
 3. ผลวิจัย การแสดงพ้ืนเมืองเชิงอนุรักษ์นี้ เป็นสมบัติของชาติที่แสดงเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมที่
ส าคัญมีคุณค่า และมีความหมายต่อประเทศในด้านงานศิลปวัฒนธรรมหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนหรือ
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ควรร่วมมือกันส่งเสริมกิจกรรมนี้ เช่น กระทรวงวัฒนธรรม  กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัยที่ก าหนดภารกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จสมบูรณ์ ได้ด้วยความกรุณา และความช่วยเหลืออย่างดี ยิ่ งจาก 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สุรพล ด าริห์กุล ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร. 
วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณิเทพ ปิตุภูมินาค อาจารย์ที่
ปรึกษาหลัก  ซึ่งเป็นผู้ให้ความรู้ด้านภาษาและการเขียนงานวิทยานิพนธ์ ช่วยจัดท าต้นฉบับและพิสูจน์อักษร 

ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลอย่างดียิ่ง  ตลอดจนผู้ให้สัมภาษณ์ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองในสถานประกอบการขันโตก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
และขอขอบคุณบิดา มารดา  ผู้ให้ความสนับสนุน ช่วยเหลือ และ เป็นก าลังใจในการศึกษา  

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เป็นแหล่งให้ความรู้และประสิทธิประสาทวิชา
จนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์  ผู้ศึกษาขอมอบเป็นเครื่องบูชาบุพการีผู้ให้ชีวิต  ความรัก ความ
อบอุ่น ตลอดจนบูรพาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่าน  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้   ขอเป็นการท างานทดแทนบุญคุณ
แผ่นดินมาตุภูมิ ด้วยจิตส านึกสัมมาคารวะอย่างยิ่ง 
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สัมภาษณ์ อาจารย์ พิบูลศักดิ์  วิจิตระกะ.  เมื่อ  29  พฤศจิกายน  2559. 
 
 
  



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 1020 

การศึกษาภาพสะท้อนวัฒนธรรมภาคใต้ผ่านบทกลอนหนังตะลุง: กรณีศึกษา 
หนังเคล้าน้อยโรจนเมธากุล 

A Study of Southern Thailand Culture Reflections through 
NungTaLungPoems: A Case Study of NungKlaoNoiRojanamatakul 

 
ปรินทร์  รัตนบุรี1 เยาวลักษณ์ สุวรรณแข2 ไพบูลย์ ดวงจันทร์3 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาพสะท้อนวัฒนธรรมภาคใต้ ผ่าน
บทกลอนหนังตะลุงของ หนังเคล้าน้อย  โรจนเมธากุล  ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2555 สาขาศิลปะการแสดง ผู้วิจัย
เก็บข้อมูลในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ใน 5 อ าเภอคือปากพนัง หัวไทร เชียรใหญ่ ชะ
อวด และเฉลิมพระเกียรติ โดยการใช้วิธีศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฏี  งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับชีวประวัติ
บุคคลส าคัญ  จากหนังสือ  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  และเว็บไซต์รวมถึงการเก็บข้อมูลภาคสนาม  โดยผู้วิจัยคัดเลือก
ผู้ให้ข้อมูลหลักจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงหนังตะลุงของหนังเคล้าน้อย  โรจนเมธากุล  ศิลปินแห่งชาติ 
เช่น กลุ่มนายหนังตะลุงที่เป็นลูกศิษย์ของหนังเคล้าน้อย  โรจนเมธากุล  และขาหนังตะลุ งที่มีถิ่นก าเนิดอยู่ใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผลการวิจัยพบว่าบทกลอนของหนังเคล้าน้อย  โรจนเมธากุล เช่น บทปรายหน้าบท 
(บทไหว้ครู) บทเกี้ยวจอ บทตั้งนามเมือง บทฤๅษี บทเทวดา แม่สอนลูก ฤๅษีสอนศิษย์  ยักษ์สอนลูกสาว เป็น
ต้น ที่ได้สื่อผ่านการแสดงหนังตะลุง ได้สะท้อนวัฒนธรรมและภาษาเช่น การบรรยายในการตั้งนามเมือง เขต
พระราชนคร วังหลวง ค าราชาศัพท์ส าหรับพระมหากษัตริย์และราชสกุลวงศ์ ส่วนในเรื่องการอบรมสั่งสอน
เรื่องการด าเนินชีวิตตลอดถึงความเชื่อและการประพฤติปฏิบัติโดยใช้พุทธธรรมที่ปรากฏอยู่ในบทกลอนหนัง
ตะลุง เช่น เรื่องกรรม ไตรลักษณ์  ทิศหก  อบายมุข  และมงคล 38  ประการ ผลการวิจัยนี้เป็นประโยชน์ต่อ
การเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความรู้ความเข้าใจด้านวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นภาคใต้แก่ เยาวชน ครู อาจารย์ ปราชญ์ชาวบ้าน นายหนัง คณะหนังตะลุง และผู้สนใจทั่วไป 

 
ค าส าคัญ: บทกลอนหนังตะลุง วัฒนธรรมภาคใต้ หนังเคล้าน้อยโรจนเมธากุล 
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Abstract 

This qualitative study was to explore southern Thailand culture reflections  
Through NungTaLung poems of NungKlaoNoi Rojanamatakul who was named as the Thai 
National Artist of 2012 in Performing Arts.  The researcher conducted data collection in the 
Pak Phanang Basinarea which covers five districts of Nakhon Si Thammarat province 
including; Pak Phanang, HuaSai, ChianYai, Cha-Uat, and Chaloem Phrakiat. The researcher 
recruited key informants from persons who related to NungKlaoNoi Rojanamatakul’s 
NungTaLung performance such as his students and NungTaLung Fan club in Nakhon Si 
Thammarat. Research findings revealed that NungKlaoNoi’spoems for example, 
BotPrayNaBot (Introduction or WaiKru), BotGieowChaw, BotTungNamMuang (Places 
Naming),BotRueSri, BotThewada, MeaSonLook, RueSriSonSid, YukSonLookSao that 
communicated via NungTaLung performance reflecting the distinctive culture and language 
in narrating places naming, the royal palace and territories, royal and royal family words. 
Preaching about way of life, beliefs, and ethical behaviors used Buddhist teaching (Karma, 
Three Characteristics, Six Directions, All Vices or Allurements, and A Manual of Peace 38) also 
appeared in NungTaLung poems. These research findings are useful for strengthening the 
power of Thai nation intelligence, praising local wisdom, creating a better understanding of 
southern Thailand culture for youths, educators, local wisdom elites, NunTalung band, and 
the general public.  
 
Keywords: NungTalung Poem, Southern Thailand Culture, NungKlaoNoi Rojanamatakul 
 
 
บทน า 
 หนังตะลุงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของภาคใต้ ยังเป็นการละเล่นพ้ืนบ้านที่มีเอกลักษณ์มาแต่
โบราณและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันมีความสัมพันธ์กับวิถีการด ารงชีวิตที่เรียบง่ายและสะท้อนรูปแบบของการ
ประกอบอาชีพ ความคิด ความเชื่อ ของผู้คนในท้องถิ่นหนังตะลุงยังเป็นสื่อพ้ืนบ้านที่เป็นเครื่องมือส าหรับการ
รายงานเรื่องราวข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบัน  ให้ความรู้สร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มคน และช่วยรักษาบรรทัด
ฐานของสังคม (สมัย สุทธิธรรม.2550)  การละเล่นหนังตะลุงได้รับอิทธิพลจากสภาพทาง ภูมิศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ และสังคม ที่แสดงออกถึงความบริสุทธิ์ใจ ทั้งด้านท่วงที อารมณ์ ความรู้สึก (สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์. 
2522) หนังตะลุงเป็นศิลปะการแสดงที่รู้จักกันดีและมักได้ยินควบคู่กับโนราและเพลงบอกปัจจุบันหนังตะลุง
เป็นศิลปะการแสดงที่ยังคงแพร่หลายและเป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวางในหมู่ชาวบ้านในภาคใต้แทบทุกจังหวัด  
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา  ตรัง พัทลุง และชุมพร   การแสดงชนิดนี้ยังผูกพันกับวิถี
ชีวิตของชาวบ้านอย่างเห็นได้ชัด  กล่าวคือเมื่อมีงานหรือกิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้าน  ต าบล  อ าเภอ  หรือ
จังหวัดก็จะมีหนังตะลุงมาแสดงด้วยเสมอ งานหรือกิจกรรมใดๆ  ที่ไม่มีหนังตะลุงมาแสดงมักจะได้รับการ
วิพากษ์วิจารณ์จากชาวบ้านว่างานนั้นจืดกร่อย  (ชวน  เพชรแก้ว.2526 : 1)การแสดงหนังตะลุงเป็นการแสดง
ความสามารถที่ถือเป็นอัจฉริยะส่วนตัวของนายหนังผนวกกับการฝึกฝนจนมีความช านาญจึงจะสามารถแสดง
หนังตะลุงให้ประทับใจผู้ชมได้ หนังตะลุงมิได้ให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมเท่านั้นยังได้สอดแทรกคติธรรม จริยธรรม 
และการศึกษาแก่ผู้ชมอีกด้วย 
สุวิมล เวชวิโรจน์ (2559: 175) 

 จากการสัมภาษณ์หนังเคล้าน้อย โรจนเมธากุล (ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2555)ความว่าหนังเคล้าน้อย  
โรจนเมธากุล  เป็นนายหนังตะลุงชาวบ้านนา  ต าบลการะเกดอ าเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็น
นายหนังตะลุงที่มีประวัติทางการแสดงที่น่าสนใจ ท่านได้สืบทอดการแสดงหนังตะลุงจากหนังสีชุม ผู้เป็นบิดา
ซึ่งมีชื่อเสียงในการแสดงหนังตะลุงโดยประยุกต์จากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์  นอกจากบิดาแล้วท่านยังได้เป็น
ลูกศิษย์ของนายหนังตะลุงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีชื่อเสียงเช่นหนังจันทร์แก้ว บุญขวัญ  หนังแคล้ว เสียง
ทอง   หนังข า พันวาว  หนังจูเลี่ยม กิ่งทอง   หนังประทิ่น บัวทอง  หนังใหม่  และหนังเกลือน สิชล ซึ่งเป็น
โอกาสให้ท่านได้จดจ าสิ่งที่ดีๆมาประยุกต์ให้เป็นรูปแบบการแสดงหนังตะลุงของตนเองในฐานะของผู้สืบทอด
ศิลปะการแสดงหนังตะลุงมาตลอดระยะเวลา 60 ปี ท่านมีงานแสดงไม่น้อยกว่า  4,000 ครั้ง  ทั้งในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ การแสดงของหนังเคล้าน้อยเป็นที่ยอมรับและชื่นชอบของผู้ชมหนังตะลุงทั่วภาคใต้ได้รับ
รางวัลชนะเลิศมากมายจากการประชันโรงหนังตะลุง  เช่น  รางวัลฤๅษีทองค า  ช้างเผือกงาทอง  โล่ทองค า  
ถ้วยทองค า  เทวดาทองค า  และขันน้ าพานรอง  เป็นต้น  ท าให้ชื่อเสียงของหนังเคล้าน้อย  โรจนเมธากุล  โด่ง
ดังเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง  นอกจากนี้ท่านยังได้รับเกียรติให้ไปแสดงในงานส าคัญๆของประเทศไทย  เช่น 
งานเผาศพวีรชน  14 ตุลาคม 2516 ณ  ท้องสนามหลวงเป็นเวลา  3  คืนติดต่อกัน  นอกจากนี้บริษัทศิวารมย์
ภาพยนตร์ ได้ติดต่อให้ท่านไปแสดงภาพยนตร์  เรื่อง  วังเสือ  โดยมีมิตรชัย  บัญชา  และ  เพชรา  เชาว
ราษฏร์  เป็นคู่พระนาง  นับเป็นเกียรติประวัติครั้งส าคัญของวงการศิลปินหนังตะลุงภาคใต้ ปัจจุบันท่านยังได้
ถ่ายทอดการแสดงหนังตะลุงให้แก่ลูกศิษย์ซึ้งมีไม่น้อยกว่า70คนหนังเคล้าน้อย  โรจนเมธากุล  ยังได้รับรางวัล
ในฐานะผู้สร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรม เช่น รางวัลครูสอนดี  ซึ่งเป็นครูสอนดีที่ได้รับทุนจาก  ส านักงาน
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ใน พ.ศ. 2555 เกียรติคุณที่ได้รับคือ “สอนดี สอน
เป็น เห็นผล คนยกย่อง”   และรางวัลศิลปินแห่งชาติสาขาการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) พ.ศ.2555 ของส านักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  กระทรวงวัฒนธรรม   
  ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องภาพสะท้อนวัฒนธรรมภาคใต้ ผ่านบทกลอนหนังตะลุงของหนัง
เคล้าน้อย โรจนเมธากุล ซึ่งถือเป็นแหล่งรวมภูมิปัญญาชาวบ้านในสังคมชนบทภาคใต้ หนังเคล้าน้อยเป็นหนัง
ตะลุงที่มี “ตาแก้ว-ลุงทอง” เป็นตัวตลกเอกประจ าคณะและศิลปินหนังตะลุงรุ่นหลังเกือบทุกคณะโดยเฉพาะ
ศิลปินหนังตะลุงในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สืบทอดกันต่อมาจนถึงปัจจุบันนายหนังเคล้าน้อย  เป็นผู้ยึด
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หลักการแสดงหนังตะลุงตามแบบโบราณ “นายหนังคือนักเล่านิทานยามราตรี” ซึ่งหมายถึง นายหนังเป็นผู้มา
เล่าเรื่องราว หรือนิยายให้ชาวบ้านฟังยามค่ าคืนผ่านการขับบทกลอนภาษาถิ่นใต้ การเชิดรูปหนังตะลุงตาม
บทบาทของเรื่อง และการเจรจาที่มีเหตุผลจนเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปที่ได้มีโอกาสติดตามผลงานการแสดง
หนังตะลุงจากนิยายหนังตะลุงของท่านแล้วเกิด อรรถรส สุนทรียะ สารัตถะ แสดงให้เห็นถึงการถ่ายทอดความรู้
ศึกของหนังเคล้าน้อย ที่เป็นอัตลักษณ์อันงามสง่าและเป็นอัจฉริยภาพแห่งศิลปินหนังตะลุงที่หน้าศรัทธา  
น่าสนใจศึกษาเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้นายหนังเคล้าน้อยยังมีน้ าเสียงไพเราะในการขับบทกลอนหนังตะลุง มีบท
เจรจาที่กินรูป (เข้ากับรูป) เช่น พูดเสียงผู้หญิงได้เหมือนกับเสียงผู้หญิงแท้ๆ สามารถขับขานบทกลอนสดได้
โดยไม่ต้องมีการร่างบทกลอนมาก่อนลวงหน้า (กลอนมุตโต) มีการแทรกนิทานอิงธรรมะ ลูกคู่ ในคณะมีฝีมือ
เยี่ยมในการเล่นดนตรีประกอบ มีรูปแบบการน าเสนอเนื้อเรื่องหรือลีลาในการแสดงหนังตะลุงที่ชวนให้ติดตาม 
ตลกไม่หยาบโลน จะใช้การแสดงตลกในลักษณะค าผวน พูดสองแง่สองง่ามให้ผู้ชมได้ขบคิด ซึ้งนิยายที่หนัง
เคล้าน้อยน ามาแสดงส่วนใหญ่เป็นเรื่องจักรๆ วงศ์ๆ ที่แฝงไปด้วยธรรมะ เน้นให้เห็นสัจจะที่จะต้องธ ารงไว้ตาม
หลักพระพุทธศาสนาที่ว่า “ธรรมมะย่อมชนะอธรรม” ในการแสดงจะใช้เหตุการณ์ปัจจุบันและวิถีชีวิตของผู้คน
ในท้องถิ่นที่ไปตั้งโรงแสดง สอดแทรกเข้าไปในอนุภาคของเค้าโครงเรื่องหลัก เค้าโครงเรื่องหลักจึงเป็นแกน 
ส่วนเหตุการณ์ปัจจุบันและวิถีชีวิตของผู้คนแต่ละท้องถิ่นจะเป็นส่วนเสริมที่สอดแทรกเข้าไปให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับสถานะของผู้ชม นิยายหนังตะลุงที่หนังเคล้าน้อย ใช้แสดงมีหลายเรื่อง เช่น เรื่อง กรรมของแม่  
กาลียุคเหนือพิภพ ธรณีอย่ากันแสง น้ าใจราชา ศึกราชินีผีล้างแค้น กองทัพธรรม มนุษย์พันเหลี่ยม อสูรคะนอง
ฤทธิ์ พระแสงถวัลวงศ์ จอมโจร 357 เป็นการวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาภาพสะท้อนวัฒนธรรม
ภาคใต้ผ่านบทกลอนหนังตะลุงของ  หนังเคล้าน้อย  โรจนเมธากุลคาดว่าจะเป็นประโยชน์ทางวิชาการ และ
งานทางด้านวัฒนธรรม โดยจะรวบรวม บันทึกบทกลอนหนังตะลุงให้ผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้อนุรักษ์ สืบสาน
หนังตะลุงซึ่งเป็นการละเล่นพ้ืนบ้านภาคใต้และหวังว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของเยาวชนรุ่นหลัง และการ
อนุรักษ์ สืบสานหนังตะลุงซึ่งเป็นการละเล่นพ้ืนบ้าน และยังเป็นการสร้างต้นแบบให้ปราชญ์ชาวบ้านภาคใต้ได้
สร้างสรรค์ผลงานที่ดี มีประโยชน์แก่ภาคใต้และประเทศชาติต่อไปในการวิเคราะห์บทกลอนหนังตะลุงของหนัง
เคล้าน้อย  โรจนเมธากุล  ในด้านภาพสะท้อนวัฒนธรรมภาคใต้  ในการศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องจากหลายแหล่งข้อมูลและจากงานวิจัยหลายท่าน โดยเฉพาะงานวิจัยของ อาจารย์เกษม  ขนาบแก้ว 
เป็นการวิเคราะห์วรรณกรรมของนายหนังตะลุงทั้งสิ้น 
 เกษม  ขนาบแก้ว (2544) ศึกษาเรื่อง ภูมิปัญญาการสอนหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในบท
หนังตะลุงของ หนังฉิ้น  อรมุต: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ มีวัตตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) เพ่ือศึกษาประวัติและ
ผลงานการเขียนบทหนังตะลุงของหนังฉิ้น  อรมุต  2) เพ่ือศึกษาภูมิปัญญาการสอนหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
ที่ปรากฏในบทหนังตะลุงของ หนังฉิ้น อรมุต 
 เกษม  ขนาบแก้ว  (2549) ศึกษาภูมิปัญญาที่ปรากฏในบทหนังตะลุงของหนังสกุลเสียงแก้ว เป็น
การศึกษาเชิงคติชนวิทยา ข้อมูลที่น ามาศึกษาคือ บทหนังตะลุงฉบับลายมือเขียน ของหนังสกุล เสียงแก้ว 
จุดมุ่งหมายหลักในการศึกษาได้แก่ การศึกษาภูมิปัญญาด้านต่างๆที่ปรากฏในบทหนังตะลุง 
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 เกษม  ขนาบแก้ว  ได้ศึกษาเรื่อง หลักธรรมในพุทธศาสนาที่ปรากฏในวรรณกรรมหนังตะลุง ใช้วิธีการ
ศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์ ข้อมูลหลักในการวิจัยคือ วรรณกรรมหนังตะลุง 59 เรื่อง โดยมีความมุ่งหมาย คือ 
1 . เพ่ื อ รวบ รวม และวิ เค ราะห์ ห ลั ก ธ รรม ใน พุ ท ธศาส น าที่ ป ราก ฏ ใน วรรณ ก รรม ห นั งต ะลุ ง  
2. เพ่ือศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในวรรณกรรมหนังตะลุง  และ 3. เพ่ือเปรียบเทียบ
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในวรรณกรรมหนังตะลุงกับหลักธรรมเป็นพุทธธรรม 
 ชวน เพชรแก้ว (2523) กล่าวถึงการเล่นเพลงบอกไว้ในหนังสือ เพลงบอกและนักเล่นเพลงบอกรุ่นเก่า
ของเมืองนครศรีธรรมราชว่า กลอนเพลงบอกมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราววันสงกรานต์ ดินฟ้าอากาศ เศรษฐกิจ 
และเหตุการณ์ส าคัญๆของสังคม มักแทรกข้อธรรมะ ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของชาว
นครศรีธรรมราชในยุคนั้นๆ 
 เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ (2523) ได้กล่าวในบทความเรื่อง ไอ้เท้ง ผู้แทนชาวบ้าน ว่า หนังตะลุงจับใจ
ชาวบ้านมาตลอด ด้วยลักษณะที่เป็นสื่อตัวแทนที่สะท้อนความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ ในภูมิปัญญาของนายหนัง 
และเห็นว่าหนังตะลุงเป็นสื่อมวลชนที่มีบทบาทต่อประชาชนมานานแล้ว และก็ยังเป็นอยู่ตราบเท่าทุกวัน 
 วิบูล ลี้สุวรรณ (2525) ได้กล่าวถึงอิทธิพลของหนังตะลุง ที่มีต่อประชาชนในภาคใต้ ในหนังสือมรดก
ไทยว่า หนังตะลุงนอกจากจะให้ความบันเทิงแล้ว บทพากย์และบทเจรจาของหนังตะลุง ยังสะท้อนให้เห็น
ค่านิยมและทัศนคติของชาวบ้านที่แผงอยู่ในเรื่อง 
 ชวน เพชรแก้ว (2531) เสนอบทความเรื่อง สภาพสังคมของนครศรีธรรมราชที่ปรากฏในหนังตะลุง ใน
รายงานการสัมมนาประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราช ครั้งที่4 ว่า บทกลอน บทสนทนา และเนื้อเรื่องที่หนังตะลุง
แสดง ได้สะท้อนภาพสังคมของชาวนครศรีธรรมราชไว้หลายแง่มุม เช่น ทัศนะที่เกี่ยวกับข้าราชการ ภาพ
สะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน และการบันทึกเหตุการณ์ส าคัญของชาวนครศรีธรรมราช 
 เตือน พรหมเมศ (2532) กล่าวในบทความเรื่องหนังตะลุงกับการเมือง ในหนังสือที่ระลึกงาน
พระราชทานเพลิงศพนายหนังก้ัน ทองหล่อ ว่า หน้าที่หลักในฐานะเป็นสถาบันนันทนาการคือให้ความบันเทิง 
แต่ขณะเดียวกันก็สอดแทรกสาระทางสังคม การเมืองลงไปในการแสดงได้อย่างลงตัง ผ่านการแสดงความ
คิดเห็นของตัวละคร เช่น บทบาทของผู้ปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ การท ามาหากิน และความ
เป็นอยู่ของประชาชน 
 ดุสิต รักษ์ทอง (2539) ศึกษาเรื่อง การอนุรักษ์และพัฒนาหนังตะลุงตามทรรศนะของนายหนัง งานนี้
ศึกษาการอนุรักษ์และพัฒนาเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับหนังตะลุง เครื่องประกอบการแสดงและการแสดงหนัง
ตะลุง โดยเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์นายหนังตะลุงในเขตจังหวัดที่มีการแสดงหนังตะลุงกันแพร่หลายใน
ภาคใต้ รวมทั้งการสังเกตและถ่ายภาพประกอบ 
 พรศักดิ์ พรหมแก้ว (2540) ได้กล่าวว่า การแสดงพ้ืนบ้านแต่ละท้องถิ่นมีสิ่งส าคัญเหมือนกันประการ
หนึ่ง คือการแสดงออกที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สภาพทางภูมิศาสตร์ สภาพทางสังคมและ
วัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี และการด ารงชีวิต 
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 สุกัญญา สุจฉายา (2543) ได้กล่าวในหนังสือ เพลงพ้ืนบ้านศึกษา ว่า เพลงพ้ืนบ้านนอกจากจะมี
บทบาทในการให้ความเพลิดเพลิน สนุกสนาน ให้ความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิตในสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม
แล้ว บทเพลงพ้ืนบ้านยังสะท้อนภาพสังคมไทยในแง่มุมต่างๆอีกด้วย เช่น การท ามาหากิน ทัศนคติ ความเชื่อ 
และขนบธรรมเนียมประเพณ ี
 นอกจากวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องแล้ว ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทางทฤษฏี2แนวคิดหลัก  ประกอบด้วย 
 1. แนวคิดเรื่องความจริงสาธารณะกับความเป็นส่วนตัว 
  แนวคิดเรื่องความจริงสาธารณะกับความเป็นส่วนตัวเป็นแนวคิดในการวิเคราะและตีความ
วรรณกรรม  ซึ่งได้มาจากงานที่ชื่อว่า  “Story  and  History” ของวิลเลียมเรย์  (เกศิณี  จุฑาวิจิตร, 2550 :23-
26 )  นักวิชาการทางด้านวรรณกรรมที่ศึกษาโครงสร้างของวรรณกรรมพบว่าในโครงสร้างเชิงสารัตถะและโครง
เรื่องของวรรณกรรม  โดยส่วนใหญ่มักมีความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องส่วนตัวของผู้เขียน  กับประวัติศาสตร์เสมอ  
ซึ่งหมายความว่าในการเขียนวรรณกรรม นักเขียนต้องประกอบสร้างอดีตขึ้นมาใหม่ตาม ความจริงสาธารณะ  ที่
เป็นวาทกรรมของสังคม  โดยที่นักเขียนมีสิทธิใช้จิตนาการของตนเองตกแต่งเหตุการณ์ได้  แต่ต้องไม่เกินเลย
หรือโต้แย้งกับความจริงของเหตุการณ์  และประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นๆ  ในการนี้  จิตนาการและ “ ความเป็น
จริงส่วนตัว” ( private  reality) ของผู้เขียน  ที่อยู่ภายใต้กรอบความจริงสาธารณะ  จะเป็นสิ่งก าหนดแก่นเรื่อง
ใหญ่และแก่นเรื่องย่อยๆ ทั้งหมด 
 2.แนวคิดทฤษฏีการวิเคราะห์วรรณกรรม 
  สิทธา  พินิจภูวดล (2545 : 1) กล่าวถึงการวิเคราะห์วรรณกรรมว่า  เป็นการศึกษา  วิเคราะห์  
และท าความเข้าใจในตัววรรณกรรม  โดยจะมีการตัดสินใจ  หรือประเมินค่าหรือไม่ก็ได้  การวิเคราะห์
วรรณกรรมประกอบด้วยเหตุผลต่างๆ  ทั้งที่เป็นไปตามหลักทฤษฏีวรรณกรรม  และการวิเคราะห์ตามอัตนัย 
  รัญจวน  อินทรก าแหง  (2539)  กล่าวว่า  การวิเคราะห์หนังสือคือการพิจารณาและอธิบาย
ลักษณะของบทประพันธ์  เพ่ือชี้ให้เห็นส่วนดี  หรือจุดบกพร่องที่แฝงอยู่  เพ่ือให้ผู้อ่านได้เห็นคุณค่าของหนังสือ
เล่มนั้น  การวิเคราะห์วรรณกรรมจ าเป็นต้องมีแนวคิดหลัก  หรือมโนทัศน์ในการศึกษา  เพ่ือให้ด าเนินไปอย่างมี
แบบแผน  และเป็นกรอบในการศึกษาวิเคราะห์ 
  (สิทธา  พินิจภูวดล, 2545)  กล่าวว่า  การวิเคราะห์วรรณกรรมเป็นการศึกษา  ท าความเข้าใจ
วรรณกรรมอย่างถ่องแท้ตามแนวคิดทฤษฏีการวิเคราะห์วรรณกรรม  ซึ้งมีแนวคิดหลักหลายแนวคิด  เช่น  การ
วิเคราะห์ตามแนวแห่งความจริง  การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์  การวิเคราะห์แนวประทับใจ  การวิเคราะห์
แนววิชาการ  และการวิเคราะห์แนวใหม่ 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การศึกษาภาพสะท้อนวัฒนธรรมภาคใต้ผ่านบทกลอนหนังตะลุง:กรณีศึกษาหนังเคล้า
น้อย โรจนเมธากุล” ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหนังเคล้าน้อย โรจนเมธา
กุล ในฐานะท่านเป็นมหรสพพ้ืนบ้าน โดยคัดสรรข้อมูลอย่างเป็นระบบผ่านการพิสูจน์ซ้ ามาอย่างรอบคอบ ทั้ง
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ส่วนที่เป็นข้อมูลเอกสารและข้อมูลภาคสนาม โดนเฉพาะข้อมูลภาคสนาม นอกจากจะได้ข้อมูลจริงที่เป็นวัตถุ 
เช่นตัวหนังตะลุง เทปบันทึกสียงต้นฉบับมาแล้ว ผู้วิจัยยังได้สัมภาษณ์หนังเคล้าน้อยโดยตรง ครอบครัว 
ลูกหลาน ลูกคู่ และผู้ชมซึ่งเป็นขาหนังเคล้าน้อย มีส่วนที่เชื่อถือได้  

1. การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก การวิจัยครั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลหลักจะเป็นบุคคลที่เก่ียวข้องกับ 
การแสดงหนังตะลุง และมีส่วนเกี่ยวข้องกับ หนังเคล้าน้อย โรจนเมธากุล 
  1.1  นายเคล้า โรจนเมธากุล (หนังเคล้าน้อย โรจนเมธากุล)   
  1.2  กลุ่มนายหนังตะลุงซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหนังเคล้าน้อย โรจนเมธากุล 5 ท่านคือ  
   นายปฐม มุสิกะ (หนังปฐม อ้ายลูกหมี) นายกสมาคมศิลปินพื้นบ้าน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น พ.ศ.2558 
   นายสามารถ งามข า (หนังสามารถ ศ.เคล้าน้อย) ผู้ชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
   นายวรพจน์บุญญา (หนังวรพจน์เธียนทอง) ผู้ชนะเลิศถ้วย พระราชทาน สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
   นายครรชิต คงรัตน์ (หนังลูกหมี สงวนศิลป์) ศิลปินหนังตะลุงขวัญใจมหาชนนิยม 
   นายวีระ งามข า (หนังวีระ ลูกทุ่งบันเทิง) ศิลปินหนังตะลุงขวัญใจมหาชนนิยม 

1.3  กลุ่มผู้ชมหนังตะลุงจังหวัดนครศรีธรรมราชจ านวน 7 ท่าน (ขาหนังเคล้าน้อย)คือ 1). 
ด.ต. มนูญ สังข์ทอง  
 2).ร.ต.ต.สมนึก ถนนแก้ว  
  3).ด.ต.บรรจบ ทองยอดแก้ว  
 4.)ด.ต.เทพนรินทร์ เพชรรัตน์  
 5).นายปัญญา รัตนบุรี   
 6). นายสมบูรณ์ พรหมเมือง  
 7).นายวิทาน ทองสุขด า 

2. ขั้นตอนการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการเตรียมตัวก่อนเก็บข้อมูลดังนี้  
 - ติดต่อบุคคลข้อมูล และแจ้งความประสงค์เพ่ือขอเก็บข้อมูล 

  - นัดหมายบุคคลข้อมูลเพื่อสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล 
  - ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพ้ืนที่ 
  - เตรียมค าถาม และอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับการเก็บข้อมูล 
  - การเก็บข้อมูลตามวันและเวลาที่ก าหนด  
 ผู้วิจัยแบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็น 2 ด้าน ประกอบด้วย 1) การแสดง ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการ
บันทึกเสียง ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว  2).ด้านเนื้อหา ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์และ
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สังเกตการณ์ และผู้วิจัยได้ติดตามไปดูการแสดงหนังตะลุงของหนังเคล้าน้อย เพ่ือที่จะท าให้ผู้วิจัยเกิดความ
เข้าใจ ที่จะน าข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ดียิ่งขึ้น 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้ก าหนดไว้ แบ่งเป็น2 
หัวข้อ คือ 
  1.ชีวิตและผลงานของหนังเคล้าน้อย โรจนเมธากุล ที่สะท้อนคุณค่าความ 
เป็นปราชญ์ท้องถิ่นแขนงหนังตะลุง 
  2.ภาพสะทอ้นวัฒนธรรมภาคใต้ผ่านบทกลอนหนังตะลุงของหนังเคล้าน้อย     
โรจนเมธากุล 
 
ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาเรื่อง ภาพสะท้อนวัฒนธรรมภาคใต้ผ่านบทกลอนหนังตะลุง: กรณีศึกษา หนังเคล้าน้อย 
โรจนเมธากุล พบว่าหนังเคล้าน้อยเป็นศิลปินหนังตะลุงที่มีวิถีชีวิตผูกพันอยู่กับพุทธธรรมแห่งพระพุทธศาสนา
ในขั้น “โลกียธรรม” คือ รู้  ปฏิบัติ และถ่ายทอดได้ หนังเคล้าน้อย สามารถสื่อสารพุทธธรรมสู่ชุมชนและสังคม
ได้อย่างเหมาะสมผ่านนิยายหรือบทกลอนหนังตะลุง และยังกลมกลืนกับวิถีชีวิตของผู้ชมมากจนเป็นที่นิยม
ชมชอบของผู้ชมหนังตะลุง เพราะนอกจากผู้ชมหนังตะลุงจะได้รับความบันเทิงแล้ว ยังได้คติธรรมอันเป็นสาระ
และเก่นสารที่มีคุณค่าในการด ารงชีวิตในสังคมแห่งพุทธธรรม หนังตะลุงเคล้าน้อยกับการสื่อสารพุทธธรรมให้
ชุมชนจึงเป็นของคู่กันตลอดมา และท่านยังถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังสืบทอดให้คงอยู่คู่กันตลอดไปตราบเท่าที่
ศิลปินหนังตะลุงยังคงท าหน้าที่ให้ความบันเทิง และให้คติแก่ชุมชนและสังคม ในการด าเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข ตามครรลองแห่งพุทธธรรมในพระพุทธศาสนา 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อมูลทั้งส่วนที่เป็นเอกสาร และบทสัมภาษณ์ โดยได้ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
จัดระบบและน าเสนอเป็นงานวิจัย เนื้อหาสาระตามเค้าโครงที่ศึกษาได้จัดแบ่งเป็นบทๆ และเชื่อมโยงเอา
ประวัติชีวิตและผลงานของหนังเคล้าน้อย ที่ท่านได้สร้างสรรค์ผลงานทางด้าน วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเภทหนังตะลุงไว้อย่างเหมาะสม ให้ความรู้ในภาพรวมเรื่องหนังตะลุงในฐานะ หนังเคล้าน้อยเป็นมหรสพ
พ้ืนบ้านผู้รักษาขนบธรรมเนียมการแสดงหนังตะลุงที่มีลักษณะเด่น ท่านมีความสามารถทั้งเชิงศาสตร์และเชิง
ศิลป์ เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานโดยมุ่งเน้นผู้ชมเป็นศูนย์กลาง เพราะท่านเป็นศิลปินด้วยใจรักโดยสนใจใฝ่ศึกษา
เรียนรู้และน าเอาวิถีชีวิตตามสภาพแวดล้อมของชุมชนมาเป็นองค์ประกอบในการแสดงหนังตะลุงให้กลมกลืน
กับวิถีชีวิตของผู้ชมเพ่ือความเข้าใจยิ่งขึ้น จนน าความส าเร็จในอรรถรสของการแสดงหนังตะลุงมาสู้ตัวของหนัง
เคล้าน้อย และผู้ชมอย่าทรงคุณค่าและมีความหมาย หนังเคล้าน้อย มุ่งแสดงหนังตะลุงเพื่อให้ผู้ชมได้ สาระและ
บันเทิงควบคู่กันไปเพ่ือประโยชน์ของผู้ชม ซึ่งเป็นความสามารถอันหน้าชื่นชมของนายหนังตะลุงท่านนี้ 
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 ผลการการศึกษาภาพสะท้อนวัฒนธรรมภาคใต้ผ่านบทกลอนหนังตะลุง : กรณีศึกษาหนังเคล้าน้อยโร
จนเมธากุลท าให้ทราบถึงองค์ประกอบของบทกลอนหนังตะลุง ตั้งแต่ประเภทของบทกลอน เนื้อหา การ
ประพันธ์ รูปแบบและโครงสร้าง โอกาสที่ใช้บทกลอนให้สัมพันธ์กับตัวละครและนิยายหนังตะลุง ท่วงท านอง
การขับบทกลอน รูปแบบค าประพันธ์ โดยวิเคราะห์ผ่านแนวคิดเรื่องความจริงสาธารณะกับความเป็นส่วนตัว 
เป็นแนวคิดในการวิเคราะห์ตีความวรรณกรรม ซึ้งได้มาจากงานที่ชื่อว่า“Story  and  History” ของวิลเลียมเรย์  
(เกศิณี  จุฑาวิจิตร, 2550 :23-26 )  นักวิชาการทางด้านวรรณกรรมที่ศึกษาโครงสร้างของวรรณกรรมพบว่าใน
โครงสร้างเชิงสารัตถะและโครงเรื่องของวรรณกรรม  โดยส่วนใหญ่มักมีความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องส่วนตัวของ
ผู้เขียน  กับประวัติศาสตร์เสมอ และ แนวคิดทฤษฏีการวิเคราะห์วรรณกรรม ท าให้เกิดเป็นคุณค่าต่อชุมชนและ
สังคม ผู้ที่ฟังจะเกิดอารมณ์สะเทือนใจและเกิดจินตนาการที่สะท้อนให้เห็นค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี คติ
สอนใจ สภาพความเป็นอยู่ หรือวิถีชีวิตของคนในสังคม ชุมชน และท้องถิ่น และยังท าหน้าที่ชี้แน ะด้าน  
คุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกคติธรรมทางพระพุทธศาสนา จารีประเพณี ปลูกฝังศิลปวัฒนธรรมหลากหลาย
ประเภท รวมทั้งทรรศนะและโลกทรรศน์ทางการเมืองการปกครองในระดับชาติและท้องถิ่น ผ่านกระบวนทัศน์
และวิสัยทัศน์ของหนังเคล้าน้อย ที่ท่านถ่ายทอดผ่านบทกลอนหนังตะลุง จะเห็นว่าบทกลอนของหนังเคล้าน้อย
เป็นเครื่องสื่อสารให้ชุมชน ที่สามารถสร้างพลังเร้าอารมณ์สะเทือนใจให้กับผู้ฟังได้เป็นอย่างดี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 งานวิจัยนี้ อาจจะมีคุณค่าทางด้านมรดกทางวัฒนธรรมภาคใต้ ในเรื่องศิลปะการแสดงหนังตะลุง และ
เป็นการบันทึกประวัติของปฏิภาณกวีไว้อย่างแจ่มชัด ผู้อ่านจะได้ช่วยเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟู
พลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าความส านึก และความภาคภูมิใจ
ในวัฒนธรรมของท้องถิ่น ในประเด่นของปราชญ์ทางด้านหนังตะลุง และได้วิเคราะห์สภาพสังคมผ่านบทกลอน
หนังตะลุงของหนังเคล้าน้อย ในช่วงเวลานั้นๆ ท าให้เข้าใจฐานความคิดของสังคมในครั้งอดีต จนสืบเนื้อมาถึง
ปัจจุบัน และว่างแผนอนาคตเพ่ือการด ารงตน 
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Panel B9 

Art and Architecture 

ศิลป์ : อดีต ปัจจุบัน และวิถีชีวิต 
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ศิลปะ ตัวตน และ“ความเป็นอื่น”: ข้อสังเกตเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาวะลูกผสม 
ในงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัยของศิลปินมลายูมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้* 

Art, Self and “The Otherness”: Early Observations on the Hybridity of Thai 
Contemporary Paintings of Melayu-Muslim Artists from Southern Border Provinces 

 

 จิตติพงศ์ ตะสัย1, วิกานดา พรหมขุนทอง2 
 

บทคัดย่อ 

 เมื่อกล่าวถึงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ภาพส่วนใหญ่ที่สังคมไทยรับรู้
คือปัญหาความไม่สงบที่ถูกน าเสนอผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์ นอกจากจะสะท้อนความเรื้อรังของ
ปัญหา แล้วยังตอกย้ าถึงความแปลกแยกที่มาจากหลายปัจจัย แม้ว่านิยาม “ความเป็นไทย” ถือว่าปัตตานี 
“เป็นอ่ืน” ในหลายแง่มุมทั้งในเชิงชาติพันธุ์ ศาสนา และประวัติศาสตร์แบบจักรวรรดิสยาม การศึกษาปัญหาที่
เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมามักกล่าวถึงในแง่มุมประวัติศาสตร์และภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งงานเขียน
ทางด้านมานุษยวิทยาศิลปะปรากฏไม่มากนัก 
 ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา กลุ่มศิลปินมลายูมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ สะท้อนถึงภาพความแตกต่างของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในบทความ
นี้มุ่งอภิปรายตัวตน สภาวะลูกผสมและความเป็นอ่ืนของศิลปินมลายูมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากกรณี
ตัวอย่างจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, คีต์ตา อิสรั่น และยามีล๊ะ หะยี ผ่านการวิเคราะห์
งานจิตรกรรมร่วมกับบริบทที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยใช้แนวคิดภาวะลูกผสมของ โฮมิ บาบา  และประเด็นการถูกผลัก
ให้เป็นอ่ืนในความเป็นพลเมืองไทยจากการตกอยู่ในดินแดนอาณานิคมโดยอ้อมน ามาเป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์ พบว่าการสร้างอัตลักษณ์ของศิลปินเลือกแสดงออกผ่านผลงานโดยต่อรองกับความเป็นไทยด้วยอัต
ลักษณ์มลายูมุสลิมเพ่ือให้เห็นถึงความหลากหลายในรัฐชาติมากยิ่งขึ้น โดยได้ผสมผสานความหลากหลาย
ระหว่างศิลปะท้องถิ่นมลายูมุสลิมกับวิธีการแสดงออกในรูปแบบผลงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัย ถึงแม้ว่ าภาพที่
แสดงออกจะเป็นภาพที่แตกต่างไปจากการรับรู้ของสังคมไทย เนื่องจากศิลปินหลีกเลี่ยงการเล่าเรื่องราวความ
รุนแรงผ่านผืนผ้าใบที่เปรียบเสมือนการตอกย้ าความรุนแรงความอันตรายในพ้ืนที่ และเป็นการลดทอนความ

                                                           
* บทความเรื่อง “ศิลปะ ตัวตน และ“ความเป็นอื่น”: สภาวะลูกผสมของศิลปินมลายูมสุลมิจังหวัดชายแดนภาคใต้ในงาน
จิตรกรรมไทยร่วมสมยั” เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง “การสร้างตัวตนความเป็นมลายูมสุลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่าน
จิตรกรรมไทยร่วมสมยัในมุมมองหลังอาณานิคม” 
1 นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา หลกัสูตรวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจยัภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหดิล  
E-mail: jittipong_t1910@hotmail.com 
2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหดิล  
E-mail: wikanda.pro@mahidol.ac.th 
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เจ็บปวดภายในจิตใจของตัวศิลปินต่อเหตุการณ์ในแผ่นดินเกิด การสร้างสรรค์ผลงานของกลุ่มศิลปินจึงเป็น
เหมือนการแสดงถึงความหวังและความรู้สึกที่ต้องการเปลี่ยนแปลงภาพจ าของความเป็นชายแดนใต้ออกจาก
การรับรู้ของคนไทย 
 
ค าส าคัญ : สภาวะลูกผสม/ ศิลปินมลายูมุสลิม / จังหวัดชายแดนภาคใต้ / จิตรกรรมไทยร่วมสมัย 

 
Abstracts 

 When referring to the three southern border provinces (Pattani, Yala and Narathiwat), 
most Thai society representation is aware of are unrest issues through the media, in addition 
to always reflect the problem the alienation from many factors. Although the definition of 
“Thainess” is considered Pattani as “another” in many aspects, including; ethnic, religious, 
and history of Siamese empire. A study of problems related to the southern border 
provinces talked about in historical and geopolitical. But the writing about Art anthropology 
is less exist. 
 Over the past 7 years, Melayu-Muslim artists in the southern border provinces have 
been exhibited in Bangkok and Chiang Mai, this reflects the differ image from the media 
presented. This article aims to study on Self, Hybridity and the Otherness of Melayu-Muslim 
Artists in Southern Border Provinces. There are three persons for case studying; Jehabdullah 
Jehsorhor, Keeta Isran and Jamilah Haji, through the context of painting analysis. By using 
Hybridity of Homi K. Bhabha and the Otherization Concept about Thai civic under the 
internal colonial territory. By according to study, I had been found that they construct 
Melayu-Muslim identity to negotiate for representing diversity of Thainess. They combine the 
various of Melayu-Muslim local culture with Thai contemporary painting style. Although the 
illustration is expressed differ from the perception of Thai society. Because they require to 
avoid the violence problem in this area. And to reduce their suffering into their homeland 
events. So, the arts have been created for reflecting to hopefully changing the image of the 
southern border provinces from Thai people perceptions. 
 
Keywords: Hybridity / Melayu-Muslim Artists / Southern Border Provinces / Thai 

Contemporary Painting 
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ความเป็น (ศิลปะ) ไทย – ความเป็น (ศิลปะ) ท้องถิ่น 
 ผลพวงจากการปรับประเทศอย่างเป็นรูปธรรมในยุคล่าอาณานิคมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ได้ทิ้งร่องรอย
ของวิทยาการตะวันตกในสังคมไทยจนถึงทุกวันนี้ มรดกดังกล่าวสะท้อนให้เห็นผ่านระบบบริหารราชการ 
กระบวนการทางกฎหมาย การคมนาคม การศึกษา การแพทย์ รวมไปถึงรากฐานการศึกษาศิลปะ การก่อตั้ง
กรมศิลปากร เมื่อ พ.ศ. 2454 ได้สร้างแหล่งรวมช่างผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและจัดระเบียบงานช่างของสยามใน 
2 รูปแบบ ได้แก่ “ศิลปะแบบประเพณี” ซึ่งสะท้อนความเจริญในอดีตของสยามที่เน้นความวิจิตรบรรจง กับ 
“การผสมผสานศิลปะไทยเข้ากับศิลปะตะวันตก” เพ่ือสร้างศิลปะไทยที่มีความศิวิไลซ์ กระบวนการสร้างศิลปะ
ไทยในแบบหลังนี้มีตัวแทนชาวตะวันตกซึ่งเป็นที่รู้จักในปัจจุบันเป็นผู้ขับเคลื่อน ได้แก่ คอร์ราโด เฟโรชี หรือ 
ศิลป พีระศรี นักประติมากรชาวอิตาลี ซึ่งเข้ามารับราชการในต าแหน่งช่างปั้นกรมศิลปากร กระทรวงวัง ในปี 
พ.ศ. 2466 จากการคัดเลือกของรัฐบาลอิตาลี  

ขนบการศึกษาศิลปะโดยศิลป พีระศรี (ในโรงเรียนประณีตศิลปกรรมและมหาวิทยาลัยศิลปากร) 
ก่อให้เกิดงานศิลปะที่เรียกว่างานศิลปะสมัยใหม่ (modern art) และศิลปะร่วมสมัย (contemporary art) 
มากขึ้นในสยาม ลักษณะส่วนใหญ่ของงานดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 
2475 ต่อมาในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และยุคสร้างชาติของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไปจนถึงก่อน
เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ให้ภาพของ “ความเป็นไทย” ที่มีวิถีชีวิตอันเรียบง่ายผ่านสายตาของจิตรกร เช่น 
ผลงานประติมากรรมสัมฤทธิ์ “ลูกวัว” ของไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ (2494), ผลงานประติมากรรมสัมฤทธิ์ 
“วงกลม” ของสิทธิเดช แสงหิรัญ (2495), ผลงานจิตรกรรม “แข่งเรือ” ของสนิท ดิษฐพันธ์ (2496), ผลงาน
ภาพพิมพ์แกะไม้ “อาหารค่ า” ของชลูด นิ่มเสมอ (2499), ผลงานจิตรกรรม “หมู่บ้านชาวประมง” ของด ารง 
วงศ์อุปราช (2503), ผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ “ความงามบทบาทวิถี” และ “สุ่มหาปลา” ของประพันธ์ ศรีสุตา 
(2505), (2510) (สุธี คุณาวิชยานนท์ , 2545) เมื่อพิจารณาในภาพรวมในบริบทปัจจุบันเราอาจนิยามงาน
เหล่านี้ได้ว่าเป็นศิลปะแบบกรุงเทพฯ ที่กลายมาเป็นตัวแทนของศิลปะไทยสมัยร่วมสมัยกระแสหลัก โดยที่ไม่มี
ศิลปะหรือแนวความคิด (อาทิ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ) จากส่วนภูมิภาคมาเกี่ยวข้อง ทั้งนี้อาจสืบ
เนื่องมาจากการศึกษาศิลปะในส่วนภูมิภาคเพ่ิงถือก าเนิดขึ้นไม่นานนัก เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้พัฒนาการศิลปะ
และวิทยาการของไทยจะได้รับอิทธิพลจากตะวันตกในยุคล่าอาณานิคม ในแง่มุมที่อาจเรียกได้ว่าประเทศไทยมี
ลักษณะเป็นอาณานิคมโดยอ้อม แต่ทว่าไม่ปรากฏงานที่แสดงออกถึงการต่อรองต่อสู้ตั้งค าถามกับอิทธิพล
ตะวันตกในสยาม/ไทย (การตั้งค าถามเหล่านี้จะมีบ้างในวงการวรรณกรรมและศิลปะสมัยใหม่ อาทิ ภาพยนตร์)3 

                                                           
3 การศึกษาและตั้งค าถามกับอาณานิคมผ่านงานศลิปะในบรบิทไทยส่วนใหญ่จ ากดัอยู่ที่วงการวรรณกรรมและดา้นภาพยนตร์ 
มุมมองที่พบโดยส่วนใหญ่ให้ภาพของสยามที่เป็นดั่งชาตเิจ้าอาณานิคมและเข้าไปจดัการกับดินแดนใต้ปกครองเฉกเช่นเดียวกับ
ตะวันตกมองมายังตะวันออกและสยาม และงานท่ีน ามาศึกษาเป็นผลงานวรรณกรรมและนิราศกระแสหลักของชาติไทย เช่น 
งานของพรธาดา สุวัธนวนิช (2547) มอง วัฒนธรรมกลุ่มเงาะทีเ่ป็นคนชายขอบอย่างยอมรับและเข้าใจความแตกตา่ง งาน
ของนัทธนัย ประสานนาม (2550) ศึกษาผ่านวรรณคดีนิราศ และงานของธีรพัฒน์ พูลทอง (2558) ศึกษาวรรณกรรมลลิิต
พายัพ มองว่าการเดินทางแสดงให้เห็นถึงแนวคิดการผลติซ้ าอุดมการณ์อาณานคิมเพื่อรวมดินแดนประเทศราชให้กลายเป็นรัฐ
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และไม่ปรากฏศิลปะจาก อาณาบริเวณชายขอบเขตแดนสยาม อาทิ ศิลปะมลายูมุสลิมจนกระทั่งปี พ.ศ. 2550 
 ความสนใจในความเป็นท้องถิ่นเริ่มเกิดขึ้นในช่วงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 - 6 ตุลาคม 2519 ใน
วงการศิลปกรรม มีการสร้างงานนอกเหนือจากการสะท้อนความเป็นไทยกระแสหลัก หรือศิลปะแบบกรมศิลป์
และศิลปะแบบทางการ ศิลปินที่หันมาผลิตศิลปะแนวเพ่ือชีวิต อาทิ ประเทือง เอมเจริญ (เขียนภาพสีน้ ามัน 
ชื่อ “ธรรม อธรรม” ในปี พ.ศ. 2516 แสดงให้เห็นถึงพลังในการต่อสู้ระหว่างนักศึกษาประชาชนกับอ านาจ
เผด็จการ) นอกจากนี้ยังมีกลุ่มศิลปินหลายกลุ่มที่พยายามค้นหาตัวตนที่แตกต่างผ่านงานศิลปะ ซึ่งตั้งค าถาม
กับ “ความเป็นไทย” มากขึ้น เช่น กลุ่มลานนา (ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2521) กลุ่มอีสาน (2526) กลุ่มสะเลเต 
(2529) กลุ่มเจ็ดยอด (2536) โดยศิลปินให้ความส าคัญกับความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทยในยุคที่ประเทศ
ก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้รวมไปถึงการจัดตั้งสถาบันศิลปะร่วมสมัยในภูมิภาค
ต่าง ๆ (สุธี คุณาวิชยานนท์ , 2545; กษมาพร แสงสุระธรรม , 2553) การเติบโตเฟ่ืองฟูของแนวคิดพหุ
วัฒนธรรมนิยมซึ่งให้คุณค่ากับอัตลักษณ์ท้องถิ่น การหาความเป็นไทยผ่าน “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” และการ
แสวงหาความพอเพียงหลังวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี 2540 ส่งสะท้อนไปถึงขนบการศึกษาศิลปะท าให้ภาควิชา
ศิลปไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร หันมาให้ความส าคัญกับการส่งเสริมให้ศิลปินแสดงอัตลักษณ์จากถิ่นก าเนิด
ของตนเอง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือการแสดง “ความเป็นไทย” ผ่าน “ความเป็นท้องถิ่น” จากภูมิภาคต่าง ๆ 
ของประเทศ (กษมาพร แสงสุระธรรม, 2558: 82)  

แม้การศึกษาศิลปะในช่วงหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 จะเริ่มมีการค้นหาความเป็นท้องถิ่นมากขึ้น
ทวีคูณ ทว่ายังไม่ปรากฏงานศิลปะจากศิลปินมลายูมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ งานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
ศิลปินและศิลปะจากภูมิภาคตั้งต้นจากศิลปินภาคเหนือ  กษมาพร แสงสุระธรรม (2553) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ศิลปินล้านนาพบว่างานจิตรกรรมไทยร่วมสมัยของศิลปินล้านนาที่ได้รับการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
สะท้อนความเป็น “สกุลช่าง” ที่ส าคัญรูปแบบหนึ่งในโลกศิลปะไทย การแสดงออกมีลักษณะตรงกับ
ภาพลักษณ์ของความเป็นล้านนาที่ถูกสร้างขึ้นโดยรัฐ แม้ว่าศิลปินจะมีความตั้งใจที่จะต่อสู้กรอบแห่งอ านาจรัฐ 
ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ กษมาพร แสงสุระธรรม (2558) ได้เริ่มศึกษาศิลปินปัตตานีที่เป็นส่วนหนึ่งของโลกศิลปะไทย
ผ่านการประกวดศิลปกรรมระดับชาติในช่วง พ.ศ. 2549-2558 โดยมองว่า “ความเป็นมลายู” เป็นส่วนหนึ่ง
ของ “อัตลักษณ์ชาติไทย” และอยู่ภายใต้ครรลองศิลปะของชาติทั้งเชิงเทคนิคและวิธีคิด งานวิจัยศึกษาตัวบท
ข้อความของศิลปินและกรรมการตัดสินรางวัลเป็นหลัก ข้อสรุปของงานชิ้นนี้คล้ายกับงานศึกษากลุ่มศิลปิน
ล้านนาที่มองชุมชนศิลปะว่ามีการต่อรองกับรัฐส่วนกลางเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นไทย  

                                                                                                                                                                                     

ชาติ และยังเป็นการสร้างข้ัวตรงขา้มความเป็นอ่ืน งานของรังสรรค์ นัยพรม (2557) ศึกษาภาพยนตร์ในมุมมองที่คล้ายกับ
งานวิจัยของนัทธนัย ประสานนาม (2550) ส่วนงานของธีรพัฒน์ พูลทอง (2558) ศึกษาวาทกรรมความเป็นท้องถิ่นและความ
เป็นอื่น การสร้างภาพให้คนลาวเปน็ชายขอบในลักษณะของการเหมารวม งานวิจัยอีกด้านที่ใช้แนวคิดหลังอาณานิคมคือ
การศึกษาดนตรีของกุลธีร์ บรรจุแก้ว (2559) พบว่าท้ังรัฐบาลไทยและจีนตา่งเลือกวัฒนธรรมดนตรีบางชุดเพื่อใช้เป็นนโยบาย
ทางการศึกษาดนตรี และผลักให้วฒันธรรมดนตรีท้องถิ่นให้กลายเปน็อ่ืน (the Other) 
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ข้อเสนอที่แตกต่างของบทความนี้ (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ก าลังอยู่ระหว่างการด าเนินงาน) คือ 
การเริ่มต้นศึกษาศิลปะและศิลปินจากบริบทการสร้างงาน (แทนการมุ่งความสนใจไปที่ “ความไทยกระแส
หลัก” ซึ่งได้กลายเป็นจุดศูนย์กลางแห่งการต่อรองทั้งมวล) ผู้วิจัยมองว่าการตั้งต้นที่บริบทการสร้างงานจ าเป็น
อย่างยิ่งในกรณีศิลปินมลายูมุสลิมจากชายแดนภาคใต้ ที่บริบทดังกล่าวเป็นแรงขับเคลื่อนทางศิลปะอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ การไม่เริ่มจากความเป็นไทยยังสะท้อนถึงพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ซึ่งผู้วิจัยมองว่ามีสภาวะ“ความ
เป็นอ่ืน”และสภาวะลูกผสมสั่งสมมาโดยตลอดตั้งแต่การถือก าเนิดของจังหวัดชายแดนภาคใต้ในยุคล่าอาณา
นิคม 

สภาวะที่แปลกแยกแตกต่าง น าไปสู่การค้นหากรอบการศึกษาปฏิบัติการณ์ทางศิลปะของกลุ่มศิลปิน
มลายูมุสลิมภาคใต้ที่นอกเหนือไปจากการศึกษาความเป็นไทยผ่านกรอบไทยศิวิไลซ์นิยมและท้องถิ่นแบบรัฐ
นิยม ผ่านมุมมองหลังอาณานิคมศึกษา ก่อนจะกล่าวถึงการสร้างตัวตนและผลงานศิลปะและข้อสังเกตในแง่
ความเป็นลูกผสม ผู้วิจัยจึงขอขยายความเกี่ยวกับความส าคัญของพ้ืนที่ต่อการศึกษาศิลปินและศิลปะ 
โดยเฉพาะอาณาบริเวณชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นกรณีศึกษาของงานวิจัยนี้ 
ความเป็นอ่ืนในบริบทพ้ืนที่: สะพานข้ามไปสู่มุมมองหลังอาณานิคม 
 งานวิชาการเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยส่วนใหญ่เป็นงานในสาขารัฐศาสตร์และประวัติศาสตร์ 
ซึ่งพูดถึงความขัดแย้งจากการถือก าเนิดของจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านการแบ่งแยกเขตแดนในยุคอาณานิคม
แม้ว่าปัตตานี ยะลา และนราธิวาสได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสยามอย่างเป็นทางการตั้งแต่ พ.ศ. 2452 แต่
ดินแดนดังกล่าวยังไม่เคยถูกผนวกรวมในด้านวัฒนธรรมและความรู้สึกร่วมกับประเทศไทยที่มีอิทธิพลของพุทธ
ศาสนาเป็นความเชื่อหลัก (ดันแคน แม็กคาร์โก. ณัฐธยาน์ วันอรุณวงศ์(แปล) , 2557) นอกจากเรื่องศาสนา 
ดินแดนปาตานียังมี “ความเป็นคนอ่ืนและความเป็นอ่ืนของความเป็นไทย” ทับซ้อนกันในหลายแง่มุม ทั้งเรื่อง
ชาติพันธุ์ และประวัติศาสตร์แบบจักรวรรดิสยาม ความเป็นอ่ืนของปาตานีน่าจะท าความเข้าใจได้ไม่ยาก หาก
สถานภาพดังกล่าวอยู่ในขั้วตรงข้ามกับความเป็นไทย ทว่าปาตานีอยู่ในสภาวะกึ่งกลาง เนื่องจากไทยได้ถือว่า
ปาตานีเป็นส่วนหนึ่งของรัฐสมัยใหม่ที่แบ่งแยกไม่ได้ แม้ว่านิยามความเป็นไทยถือว่าปาตานีเป็นคนอ่ืนในแทบทุก
มิติ ปาตานีจึงเป็นทั้งผลสะท้อนด้านตรงข้ามของความเป็นไทยและแสดงให้เห็นถึงความย้อนแย้งในตัวเองของ
ความเป็นไทยด้วย (ธงชัย วินิจจะกูล, 2560: 19)4  

                                                           
4 งานอ่ืนๆ ในสาขาประวัติศาสตร ์อาทิ งานของปริญญา นวลเปียน (2551) ได้อธิบายสาเหตุของความขัดแย้งและความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นว่ามาจากเง่ือนไขทางประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ของรฐัไทยกับสังคมมลายูมุสลิม โดยเฉพาะเรื่องของจินตนาการ
เกี่ยวกับรัฐและชาตสิมัยใหม่ งานของวัน กาเดร์ เจ๊ะมาน. ปริญญา นวลเปียน (แปล) (2551) พูดถึงการที่รัฐบาลไทยไมไ่ด้ให้
ความสนใจต่อสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐาน มีการฆ่านอกเหนืออ านาจยตุิธรรมตามกฎหมาย ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ (2527) มองว่า
ปัญหาความขดัแย้งในภาคใตไ้ม่ตา่งจากภาคอื่นท่ีเกิดจากความอยุติธรรม หากแต่ปัญหาภาคใตม้ีความแตกต่างทางด้านศาสนา 
ชาติพันธ์ุและประวัติศาสตร์เป็นตวัเน้นให้มีความเด่นมากขึ้น งานของแพทริค โจรี. นิพนธ์ โซะเฮ็ง, ปริญญา นวลเปียน (แปล) 
(2551) กล่าวถึงการสร้างวาทกรรมอันหลอกหลอนในความเป็นมลายูมุสลิมสู่ความเป็นไทยมสุลมิ งานของฉวีวรรณ มองว่า
ภาษาและศาสนาเป็นเสมือนพรมแดนทางชาติพันธ์ุที่คอยแบ่งมลายมูุสลมิและคนไทยพุทธออกจากกัน ดังท่ีการเรียกแทน
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แม้งานวิจัยในสาขามานุษยวิทยาปรากฏไม่มากนัก แต่ก็ได้ชี้ให้เห็นเพ่ิมเติมว่าประชากรส่วนใหญ่ใน
พ้ืนที่เป็นชาวมลายูมุสลิม ซึ่งประสบปัญหาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และศาสนาอย่างต่อเนื่อง (ดู อนุสรณ์ อุณโณ, 
2558, 2560) ปัญหาดังกล่าวนี้ขยายไปในวงกว้างในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และสร้างภาพจ าเกี่ยวกับจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์ว่าอาณาบริเวณดังกล่าว
ไม่ปลอดภัย ผู้คนมีความแปลกแยกแตกต่างในเชิงสังคมวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา ความเชื่อ และการด ารงชีวิต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความแตกต่างของชาว “มลายูมุสลิม” เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนของประเทศ หลังจากความไม่
สงบปะทุหลักขึ้น งานวิจัยทางด้านมานุษยวิทยาหันมาให้ความส าคัญกับความเป็นชาติพันธุ์ของมลายูมุสลิม
ภายใต้บริบทของกระแสอิสลามานุวัตรและอ านาจรัฐไทย และสังคมของชาวมลายูมุสลิมที่เกี่ยวข้องกับพลวัตร
ทางการเมือง (ศรยุทธ เอ่ียมเอ้ือยุทธ, 2551; เอกรินทร์ ต่วนสิริ, 2553) ความน่าสนใจของกลุ่มงานชุดหลังนี้ 
คือ การพยายามตั้งต้นท าความเข้าใจผู้คนและพ้ืนที่ผ่านบริบทความเป็นมลายูมุสลิมและพ้ืนที่ชายขอบ ทว่า
มุมมองเหล่านี้ยังเป็นส่วนน้อยหากเทียบกับภาพรวมงานวิจัยมานุษยวิทยาในภาคใต้ตอนล่างส่วนใหญ่ที่มุ่งเน้น
ที่เรื่องราวของผู้คนและการเมือง5 งานเขียนส่วนใหญ่ในช่วงแรกให้ภาพการมองมาจากส่วนกลางเหมือนมอง
กลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน ๆ ของประเทศ อิทธิพลการมองดังกล่าวเกิดจากการสร้างตัวตนจากรัฐชาติส่วนกลางตั้งแต่ใน
สมัยรัชกาลที่ 4 งานวิจัยมักมองอัตลักษณ์เป็นปัญหา และกระตุ้นการมองแบบขั้วตรงข้ามระหว่าง รัฐและ
ท้องถิ่น เช่นเดียวกับการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะท้องถิ่นผ่านการต่อรองกับความเป็นไทยที่มี
ศูนย์กลางคือรัฐและกรุงเทพฯ ดังได้กล่าวไปข้างต้น  

หากจะตั้งต้นที่บริบทการสร้างผลงานของศิลปิน ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานมิได้จ ากัด
อยู่เพียงรัฐและท้องถิ่นที่แข็งทื่อเป็นขั้วตรงข้ามกัน ทว่ายังมีบริบทอิทธิพลตะวันตกที่เข้ามาสู่ระบบการศึกษา
ศิลปะในประเทศไทย อิทธิพลอิสลามจากการเผยแพร่ศาสนาและวัฒนธรรมในคาบสมุทรมลายู และความเป็น
พหุวัฒนธรรมของพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นเขตแดนการแลกเปลี่ยนทางสินค้าและวัฒนธรรมผ่าน
เขตแดนทางทะเล หนึ่งในเครื่องมือในการตั้งค าถามกับชุดความคิดขั้วตรงข้ามที่ผู้วิจัยเห็นว่าน่าจะเป็น
จุดเริ่มต้นในการท าความเข้าใจกับตัวตนความเป็นศิลปินและงานศิลปะในบริบทแห่งการต่อรองทางอัตลักษณ์
ได้ อย่ างน่ าสน ใจคื อมุ มมองหลั งอาณ านิ คมศึ กษาแม้ ในช่ ว งแรกนั กคิ ด ในกลุ่ มหลั งอาณ านิ คม 
(Postcolonialism) เช่น เอ็ดเวิร์ด ซาอิด (Edward Said) เลือกใช้ค าว่า “คนอ่ืน” (The Other) และการมอง
แบบขั้วตรงข้าม (ตะวันตก-ตะวันออก) เพ่ืออธิบายการสร้างความสัมพันธ์เชิงอ านาจของเจ้าอาณานิคม (ผ่าน

                                                                                                                                                                                     

ตัวเองของชาวมลายูว่า “ออแฆนายู” ซึ่งหมายถึงคนท่ีพูดภาษามลายูและนับถือศาสนาอิสลาม และใช้ค าว่า “ออแฆซีแย” 
(แปลตามตัวว่า “คนสยาม”) ที่หมายถึงคนไทยที่พูดภาษาไทยและนบัถือพุทธ และออแฆนายูก็รับรู้วา่ตนต่างจาก “ออแฆ
มาเล” ที่หมายถึงคนมาเลเซยี และต่างจาก “ออแฆนายูบาเกาะ” ที่หมายถึงอิสลามเช้ือสายมลายูที่ถูกกวาดต้อนไปกรุงเทพฯ 
แต่ก็ถือว่าไม่ใช่คนมลายูอย่างคนมลายูจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, 2550: 58-59) 
5 ในเชิงสุนทรียศาสตร์มีงานท่ีงานศึกษาวรรณกรรมภาคใต้ของพิเชฐ แสงทอง (2551) ซึ่งช้ีให้เห็นถึงอ านาจของวรรณกรรมที่
สร้างความรู้และความจริงในช่วงทศวรรษท่ี 2480-2520 ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างวาทกรรมความเป็นไทยและกีดกันให้
มลายมูุสลิมอยู่ในสภาพความเป็นอื่นในสังคมไทย 
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การนิยามตัวเองและสถาปนาความชอบธรรมในการใช้อ านาจของกลุ่มพวกตน โดยตอกย้ าอัตลักษณ์และความ
เหนือกว่าของยุโรปต่อดินแดนตะวันออก) หรือ กายาตรี จักรวรตี สปิวัค (Gayatri Chakravorty Spivak) เชื่อ
ว่าอุดมการณ์อาณานิคมสร้างเงื่อนไขที่ท าให้คนที่ตกเป็นเบี้ยล่างไม่สามารถ “ปรากฏตัว” และไม่สามารถ 
“พูด” ได้ ทว่านักคิดในยุคต่อมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โฮมิ บาบา (Homi K. Bhabha) กลับมองว่าคนที่ถูกท าให้
เป็นอ่ืน มีการ “ปรากฏตัว” และ “พูด” อยู่ตลอด และการปรากฏตัวและพูดจากสถานะของคนที่ตกเป็นเบี้ย
ล่างเหล่านี้ ท าให้อ านาจในการครอบง ามีความพร่าเลือน ไม่สมบูรณ์ และไม่ประสบความส าเร็จ (ธงชัย วินิจจะ
กูล, 2556: 10; นลินี ตันธุวนิตย์, 2558) 

หนึ่งในแนวคิดซึ่งขยายความเข้าใจเกี่ยวกับการพูดและการแสดงออกของผู้ตกเป็นเบี้ยล่างที่น่าสนใจ
และงานวิจัยนี้เลือกใช้เป็นแนวทางเริ่มต้นในการศึกษางานศิลปะและการสร้างตัวตนของศิลปิน คือ แนวคิด 
“การผสมผสาน การข้ามสายพันธุ์ หรือ ลูกผสม” (Hybridity) การข้ามสายพันธุ์ในที่นี้กล่าวถึงการผสมผสาน
วัฒนธรรมในหลายรูปแบบ ในหนังสือ The Location of culture บาบาได้น าเสนอวิธีคิดใหม่เกี่ยวกับอัต
ลักษณ์ที่เกิดจากประวัติศาสตร์ของภาษาและภูมิทัศน์ในเรื่องการย้ายถิ่นและการอพยพ บาบาใช้นิยาม
ความหมายค าว่า “ลูกผสม” มาวิเคราะห์โครงสร้างร่วมของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ตกเป็นอาณานิคมและเจ้า
อาณานิคม กล่าวคือ แม้เจ้าอาณานิคมจะเข้าไปจัดการแปรค่าอัตลักษณ์ของผู้เป็นเมืองขึ้นด้วยกรอบความคิด
ต่าง ๆ เช่น ความเป็นสากล/ความศิวิไลซ์ อย่างไรก็ตามความพยายามดังกล่าวกลับผลิตสิ่งที่คล้ายคลึงหรือใหม่
กว่าอัตลักษณ์ของเจ้าอาณานิคมผ่านแนวทางสุนทรียศาสตร์ เช่น การเลียนแบบ (mimicry) วัฒนธรรม 
ข้อก าหนด สถาบัน และคุณค่าต่าง ๆ ส่งผลลัพธ์ให้เห็นความไม่เหมือนหรือรอยแยกที่แสดงให้เห็นถึงการ
ครอบง าของอาณานิคม บาบากล่าวถึงการข้ามสายพันธุ์อาณานิคมในบทความ Sign Taken for Wonder ว่า
ปรากฏการณ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นปัญหากับวงศาวิทยาหรืออัตลักษณ์ระหว่างสองวัฒนธรรม แต่เป็นโอกาสในการ
คลี่คลายประเด็นทางสัมพันธภาพทางวัฒนธรรมผ่านมุมมองเชิงปัจเจก (ชญาน์วัต ปัญญาเพชร, 2557: 32)  
 การน าทฤษฎีหลังอาณานิคมมาใช้ศึกษาทางด้านงานศิลปะปรากฏในการศึกษาวาทกรรมศิลปะร่วม
สมัยไทยของศิลปินไทยซึ่งแสดงให้เห็นถึงภาพของศิลปินที่ได้น าความเป็นไทยไปต่อรองกับต่างชาติผ่าน
ปฏิบัติการทางศิลปะ งานของชญาน์วัต ปัญญาเพชร (2557) ใช้กระบวนการลูกผสมทางวัฒนธรรมมาต่อรอง
ความเชื่อที่เป็นอุดมคติทางวัฒนธรรมของชาติตะวันตกและชาติไทยโดยมุ่งเน้นไปที่บริบทการจัดแสดงเป็น
ส าคัญ งานวิจัยที่เริ่มให้ความส าคัญกับความเป็นอาณานิคมอ าพรางในบริบทไทย พบเห็นได้ชัดในงานวิจัยของ
กษมาพร แสงสุระธรรม (2553 และ 2558) อย่างไรก็ตามงานดังกล่าวไม่ได้กล่าวถึงมุมมองอาณานิคมที่เกี่ยวกับ
ตะวันตกและอิทธิพลของความหลากหลายทางวัฒนธรรมทว่าเน้นถึงบริบทท้องถิ่นเป็นส าคัญ โดยมองกลับไปถึง
ขั้วตรงข้ามระหว่างไทยผ่านรัฐ และบริบทภูมิภาคกับการศึกษาศิลปะ6 

                                                           
6 งานอ่ืนๆ ท่ีหยิบยืมแนวคิดหลังอาณานิคมมาใช้ ได้แก่ งานของบุรนิทร์ เปล่งดสีกุล (2555) และ (2556) ซึ่งพรรณนา
พัฒนาการของจิตรกรรมร่วมสมัยลาวว่ามีการเปลีย่นแปลงไปตามบริบททางการเมือง และความส าคญัของขนบศิลปะในแตล่ะ
ยุคสมยั ใช้บริบทอาณานิคมเป็นจดุตั้งต้นในการเล่าเรื่อง งานวิจัยของวิลัยทอง สุวรรณวงษ์ (2557) คลา้ยกับงานวิจัยของ
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ความเป็นลูกผสมของศิลปินมลายูมุสลิมเป็นอย่างไร บทความชิ้นนี้ยังไม่อาจครอบคลุมได้ทั้งหมด
เนื่องจากงานวิจัยยังอยู่ในระยะเบื้องต้น ทว่าสิ่งที่มุมมองนี้เริ่มเปิดทางให้พูดถึงและผู้วิจัยจะขยายต่อไปในส่วนที่
เหลือของบทความนี้คือการกลืนกลายความเป็นมลายูผ่านกระบวนการทางการศึกษา โดยกระบวนการดังกล่าว
ผลิตสร้างสิ่งใหม่ที่แตกต่างออกไปโดยเกิดจากการเลียนแบบและผสมผสาน 
การกลืนกลายผ่านบริบทการศึกษาศิลปะและการเกิดขึ้นของพื้นที่ที่สาม 

คลื่นกระแสความเป็นท้องถิ่นนิยมที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นของบทความได้น าไปสู่การพัฒนาสถาบันด้าน
ศิ ล ป ะใน ห ล าย พ้ื น ที่  โด ย ใน บ ริบ ท พ้ื น ที่ จั งห วั ด ช ายแดน ภ าค ใต้ เกิ ด คณ ะศิ ลป กรรม ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกสาขาวิชาทัศนศิลป์ ในปี พ.ศ. 2545 
หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งได้แก่ พิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น ซึ่งส าเร็จการศึกษาจากภาควิชาศิลปไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิสัยทัศน์ของศิลปะร่วมสมัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยแนวคิดทางศิลปะของคณะศิลปกรรมศาสตร์ คือการ
ผสมผสานศาสตร์และศิลป์ของความเป็นร่วมสมัยและศิลปะท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ในผลงานจิตรกรรม 
(พิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น, 2553; กษมาพร แสงสุระธรรม, 2558: 86) 
 เมื่อพิจารณาแนวทางการสอนของศิลป พีระศรี ในฐานะที่เป็นผู้ก่อตั้งและวางรากฐานการศึกษาให้กับ
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ท าให้ศิลปได้รับการกล่าวถึงในฐานะที่ให้การสนับสนุนอุดมการณ์
ของรัฐไทย (กษมาพร แสงสุระธรรม, 2555; ภิญญพันธ์ พจนะลาวัณย์, 2557; ถนอม ชาภักดี, 2557; เกษรา 
ศรีนาคา, 2558) ประกอบกับข้อเสนอของนิธิ เอียวศรีวงศ์ (2550; 45) ว่าการตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นเครื่องมือส าคัญในการกลืนกลายของรัฐไทย กษมาพร แสงสุระธรรม (2558; 90) มองว่าปฏิเสธมิได้ว่า
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ “กลืนกลาย” ให้เป็นไทยผ่านระบบการศึกษาศิลปะแบบ
ไทย โดยเฉพาะการได้รับอิทธิพลจากภาควิชาศิลปไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีเป้าหมายในการสนับสนุน
ส่งเสริมศิลปะไทย 
 ปัจจุบันถึงแม้ว่าไทย (สยาม) จะไม่ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไทยจะ
ปลอดจากผลกระทบของปรากฏการณ์อาณานิคม (นพพร ประชากุล, 2552) การ “ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของ
ใคร” ท าให้การศึกษาผ่านการใช้แนวคิดหลังอาณานิคมในประเทศไทยมีไม่มาก ทว่ามีนักวิชาการที่ยืนยันว่า
สามารถน าแนวคิดนี้มาใช้ศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยได้ เช่น ปีเตอร์ เอ แจ็คสัน (ปรีดี หงษ์สต้น 
(แปล), 2556) มองว่าไทยอยู่ภายใต้อ านาจตะวันตกและอยู่ในบริบทร่วมวาทกรรมอาณานิคม ถึงแม้ว่าประเทศ
ยังคงเป็นอิสรภาพทางการเมืองแต่ในทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมก็มีรูปแบบคล้ายเหล่าประเทศอาณานิคมใน
อุษาคเนย์ ธงชัย วินิจจะกูล (2544) มองว่าทฤษฎีหลังอาณานิคมนิยมสามารถน ามาอธิบายท าความเข้าใจ
สังคมและการเมืองไทยได้ทั้งในอดีตและในปัจจุบัน จะท าให้เรามองเห็นประวัติศาสตร์อีกมุมที่ไม่ใช่มุมมอง
กระแสหลักแบบราชาชาตินิยม วินัย ผลเจริญ (2555) ยังเสริมว่าการน าทฤษฎีหลังอาณานิคมนิยมมาใช้ท า
ความเข้าใจสังคมและการเมืองไทยในปัจจุบันจะท าให้มองเห็นพลังอ านาจของคนชั้นล่างที่สามารถต่อต้าน
                                                                                                                                                                                     

บุรินทร์ เปล่งดีสกลุ (2555 และ 2556) ที่ศึกษาภาพสะท้อนวัฒนธรรมในผลงานจิตรกรรมของศิลปะลาว โดยใช้แนวคิดเชิง
สุนทรียศาสตร ์
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ต่อรองกับอ านาจกระแสหลักในสังคมได้ และแนวคิดบางอย่างแม้จะไม่ใช่แนวคิดของนักคิดหลังอาณานิคม
นิยมโดยตรง แต่ก็เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับแนวคิดนี้ เช่น แนวคิดเรื่องกึ่งอาณานิคม (semi-colonialism) 
แนวคิดเรื่องอาณานิคมอ าพราง (crypto-colonialism) และแนวคิดเรื่องอาณานิคมภายใน ( internal 
colonialism) แนวคิดทั้งสามนี้สามารถน าไปใช้ท าความเข้าใจประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทยในสมัย
รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และมีพลังในการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมและการเมืองไทยได้เป็น
อย่างดี  
 ถึงแม้ว่าในพ้ืนที่การศึกษาศิลปะจะไม่ได้มีนโยบายหรือแผนที่จะเปลี่ยนมลายู/นายูให้กลายเป็นไทย
โดยตรง แต่ก็เป็นพ้ืนที่ที่สามารถสะท้อน “ความก ากวม” ของนโยบายของรัฐไทยที่มีต่อปาตานีได้เป็นอย่างดี 
อาจกล่าวได้ว่าเมื่ออัตลักษณ์ของชาวมลายูเข้าไปปฏิสัมพันธ์กับ “ความเป็นไทย” ผ่านกระบวนการการศึกษา
ศิลปกรรม ก็มีส่วนท าให้ “ความเป็นไทย” เข้ามาครอบคลุมและผสมผสานกับ “ความเป็นมลายู” (กษมาพร 
แสงสุระธรรม, 2558) ในขณะที่ธงชัย วินิจจะกูล (2560; 121) เสนอว่าในเชิงภูมิศาสตร์การเมืองปาตานีเป็นรัฐ
ระดับกลางที่เชื่อมโยงกับสยามในฐานะประเทศราช แต่ก็มีอิสระในการปกครองและมีเขตอิทธิพลของตัวเอง 
ไม่ใช่ “ท้องถิ่น” ของสยามตามระบบการปกครองส่วนภูมิภาคสมัยใหม่ และไม่ได้อยู่ภายใต้อ านาจศูนย์กลาง
ตามประวัติศาสตร์นิพนธ์แนวชาตินิยม และเมื่อได้เป็นส่วนหนึ่งของสยามเพียง 100 ปีที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเป็น
ระยะเวลาที่สั้นมากส าหรับการผนวกหรือผสมกลมกลืน และไม่น่าแปลกใจที่ชาวมลายูยังคงรักษาอัตลักษณ์
ของตนไว้ได้อย่างเหนียวแน่น 
 โดยแท้จริงแล้วความหมายของ “ความเป็นไทย” เป็นวาทกรรมและมโนทัศน์ที่ลื่นไหลและนิยาม
ชัดเจนได้ล าบาก และยังเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ซึ่งเป็นผลมาจาการนิยามของชนชั้นน าไทยนับตั้งแต่สยามมี
ขอบเขตทางดินแดนแน่นอนในสมัยรัชกาลที่ 5 จากการท าสนธิสัญญากับชาติตะวันตก รวมถึงยุคชาตินิยมสมัย
รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามมีการใช้สื่อนานาชนิดในการปลูกฝังความหมายของ “ความเป็นไทย” อย่าง
จริงจังฝังลึกลงไปในความรู้สึกนึกคิดของคนในชาติ มีการส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพลเมือง จน
เข้าใจว่าเป็นความรู้เกี่ยวกับตนเองของสังคมไทย และกลายเป็นระบอบแห่งสัจจะที่มีอิทธิพลสูงต่อวิธีคิด
เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทยในปัจจุบัน (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2550; สายชล สัตยานุรักษ์, 2551: 61; อภิชาติ 
จันทร์แดง, 2551; ธงชัย วินิจจะกูล, 2560: 17) และค าว่า “ไทยมุสลิม” นอกจากจะเป็นค าสะท้อนถึงความ
พยายามของรัฐบาลและสังคมไทยที่จะท าให้มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นคนเชื้อสายมลายูให้
กลายเป็นคนไทยเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงการสร้างความรู้เกี่ยวกับคนมุสลิมชายแดนภาคใต้ในบริบทของความ
เป็นไทยด้วย การสร้างความรู้เกี่ยวกับ “คนอ่ืน” (The other) ของสังคมไทยไม่ได้มีพ้ืนฐานมาจากความเป็น
ตัวตนที่เป็นจริงของบุคคลหรือกลุ่มชนเหล่านั้นแต่อย่างใด หากเป็นเพียงความรู้ซึ่งความเป็นไทยที่มีต่อความ
เป็นอื่น ความรู้และความพยายามในการนิยาม “ความไม่เป็นไทย” เพียงเพ่ือช่วยขับเน้นให้นิยามความเป็นไทย
ชัดเจนขึ้นเท่านั้น (พิเชฐ แสงทอง, 2551; ธงชัย วินิจจะกูล, 2556: 7; ธงชัย วินิจจะกูล, 2560)  
 กษมาพร แสงสุระธรรม (2558; 93) มองว่าอย่างน้อยในปริมณฑลของการประกวดศิลปกรรม “ความ
เป็นมลายู” ก็ไม่ปฏิเสธความเป็นชาติและสถาบันหลักตามอุดมการณ์ของรัฐไทย  แต่ผู้ศึกษากลับมองว่าการ
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ไม่ได้ปฏิเสธและยังหยิบยกเรื่องราวที่เป็นอุดมการณ์และวาทกรรมหลักของรัฐไทยเพ่ือน ามาต่อรองกับความ
เป็นไทย โดยน ากับการผสมผสานความเป็นไทยเข้ากับความเป็นมลายูมุสลิมในผลงานศิลปะ แต่ทว่าก็จะถูกรัฐ
มองว่าเป็นอ่ืนเช่นเดิม การที่ศิลปินไม่พูดหรือแสดงออกผ่านผลงานศิลปะเกี่ยวกับเหตุการณ์จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ก็ไม่ได้หมายความว่าศิลปินและศิลปะมลายูมุสลิมจังหวัดชายแดนภคใต้(จะ)ต้อง(การ)เป็นส่วนหนึ่งกับ
รัฐไทยและ “ความเป็นไทย” การแสดงออกผ่านภาพผลงานศิลปะที่มีแต่ความรุนแรงยิ่งเป็นการตอกย้ าภาพ
ตัวแทนความเป็นชายแดนใต้ ศิลปินได้หลีกเลี่ยงภาพความรุนแรง และเลือกที่จะเล่าเรื่องและให้ภาพใหม่ของ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มศิลปินยังแสดงออกถึงความหวังว่าบ้านเกิดของตนเองจะเกิดความสงบสุข สัจธรรม 
โดยมีศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและดูแลจิตใจของศิลปิน จากบทสัมภาษณ์ศิลปินได้กล่าวถึงความต้องการที่จะ
สร้างภาพมุมมองใหม่ของความเป็นชายแดนใต้ เช่น  
 

“อยากให้คนมองชายแดนใต้ในแง่บวกบ้าง ผ่านอัตลักษณ์ของคนมลายูท้องถิ่นปัตตานี 
ที่ผมน าเสนอ เพราะว่าเรื่องร้าย ๆ ที่ถูกน าเสนอผ่านสื่อต่าง ๆ  

นับวันก็เท่ากับไปคอยเฉือนบาดแผลที่เขามีอยู่”7 
“เพราะศิลปะคือการบ าบัดเยียวยารักษาจิตใจของคนในพ้ืนที่ที่ได้สัมผัสถึงเหตุการณ์อย่าง

ต่อเนื่อง แต่สิ่งที่เกิดข้ึนภายในจิตใจของคนทุกคนในพ้ืนที่ต่างรอคอย ‘ความหวัง’ 
 ความสงบสุขในผืนแผ่นดินถิ่นฐานของบรรพบุรุษ”8 

 
 การให้ภาพใหม่สร้างจินตนาการใหม่ในความเป็นไทย ต่อรองกับความเป็นไทยโดยน ารูปแบบ
การศึกษาศิลปะไทยผสมผสานกับศิลปะท้องถิ่นมลายู สอดคล้องกับงานของ Homi K. Bhabha (1994) ใน
บทความ The Commitment to Theory ที่ได้กล่าวถึงกระบวนการสร้างลูกผสมทางวัฒนธรรมว่าความเป็น
ลูกผสมเกิดจากพ้ืนที่ที่สาม (third space) แนวความคิดนี้ปฏิเสธการแบ่งคู่ตรงข้ามหรือทวิลักษณ์ในแนวคิด
แบบอาณานิคมที่เป็นการมองแบบเดิมที่มักมองแบ่งเขาแบ่งเราหรือคนอ่ืน โดยมองว่าความก ากวมก่อให้เกิด
พ้ืนที่ของการรวมประสานมากกว่าการขีดเส้นแบ่งแยกกีดกัน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องเชิงจิตวิทยาในเรื่องการ
สื่อสารระหว่างตัวเราและคนอ่ืนที่กลายเป็นความก ากวม ถึงแม้ว่าพ้ืนที่ที่สามจะไม่สามารถเป็นตัวแทนอ านาจ
ใดอ านาจหนึ่งชัดเจน แต่ก็ได้ช่วยให้ไม่ยึดติดในความหมายหรือสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม พ้ืนที่ที่สามจึงเป็น
พ้ืนที่ท าให้เกิดความเป็นไปได้ใหม่ที่ถูกใช้เพ่ือการต่อรองและปฏิเสธ  

                                                           
7 MGR Online. (2555). “จงสร้างแสงสว่างให้ตัวเอง แล้วโลกจะขานรับเราเอง” เจะอับดลุเลาะ เจะ๊สอเหาะ ผู้หยดสี วาด
ปัตตานี. [ออนไลน]์. สืบค้นเมื่อ 1 มกราคม 2561. สืบค้นจาก http://manager.co.th/celebonline/viewnews.aspx? 
NewsID=9550000071200 
8 คีต์ตา อิสรั่น. (2558). สูจิบัตรนทิรรศการ “จากความหวัง : ศิลปะร่วมสมัย จากวิถไีทย มุสลิม โดย คีต์ตา อิสรั่น”. 
เชียงใหม:่ ศุภกฤษการพิมพ์. 
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 พ้ืนที่ที่สามอาจมองได้คือพ้ืนที่ของศิลปกรรมจากกลุ่มศิลปินมลายูมุสลิมที่ในปัจจุบันมีการผสมผสาน
ความเป็นมลายูมุสลิม ความเป็นไทยและศิลปะไทยผ่านสถาบันการศึกษา ผนวกกับความทันสมัยจากโลกโลกา
ภิวัตน์ โดยพื้นที่ทางศิลปะเป็นพ้ืนที่ที่ไม่สามารถยึดโยงอ านาจของกลุ่มใดได้ชัดเจนและความหมายที่สื่อออกมา
ต่าง ๆ ทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่ไม่ยึดติด ศิลปินได้ใช้ความเป็นศิลปินมลายูมุสลิมต่อรอง โดยอาจมองว่าพ้ืนที่
ดังกล่าวเป็นไปได้ทั้งในเชิงร่างกายและการแสดงออก หรือผ่านผืนผ้าของจิตรกร/พ้ืนที่จัดแสดงงานศิลปะ และ 
เมื่อมองผ่านมุมมอง “คนอ่ืน” ของโฮมิ บาบา ผู้ศึกษามองว่ากลุ่มศิลปินมลายูมุสลิมที่ถูกท าให้เป็นอ่ืนได้
ปรากฏตัว แสดงตัวตนและพูดอยู่ตลอด แต่เป็นการปรากฏตัวและพูดจากสถานะภายในการกระท าของคนที่
เป็นรองหรือตกเป็นเบี้ยล่าง แสดงให้เห็นถึงการต่อรอง ท้าทายและท าให้อ านาจในการครอบง าจากความเป็น
ไทยผ่านรัฐชาติ ซึ่งเกิดความพร่าเลือน ไม่สมบูรณ์ ไม่ประสบความส าเร็จตามกระบวนการกลืนกลายของรัฐ 
“ความเป็นอ่ืน” และสภาวะลูกผสมของศิลปินมลายูมุสลิมในงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัย 
 ศิลปินที่งานวิจัยนี้เลือกศึกษา 3 ท่านล้วนแล้วแต่ส าเร็จการศึกษาศิลปบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และปริญญาศิลปมหาบัณฑิต คณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร การสร้างสิ่งใหม่ผ่านการผสมผสานในพ้ืนที่ที่สามเป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญ
ของการน าเสนอตัวตนศิลปินมลายูมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้วิจัยศึกษาสารนอกตัวบท (paratexts) ซึ่งให้
ข้อมูลเกี่ยวกับที่มาที่ไปของศิลปินและบริบทของงานศิลปะแต่ละชิ้น อาทิ วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาของ
ศิลปิน ผลงานที่ได้รับรางวัล สูจิบัตรการแสดงเดี่ยวในนิทรรศการ และบทสัมภาษณ์จากส านักข่าว สิ่งที่เอกสาร
เหล่านี้กล่าวถึงอย่างชัดเจนคือเรื่องราวที่ศิลปินน ามาถ่ายทอดซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวใกล้ตัวที่พบเห็นในวิถี
ชีวิตประจ าวันในจังหวัดสามชายแดนภาคใต้ สะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของพ้ืนที่ในการสร้างผลงาน9 

เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ มีภูมิล าเนาที่อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เอกสารที่เกี่ยวกับเจะอับดุล
เลาะกล่าวถึงบริบทการเรียนรู้ศิลปะจากครอบครัวของ
ตัวเองที่เต็มไปด้วยตระกูลช่าง ทั้งช่างต่อเรือ ช่างถักแห 
ช่างปักเย็บ และช่างเขียนป้าย ช่างดังกล่าวได้แรง
บันดาลใจจากจังหวัดปัตตานีที่ส่วนใหญ่มีพ้ืนที่ชายฝั่ง
ทะเล มีการใช้ เรือกอและเป็นยานพาหนะในการ
ประกอบอาชีพ ช่างพ้ืนบ้านเขียนลวดลายบนเรือกอและ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เจะอับดุลเลาะใช้เครื่องมือที่
พบเห็นได้ในชีวิตประจ าวันในการสร้างสรรค์ผลงาน อาทิ 
การใช้ ขวดบีบ เลี ยนแบบชานติ้ ง /จันติ ง (canting 

                                                           
9 ศิลปินกลุ่มนีม้ีภูมลิ าเนาในจังหวดัชายแดนภาคใต้ และมีพื้นฐานการศึกษาศิลปะร่วมสมยัที่คล้ายคลงึกันศิลปินท้ัง 3 ที่ผู้
ศึกษาเลือกวิเคราะห์ในบทความนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มศลิปินมลายมูุสลมิจากจ านวนท้ังหมด 6 ท่าน โดยอีก 3 ท่าน
ประกอบด้วย นุรตันา หะแว, ปรัชญ์ พิมานแมน และอนีส นาคเสวี ปัจจุบันกลุ่มดังกล่าวประกอบอาชีพในวงการการศึกษา 
และวงการศลิปะ และเป็นก าลังผลักดันส าคัญในการผลิตผลงานศลิปะจากชายแดนภาคใต ้
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อุปกรณ์ส าหรับใส่น้ าตาเทียนและการเขียนลงบนผ้าบาติก) การบีบสีลงบนกระดาษรีไซเคิลท ามือ  
เรื่องราวในงานศิลปะกล่าวถึงความรู้สึกต่อสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ โดยแสดงให้เห็นความงามท่ีถูกความมืดมนปกคลุม ผ่านภาพหญิงสาวท่ามกลางอาวุธสงคราม ภาพสตรี
คลุมฮิญาบ และเสากุโบร์ที่แสดงถึงเส้นบาง ๆ ระหว่างความเป็นกับความตาย ผลงานอ่ืนๆ สะท้อนภาพวิถีชีวิต
ของชาวมลายู ความเป็นท้องถิ่นที่มีความเกี่ยวข้องกับท้องทะเล ลวดลายจิตรกรรมบนเรือกอและ กริชอาวุธ
ของส าคัญของมลายู รูปทรงของสัตว์ทะเลที่ปรากฏบนลวดลายเรือกอและเป็นลวดลายฮิญาบของหญิงสาว
แสดงถึงความงดงามตามประเพณีในศาสนาอิสลาม 

ผลงานชุดความงามในความมืดที่ปัตตานี (พ.ศ. 2554) น าเสนอสัจธรรมของการด าเนินชีวิตในทัศนะ
ของศาสนาอิสลาม ที่ให้มนุษย์แสวงหาความงามของชีวิตและให้ตระหนักถึงความสูญสิ้นของชีวิต ผลงานชื่อ 
“ความงามในความมืด 1” (ขนาด 180 x 150 ซม.) แสดงถึงความงามในความมืดผ่านรูปทรงของสตรีมุสลิม 
(มุสลิมะห์) ที่คลุมฮิญาบ หันหน้าเข้าหากันที่ให้ความหมายถึงความเป็น (การมีอยู่ของชีวิต) ระหว่างช่องตรง
กลาง ปรากฏรูปทรงเสากูโบร์ เป็นเสาส าหรับปักไว้บนหลุมฝังศพของชาวมุสลิม เสมือนเป็นสัญลักษณ์แห่ง
ความตาย ซึ่งเป็นเรื่องราวและสถานการณ์ใกล้ตัวศิลปิน ที่สอดแทรกความเชื่อศาสนาอิสลามท่ีสอนให้ตระหนัก
ถึงความตายอยู่ตลอดเวลา  

 
คีต์ตา อิสรั่น สตรีมุสลิมนราธิวาสแสดงออกทางศิลปะด้วยวิธีการเย็บปัก ซึ่งสะท้อนความเป็นสตรีเพศ

และบทบาทหน้าที่ที่สังคมมักกล่าวถึง คีต์ตาเลือกเล่าเรื่อง
แม่และลูกที่ใช้ชีวิตท่ามกลางความโดดเดี่ยว  ผลงานชื่อ 
“เมาะ/ตีนอ” (ขนาด 185 x 165 ซม.) ใช้เทคนิคจิตรกรรม
สื่อผสมโดยใช้วัสดุพ้ืนถิ่น ได้แก่ ผ้าถุง ผ้าโสร่งที่เรียกว่าผ้า
ปาเต๊ะ เป็นวัสดุหลักในการสร้างผลงาน การเย็บปักสร้าง
รูปทรงมนุษย์ที่บิดเบี้ยว ถ่ายทอดถึงชีวิตคนในสังคม
ชายแดนใต้ การเผาเนื้อผ้าบางส่วนด้วยไฟสื่อถึงอารมณ์
และความรู้สึก ความโดดเดี่ยว ความเศร้าจากความทรงจ า
อันเจ็บปวดและการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากเหตุการณ์
ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่องรอยเผาไหม้
ฉีกขาดผ่านผืนผ้าสีด าอย่างเลือนรางที่แสดงถึงความ

หม่นหมอง ขุ่นมัวของบรรยากาศชายแดนใต้และเรื่องราวของความหวังในจิตใจว่าดินแดนบ้านเกิดจะกลับสู่
ความสันติอีกครั้ง 

 
ยามีล๊ะ หะยี มีภูมิล าเนาที่อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ครอบครัวของยามีล๊ะประกอบอาชีพเย็บผ้า

คลุมฮิญาบ ยามีล๊ะจึงคุ้นชินกับการเย็บผ้า เรื่องราวในงานศิลปะสะท้อนเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจ าวัน อาทิ การ
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ละหมาดซึ่งเป็นหลักปฏิบัติของอิสลามที่มุสลิมปฏิบัติทุกวัน แม้ยามีล๊ะกล่าวว่าตัวเองไม่ได้เกิดจากครอบครัวที่
เคร่งครัดศาสนา แต่เมื่อเป็นมุสลิมก็ต้องมีความรู้ในศาสนาของตน
ให้มาก เพ่ือที่จะควบคู่ไปกับวิชาการทางโลก การศึกษาด้าน
ศาสนาจะท าให้เดินตามแนวทางที่ถูกต้องตามครรลองศาสนา
อิสลาม งานศิลปะของยามีล๊ะจึงสะท้อนการขัดเกลาจิตใจ และ
เผยแพร่ค าสอนอิสลาม ผลงานทุกชิ้นให้ความส าคัญกับผู้หญิง 
ทว่ามีความพยายามในการคลี่คลายรูปทรงไม่ให้เห็นใบหน้า อัน
สะท้อนเจตนารมณ์ของหลักศาสนาอิสลาม ยามีล๊ะสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะในเรื่องราวของความเป็นสตรีที่ดีในทัศนะของ
อิสลามผ่านผลงาน เช่น “โลกของสตรีมุสลิม 2” (ขนาด 220 x 
130 ซม.) โดยใช้เทคนิคศิลปะสื่อผสมการเย็บปัก 

เตยงาม คุปตะบุตร กล่าวในสูจิบัตรนิทรรศการโลกของ
สตรีมุสลิมว่า “การปรากฏขึ้นของกลุ่มศิลปินหญิงที่เป็นมุสลิม โดยเฉพาะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นับว่าเป็น
เรื่องใหม่ ผลงานของพวกเธอน าเสนอแนวคิดที่มีลักษณะเฉพาะ อันน าไปสู่การรับรู้ที่อาจไม่คุ้นชินส าหรับผู้ชม
ที่เป็นคนไทยทั่วไป” อาจกล่าวได้ว่าการเกิดขึ้น มีอยู่ และสร้างตัวตนในโลกศิลปะของกลุ่มศิลปินดังกล่าวเป็น
การต่อรองกับการมีอยู่ของศิลปะร่วมสมัยไทยที่ไร้ซึ่งเรื่องราวของสตรีและวิถีชีวิตในอาณาบริเวณชายแดน  

บทความนี้ตระหนักดีถึงความจ าเป็นในการอธิบายความเป็นลูกผสมในเชิงลึกมากขึ้นกว่าการอธิบาย
เนื้อหาและเทคนิคของงาน ทว่าในเบื้องต้นการเลือกเรื่องของศิลปิน การตีความในเรื่องราวที่น ามาเล่ามีความ
เป็นปัจเจกบุคคลที่หลากหลาย การเลือกเทคนิคการแสดงออกผ่านการเย็บปัก เขียนรูปคล้ายการวาดผ้าบาติก 
ทั้งหมดเป็นกระบวนการของศิลปะท้องถิ่นของตัวศิลปิน และน ามาผสมผสานกับกระบวนการแสดงออกที่ใช้
ศิลปะไทย นอกเหนือไปจากเรือกอและลายเส้นที่วาดบนเรือกอซึ่งเป็นสัตว์น้ า (กุ้ง ปู ปลา) ยังมีเรื่องราวของ
สัตว์ในจินตนาการป่าหิมพานต์ (สิงห์ คชสีห์) สัตว์ในจินตนาการของจีน (มังกร กิเลน นกยูง) การตระหนักถึง
ความเป็นและความตายในโลกดุนยา ซึ่งเปรียบเสมือนการทบทวนตัวตน ปรัชญาและวิธีคิดของตั วศิลปินเอง 
การสร้างงานศิลปะเพ่ือจรรโลงจิตใจของตัวศิลปิน ความเป็นปัจเจกและความเป็นชุมชนสะท้อนถึงตัวตนที่เป็น
ส่วนหนึ่งของโลกมุสลิม และโลกศิลปะในขนบตะวันตกผ่านการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั้ง 2 แห่ง เมื่อ
พิจารณาร่วมกับปฏิบัติการการน าเสนอตัวตนแล้ว ศิลปินกลุ่มนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการสร้าง
มุมมองใหม่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่แตกต่างจากการรับรู้โดยทั่วไปของสังคม เช่นเดียวกับที่ศิลปินมองว่า
งานเหล่านี้จะช่วยคลี่คลายบรรยากาศแห่งความรุนแรง แนวทางการมองนี้ก็น่าจะช่วยคลี่คลายขั้วขัดแย้งและ
น าไปสู่สัมพันธภาพใหม่บางอย่างได ้
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บทสรุป 
 ศิลปินเลือกแสดงออกผ่านผลงานที่ต่อรองกับความเป็นไทยกระแสหลักด้วยศาสนาอิสลามเพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงความหลากหลายในรัฐชาตินี้มากยิ่งขึ้น โดยได้ผสมผสานความหลากหลายในผลงานทั้งเรื่องราว 
เนื้อหา รูปทรง ถึงแม้ว่าผลงานที่แสดงออกจะให้ภาพที่แตกต่างไปจากการรับรู้ของสังคมไทย เนื่องจากศิลปิน
หลีกเลี่ยงการเล่าเรื่องราวความรุนแรงผ่านผืนผ้าใบ ซึ่งเปรียบเสมือนการตอกย้ าความรุนแรง ความอันตรายใน
พ้ืนที่ และเป็นการลดความเจ็บปวดภายในจิตใจของตัวศิลปินต่อเหตุการณ์ในแผ่นดินเกิด การสร้างสรรค์
ผลงานที่แสดงถึงความหวัง เป็นดั่งความรู้สึกที่ต้องการเปลี่ยนแปลงภาพจ าของความเป็นชายแดนใต้ออกจาก
การรับรู้ของคนไทย และเพียงเพ่ือหวังให้เกิดความสันติในดินแดนแผ่นดินเกิดของตัวศิลปินอีกครั้ง 
 สิ่งที่พบจากผลงานศิลปะของศิลปินทั้ง 3 ท่าน นอกจากการต่อรองกับความเป็นไทย คือการใช้รูปทรง
ของสตรีมุสลิมเป็นแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นดั่งการต่อรองอีกระลอกหนึ่งในการต่อรองกับความเป็น
ไทย และความเป็นลูกผสมแล้ว ยังมีการต่อรองกับความเป็นมลายูมุสลิมอีก เนื่องจากไม่ค่อยปรากฏภาพมนุษย์
ในผลงานศิลปะในศาสนาอิสลาม แต่ศิลปินได้เลือกสตรีมุสลิมเป็นสัญญะในการแสดงออกถึงเรื่องราวความ
สวยงามความหวังและความศรัทธาในหลักศาสนา 
 กลุ่มศิลปินมลายูมุสลิมที่ผู้ศึกษาน ามาศึกษามีบริบทการสร้างผลงานที่เชื่อมโยงความเป็นท้องถิ่นมลายู 
ความเป็นไทย และความเป็นสากลอย่างผสมผสาน ในขณะเดียวกันปฏิบัติการดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นความ
พยายามในการเปลี่ยนแปลงภาพความเป็นชายแดนภาคใต้ที่รุนแรง และอันที่จริงสังคมไทยต้องเปิดกว้าง
ยอมรับลักษณะเชิงซ้อน ความเป็นพันทางและความเป็นลูกผสมในความเป็นไทย การต่อสู้ต่อรองกับ
ความหมายก็เพ่ือขยายพื้นที่มโนทัศน์ความเป็นไทยอันคับแคบให้กว้างขึ้น เพื่อให้ความเป็นมลายูมุสลิมได้อยู่ใน
พ้ืนที่จินตนาการความเป็นไทยอันคลุมเครือนี้ได้ 
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อิทธิพลสยามสู่เมืองอุบลราชธานีภาพสะท้อนผ่านงานสถาปัตยกรรม สิมวัดทุ่งศรีเมือง* 
Siam influence to UbonRatchathani Reflected through architecture,  

Sim WatThung Sri Muang. 
 

ชเยศ ศรีแก้ว1, ทรงยศ วีระทวีมาศ2  
 

บทคัดย่อ 

 งานสถาปัตยกรรมถือก าเนิดขึ้นภายใต้เหตุปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์และและคติความเชื่อ 
สะท้อนแนวความคิดวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มคนในช่วงเวลานั้นๆ  หลายครั้งงานสถาปัตยกรรมไม่ได้
ตอบสนองเพียงการใช้งานตามปกติทั่วไป แต่เป็นพ้ืนที่แสดงอ านาจ อุดมการณ์ โดยแฝงอยู่ในรูปของ
กระบวนการทางสถาปัตยกรรมและเบื้องหลังทางประวัติศาสตร์ 
 หลังจากการสถาปนาเมืองอุบลราชธานีภายใต้ขอบเขตอ านาจของสยามอิทธิพลทางความคิด ความ
เชื่อ ในรูปของการปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มคนเริ่มเข้ามามีบทบาทต่อเมือง ทั้งฝ่ายศาสนจักรและอาณาจักร 
โดยเฉพาะการรับแนวความคิดด้านศาสนาแบบกรุงเทพฯและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมแบบกรุงเทพฯ จาก
การเข้าไปศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ในพ้ืนที่เมืองอุบลราชธานี สิม (หอพระพุทธบาท) วัดทุ่งศรีเมือง 
น างานสถาปัตยกรรมแบบกรุงเทพฯมาปรับใช้ในท้องถิ่น รูปแบบและคติความเชื่อแบบใหม่ เช่น คติการสร้าง
รอยพระพุทธบาท และเทศกาลปิดทองรอยพระพุทธบาท ที่ ไม่ เคยมีมาก่อน รวมทั้ งสัญลักษณ์ทาง
สถาปัตยกรรม การเขียนจิตรกรรมฝาผนังซึ่งแตกต่างไปจากรากเหง้าวัฒนธรรมเดิมแบบล้านช้าง การสร้างสิม 
(หอพระพุทธบาท) วัดทุ่งศรีเมือง จึงแสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนความคิด คติ ความเชื่อแบบดั่งเดิมของคน
ในท้องถิ่นของชนชั้นปกครอง ที่ใช้ศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของการขยายอ านาจ  

จากการศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ และการวิเคราะห์องค์ประกอบสัญลักษณ์ในงาน
สถาปัตยกรรม พบว่าการถือก าเนิดของพระอุโบสถ (สิม) วัดทุ่งศรีเมือง มีปัจจัยทางสังคม ศาสนา การเมือง
เป็นตัวก าหนดอย่างชัดเจน โดยแสดงผลผ่าน รูปแบบ และองค์ประกอบตกแต่ง การก่อสร้างพระอุโบสถ (สิม) 
ที่มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบตกแต่งแบบกรุงเทพฯ สะท้อนการเป็นผู้น าทางศาสนาแบบ
ไทยในพ้ืนที่ใหม่ ผนวกกับการสร้างสรรค์ของช่างภายในท้องถิ่น จนมีลักษณะเฉพาะตนขึ้น การศึกษาดังกล่าว
ยังพบว่าพ้ืนที่ทางกายภาพ สะท้อนความสัมพันธ์ของกลุ่มคนในสังคม โดยเป็นตัวเชื่อมประสานให้ใกล้ชิดกัน
มากยิ่งขึ้น ภายใต้โลกทัศน์ ความคิด อุดมการณ์และแรงผลักดัน บทความนี้จึงใช้กระบวนการศึกษาพ้ืนที่ 

                                                           
* บทความนี้เป็นส่วนหน่ึงของโครงการวิจัยเรื่องประวัติศาสตร์ความคิด"สิม" เมืองอุบลราชธานี ซึ่งไดร้บัการสนับสนุนทุนวิจัย
จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ด้านมนุษยศาสตร-์สงัคมศาสตร ์และบัณฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
1 นักศึกษา หลักสูตรมหาบณัฑติ  สาขาสถาปตัยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
Email:manpizs@hotmail.com 
2 อาจารย์ประจ า คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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(space) และสัญวิทยา (semiology) โดยการศึกษากระบวนการสื่อความหมายของสัญญะ (sign) ผ่าน
การศึกษาและวิเคราะห์สัญลักษณ์ที่ปรากฏในองค์ประกอบ  รูปแบบ ในงานสถาปัตยกรรม เพ่ือตีความหมาย
ของรูปสัญญะ (บาร์ตส์  โรล็องด์, 2558 : 8-9) ประกอบกับการอ้างอิงหลักฐานทางประวัติศาสตร์และ
เหตุการณ์ที่เก่ียวข้อง 

 

ค าส าคัญ: สิม (หอพระพุทธบาท), วัดทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี, อิทธิพลสยาม 
 

Abstract 

Architecture was born under the influence of social, economic, geographic and 
cultural factors. Reflect the concept of cultural traditions of the people at that time. Many 
times architectural work has not responded just to normal use. It is an area of ideological 
power, hidden in the form of architectural processes and historical background. After the 
establishment of Ubon Ratchathani city under the power of Siam. The influence of ideas, 
beliefs in the form of interactions of the people began to play a role in the early stages. 
Both the Church and the Kingdom. In particular, the concept of religion in Bangkok. And the 
architectural style of Bangkok. From the study of Buddhist monks in Ubon Ratchathani city 
(Phra Phutthabat) Wat Thung Si Muang The use of Bangkok architecture for local use. New 
styles and beliefs, such as the creation of the footprint. And the gold festival footprint. 
Never before Including architectural symbols. Mural painting It is different from the original 
culture and the million elephants. The creation of the (Phra Phutthabat) Wat Thung Si 
Muang. It shows the change of ideas. The traditional beliefs of the local people of the ruling 
class. The use of religion as part of the expansion of power. 

The study of historical development. And analysis of symbolic elements in 
architecture. Find the birth of the temple (Sim) Wat Thung Si Muang. The social, religious, 
and political factors are clearly defined. Displayed through layout, style and composition. 
The construction of the temple (Sim) with architectural features and elements decorated in 
Bangkok. Reflecting Thai religious leadership in new areas Combined with the creativity of 
local technicians. It has a unique character. The study also found that the physical area 
Refers to the relationships of people in society. It is a connection to be closer together. 
Under worldview, ideology, and motivation. This article deals with the study of space and 
semiology by studying the process of signifying the sign. Through the study and analysis of 
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symbols that appear in the form elements in the architecture. To interpret the meaning of 
the symbol with references to historical evidence and related events. 

 

Keywords: Sim (Phra Phutthabat), Wat Thung Si Muang Ubon Ratchathani, Siamese influence 
 
 
บทน า 
 เมืองอุบลราชธานีมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาภายใต้การเป็นรัฐในก ากับของสยาม  หลังจาการ
สถาปนาเมืองอุบลราชธานีในสมัยรัชกาลที่ 1 สยามก็ไม่ได้เข้าแทรกแซงแต่อย่างใดให้อิสระเจ้าเมืองในการ
ปกครอง แต่ต้องส่งส่วยตามท่ีสยามก าหนดหรือขอไพล่พลทหารเมื่อยามสงครามตามลักษณะเมืองประเทศราช
แต่ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ห่างไกล การรับวัฒนธรรมแบบกรุงเทพฯจึงปรากฏให้เห็นได้น้อย พลเมืองส่วน
ใหญ่เป็นกลุ่มคนลาวยึดถือขนบธรรมเนียมแบบล้านช้าง นับถือพระพุทธศาสนาเป็นหลัก ในสมัยรัชกาลที่ 3
ปรากฏพระภิกษุพ้ืนเมืองเดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนายังกรุงเทพฯ ภายหลังกลับมายังเมืองอุบลราชธานี
และได้เผยแผ่ศาสนานิกายแบบไทยขึ้นในท้องที่เมืองอุบลราชธานีโดยปรากฏหลักฐานผ่านสถาปัตยกรรม 
จิตรกรรม ประเพณีในเมืองอุบลราชธานี 

จากการศึกษาเอกสารและลงพ้ืนที่ภาคสนามพบว่า ในเมืองอุบลราชธานีปรากฏการก่อสร้างสิมหลาก
หลายรูปแบบ และมีความสอดคล้องกับแนวความคิดของพัฒนาการของสิมแต่ละยุคสมัย การศึกษา
ประวัติศาสตร์ความคิดสิม เมืองอุบลราชธานีจึงใช้กรอบทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการเป็นส่วนหนึ่งในการ
เลือกพ้ืนที่ และเป็นส่วนในการอธิบายสิมแต่ละประเภทเพ่ืออธิบายให้เห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายใต้
ความคิดเหล่านั้น  ภายหลังอาณาจักรล้านช้างเริ่มเสื่อมอ านาจลงการก่อสร้าง สิม ในภาคอีสานได้รับการ
ปรับตัวให้เข้ากับ“บริบทของท้องถิ่น”จึงมีอิสระในการคิดการท าบนพื้นฐานของวัสดุที่มี  จนอาจเรียกได้ว่าเป็น
ช่วงก้าวสู่ความเป็น“สกุลช่างไทยอีสาน”บนพ้ืนฐานสถาปัตยกรรมที่เรียกว่า “สิม แบบพ้ืนบ้านอีสาน”ส่วน
หนึ่งได้รับอิทธิพลจากกรุงเทพฯ ตัวแทนพ้ืนที่การศึกษาดังกล่าวคือ สิม (หอพระพุทธบาท) วัดทุ่งศรีเมือง
การศึกษาสิมวัดทุ่งศรีเมือง จึงเป็นส่วนส าคัญในการอธิบายช่วงประวัติศาสตร์ของงานสถาปัตยกรรมอีสานที่
เกิดการเปลี่ยนแปลงหลังจากสยามเข้าปกครองดินแดนที่เป็นอิทธิพลล้านช้างเดิม 

การศึกษาวัดทุ่งศรีเมืองที่ผ่านมาส่วนใหญ่ศึกษาในลักษณะของการวิเคราะห์รูปแบบเทคนิควิธีการ
ก่อสร้างตามสกุลช่าง ศึกษาเรื่องราวภาพ วิถีชีวิต ภายในงานจิตรกรรม (ฮูปแต้ม) และการเก็บข้อมูลรังวัดทาง
สถาปัตยกรรมเพ่ือท าการบูรณะซ่อมแซมจะเห็นได้ว่าการศึกษาวัดทุ่งศรีเมืองซึ่งถือได้ว่าเป็นวัดที่รับอิทธิพล
ทางสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมแบบไทยจากกรุงเทพฯวัดแรกของเมืองอุบลราชธานียังขาดการวิเคราะห์ในเชิง
การตีความประวัติศาสตร์ความคิดและการสื่อความหมายเบื้องหลังทางประวัติศาสตร์ความส าคัญของ
การศึกษาครั้งนี้จะช่วยอธิบายความคิดของกลุ่มคนหลายกลุ่ม โดยใช้วิธีการศึกษาการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรม และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมผ่านการวิเคราะห์ด้วยหลักสัญศาสตร์ที่สื่อความหมาย 
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(บาร์ตส์โรล็องด์, 2558 : 8-9) การศึกษางานสถาปัตยกรรม สิม (หอพระพุทธบาท) วัดทุ่งศรีเมืองจึงมี
จุดประสงค์ของการศึกษาคือ 1.วิเคราะห์ “สิม” จากรูปแบบงานสถาปัตยกรรมที่ก่อสร้างข้ึน และแนวความคิด
ที่อยู่ เบื้องหลังสิ่งเหล่านั้น 2.วิเคราะห์หลักการสัญศาสตร์ (sign) ตีความหมายเชิงสัญญะที่แฝงอยู่ ใน
องค์ประกอบต่างๆ และอธิบายกระบวนการตีความหมาย ว่ามีการตีความหมายอย่างไร  
 
ผลการศึกษา 
วัดทุ่งศรีเมืองในบริบททางประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานี 
 วัดทุ่งศรีเมือง ตั้งอยู่กลางเมืองอุบลราชธานี ทางด้านตะวันออกของสนามทุ่งศรีเมืองสร้างในสมัยเจ้า
เมืองอุบลราชธานีคนที่ 3คือ เจ้าพรหมราชวงศา(กุทอง สุวรรณกูฏ) ประมาณปี 2356 ตรงกับรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตามหลักฐานระบุว่า วัดทุ่งศรีเมืองเป็นวัดที่ก่อตั้งขึ้น โดยท่านเจ้าคุณ
พระอริยวงศาจารย์ญาณวิมล อุบลสังฆปาโมกข์ ได้เข้าไปเรียนหนังสือในกรุงเทพฯในยุคแรก โดยสังกัดเรียนอยู่
วัดสระเกศ ในสมัยรัชกาลที่ 2-3  ในสมัยรัชกาลที่ 4ทรงพระราชทานสมณะศักดิ์แต่งตั้งให้เป็นพระราชาคณะ
ออกมาเป็น “หลักค า”3 ปกครองคณะสงฆ์เมืองอุบลราชธานี  ถือได้ว่าเป็นพระราชาคณะรูปแรกของภาค
อีสาน จ าพรรษาอยู่ที่วัดมณีวนาราม(ป่าน้อย) ได้ออกมาวิเวกปฏิบัติธรรม เจริญวิปัสสนากรรมฐานบริเวณป่า
ชายทุ่ง บริเวณวัดทุ่งศรีเมืองในปัจจุบัน ต่อมาได้มีอุบาสกอุบาสิกา ที่มารับการอบรมและร่วมปฏิบัติธรรม ได้
ถวายความอุปถัมภ์ให้ท่านเจ้าคุณพระอริยวงศาจารย์ฯ  สร้างศาลาการเปรียญ สร้างหอพระไตรปิฎก สร้างหอ
พระพุทธบาท และเสนาสนะต่างๆ ตามความจ าเป็น ณ ที่ป่าชายทุ่งแห่งนี้  จึงเรียกว่าวัดทุ่งศรีเมือง แปลว่าวัด
ที่เป็นศักดิ์เป็นศรีของเมือง  และถือว่าสถานที่แห่งนี้ในอดีตเป็นทั้งส านักปฏิบัติธรรม และปริยัติธรรม  มี
ความส าคัญมาแต่สมัยรัชกาลที่ 3 ถือว่าท่านเจ้าคุณพระอริยวงศาจารย์ ญาณวิมลอุบลสังฆปาโมกข์ 4 เป็นเจ้า
อาวาสรูปแรกของวัดนี้ (เติม,2557:503) 

ในการสร้างหอพระพุทธบาทนั้นเป็นไปด้วยความยากล าบากเนื่องจากริมทุ่งชายเมืองเป็นที่ลุ่ม พอถึง
ฤดูฝนน้ ามักท่วมขังเป็นเวลานาน ต้องท าพ้ืนให้สูงขึ้นจึงได้ขุดน าดินจากบริเวณทิศตะวันตกและทิศเหนือของ
พ้ืนที่ก่อสร้างสิม (หอพระพุทธบาท) เพ่ือป้องกันน้ าท่วม บริเวณน าดินขึ้นมานั้นได้กลายเป็นสระน้ า โดยสระ
ด้านทิศตะวันตกเรียกว่า “หนองหมากแซว” เพราะมีต้นหมากแซว (มะกอกน้ า) ขนาดใหญ่ต้นหนึ่งอยู่ข้างสระ  
และบริเวณด้านหน้าของหอพระพุทธบาท ได้มีการขุดเอาดินขึ้นมาปั้นเป็นก้อนอิฐเพ่ือใช้ในการสร้าง สิม (หอ
พระพุทธบาท) สระด้านหน้าวัดทุ่งศรีเมืองจึงมีชื่อเรียกว่า “หนองดินจี่” ปัจจุบันได้ถูกถมไปแล้วเช่นกัน (พระ
ส าลี, 2547:4) 

                                                           
3 หลักค า หรือ เจ้าหัวครูหลักค า เป็นสมณศักดิ์ของภิกษุเวียงจันทนแ์ละอีสานโบราณ มตี าแหน่งหน้าที่คล้ายกับเจา้คณะ
จังหวัดในปัจจุบัน  
4 การปกครองสงค์ตามหัวเมือง แต่เดิมมาเป็นต าแหน่ง “พระสังฆราชา” คาดว่าตามหัวเมืองลาวใช่ต าแหน่ง “หลักค า” ตาม
ประเพณีเดมิ รัชกาลที่ 4 ทรงเปลี่ยนเป็น “สังฆปาโมกข”์ ซึ่งทียบเท่ายศพระครู (นนท์, 2533:77)  
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เมื่อการสร้างหอพระพุทธบาทแล้วเสร็จ พระอริยวงศาจารย์ได้ให้ญาครูช่าง พระภิกษุชาวเวียงจันทน์
มาพ านักอยู่ที่วัดป่าน้อย เพ่ือศึกษาพระปริยัติธรรมและวิปัสสนากับท่านเจ้าคุณพระอริยวงศาจารย์ และได้
สร้างหอไตรกลางน้ าด้านทิศเหนือของหอพระพุทธบาท เมื่อการก่อสร้างหอไตรเสร็จลง พระอริยวงศาจารย์ได้
จัดคนมาเฝ้า สิม (หอพระพุทธบาท) และหอไตร และสร้างกุฏิเป็นที่อยู่ของพระภิกษุและสามเณรผู้มารักษาหอ
พระพุทธบาทต่อไป โดยในระยะแรกสร้างนี้เข้าใจว่า สิม (หอพระพุทธบาท)และหอไตรยังคงเป็นส่วนหนึ่งของ
วัดป่าน้อย และประกอบสังฆกรรมที่ สิม วัดป่าน้อย ภายหลังต่อมาจึงได้ยกขึ้นเป็นอีกวัดหนึ่งต่างหาก 
เนื่องจากหอพระพุทธบาทตั้งอยู่ริมทุ่งชายเมือง จึงได้ขนานนามวัดใหม่นี้ว่า วัดทุ่งศรีเมือง และใช้หอพระพุทธ
บาทเป็นสิมไปด้วย แต่โดยทั่วไปยังเรียก “หอพระพุทธบาท” (ยุทธนาวรากร, 2551:7) การยกวัดทุ่งศรีเมืองขึ้น
อีกวัดหนึ่งต่างหากนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่า ลักษณะการปฏิบัติของพระเถระที่แตกต่างกัน คือพระที่รับอิทธิพล
แบบไทย และพระนิกายดั่งเดิมแบบลาวซึ่งยังมีข้อปฏิบัติบางอย่างที่แตกต่างกัน จึงจ าเป็นต้องแยกวัดทุ่งศรี
เมืองออกมา 

หลังจากท่านเจ้าคุณพระอริยวงศ์ได้มรณภาพแล้ว ญาครูช่างได้บ ารุงรักษาวัดเรื่อยมาจนท่านมรณภาพ 
หลังจากวัดทุ่งศรีเมืองว่างเจ้าอาวาสลงประมาณ พ.ศ.2424 พระบุญรอด นนฺตโร จึงได้รับต าแหน่งเจ้าอาวาส 
ต่อมาได้พระราชทานสมณะศักดิ์สูงสุดที่ พระครูวิโรจน์รัตโนบล เมื่อ พ.ศ.2447 ในช่วงเวลาที่ท่านเป็นเจ้า
อาวาสได้สร้างเสนาสนะขึ้นหลายหลัง ซ่อมแซมสิม (หอพระพุทธบาท) และหอไตรที่ช ารุด และก่อสร้างศาลา
การเปรียญ พระครูวิโรจน์รัตโนบล (บุญรอด นนฺตโร) ได้ถึงแก่การมรณภาพเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2485 
 
ความส าคัญงานสถาปัตยกรรม การรับอิทธิด้านสถาปัตยกรรมจากกรุงเทพฯ 

พระอริยวงศ์ (สุ้ย) ได้สร้างสิม (หอพระพุทธบาท) ในราวปลายรัชกาลที่ 3 ถึงต้นรัชกาลที่ 4โดยญาครู
ช่างเป็นช่างด าเนินการก่อสร้าง5 ได้ก่อสร้างขึ้นเพ่ือประดิษฐานรอยพระพุทธบาท เจ้าคุณพระอริยวงศาจารย์
ญาณวิมลอุบลสังฆปาโมกข์ (สุ้ย)  ได้จ าลองมาจาก วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร  กรุงเทพฯ ชาวบ้านมักเรียกว่า
“หอพระพุทธบาท”หอพระพุทธบาทมีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบผสมผสานระหว่างรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ฐานเป็นฐานปากกระเภา ผสมกับฐานสิงห์ และมีฐานเขียงรองรับอีกชั้น และยังมีศิลปะแบบล้านช้าง กล่าวคือ 
โครงหลังคา เป็นแบบกรุงเทพฯหน้าบัน สาหร่าย รวงผึ้ง มีลักษณะแบบอีสานผสมกรุงเทพฯ  หน้าบันเป็นรูป 
พระอินทร์ประทับในบุษบกบนช้างสามเศียร  โครงสร้างส่วนล่างได้แก่ฐานเอวขันระเบียงด้านหน้าและราวบัน
ได้เป็นรูปพญานาคขี่จระเข้ เป็นแบบท้องถิ่นอีสานช่างผู้ด าเนินการเป็นพระมาจากเวียงจันทร์เรียก ญาครูช่าง 
เป็นพระเถระมาศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดมณีวนาราม  และได้พักอาศัยที่วัดทุ่งศรีเมือง  ได้เป็นช่างด าเนินการ
ก่อสร้างหอพระพุทธบาท และหอไตรขึ้น (ส านักศิลปากรที่ 11, 2547:1) 

                                                           
5 พระมหาชัยวัฒน์ชยวฑฺฒโน ได้สนัิษฐานช่วงเวลาในการสรา้ง สิม (หอพระพุทธบาท) คงสร้างประมาณปี พ.ศ.2395เพราะใน
ขณะนั้นคณะธรรมยตุิกนิกาย ซึ่งน าโดยพันธุโล (ดี) ก าลังก่อสร้างวัดสุปัฏนารามอยู่ และคงจะเป็นการแข็งขันกันสร้าง ดู พระ
มหาชัยวัฒน์ชยวฑฺฒโน “ประวัติวดัทุ่งศรีเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี,”ใน ประวตัิเมืองอุบลราชธานี และ ประวัติ
วัดทุ่งศรีเมือง, 28 

1 
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ภาพที่1: สิม (หอพระพุทธบาท) วัดทุ่งศรีเมือง 
ที่มา: การลงพ้ืนที่ภาคสนาม 
 
 สิม (หอพระพุทธบาท) อยู่ด้านทิศใต้ของวัด มีมุขลด ก่ออิฐถือปูน ขนาด 3 ห้อง ผังพ้ืนเป็นรูปสีเหลี่ยม
ผืนผ้า มีระเบียงเฉพาะด้านหน้า หันหน้าสู่ทิศตะวันออก ระบบโครงสร้างอาคารแบบผนังรับน้ าหนักความหนา
ของผนังประมาณ 110 เซนติเมตร มีหลังคาลด 2 ชั้น แบ่งเป็นชั้นละ 3 ตับ หลังคามุงกระเบื้องเคลือบสีแดง
สลับสีเหลืองและสีเขียว หน้าบันเป็นไม้แกะสลักปิดทองประดับกระจก ตรงกลางเป็นภาพพระอินทร์ประทับใน
บุษบกบนช้างเอราวัณ พื้นหลังเป็นลายก้านขด มีช่อฟ้าใบระกาหางหงส์ คันทวนไม้แกะสลักรูปเทพพนมรองรับ
ไขรา มีเสาพะไลรองรับหลังคาลดเฉพาะด้านหน้า ระหว่างเสาพะไลมีพนัก โดยเว้นพนักเป็นช่องบันไดที่
ระหว่างเสาพะไลคู่กลางส่วนหัวเสาพะไลและเสาประดับผนังอุโบสถเป็นบัวแวง 
 ประตูทางเข้ามีเฉพาะด้านหน้า 1 ประตู มีหน้าต่างที่ผนังด้านข้างด้านละ 3 ช่อง ซุ้มประตูเป็นซุ้มทรง
มณฑป ซุ้มหน้าต่างเป็นซุ้มทรงบันแถลง บานประตูไม้แกะสลักก้านขด บานหน้าต่างปิดทองลายฉลุเรื่องทศ
ชาติชาดก ส่วนฐานของพระอุโบสถเป็นฐานสิงห์ มีฐานเขียงรองรับชั้นหนึ่งกว้าง 7.7. เมตร ยาว 16.43 เมตร 
ราวบันไดประดับรูปพญานาคบนจระเข้ 
 จากรายงานการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังวัดทุ่งศรีเมือง พ.ศ.2528-2529 ได้บันทึกการปรากฏใบเสมา
เพียงแห่งเดียว โดยเป็นใบเสมาปูนปั้นเรียบไม่มีลวดลาย แนบติดกับฐานอุโบสถ ส่วนด้านอ่ืนๆในขณะนั้นไม่
ปรากฏแล้ว6 ซึ่งในปัจจุบันเสมาปูนปั้นใบนี้ก็ได้หลุดร่วงไปแล้วเช่นกัน 
 ในสมัยพระครูวิโรจน์รัตนโนบล (บุญรอด นนฺตโร) เป็นเจ้าอาวาส ผนังภายนอกหอพระพุทธบาทด้าน
ทิศตะวันตกมีรอยแตกร้าวเป็นรอยใหญ่ อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากได้รับความกระเทือนจากเสียงพลุ ดอกไม้ไฟที่
จุดในพิธีต่างๆ ที่บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง พระครูวิโรจน์รัตโนบล จึงได้แก้ไขบูรณะซ่อมแซมด้วยการก่ออิฐเป็น

                                                           
6 งานอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง กองโบราณคดี กรมศิลปากร, “รายงานการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง วัดทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี พ.ศ.2528-2529”, 28. (อัดส าเนา) 
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รูปพระธาตุซ้อนทับรอยร้าวจึงท าให้ผนังด้านหลังขอหอพระพุทธบาทหนาขึ้นกว่าเดิมประมาณ 1 เมตร และได้
เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาใหม่ จากเดิมที่มุงด้วยแปลนเกล็ดมามุงด้วยหลังคาสังกะสี และน าเสาไม้มายันขื่อ 
และวาดลวดลายที่เสา 
 ปลายสมัยพระครูวิโรจน์รัตโนบล เป็นเจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีเมือง ได้ปูกระเบื้องซีเมนต์ที่ลานหอพระพุทธ
บาทและได้สร้างก าแพงแก้วล้อมรอบเพ่ิมขึ้นอีกชั้นหนึ่ง สร้างซุ้มประตูด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันตก 
ส่วนด้านทิศตะวันออกได้สร้างข้ึนภายหลัง 
 พ.ศ.2503 เมื่อพระราชรัตโนบล (พิมพ์) มารับต าแหน่งเจ้าอาวาสได้มีการบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่ ได้
รื้อหลังคาของเก่าออกและเปลี่ยนหลังคาใหม่เป็นกระเบื้องเคลือบและเปลี่ยนช่อฟ้า ใบระกา ที่แต่เดิมเป็นไม้
แกะสลักมาเป็นซีเมนต์ และเปลี่ยนตัวคร่าว ก่อเสริมผนังที่แตกร้าว พ้ืนเดิมเป็นดินปะทรายขัดได้เปลี่ยนเป็น
กระเบื้องหินเกร็ด บันไดขัดหินเกร็ด พ.ศ.2513 พระราชรัตโนบล ได้สร้างซุ้มประตูก าแพงแก้วด้านทิศ
ตะวันออกให้มีขนาดใหญ่กว่าซุ้มประตูก าแพงแก้วด้านอื่นๆ 
 พ.ศ.2547 ส านักศิลปากรที่ 11 ได้บูรณะปรับปรุงภูมิทัศน์หอพระพุทธบาท ซ่อมหลังคาและโครงสร้าง
หลังคาทั้งหมด เสริมความมั่นคงของผนัง เสริมโครงสร้างเสา ระเบียง หลังคามุข เสริมฐานราก ซ่อมพ้ืน ซ่อม
บันไดและราวบันได ซ่อมหน้าบัน จากการตรวจสภาพของเดิมพบว่าเป็นงานลงรักปิดทองประดับกระจก
ทั้งหมด รวมทั้งปิดทองบัวหัวเสาด้วย เปลี่ยนช่อฟ้าใบระกาหางหงส์กลับไปเป็นไม้ตะเคียนทอง ซ่อมประตู 
หน้าต่าง ปูกระเบื้องภายในหอพระพุทธบาท ซ่อมเสาไม้ยันขื่อโดยตัดส่วนโคนของเสาซึ่งผุพ.ศ.2548 ได้บูรณะ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ สิม (หอพระพุทธบาท) ซ่อมก าแพงแก้วชั้นนอก ซ่อมซุ้มประตูก าแพงแก้ว รื้อซุ้มประตูก าแพง
แก้วด้านทิศตะวันออก ซึ่งสร้างในปี พ.ศ.2513 แล้วสร้างตามแบบของเดิมที่เป็นเสาหัวเม็ด ปรับปรุงพ้ืน
คอนกรีตภายในก าแพงแก้ว ปรับปรุงที่บรรจุอัฐิ กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียน สิม (หอพระพุทธบาท) 
วัดทุ่งศรีเมือง เป็นโบราณสถานแห่งชาติ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2538 
 จาการวิเคราะห์ลักษณะของพ้ืนที่ทางกายภาพกับประวัติศาสตร์โดยรวมของรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมสิม วัดทุ่งศรีเมืองจะพบว่า ได้รับอิทธิพลขององค์ประกอบสถาปัตยกรรมแบบกรุงเทพฯเป็นส่วน
ใหญ่ เช่น ลักษณะขององค์ประกอบช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ซุ้มหน้าต่าง  มีเพียงลักษณะขององค์ประกอบที่
เป็นลายรวงผึ้งบริเวณหน้าบัน จระเข้บันได้ทางข้ึน ที่ยังคงหลงเหลือลักษณะของความเป็นท้องถิ่น 
 
วิเคราะห์หน้าบัน สิม (หอพระพุทธบาท) : ความหมายเชิงสัญลักษณ์กับประวัติศาสตร์ความคิด 
 สิม (หอพระพุทธบาท) สร้างขึ้นในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นและอิทธิพล องค์ประกอบตกแต่งทาง
สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ก็ได้รับอิทธิพลด้วยเช่นกัน ผู้ศึกษาจึงมีความจ าเป็นในการเปรียบเทียบลักษณะหน้าบัน
ที่นิยมสร้างขึ้นในสมัยเดี่ยวกัน เพ่ือการวิเคราะห์และอธิบาย 
 สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นระเบียบของหน้าบันเป็นการหันกลับไปนิยมแบบอย่างอยุธยา คือแกะสลักไม้
รูปพระนารายณ์ทรงครุฑและมีลายประกอบด้านข้าง และแสดงสัญลักษณ์ถึงราชวงศ์จักรกรีคือจักรและตรีผสม
กัน ซึ่งเป็นอาวุธของพระนารายณ์ ก่อนที่จะนิยมแบบจีนในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่เน้นการประดับด้วยเครื่องถ้วยจีน 
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เป็นรูปดอกไม้ ฯลฯ และแบบพระราชนิยมรัชการที่ 4-5ที่แสดงถึงผู้สร้าง โดยใช้ลักษณะของตราประจ า
ราชการ (น.ณ ปากน้ า, 2543:21-26) จะเห็นได้ว่าลักษณะการสื่อความหมายของวัดส่วนใหญ่ที่สร้างขึ้นในช่วง
ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ยังถือคติ และแสดงออกทางหน้าบันที่มีความหมายถึงกษัตริย์ที่ เป็นเสมือนองค์เทพโดยไม่
สื่อความหมายโดยตรง 
 ลักษณะหน้าบัน สิม (หอพระพุทธบาท) ของวัดทุ่งศรีเมืองทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เป็นรูปพระอินทร์
ประทับในซุ้มเรือนแก้วบนช้างเอราวัณหรือช้างสามเศียรอาจารย์ศักดิ์ชัย สายสิงห์ วิเคราะห์และให้ความเห็นว่า 
ลักษณะหน้าบันดังกล่าวเป็นระเบียบแบบแผนที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบกรุงเทพฯ ซึ่งผู้ท าการศึกษามี
ข้อเสนอเพ่ิมเติมว่าลักษณะที่ปรากฏถึงแม้จะได้รับอิทธิพลทางศิลปะจากกรุงเทพ  แต่ในลักษณะสัญลักษณ์
และการเลือกท่ีจะสื่อความหมายในท้องถิ่นนั้นอาจจะแตกต่างไป 
 การเลือกลักษณะของหน้าบันแบบอย่างนารายณ์ทรงครุฑนั้นมีความไม่เหมาะสมด้วยเห็นว่าสัญลักษณ์
ดังกล่าวเกี่ยวของกับพระมหากษัตริย์ และไม่สามรถสื่อความหมายภายในท้องถิ่นเอง อีกทั้งสิม (หอพระพุทธ
บาทไม่ได้สร้างโดยกษัตริย์โดยตรง หรือให้ด าริสร้างนั้นก็ไม่ปรากฏหลักฐาน แม้นลักษณะนิกายทางศาสนาที่
รับมาจะเป็นแบบกรุงเทพฯแต่การกล่าวถึงพระมหากษัตริย์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม อีกทั้งยังไม่สามารถสื่อ
ความหมายในทางสัญลักษณ์ได้ในท้องที่ ช่างที่สร้างสรรค์งานดังกล่าวจึงเลือกที่จะสื่อความหมายถึงเทพฯองค์
อ่ืน หากวิเคราะห์ในทางจักรวาลทัศน์ จะพบว่าการเลือกสัญลักษณ์พระอินทร์ที่ประทับแบบดังกล่าวเป็นการ
สื่อสารถึงคติความเชื่อแบบไตรภูมิ รูปแบบดังกล่าวจะปรากฏในหน้าบันของสิมที่ได้รับอิทธิพลแบบกรุงเทพฯที่
อยู่ในเขตเวียงจันทน์ ซึ่งนิยม โดยมีนัยยะความสัมพันธ์กับช่างควบคุมการก่อสร้างคือญาครูช่างซื่อเป็นพระ
เถระชาวเวียงจันทร์ 
 พระเจ้าใหญ่องค์เงิน : พระประธานภายใน  
ภาพที่ 2: พระพุทธรูปปางมารวิชัย (พระเจ้าใหญ่องค์เงิน) 
ที่มา: การลงพ้ืนที่ภาคสนาม 

พระเจ้าใหญ่องค์เงิน พระพุทธรูปพระประธานภายใน สิม (หอ
พระพุทธบาท) ประทับขัดนั่งสมาธิราบ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 89 
เซนติเมตร สูง 1.45 เซนติเมตร หล่อขึ้นจากเงินฮาง (เงินตราท้องถิ่น
อีสานโบรารณ) มีพระพุทธลักษณะคือ พระพักตร์รูปไข่ เม็ดพระศกเล็ก
ละเอียดแบบหนามขนุน มุ่นพระเมาลีเป็นต่อมเตี้ยๆ พระเกตุมาลาหรือ
ส่วนรัศมีเป็นรูปเปลว มีแฉกยอดกลางสูงเด่น ส่วนล่างที่ติดกับมุ่นพระ
เมาลีเป็นกลีบบัวซ้อนดุจดอกบัวรองรับพระรัศมี ระหว่างพระนลาฏกับแนวเม็กพระศกมีแถบไรพระศกเป็นเส้น
นูน ยาวทอดลงมาตามแนวพระกรรณทั้งสองข้างคล้ายจอนหู ตัวพระกรรณใหญ่ ขอบใบพระกรรณเป็นเส้นนูน
แบน มีปลายด้านบนด้านล่างม้วนโค้ง ติ่งพระกรรณเป็นแผ่นกว้างขนาดเดียวกับตัวพระกรรณ ยาวลงมาเป็น
แผ่นแบน ปลายมนอยู่เหนือพระอังสะ  
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 ส่วนพระพักตร์มีพระขนงเป็นเส้นนูนโก่งดุจคันศร หัวพระขนงและหางเรียวแหลม พระนาสิกเป็นสัน 
ปลายพระนาสิกกว้างคล้ายรูปสามเหลี่ยม พระโอษฐ์แย้มพระสรวล มุมพระโอษฐ์เรียวแหลม พระหนุแหลมมน 
พระศอกกลมกลึง ลักษณะเป็นปล้องต่อกัน 3 ปล้อง ครองจีวรห่มเฉียง เปิดพระอังสาซ้าย ขอบจีวรเป็นแนว
เส้นตรงจากใต้พระถันไปจรดแนวขอบผ้าสังฆาฏิที่พาดบนพระอังสา ซ้าย และปรากฏเส้นขอบจีวรที่ข้อพระ
หัตถ์ซ้าย ที่ต้นพระเพลา และที่ข้อพระบาท เป็นเส้นนูนทั้งสองข้าง ชายสังฆาฏิเป็นแนวกว้าง ปลายสังฆาฏิจรด
ที่พระนาภี ขอบปลายสังฆาฏิโค้งมนอยู่เหนือพระนาภี พระเพลาผาย พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลา พระ
หัตถ์ขวาวางอยู่บนพระเพลาขวาตรงแนวขาพับ แสดงการชี้ลงเบื้องธรณี นิ้วพระหัตถ์ใหญ่ และนิ้วทั้งสี่อวบชิด
ยาวเสมอกัน ปลายนิ้วมนแบบคนธรรมดา คล้ายพระหัตถ์พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เมื่อพิจารณา
ลักษณะพระพุทธรูป "พระเจ้าใหญ่องค์เงิน" ที่ไม่ปรากฏประวัติการสร้างที่แน่นอน แต่สันนิษฐานว่า น่าจะสร้าง
ภายหลังการสร้างหอพระบาทเสร็จแล้ว และถูกน ามาประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประธานใน สิม (หอพระ
บาท)คู่กับรอยพระพุทธบาทจ าลอง รูปแบบส่วนพระองค์ของพระพุทธรูป จะเห็นได้ว่า ลักษณะของพระพาหา 
พระอุระ พระหัตถ์ นิ้วพระหัตถ์ รวมทั้งลักษณะการครองจีวรและลักษณะผ้าสังฆาฏิ ตลอดจนชายผ้าสังฆาฏิที่
มีปลายโค้งมน ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นทางภาคอีสานนิยมมาก เป็นศิลปะรัตนโกสินทร์พ้ืนถิ่น อายุพุทธ
ศตวรรษท่ี 24 (ส านักศิลปากรที่ 11, 2547:1) 

พระพุ ทธบาทจ าลอง : วิ เค ราะห์ ระบบสัญ ลั กษณ์ และการ
ตีความหมายกับประวัติศาสตร์ความคิด 
ภาพที่  3: พระพุทธบาทจ าลอง จ าลองแบบมาจากวัดสระเกศฯ 
กรุงเทพฯ ที่มา: การลงพ้ืนที่ภาคสนาม 
  

การนับถือรอยพระพุทธบาทเป็นเจติยสถานนั้น เกิดจากคติ 2 
คติ คติของชาวอินเดียและคติของชาวลังกา ซึ่งคติชาวอินเดียนั้น เดิมถือ
กันแต่ต้นพุทธกาลว่าไม่ควรสร้างรูปเทวดาหรือมนุษย์ไว้เพ่ือบูชา  แต่จะ
มีการสร้างสิ่งอ่ืนๆ เป็นเครื่องหมายบูชาแทนการตรัสรู้  ส่วนคติที่ถือใน
ลังกานั้นเกิดขึ้นภายหลังซึ่งอ้างว่า  พระพุทธเจ้าได้เหยียบรอยพระพุทธ

บาทไว้เพ่ือเป็นที่ที่สาธุชนสักการะบูชา  ด้วยเหตุนี้จึงท าให้รอยพระพุทธบาทเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนทั่วไปให้
ความเคารพ นอกจากนี้การนับถือบูชารอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้านั้นมีความโยงใยแน่นแฟ้นกับความ
เชื่อที่เชื่อกันว่าดินแดนของตนเป็น "พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์" ซึ่งพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาและจะเป็นที่สถิตสถาพรของ
พระพุทธศาสนาตามพุทธท านาย (ปัทมา, 2549 : 1) 

 รอยพระพุทธบาทจ าลองที่ประดิษฐานภายใน สิม (หอพระพุทธบาท) ท่านเจ้าคุณพระอริยวงศ์ (สุ้ย) 
ได้สร้างขึ้นโดยมีขนาดหน้าตัก 98 เซนติเมตร สูง 1.45 เมตร การจัดสัญลักษณ์มงคลอยู่ในมิติตั้ง แต่ลวดลาย
สัญลักษณ์มงคลมิได้จัดอยู่ในตาราง ยกเว้นในส่วนของมหาพรมโลก 16 ชั้น ลายมงคลเหล่านี้ไม่ครบ 108 
ประการนอกจากนี้ยังปรากฏ ภาพนกหัสดีลิงค์ ภาพสุกร ภาพค้างคาว (ยุทธนาวรากร, 2551:11) ซึ่งแสดงให้
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เห็นว่า พระพุทธบาทน่าจะสร้างโดยช่างในท้องถิ่น เป็นที่น่าสังเกตว่าการประดิษฐานรอยพระพุทธบาทและพ้ืน
ของสิมมีการสร้างอยู่สูง นอกเหนือจากป้องกันปัญหาน้ าท่วม เนื่องจากวัดเป็นที่ลุ่ม อาจจะต้องการจ าลองพระ
พุทธบาทเสมือนอยู่บน “เนินเขา”กรณีของการจ าลองรอยพระพุทธบาทดังกล่าว จึงเป็นการสร้างสัญลักษณ์ให้
ภายใน สิม เปรียบเสมือนลังกาทวีป คือ พระพุทธเจ้าได้เคยเสด็จไปยังเกาะลังกา และได้ประทับรอยพระพุทธ
บาทไว้บนเขาสุมนกูฏ (ทรงยศ, 2547:35) การจ าลองรอยพระพุทธบาทจึงเป็นการเน้นย้ าความส าคัญของ สิม
(หอพระพุทธบาท) ให้มีความส าคัญมากยิ่งข้ึนในเชิงอุดมคติ 
 การประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจ าลอง ยังเป็นวัฒนธรรมจากกรุงเทพฯ ที่ท่านเจ้าคุณพระอริยวงศ์ 
(สุ้ย) น ามาเผยแผ่ที่เมืองอุบลราชธานี โดยจัดให้มีเทศกาลปิดทองรอยพระพุทธบาทในวันเพ็ญเดือนสามของทุก
ปี จะตรงกันกับเทศกาลปิดทองรอยพระพุทธบาท สระบุรี ซึ่งเป็นเทศกาลที่ชาวพระนครและชาวเมื องต่างๆ
ล้วนศรัทธาอยากมาสักการะรอยพระพุทธบาท7 การจัดงานนมัสการรอยพระพุทธบาทในวันเพ็ญเดือนสามจึง
ถือเป็นประเพณีที่แปลกใหม่ในท้องที่เมืองอุบลราชธานี และได้รับความนิยมในพ้ืนที่อ่ืนๆของอีสานในเวลา
ต่อมา (ยุทธนาวรากร, 2551:11) จะเห็นได้ว่าการสร้างรอยพระพุทธบาทและจัดให้มีการสักการะรอยพระพุทธ
บาทนอกจากจะเป็นการดึงแรงศรัทธาที่ผู้คนเฉพาะกลุ่มที่ต้องเดินทางไปสักการะที่สระบุรี ส่วนหนึ่งยังเป็นดึง
แรงศรัทธาของผู้คนที่ต้องเดินทางไปนมัสการองค์พระธาตุพนมซึ่งถือว่าจัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันการสร้างรอย
พระพุทธบาทจึงเป็นการสร้างสัญลักษณ์ทางศาสนาที่ไม่ต้องลงทุนมากมาย เพราะความศักดิ์สิทธิ์และ
ความหมายของพระพุทธบาทเอง แทนการสร้างพระธาตุขนาดใหญ่ที่ถือว่าต้องอาศัยทุนทรัพย์จ านวนมาก 
 ในลักษณะของการใช้งานภายในพบว่า จัดให้มีการนมัสการปิดทองรอยพระพุทธบาท ภายในสิมวัดทุ่ง
ศรีเมืองยังแสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ใช้สอยภายในอาคารที่เปลี่ยนไปในช่วงเวลาของเทศกาล 
เนื่องจากผู้คนทั่วไป ชาย,หญิง สามารถเข้าไปใช้งานพื้นที่ภายในได้ซึ่งต่างไปจากคติเดิมของกลุ่มวัฒนธรรมลาว
ที่ถือว่าเป็นพื้นที่หวงห้ามส าหรับผู้หญิงการประดิษฐานรอยพระพุทธบาทในพื้นที่เมืองอุบลราชธานีถือว่าเป็นสิ่ง
แรกในพ้ืนที่ นอกเหนือจากรอยพระพุทธบาทเป็นเหมือนสัญลักษณ์ตัวแทนของพระพุทธเจ้าแล้วนั้น ในบริบท
ของพ้ืนที่และการจ าลองที่มาของพระพุทธบาทยังแสดงถึงอิทธิพลทางความคิด ประเพณีแบบกรุงเทพฯที่เข้า
มามีบทบาทในการก าหนดความศรัทธา และสร้างภาพลักษณ์ตัวแทนของศาสนาแบบกรุงเทพฯในพ้ืนที่ของชน
พ้ืนเมือง   
 
ภาพที่4: ภาพจิตรกรรมฝาผนัง สิมวัดทุ่งศรีเมือง 
ที่มา: การลงพ้ืนที่ภาคสนาม 

                                                           
7 ดูเรื่องราวเกี่ยวกับความต้องการที่จะมาสักการบูชารอยพระพุทธบาทสระบรุี ของผู้คนท่ัวไปในสมัยรชักาลที่ 4 ใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, “พระราชหัถเลขา ถึงกรมหมื่นมเหศวรศิววิลาศ ปีชวด พ.ศ.2409,  



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 1058 

จิตรกรรมฝาผนัง8สกุลช่างรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีพัฒนาการสืบเนื่องมาจากจิตรกรรมสกุลช่างธนบุรี
และสกุลช่างอยุธยา เช่น จิตรกรรมฝาผนังในพระที่นั่งพุทไธสวรรค์ พระราชวังหน้า ซึ่งเขียนขึ้นระหว่าง พ.ศ.
2338-2340 จิตรกรรมสกลุช่างรัตนโกสินทร์ได้รับความนิยมช่วงรัชกาลที่ 1-2 จากนั้นก็เริ่มเสื่อความนิยม ใน
สมัยรัชกาลที่ 3 เริ่มนิยมการเขียนจิตรกรรมแบบจีน เรียกว่ายุคนิยมแบบจีนช่วง พ.ศ.2370-2395  เช่น การ
เขียนโต๊ะบูชา การตกแต่งลวดลายดอกไม้ ใบไม้ตามคติจีน ฯลฯ อย่างไรก็ตามในระยะดังกล่าวจิตรกรรมแบดั่ง
เดิมยังได้รับการสนับสนุนอยู่ (สน, 2522:19-25) จนถึงยุคสมัยรัชกาลที่ 4-5 ช่วง พ.ศ.2395-2453 เป็นการ
เปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญครั้งหนึ่ง คือ การสร้างคติกึ่งสมจริง มีการรับวัฒนธรรมแบบตะวันตกรวมถึงภาพจิต
กรรมด้วยเช่นกัน มี 2 แบบ คือ แบบพระราชนิยม ร.4 และแบบจิตรกรรมไทยเดิมประยุกต์ตะวันตก โดยใช้
เทคนิควิธีการอย่างตะวันตก เช่นการเขียนภาพธรรมชาติเสมือนจริง การเขียนภาพภูเขา ต้นไม้ สัดส่วนอาคาร
บ้านเรือน และมักมีภาพอาคารแบบตะวันตกแทรกอยู่เสมอ (ศักดิ์ชัย, 2546:468-471) 
 อย่างไรก็ตามจิตรกรรมแบบไทยเดิม ที่ได้รับความนิยมในสมัยรัชกาลที่ 1-2 ก็ไม่ได้สูญหาย แต่มีการ
ปรับปรุงวิธีการเขียน และการวางองค์ประกอบของภาพใหม่ แต่ในส่วนหลังพระประธานยังใช้คติเดิม จะเห็นได้
ว่าในขณะที่ราชส านักเริ่มจะไม่นิยมจิตรกรรมแบบดั่งเดิม ช่างเขียนเหล่านั้นเริ่มปรากฏผลงานตามหัวเมืองรอบ
นอกทั้งใกล้ปริมณฑลของกรุงเทพฯ และเมืองรอบนอก อย่างนครราชสีมา9 เวียงจันทน์10 หลวงพระบาง11 และ
เมืองอุบลราชธานี12 

จิตรกรรมฝาผนังสิมวัดทุ่งศรีเมืองโดยส่วนใหญ่กล่าวถึงภาพพุทธประวัติ ตอนพระพุทธเจ้าผจญมาร
และปรินิพพาน  ภาพชาดกได้แก่ปาอัครกุมารชาดกกับมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์ต่าง ๆ และเรื่องราวที่ได้
แสดงถึงประเพณีวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ  รวมทั้งสภาพสังคมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ความเจริญของบ้านเมือง การ
ประกอบอาชีพ การละเล่น พิธีกรรม การแต่งกาย ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีภาพของชาวต่างชาติมีทั้งจีนฝรั่ง แขก

                                                           
8 จิตรกรรมฝาผนังหรือ “ฮูปแต้ม” เป็นค าเรียกจติรกรรมฝาผนังในภาษาลาวและท้องถิ่นอีสาน  โดยค าว่า “ฮูป” ก็คือรูป ส่วน
ค าว่า “แต้ม” คือการวาดการระบายศรี งานเหล่านี้มักอยูต่ามฝาผนงั สิม (โบสถ์) วิหาร และอาคารขนาดเล็กอ่ืนๆ เช่น หอไตร 
หอไหว้ เหมือนจติรกรรมฝาผนังในศิลปะไทย    (ศักดิ์ชัย, 2555:216)  
 
9 ดู รายละเอียดจิตรกรรมฝาผนัง สิม วัดหน้าพระธาตุ บ้านตะคุ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสมีา (ศักดิ์ชัย, 2555:266-
270) 
10 ดู รายละเอียดจติรกรรมฝาผนัง สิม วัดสสีะเกด นครเวียงจันทน์ สร้างขึ้น พ.ศ.2095 บูรณะครั้งใหญ่ พ.ศ.2361 ในสมัยเจ้า
อนุวงศ์ เป็นงานอิทธิพลรัตนโกสินทร์ที่เก่าแก่ที่สุด (ศักดิ์ชัย, 2555:222-226) 
11 ดู รายละเอียดภาพจิตรกรรมฝาผนัง สิม วัดศรีพุทธบาท (ป่าแค) สร้างเมื่อพ.ศ.2396 จิตรกรรมฝาผนังภายในมรีูปแบบ 
เรื่องราวและแนวความคดิในการวาด ที่รับมาจากกรุงเทพฯ, จิตรกรรมฝาผนังวัดป่ารวก (ป่าฮวก) สรา้งเมื่อ พ.ศ.2394 ตรงกับ
ช่วงสมัยรัชกาลที่ 4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์, จิตรกรรมฝาผนังวัดร่องคณู สรา้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2334 จิตรกรรมฝาผนังเขียนเรื่องพุทธ
ประวัติและทศชาติ ส่วนใหญ่ได้รบัแบบแผนการเขียนมาจากศิลปะรัตนโกสินทร์ (ศักดิ์ชัย, 2555:227-263)  
12 ดู รายละเอียดจติรกรรมฝาผนัง สิม (หอพระพุทธบาท) วัดทุ่งศรีเมือง อ าเภอเมืองอุบลราชธานี ส่วนใหญ่ไดร้ับอิทธิพลการ
เขียนมาจากศลิปะรัตนโกสินทร์ (ศักดิ์ชัย, 2555:270-271) 
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อินเดีย ที่เข้ามาค้าขายในสมัยนั้น(พระครูสังฆรักษ์จันดี  สุจันโท) กิจกรรมหรือฮูปแต้มดังกล่าวสะท้อนลักษณะ
ของจิตรกรรมแบบกรุงเทพฯอย่างชัดเจน ซึ่งแตกต่างไปจากฮูปแต้มทั่วไปแบบพ้ืนบ้าน  ทั้งในลักษณะของ
เครื่องยศ ลักษณะของการใช้สีที่ไม่สามารถผลิตได้ในท้องที่ รวมทั้งลักษณะของการล าดับภาพอย่างเป็น
ขั้นตอนซึ่งแตกต่างออกไปจากการวาดภาพในสิม แบบพ้ืนบ้านที่อยากวาดภาพมุมไหน ขึ้นอยู่กับความสนใจ
ของช่าง  
 
ภาพที่ 5 : ภาพจิตรกรรมฝาผนัง สิมวัดทุ่งศรีเมือง 
ที่มา: การลงพ้ืนที่ภาคสนาม 

จิตรกรรมที่เสาไม้ยันขื่อ เสาไม้ยันขื่อมีทั้งหมด 4 ต้น 
ปักภายในหอพรพุทธบาทระหว่างหน้าต่างโดยปักห่างจากผนัง
ประมาณ 18 เซนติเมตร เสาที่ผนังแต่ละด้านจะมีแปวางพาด
ขนานกับผนังด้านบน โดยแปหัวเสานี้เป็นส่วนที่รองรับขื่อที่
ช ารุด เสาไม้เหล่านี้มีจิตรกรรมที่เป็นฝีมือของพระครูวิโรจน์รัต
โนบล โดยเสาแต่ละต้นจะมีลวดลายที่ต่างกันออกไป คือ เสา
ต้นในเบื้องขวาพระประธานเขียนภาพเล่าเรื่องสินไซเดินทางไป
เมืองอโนราชแล้วผ่านด่านต่างๆ ตั้งแต่ด่านงูซวงจนถึงด้านนาง
ยักษ์อัสมุขี เสาต้นในเบื้องซ้ายพระประธานเขียนลายเครือเถา
ออกช่อเทพพนม และเสาต้นนอก 2 ต้น เขียนลายพุ่มข้าวบิณฑ์ 
โดยสีที่ใช้มีสีแดง ขาว ด า ป้า เหลือง และเขียว และมีการปิดทองลายเฟ่ืองอุบะที่ส่วนบนของเสา (ยุทธนาวรา
กร, 2551:12)    
 แต่เป็นที่น่าสนใจถึงลักษณะของภาพที่ปรากฏหลายๆภาพที่สะท้อนลักษณะความเป็นไปของสังคม 
การแต่งกาย การละเล่นที่เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นถูกสอดแทรกเข้าไปในจิตรกรรมด้วย สิ่งที่ปรากฏเหล่านี้แสดง
ให้เห็นถึงการปรับตัวของช่างที่พยายามหยิบโยงความเป็นลักษณะท้องถิ่นเข้ามาไว้ในภาพจิตรกรรม ซึ่งหลาย
ภาพสะท้อนการด ารงชีวิตของกลุ่มคนในสังคม อิทธิพลจากภายนอก และส่วนหนึ่งสะท้อนวิถีชีวิตของกลุ่มคน
ในท้องถิ่น 
ภาพที่ 6:ราวบันไดสิมวัดทุ่งศรีเมือง 
ที่มา : การลงพ้ืนที่ภาคสนาม 
 ราวบันไดของเดิมเป็นลักษณะตัวจระเข้ ที่มักปรากฏ
หลายแห่งของทางขึ้นบันได สิม เช่น สิม วัดแจ้ง การปั้นจระเข้
ซึ่งตามความเชื่อของคนในท้องถิ่นนั้น เป็นสัตว์ที่ดุร้าย เสมือน
เป็นการดูแลรักษา สิม ในอุดมคติ เช่นการปั้นยักษ์ หรือทวาร
บาลอย่างภาคกลาง   
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 ส่วนการปั้นพญานาคบนหลังจระเข้ปรับปรุงขึ้นใหม่ใน พ.ศ.2503 สมัยท่านจ้าคุณพระราชรัตโนบล 
(พิมพ์ นารโท) ท าการซ่อมแซม (ส านักศิลปากรที่ 11 อุบลราชธานี, 2547 :14 ) สัญลักษณ์ที่เพ่ิมปรากฏขึ้นมา
ใหม่หากมองในลักษณะความงามทางสถาปัตยกรรมน่าจะเป็นความต้องการของผู้บูรณะที่อยากให้มีลักษณะ
ของความเป็นลาวแบบเวียงจันทน์ที่มักท ารูปปูนปั้นหน้า สิม หรือวิหาร ส่วนหนึ่งน่าอยากให้องค์ประกอบของ 
สิม (หอพระพุทธบาท) มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น พญานาคดังที่ปรากฏอยู่บนตัวจระเข้ก็แสดงวัฒนธรรมลาว
แบบอ่ืนหรืออิทธิพลใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในยุคของการบูรณะ  
บทสรุปผลการศึกษา 
สิม (หอพระพุทธบาท) ในประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานี 
 องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมใน สิม (หอพระพุทธบาท) วัดทุ่งศรีเมือง ได้รับอิทธิพลจากการจาก
การปกครองของสยาม โดยใช้ศาสนาเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความคิดและศิลปะวิทยาการ ซึ่งเกิดจากการ
ที่พระสงฆ์ในพ้ืนที่ได้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาในกรุงเทพฯ การเลือกใช้รูปแบบทางสถาปัตยกรรมแบบ
กรุงเทพฯในพ้ืนที่เมืองอุบลราชธานีนั้นสะท้อนการยอมรับและการปรับตัวทางความคิดของกลุ่มคนโดยเฉพาะ
กลุ่มพระเถระ ที่เห็นว่าลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบกรุงเทพฯเป็นสิ่งที่เจริญและมีรูปแบบลักษณะแตกต่าง
ไปจากแบบท้องถิ่นหรือแบบล้านช้าง และแสดงถึงอารายะธรรมที่เจริญรุ่งเรืองกว่า จากการเข้าไปศึกษา
ดังกล่าวท าให้เห็นสภาพสังคม เศรษฐกิจของกรุงเทพฯ ที่มีความเจริญก้าวหน้าไปทุกด้าน 
 ในขณะเดียวกันแนวคิดการปกครองหัวเมืองรอบนอกของกรุงเทพฯก็ใช้นโยบายในด้านพุทธศาสนา
ศาสนา เป็นตัวกล่อมเกล่าเนื่องจากเห็นว่ามีความเป็นศาสนาเดี๋ยวกัน เข้าแทรกซึมทางความคิดของคนใน
ท้องถิ่น ผ่านหลักธรรมค าสอน ภาษา วัฒนธรรมประเพณีแบบกรุงเทพฯ โดยให้พระพุทธศาสนาแบบกรุงเทพฯ 
รวมถึงงานสถาปัตยกรรมเป็นสื่อกลาง จะเห็นได้ชัดว่า แนวคิดการปรับเปลี่ยนสมณะศักดิ์พระเถระในท้องถิ่นที่
ได้ศึกษาพระปริยัติธรรมจากกรุงเทพฯใหม่ให้สอดคล้องกับสมณะศักดิ์ตามส่วนกลางนั้นมีนัยทั้งโดยตรงและ
โดยอ้อม ในทางปฏิบัติโดยตรงแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่แผ่พระราชอ านาจให้
ความส าคัญกับพระเถระตามหัวเมืองห่างไกลเป็นกุศโลบายเพ่ือดึงจิตใจของพระเถระเหล่านั้นมาสู่จุดศูนย์กลาง 
ทั้งยังเป็นกระบอกเสียงส าคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบกรุงเทพฯและให้เห็นความส าคัญของ
กรุงเทพฯไม่ให้เกิดการต่อต้านทางการเมืองโดยพระเถระพ้ืนเมืองยังเป็นส่วนส าคัญในการตรวจสอบสภาพ
ความเป็นไปของบ้านเมือง กลุ่มเจ้าเมือง ที่จะก่อความไม่สงบขึ้นทุกเมื่อโดยเฉพาะพ้ืนที่เมืองอุบลราชธานีและ
เมืองรอบข้างท่ีอยู่ห่างไกลศูนย์กลางกรุงเทพฯ  
 การน าคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาของพระเถระเมืองอุบลราชธานีที่ได้รับอิทธิพลจากกรุงเทพฯ 
ยังท าให้เกิดประเพณีแบบใหม่ๆขึ้นในพ้ืนที่จากการจ าลองรอยพระพุทธบาทขึ้นมา เช่น งานเทศกาลปิดทอง
พระพุทธบาทซึ่งจัดขึ้นตรงกับงานนมัสการรอยพระพุทธบาทที่สระบุรี และงานนมัสการพระธาตุพนม เทศการ
ดังกล่าวจึงเปรียบได้กับประเพณีแบบกรุงเทพฯที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนในพ้ืนที่ รวมทั้งจิตรกรรมฝา
ผนังและส่วนประดับตกแต่งภายในและภายนอก สิม (หอพระพุทธบาท) ที่ได้รับอิทธิพบรูปแบบจากศิลปะแบบ
รัตนโกสินทร์ แต่เนื่องด้วยลักษณะของช่างก่อสร้าง ที่เป็นช่างท้องถิ่น จึงท าให้งานสถาปัตยกรรมส่วนหนึ่ง
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ได้รับอิทธิพลผสมผสานแบบวัฒนธรรมล้านช้าง เช่น ลักษณะของลาย บันไดทางขึ้นเป็นประติมากรรมจระเข้ 
ลักษณะของลายรวงผึ้ง รวมถึงขนาดของ สิม ที่มีขนาดสัดส่วนของแผนผังเล็กแบบ สิมเก่าในท้องถิ่นที่พบเห็น
โดยทั่วไป 
 การปรับตัวทางสถาปัตยกรรมของทั้งสองวัฒนธรรมทั้งแบบสยามและแบบล้านช้าง สะท้อนการ
เลือกสรรทางความคิดในองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ระหว่างช่างกับผู้ที่ควบคุมการก่อสร้าง ถึงแม้อ านาจ
ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ผู้อ านวยการสร้างซึ่งเป็นพระเถระที่เป็นผู้น ารูปแบบและแนวความคิดแบบกรุงเพทฯมา
โดยตรง แต่ในลักษณะความคิดและประสบการณ์ของช่าง อาจจะไม่สามรถท าตามแบบที่ก าหนดได้ทั้งหมด จึง
ก็เกิดการต่อรองทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรมผสมผสานแนวความคิดช่างท้องถิ่นโดยสอดแทรกเอกลักษณ์
แบบท้องถิ่นอิทธิพลแบบล้านช้างที่เคยสืบทอดมาเข้าไปในงานสถาปัตยกรรมด้วย  
 การบูรณาการวัฒนธรรมผ่านการพระศาสนาในหัวเมืองประเทศราช (อุบลราชธานี) พระพุทธศาสนา
ของกรุงเทพฯ ที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้เป็นกุศโลบายเพ่ือการเปลี่ยนแปลงทางความคิด คติ ความเชื่อ ของ
กลุ่มหัวเมืองที่อยู่รอบนอก ซึ่งห่างไกลพระราชอ านาจที่จะสามารถตรวจตราสภาพความเป็นไปของบ้านเมือง
ได้โดยริเริ่มจากการบูรณาการผ่านการพระศาสนา เนื่องจากดินแดนที่ถือก าหนดที่อยู่ภายใต้การปกครองหลัง
การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ส่วนใหญ่มีรากเหง้า บ่อเกิดทางวัฒนธรรมจากพระพุทธศาสนา ซึ่งมีส านึกร่วม
ทางวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาที่คล้ายคลึงกัน จึงเป็นแนวคิดทางการเมืองที่ส าคัญในการเข้าควบคุมแบบ
หลวมๆโดยปราศจากการใช้กองก าลังทางทหาร ถึงแม้ว่าเมืองอุบลราชธานีจะเป็นขนาดเล็กแต่ก็มีความส าคัญ
ในเชิงของยุทธศาสตร์ เนื่องจากอยู่ใกล้เมืองจ าปาศักดิ์และเมืองญวนซึ่งเป็นเมืองใหญ่และเสี่ยงต่อความมั่นคง
ของกรุงเทพฯ การสร้างฐานอ านาจแห่งใหม่ในหัวเมืองรอบนอกโดยไม่ต้องลงทุนมากจึงเป็นแนวคิดของราช
ส านักที่น ามาปรับใช้กับเมืองอุบลราชธานีในการแผ่พระราชอ านาจในช่วงต้นการศึกษาดังกล่าวยังสามารถ
น าไปต่อยอดเพ่ือศึกษาลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ที่ใช้งานสถาปัตยกรรมทางศาสนาเป็นสื่อกลางใน
การศึกษา เพ่ือให้เห็นมิติที่ซับซ้อน หลากหลายทางสังคมมากยิ่งข้ึน 
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งานศิลปกรรมของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถแบบมีระเบียงรอบในเมืองพระตะบองที่สร้าง
ขึ้นภายใต้การปกครองสยาม ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 24–กลางพุทธศตวรรษที่ 25* 

Styles of Vihara and Ubosotha with Encircling Veranda in Battambang Built 
during the Control of Siam from the Early 19th Century to the Early of 20th 

Century 
 

Sirang LENG1 
  

บทคัดย่อ 

การศึกษารูปแบบงานศิลปกรรมกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบในเมืองพระ
ตะบอง ที่สร้างขึ้นในสมัยภายใต้การปกครองของสยาม แสดงถึงอิทธิพลของศิลปะไทยและศิลปะตะวันตกท่ีเข้า
มามีบทบาทในเมืองพระตะบองและผสมผสานกับงานศิลปะท้องถิ่น โดยร่องรอยของอิทธิพลศิลปะภายนอกที่
ปรากฏนี้ ได้เริ่มมีมาแล้วตั้งแต่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) จนกระทั่งถึง
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) โดยปรากฏหลักฐานที่เป็นรูปแบบงาน
ศิลปกรรม และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ทั้งนี้การรับรูปแบบงานศิลปกรรมของภายนอกมาผสมผสานกับ
งานช่างท้องถิ่น ส่งผลให้พระวิหารและพระอุโบสถกลุ่มนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และกลายเป็นต้นแบบของการ
สร้างพระวิหารและพระอุโบสถท่ีสร้างข้ึนในสมัยหลังต่อมา  
 

ค าส าคัญ: ศิลปกรรม พระวิหาร พระอุโบสถ เมืองพระตะบอง อิทธิพลศิลปะไทย 
 

Article 

This article is about the study of Vihara and Ubosotha with encircling veranda in 
Battambang built during the control of Siam, in order to study the influence of Thai and 
Western artin Battambang. The influence of external arts were appeared since the reign of 
King Rama III until the reign of King Rama V, presented both in the form of art and historical. 
As the result of the combination between external arts and local art, Vihara and Ubosotha 
of this group was unique and becamea model of Vihara and Ubosotha built in later times. 
 

Keyword: Art Style, Vihara, Ubosotha, Battambang, Influence of Thai Art 
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บทน า  
พระตะบองเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศกัมพูชาที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน หนึ่งในเหตุการณ์

ประวัติศาสตร์นั้นคือ การที่พระตะบองเคยเป็นเมืองขึ้นของสยามนับตั้งแต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1) จนถึงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เมื่ออิทธิพล
ทางการเมืองของสยามได้เข้ามามีบทบาทในบริเวณเมืองพระตะบอง จึงท าให้รูปแบบศิลปกรรมของสยามได้
เข้ามาในบริเวณเมืองพระตะบองด้วยเช่นกัน โดยรูปแบบศิลปกรรมของพระวิหารและอุโบสถในเมืองพระ
ตะบองที่สร้างขึ้นในสมัยที่อยู่ใต้การปกครองของสยามราวพุทธศตวรรษที่ 24-กลางพุทธศตวรรษที่ 25 นั้น ได้
ปรากฏอิทธิพลของงานศิลปกรรมไทยและตะวันตกท่ีเข้ามาผสมผสานกับรูปแบบงานศิลปกรรมท้องถิ่นและท า
ให้เกิดเป็นศิลปะอันงดงาม พร้อมกันนี้ก็ได้มีพัฒนาการและส่งอิทธิพลมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงช่วงที่
อาณาจักรกัมพูชามีสถานะเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสดังนั้นการศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบ
งานศิลปกรรมและความเป็นมาองค์ประกอบของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบใน
เมืองพระตะบองที่สร้างขึ้นในสมัยอยู่ภายใต้การปกครองของสยาม 

จากการค้นคว้าเบื้องต้นยังไม่มีการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นมา และองค์ประกอบที่น ามาประดับตกแต่ง
พระวิหารและพระอุโบสถอย่างแน่ชัดพระวิหารและพระอุโบสถในเมืองพระตะบองกลุ่มนี้จะสะท้อนให้เห็น
ความส าคัญของศิลปกรรมภายนอกท่ีได้เข้ามาผสมผสานรูปแบบท้องถิ่น ซึ่งท าให้เกิดความหลากหลายทางด้าน
งานศิลปกรรม โดยเฉพาะอาคารสถาปัตยกรรมที่ตกทอดมาถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังสะท้อนให้ เห็น
ความสัมพันธ์ในด้านศิลปกรรมของไทยที่ได้มีบทบาทในบริเวณเมืองพระตะบองและยังคงเหลือร่อง รอยให้
สามารถท าการศึกษาได ้

ส่วนในการศึกษานี้จะท าขึ้นเฉพาะกลุ่มพระวิหาและพระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบที่สร้างในสมัย
ใต้การปกครองสยามและตั้งอยู่ในบริเวณเมืองพระตะบอง ซึ่งมีตัวอย่างพระวิหารและพระอุโบสถ 3 หลังที่
เหลือหลักฐานอยู่ และสามารถท าการศึกษาได้ถึงปัจจุบันคือ พระอุโบสถวัดกฺดุลโดนเตียว พระวิหารวัดแก้ว 
และพระอุโบสถวัดเอกพนม (ศึกษาจากภาพถ่ายเก่า) โดยบทความนี้จะไม่ศึกษาลักษณะขององค์ประกอบและ
การตกแต่งภายในของพระอุโบสถและพระวิหาร เช่น ภาพจิตรกรรมฝาผนัง เป็นต้น ทั้งนี้การศึกษาดังกล่าวจะ
มีขั้นตอนในการศึกษา 4 ขั้นตอนด้วยกันคือ 1. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ 2.เป็นการลง
ภาคสนามเก็บข้อมูล 3.เป็นการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล และ 4.เป็นการสรุปผลการศึกษา รายละเอียดงาน
ศิลปกรรมของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบมีดังต่อไปนี้  
1. การวางแผนผังและที่มาของแผนผังอาคารในเขตพุทธาวาส 

การวางผังของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถทรงโรงที่มีระเบียงรอบมีความแตกต่างจากกลุ่มพระวิหาร
และพระอุโบสถอ่ืนที่สร้างขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันหรือก่อนหน้านั้น ซึ่งถือได้ว่าอาคารในยุคนี้มีลักษณะเฉพาะ
ของตนอย่างชัดเจน ลักษณะทั่วไปของพุทธาวาสในช่วงดังกล่าวตั้งอยู่บนแนวแกนเดียวกัน ซึ่งช่างวางต าแหน่ง
ของอาคารที่เป็นสิ่งก่อสร้างส าคัญของวัดมาตั้งวางเรียงกันบนแนวแกนเดียวกันหันหน้าไปด้านทิศตะวันออก 
แผนผังของพุทธาวาสในช่วงนี้ประกอบด้วยพระอุโบสถ ซึ่งเป็นอาคารประธานของวัด ส่วนบริเวณล้อมรอบพระ
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ภาพท่ี 1: ผังพุทธาวาสของวัดกดฺุลโดนเตียว 

อุโบสถสร้างเป็นก าแพงแก้วที่มีประตูทางเข้าท้ัง 4 ทิศ และด้านหน้าของพระอุโบสถ ซึ่งอยู่ภายนอกของก าแพง
แก้วสร้างเป็นเจดีย์ทรงเครื่องคู่อยู่ด้านหน้าสององค์ รูปแบบเจดีย์คู่นั้นมีลักษณะรูปแบบรายละเอียดเดียวกัน
กับเจดีย์ทรงเครื่องในศิลปะไทยสมัยต้นรัตนโกสินทร์ และเป็นที่นิยมมากในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัว(พ.ศ. 2394-2411) (ศักดิ์ชัย สายสิงห์, 2556: 62.) ลักษณะองค์ประกอบของแผนผังที่กล่าวมา
ข้างต้นพบท่ีวัด กฺดุลโดนเตียว หรือเรียกอีกชื่อว่า “วัดปราบปัจจามิตร” (ภาพที่ 1) และวัดแก้ว เป็นต้น  

แผนผังของพุทธาวาสที่มีเจดีย์คู่ตั้งอยู่ด้านหน้าของ
พระวิหารและพระอุโบสถ ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยนี้นับได้ว่ามี
พัฒนาการที่ซับซ้อนที่สุดในระบบแผนผังพุทธาวาสของ
วัดในเมืองพระตะบอง ซึ่ งลักษณะแผนผังนี้มีความ
แตกต่างจากแผนผังของพุทธาวาสในศิลปะเขมรในสมัย
หลังเมืองพระนครที่นิยมสร้างเจดีย์ให้เป็นประธานของวัด

และมีพระวิหารหรือพระอุโบสถอยู่ด้านหน้าของเจดีย์

เช่น วัดเทพประณม (វត្ត ទេពប្រណម្យ) วัดพระโงก (វត្ត ប្ពះទោក) เป็นต้น และต่อมา
ความส าคัญของการวางพระเจดีย์ในต าแหน่งประธานของวัดได้ลดบทบาทลงโดยพระวิหารหรือพระอุโบสถได้
กลายมาเป็นอาคารส าคัญของวัด ซึ่งนักวิชาการกัมพูชาสันนิษฐานว่า หน้าที่ของพระวิหารในสมัยหลังได้ยก
บทบาทให้เท่าเทียมกับพระเจดีย์โดยเข้าใจว่าพระวิหารและพระเจดีย์มีหน้าที่ประดิษฐานพระพุทธรูป
เช่นเดียวกัน ดังนั้นการวางแผนผังของพุทธาวาสอาจสร้างเพียงแค่พระวิหารหลังเดียวก็ได้ ดังนั้นตามวัดต่าง ๆ 
จ าเป็นต้องเริ่มต้นจากการวางต าแหน่งของพระวิหารหรือพระอุโบสถให้อยู่ตรงแกนกลางของพุทธาวาสก่อน 

หลังจากนั้นจึงมีการวางต าแหน่งของอาคารที่เป็นสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ ตามมาเป็นล าดับ  (ភូ សុជា2001: 13.) 
ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้มีความแตกต่างจากของระบบการวางแผนผังในพุทธาวาสของวัดที่เมืองพระตะบอง
วิวัฒนาการของแผนผังนี้สันนิษฐานได้ว่า น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะไทยสมัยต้นรัตนโกสินทร์ที่สืบต่อมา
จากสมัยอยุธยาตอนปลาย การสร้างเจดีย์คู่ไว้ด้านหน้านี้ เริ่มมีมาแล้วในสมัยอยุธยาตอนปลาย เช่นที่วัดไชย
วัฒนาราม ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ. 2172) และต่อมาได้รับความนิยมเป็นอย่างมากใน
สมัยอยุธยาตอนปลาย(สันติ เล็กสุขุม, 2544: 50-51.)และสืบทอดมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งยังมีหน้าที่
เป็นองค์ประกอบส าคัญประเภทหนึ่งของการวางแผนผังพุทธาวาสในสมัยนั้นโดยในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก(รัชกาลที่ 1) ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเจดีย์ทองสององค์ตั้งไว้ด้านหน้าพระอุโบสถ 
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้ชลอมาไว้หน้ามณฑป จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 3 การวางผังพุทธาวาสที่มีเจดีย์คู่
ตั้งอยู่ด้านหน้าของพระอุโบสถยังมีการท าอยู่แต่มีจ านวนน้อยมาก ด้วยเหตุว่าความนิยมวางแผนผังในสมัย
รัชกาลที่ 3 มีการออกแบบแผนผังของแต่ละวัดแตกต่างกัน โดยมีลักษณะเฉพาะในแต่ละวัด(ศักดิ์ชัย สายสิงห์, 
2548: 37-38) ลักษณะแผนผังที่กล่าวมาข้างต้นนี้มีปรากฏการสร้างในสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 
2369-2394) ได้แก่ เจดีย์คู่ในรูปแบบทรงปรางค์ตั้งอยู่ด้านก าแพงแก้วด้านหน้าพระอุโบสถวัดราชโอรสารามฯ 
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ภาพท่ี 2: เจดีย์ทรง
เคร่ืองวัด 

กฺดุลโดนเตียว 

เจดีย์คู่ตั้งอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถวัดชิโนรสารามฯ ซึ่งนักวิชาการสันนิษฐานว่าเป็นเจดีย์ทรงเครื่องที่สร้างขึ้นใน
สมัยรัชกาลที่ 3 (สันติ เล็กสุขุม, 2533: 84.) 

หลักฐานที่ส าคัญในการก าหนดอายุของการวางแผนผังของพุทธาวาสของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถ
ที่มีระเบียงรอบคือรูปแบบของเจดีย์คู่ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถวัดกฺดุลโดนเตียวซึ่งเป็นเจดีย์ทรงเครื่อง ที่มี
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมได้แก่ ฐานท าเป็นฐานบัวคว่ าบัวหงายในผังแปดเหลี่ยมซ้อนกันสองชั้นลดหลั่น
กัน โดยฐานบัวคว่ าบัวหงายด้านล่างท าเป็นก าแพงแก้วเตี้ย ๆ ล้อมรอบ ถัดมาด้านบนเป็นชุดฐานสิงห์อยู่ในผัง
เพ่ิมมุมไม้สิบหกซ้อนกันสามชั้น เหนือชุดฐานสิงห์เป็นบัวทรงคลุ่มรองรับองค์ระฆัง ด้านบนขององค์ระฆังท า
เป็นบัลลังก์ในผังเพ่ิมมุมไม้สิบหก ดังนั้นตั้งแต่ฐานด้านล่างที่เป็นชุดฐานสิงห์จนถึงส่วนบนที่เป็นบัลลังก์อยู่ในผัง
เพ่ิมมุมไม้สิบหกเช่นเดียวกัน ถัดมาจากบัลลังก์เป็นบัวทรงคลุ่มเถาต่อด้วยปลีและปลียอด ลักษณะดังกล่าวของ
เจดีย์ทรงเครื่องหน้าพระอุโบสถวัดกฺดุลโดนเตียวมีลักษณะเดียวกันกับรูปแบบของเจดีย์ทรงเครื่องในศิลปะไทย
ในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งหลังจากรัชกาลนี้แล้วก็ไม่นิยมสร้างอีก (ภาพที่ 2) 

รูปแบบของงานศิลปกรรมที่กล่าวมาข้างต้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ของชาวกัมพูชาที่ได้บันทึกไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์ชื่อ “พระ
ตะบองสมัยท่านเจ้า” กล่าวว่า ในสมัยรัชกาลที่ 3 เจ้าพระยาบดินทร์เดชา (สิงห์) 
ได้รับพระราชบัญชาจากรัชกาลที่ 3 ให้ยกทัพไปตั้งที่เมืองพระตะบอง เพ่ือป้องกัน
การเข้ามาของกองทัพญวนที่พยายามโจมตีเมืองพระตะบอง เนื่องจากเมืองพระ
ตะบองเป็นเมืองหน้าด่านของไทยในการเดินทัพไปรบกับทัพญวนและกัมพูชา โดย

เจ้าพระยาบดินทร์เดชา (สิงห์) ได้เข้ามาจัดการเมืองพระตะบอง เช่น สร้างก าแพง
เมือง ค่ายทหาร และสร้างสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เป็นจ านวนมากภายในเมืองพระ

ตะบอง หลังจากที่ได้จัดการความสงบเรียบร้อยภายในเมืองพระตะบองแล้ว ท่านก็ได้ยกทัพกลับมากรุงเทพฯ 
และได้ถวายพ้ืนที่ที่เคยเป็นค่ายทหารสร้างเป็นวัดที่มีชื่อว่า “วัดปราบปรามปัจจามิตร” ซึ่งชาวบ้านรู้จักกันใน

ชื่อว่าวัดกฺดุลโดนเตียว (តូ្ច ឈួង, 1994: 171-172.)  จากหลักฐานทางงานศิลปกรรมที่เหลือในปัจจุบัน 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ จึงสันนิษฐานได้ว่า การวางผังของพุทธาวาสที่มีเจดีย์คู่
ตั้งอยู่ด้านหน้าของพระวิหารหรือพระอุโบสถซึ่งเป็นอาคารประธานของวัด น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากการวาง
แผนผังของพุทธาวาสและรูปแบบเจดีย์ทรงเครื่องในศิลปะไทย ซึ่งระบบแผนผังนี้น่าจะได้น าเข้ามาในสมัยที่
เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์) ได้ยกทัพมาตั้งอยู่ที่เมืองพระตะบองในรัชกาลที่ 3 ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 24 
แม้ว่าระบบแผนผังของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียง จะได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะไทย
ในสมัยรัชกาลที่ 3 แต่ลักษณะรูปแบบอาคารของกลุ่มนี้น่าจะสร้างขึ้นในภายหลัง ซึ่งจะน ามาศึกษาและ
วิเคราะห์ในหัวข้อต่อไปนี้ 
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ภาพท่ี 3:ฐานพาไลพระอุโบสถวัดกฺดุลโดนเตียว 

ภาพท่ี 4:ฐานเรือนพระ
อุโบสถวัดกฺดุลโดนเตียว 

ภาพท่ี 5:ฐานเรือนพระ
วิหารวัดแก้ว 

2. องค์ประกอบอาคาร 
2.1. ฐานของอาคาร 

กลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบท าเป็นหลังคากันสาดคลุมบริเวณระเบียงของ
อาคารและส่วนหลังคารองรับด้วยเสาพาไลที่เรียงกันล้อมรอบอาคาร จึงท าให้เกินการใช้ระบบฐาน 2 ประเภท
ด้วยกัน คือ ฐานอาคารที่เป็นฐานพาไล และฐานของตัวอาคารที่เป็นฐานเรือน 

ฐานอาคารที่เป็นฐานพาไลรูปแบบฐานพาไลสามารถศึกษาได้จากฐานพาไลของพระอุโบสถวัดกฺดุลโดน
เตียวเพียงหลังเดียวเท่านั้น เนื่องจากฐานพาไลของพระวิหารวัดแก้วในปัจจุบันได้จมอยู่ใต้ดินหลังการปรับปรุง
พ้ืนที่ของวัดจึงท าให้ไม่สามารถศึกษาและวิเคราะห์ถึงรูปแบบของฐานพาไลของวัดได้ ลักษณะรูปแบบของฐาน
พาไลกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบประกอบไปด้วย ด้านล่างสุดของฐานท าเป็นฐาน

บัวคว่ ารองรับด้วยฐานหน้ากระดานที่ยกทองไม้สูงท าให้
เกิดเป็นช่องว่างขนาดใหญ่ ถัดมาข้างบนเป็นฐานหน้า
กระดานขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกได้อีกแบบหนึ่งว่าฐานหน้า
กระดานบน (ภาพที่ 3)ตัวของฐานพาไลไม่ได้รับน้ าหนัก
เสาพาไลโดยตรงแต่มีการท าเป็นฐานทรงสี่เหลี่ยมติดกับ
ฐานพาไลเพื่อรองรับเสาพาไลอีกที  

 

ฐานเรือน ของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบ เป็นฐานยกขึ้นสูงในผัง
สี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งอยู่บนฐานพาไลที่ประกอบไปด้วย ด้านล่างของฐานเป็นฐานหน้ากระดานขนาดใหญ่รองรับ
ฐานบัวค่ าบัวหงายที่มีท้องไม้ยกสูง ด้านบนของฐานบัวท าเป็นฐานบัวคว่ าทับอีกชั้นหนึ่ง ตัวอย่างเช่ น พระ

อุโบสถวัดกฺดุลโดนเตียว และวัดแก้วเป็นต้น(ภาพที่ 4 และ
ภาพที่ 5) แต่ฐานเรือนของพระอุโบสถวัดกฺดุลโดนเตียวมี
รูปแบบที่ซับซ้อนไปจากฐานเรือนของพระวิหารวัดแก้ว โดย
ส่วนที่เป็นฐานบัวค่ าบัวหงายของฐานเรือนของพระอุโบสถวัดกฺ
ดุลโดนเตียวนั้น มีท าส่วนที่เป็นบัวหงายถึง 2 ชั้นซ้อนกัน ซึ่ง
ต่างจากฐานเรือนของพระวิหารวัดแก้วที่ท าบัวหงายเพียงชั้น

เดียวนอกจากนี้ที่พระอุโบสถวัดกฺดุลโดนเตียวมีการท าเสาติด
ผนังที่เรือนธาตุ เนื่องจากพระอุโบสถขนาดใหญ่ ดังนั้นตัวของ

เสาติดผนังนี้มีความสัมพันธ์กับรูปแบบของฐานเรือน ด้วยเหตุว่าเชิงของเสาติดผนังไม่ได้ตั้งอยู่ด้านบนของฐาน
เรือน แต่กลับเป็นส่วนหนึ่งของฐานเรือน กล่าวคือตรงบริเวณฐานเรือนที่มีเสาติดผนังจะมีการยกตัวเสาลอย
ออกมาจากฐานเรือน จึงท าให้เกิดการแบ่งฐานเรือนเป็นช่องๆ โดยมีเสาติดผนังคั่น การท าฐานเรือนในลักษณะ
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ภาพท่ี 6:เสาประธานบริเวณมุขด้านหน้าของ
วัดแก้ว 

ภาพท่ี 7: ภาพเก่าวัดเอกพนม,
ที่มาของภาพ Tom Kramer. 

ดังกล่าวน่าจะได้รับอิทธิพลศิลปะตะวันตกที่ช่างพระตะบองที่ได้น ามาใช้และในที่สุดได้ส่งอิทธิพลให้กับฐาน
เรือนของพระวิหารและพระอุโบสถในสมัยต่อมา 

2.2 เสา และบัวหัวเสา  
เสาประธาน ของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถทรงโรงแบบ

มีระเบียงรอบสามารถจ าแนกได้เป็น 2 ประเภทด้วยกันคือ เสา
ประธานที่เป็นเสาร่วมในซึ่งอยู่ภายในของอาคาร และเสาประธาน
ที่อยู่ตรงบริเวณมุขหน้าและมุขหลังของอาคารที่มีหน้าที่รองรับ

น้ าหนั กส่ วนที่ เป็ นหน้ าบั น ของ
อาคาร ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ผู้
ศึ ก ษ า จ ะ ศึ ก ษ า ถึ ง ลั ก ษ ณ ะ

องค์ประกอบภายนอกของอาคาร
สถาปัตยกรรมเท่านั้น เพราะฉะนั้น
จึงศึกษาถึงรูปแบบของเสาประธานที่อยู่บริเวณมุขหน้าและมุขหลังของอาคาร
เป็นหลัก ลักษณะเสาประธานที่อยู่บริเวณมุขหน้าและมุขหลังของกลุ่มพระ
อุโบสถทรงโรงสามารถแบ่งได้ 2ชนิดด้วยกันคือ เสาทรงสี่เหลี่ยม กับเสาทรง
แปดเหลี่ยม ซึ่งมีลักษณะรูปแบบขององค์ประกอบที่แตกต่างกันดังนี้ เสาทรง

สี่เหลี่ยมนั้นมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสรองรับด้วยฐานเสาที่เป็นฐานหน้ากระดานรองรับด้วยฐานบัวค่ าบัว
หงายที่ยกท้องไม้สูงตรงกลางประดับลายกรอบสี่เหลี่ยม ในส่วนที่เป็นฐานบัวหงายมักจะท าซ้อนกัน 2 ชั้น 
ถัดไปจากฐานบัวคว่ าบัวหงายท าเป็นลูกแก้วขนาดใหญ่หนึ่งเส้นรองรับฐานบัวคว่ า เสาลักษณะนี้มีที่วัดกฺดุลโดน
เตียวเพียงแห่งเดียว (ภาพที่ 3) ส่วนลักษณะเสาประธานที่เป็นเสาแปดเหลี่ยม ซึ่งท าจากไม้พบที่วัดแก้ว (ภาพ
ที่ 6) และวัดเอกพนม (ภาพที่ 7) กลุ่มเสาประเภทนี้ไม่มีการตกแต่งใดๆ โดยมีเพียงแค่การท าเป็นฐานแปด
เหลี่ยมรองรับเชิงเสา ส่วนปลายเสาไม่มีการประดับลวดลายใดๆ ทั้งสิ้น  

เสาพาไล ส าหรับเสาพาไลของกลุ่มอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบ มีลักษณะรูปแบบเดียวกัน ซึ่งใช้
รูปแบบเสาไม้ในทรงแปดเหลี่ยมทั่วไป ปลายเสามักจะปล่อยให้เรียบง่ายโดยไม่มีการประดับตกแต่งที่เป็นบัวหัว
เสา ส่วนด้านล่างที่เป็นเชิงเสาท าเป็นฐานสี่เหลี่ยมรองรับ ซึ่งฐานสี่เหลี่ยมนั้นท าติดกับฐานพาไลของระเบียง
พระอุโบสถ เสาในลักษณะรูปแบบดังกล่าวนี้ได้แก่เสาพาไสของพระอุโบสถวัดกฺดุลโดนเตียว เสาพาไลพระ
วิหารวัดแก้ว และพระอุโบสถวัดเอกพนม โดยนอกจากไม่มีการประดับบัวหัวเสาตรงบริเวณปลายเสาแล้วกลุ่ม
พระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบก็ยังไม่มีการประดับคันทวยส าหรับรองรับน้ าหนักของชายหลังคากันสาด
ของพระอุโบสถและพระวิหารอีกด้วย ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้มีความใกล้เคียงกับความนิยมของการลดรูปแบบ
ขององค์ประกอบของอาคารแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่นิยมท าเสาพาไล
แบบเรียบง่ายไม่มีการประดับตบแต่งใด ๆ ทั้งสิ้น (ศักดิ์ชัย สายสิงห์, 2548: 49-51.) 
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เสาอิง หรือเสาติดผนัง เสาประเภทนี้มีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ต้องกินพ้ืนที่ของผนังดังนั้นจะ
พบเฉพาะพระอุโบสถที่มีขนาดใหญ่เท่านั้น ส าหรับกลุ่มพระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบที่เหลือถึงปัจจุบัน
จะพบเพียงแค่ที่พระอุโบสถวัดกฺดุลโดนเตียวเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ซึ่งพระอุโบสถของวัดนี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่
กว่าพระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบหลังอ่ืนๆ เสาติดผนังของพระอุโบสถวัดกฺดุลโดนเตียวมีลักษณะเป็น
เสาในทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ด้านล่างของเสามีการประดับบัวตีนเสาที่มีความเรียบง่าย ซึ่งประกอบด้วยฐานบัวคว่ า
เพียงฐานเดียวซึ่งตั้งอยู่บนฐานเรือนของพระอุโบสถ ส่วนด้านบนที่เป็นปลายเสาประดับเป็นบัวหัวเสาที่เป็นบัว
หงายทีมีลักษณะเรียบง่าย (ภาพที่ 4) เทคนิคการท าบัวตีนเสาข้างต้นก็น่าจะเป็นการรับอิทธิพลศิลปะ
ตะวันตกเช่นเดียวกัน 

2.3 ซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่าง 
การประดับตกแต่งและโครงสร้างของซุ้มประตูและหน้าต่างของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถทรงโรง

แบบมีระเบียงรอบมีลักษณะองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 2 อย่างด้วยกันคือกรอบวงกบและลายของกรอบ
วงกบ ในส่วนที่เป็นรูปแบบและลักษณะทางสถาปัตยกรรมนั้น ตรงบริเวณที่เป็นกรอบวงกบจะเป็นงานปูนปั้น
ในทรงสี่เหลี่ยม ซึ่งประดับด้วยลายปูนปั้นที่ลงรักปิดทอง ซึ่งเป็นลายดอกไม้ที่เป็นดอกโบตั๋นแบบจีนสลับกับ
ลายใบไม้แบบตะวันตก ส่วนบริเวณด้านนอกของวงกบมีการประดับเป็นลายปูนปั้นที่ลงรักปิดทองเช่นเดียวกัน 
ซึ่งเป็นลายใบไม้ล้วนที่ต่อกันอย่างต่อเนื่อง ด้านบนของซุ้มประตู-หน้าต่างมักจะประดับเป็นลายใบล้วนพันกัน
เป็นทรงกรวยแหลมตรงกลางประดับเป็นรูปพานแว่นฟ้า (ภาพที่ 8 - ภาพที่ 9) ซึ่งในบางที่อาจจะรองรับรูป
จักร (ภาพที่ 10) หรืออาจจะประดับเพียงแค่จักรอยู่ตรงกกลางก็เป็นได้ (ภาพที่ 11) 

 
ภาพที่ 8: ซุ้มประตูวัดแก้วภาพที่ 9: ซุ้มประตูวัดแก้วภาพที่10: ซุ้มประตูวัดกฺดุลฯภาพที่ 11: ซุ้มหน้าต่าง
วัดกฺดุลฯ 

 
ลักษณะรูปแบบและโครงสร้างของลายประดับที่กล่าวมานั้นเป็นลายประดับที่สันนิษฐานว่า น่าจะได้รับ

อิทธิพลมาจากซุ้มรูปแบบซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างในศิลปะไทยที่นิยมเรียกซุ้มประเภทนี้ว่า “ซุ้มทรงกรอบ
ซุ้ม”(สมคิด จิระทัศนกุล, 2546: 137.)โดยใช้ลายปะดับตกแต่งที่ช่างไทยเรียกว่า “ลายอย่างเทศ” ซึ่งเริ่มมี
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ครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 3 และมีอิทธิพลอย่างต่อเนื่องถึงสองรัชกาลต่อมา (สมคิด จิระทัศนกุล, 2546: 302.)
ซุ้มทรงกรอบซุ้มในสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 ยังมีลักษณะรูปแบบคล้ายกันกับรูปแบบซุ้มทรงกรอบซุ้มใน
สมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งมีการประดับลายเทศที่เป็นลายแบบจีนและตะวันตก อย่างไรก็ตามซุ้มทรงกรอบซุ้มในสมัย
รัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 ได้มีพัฒนาการขึ้นอีกข้ันหนึ่งโดยมีการน าเครื่องหมายแทนพระองค์มากประดับตรง
บริเวณยอดของซุ้มประตูและหน้าต่าง (สมคิด จิระทัศนกุล, 2533: 200-212.)ซึ่งเครื่องหมายแทนพระองค์นั้น
มักจะปรากฏเป็นรูป พระมหาพิชัยมงกุฎ หรืออาจจะมีพานหรือพานแว่นฟ้ารองรับ หรือมีฉัตรประกอบ ในบาง
ที่เป็นการประดับเป็นเครื่องหมายแทนพระราชวงศ์จักรีก็มี 

ส าหรับการประดับรูปจักรบนอาคารที่เป็นศาสนาสถานนั้นนักวิชาการเขมรและนักวิชาการต่างชาติมี
การตีความแตกต่างกันหลายประเด็น ซึ่งศาสตราจารย์มาดแลน จีโต (Madeleine GITEAU) อธิบายว่าการที่
ช่างเขมรน ารูปจักรไปประดับตกแต่งบนอาคารที่เป็นศาสนาสถานนั้นยอมมีความหมายถึงธรรมรัตนะขอ ง
พระพุทธเจ้า (GITEAU, 1975:257.) ส่วนนักวิชาการบ้างท่านสันนิษฐานว่ารูปจักรเหล่านั้นเปรียบเหมือนแสง
พระอาทิตย์ที่ก าลังส่องแสงออกมา (SONG, 2006:156-158.) อย่างไรก็ตามส าหรับการประดับรูปจักรบนซุ้ม
ประตูและหน้าต่างของพระอุโบสถและพระวิหารที่เมืองพระตะบองโดยเฉพาะรูปจักรตรงซุ้มประตูและ
หน้าต่างของพระอุโบสถวัดกฺดุลนั้นน่าจะมีความหมายถึงเครื่องหมายแทนราชวงศ์จักรีของสยาม ซึ่งอาจจะมี
ความหมายมากกว่าความหมายของการประดับรูปจักรทั่วไปในศิลปะเขมร โดยผู้ศึกษามีข้อสนับสนุน 2 
ประเด็นด้วยกันคือ  ประเด็นทางรูปแบบศิลปกรรมและประเด็นทางประวัติศาสตร์  

ในส่วนที่เป็นประเด็นทางศิลปกรรมนั้น จะสังเกตเห็นว่าการประดับรูปจักรนั้นปรากฏมาแล้วในศิลปะ
ไทยในช่วงรัชกาลที่ 5 โดยมักจะประดับคู่กันกับรูปตรีศูล ซึ่งเป็นเครื่องแทนราชวงศ์จักรี ตัวอย่างที่หน้าบันพระ
ที่นั่งจักรีมหาปราสาท เป็นต้น ตรงบริเวณวัดกฺดุลก็มีการประดับรูปจักรกับรูปตรีศูลตรงหน้าบันทางทิศ
ตะวันออกของพระอุโบสถด้วย ดังนั้นการประดับตกแต่งรูปจักรตรงบริเวณซุ้มประตูและหน้าต่างของพระ
อุโบสถนั้นน่าจะเป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ของราชวงศ์จักรีส่วนในประเด็นทางประวัติศาสตร์มีความสอดคล้อง
กับประเด็นทางรูปแบบศิลปกรรม โดยจากหลักฐานประวัติศาสตร์จะเห็นว่าบริเวณเมืองพระตะบองได้
กลายเป็นเมืองขึ้นของสยามตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 จนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 เพราะฉะนั้นงานศิลปกรรมสยามคงมี
อิทธิพลต่อท้องถิ่นอย่างแน่นอน กล่าวโดยสรุปได้ว่าการประดับรูปจักรบนซุ้มประตูและหน้าต่างของวัดกฺดุล
โดนเตียวนั้นอาจจะหมายความถึงคติอีกคติหนึ่งคือเป็นเครื่องหมายแทนราชวงศ์จักรี ซึ่งเป็นราชวงศ์ที่ก าลังมี
อ านาจอย่ามากต่อเมืองพระตะบองในช่วงเวลานั้น 

 
 
 
 
 
 



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 1071 

ภาพท่ี 12: หน้าบนัทิศตะวันออกพระอุโบสถวัดกฺดุลฯ
เตียว 

ภาพท่ี 13: หน้าบันทิศตะวันตกพระอุโบสถวัดกฺดุลฯ ภาพท่ี 14: รูปหน้าบันทิศตะวันออกพระวิหารวัดแก้ว 

2.4 หน้าบัน 
หน้าบันของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบนิยมท าเป็นงานปูนปั้นประดับ

กระจกและลงรักปิดทอง ลวดลายที่นิยมเป็นลายใบไม้ธรรมชาติตามแบบตะวันตกที่เป็นลายของใบอะแคนตัส
ประดับเต็มพ้ืนที่ล้อมรอบลายลายประธานของหน้าที่เป็น
ลายดอกประดับรูปพานแว่นฟ้ารองรับรูปต่างๆ ที่มี
ความหมายในเชิงสัญลักษณ์ ด้านล่างของขอบหน้าบัน
รองรับด้วยกระจังฐานพระ ที่ประกอบด้วยลายกระจัง
ปฏิญาณที่เรียงกันเป็นแถวรองรับด้วยฐานหน้ากระดาน 
ซึ่งประดับด้วยลายดอกสี่กลีบเรียงกันเป็นแถว ถัดลงมา
จากส่วนที่เป็นหน้ากระดานประดับเป็นลายเฟ่ืองอุบะ 

การประดับลวดลายเป็นงานปูนปั้นของพระอุโบสถทรง
โรงแบบมีระเบียงรอบจะเป็นต้นแบบให้หน้าบันของพระ

วิหารและพระอุโบสถในสมัยต่อมาและนิยมท ากันเสมอ กลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียง
รอบท่ีมีหน้าบันในลักษณะดังกล่าวนี้คือ พระอุโบสถวัดกฺดุลโดนเตียว และพระวิหารวัดแก้ว เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนการประดับรูปที่มีความหมายในเชิงสัญลักษณ์นั้นมี 2 กลุ่มด้วยกันคือ กลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่แสดงถึง

สัญลักษณ์ของผู้น าตั้งแต่ระดับพระมหากษัตริย์จนถึงตัวแทนเจ้าเมือง ตัวอย่างหน้าบันด้านทิศตะวันออกของ
พระอุโบสถวัดกฺดุลโดนเตียวประดับเป็นรูปเครื่องหมายราชวงศ์จักรีที่ประกอบด้วยรูปจักรกประกอบกับตรีศูล
และพระขรรค์ชัยศรี รองรับด้วยพานแว่นฟ้า (ภาพที่ 12) ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า รูปจักรกับตรีศูลเป็น
ตราสัญลักษณ์ที่ปรากฏในตราประจ าประองค์ของรัชกาลที่ 5 และใช้กันอย่างแพร่หลายในการประดับตกแต่ง
อาคาร ส่วนหน้าบันด้านทิศตะวันตกของพระอุโบสถวัดกฺดุลโดนเตียวประดับเป็นรูปพานแว่นฟ้าที่รองรับรูป
ตะบองอีกที ซึ่งน่าจะหมายถึงเมืองพระตะบองหรือผู้น าเมืองพระตะบองนั่นเอง (ภาพที่ 13) ส าหรับกลุ่มที่ 2 
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กลุ่มที่แสดงถึงสัญลักษณ์ในด้านศาสนา ตัวอย่างที่หน้าบันพระวิหารวัดแก้วที่ประดับเป็นรูปแก้วสามดวงวาง
บนพานแว่นฟ้า 3 พาน ซึ่งน่าหมายความถึงแก้วรัตนทั้งสาม (พระรัตนตรัย) ในพุทธศาสนานั่นเอง (ภาพที่ 14) 

ดังที่ได้อธิบายในข้างต้นไปแล้วเกี่ยวกับการเข้ามาของการน าเครื่องหมายสัญลักษณ์ประจ าพระองค์มา
ประดับบนสถาปัตยกรรมว่า ได้เกิดขึ้นครั้งแรกในศิลปะไทยสมัยรัชกาลที่ 4 และท าอย่างต่อเนื่องมาถึงสมัย
รัชกาลที่ 5 เครื่องหมายสัญลักษณ์เหล่านี้ก็ได้เข้ามีบทบาทในวงการงานช่างในเมืองพระตะบองด้วย ซึ่งเข้ามา
ในสมัยรัชกาลที่ 5 นั่นเอง  อย่างไรก็ตามยังไม่มีเอกสารที่ยืนยันอย่างชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลาในการนิยมน า
เครื่องหมายแทนพระองค์ไปประดับอาคารว่าเริ่มต้นในสมัยการปกกรองของเจ้าเมืองพระตะบองคนไหน แต่
จากหลักฐานงานศิลปกรรมและข้อมูลจากเอกสารประวัติศาสตร์ จึงอาจสันนิษฐานได้ว่าการประดับรูปตรา
สัญลักษณ์ราชวงศ์จักรีน่าจะเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยของเจ้าเมืองพระตะบองคนที่ 7 คือเจ้าพระยาคทาธร
ธรณินทร์ (เยีย) ช่วงกลางรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

จากการศึกษารูปแบบของหน้าบันของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถที่สร้างขึ้นในสมัยภายใต้การ
ปกครองสยามสังเกตเห็นว่า หน้าบันของพระวิหารวัดกฺดุลโดนเตียวมีความแตกต่างจากหน้าบันของวัดอ่ืนๆ 
โดยหน้าบันด้านทิศตะวันออกประดับเป็นรูปตราสัญลักษณ์ของราชวงศ์จักรีรองรับด้วยพานแว่นฟ้าที่รัชกาลที่ 
5 โปรดฯ ใช้อย่างเป็นทางการดังมีการน าไปประดับที่หน้าบันพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อปี 2419 เป็นต้น 
ส่วนหน้าบันด้านทิศตะวันตกของวัดนี้ท าเป็นรูปตะบองรองรับด้วยพานแว่นฟ้า ซึ่งตะบองในที่นี้น่ าจะหมายถึง
หัวเมืองพระตะบองนั่นเอง ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่แทนซื่อของเจ้าเมืองพระตะบองในเวลานั้น
ที่มีซื่อว่า “คทาธร” ซึ่งมีความหมายว่า ผู้ถือตะบอง จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์คือประชุมพงศาวดารภาค
ที่ 16 พงศาวดารเมืองพระตะบองแต่งโดย เจ้าพระยาคทาธรธรณินทร์ (เยีย) ได้ให้ข้อมูลว่าเมื่อปี 2434 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนบรรดาศักดิ์ของพระยาคทาธรธรณินทร์ ซึ่ง
แต่งตั้งมาแต่สมัยรัชกาลที่ 4 ให้เป็น เจ้าพระยาคทาธรธรณินทร์ (ประชุมพงศวดาร เล่ม 12, 2507 : 134-
138.) ซึ่งการใช้ชื่อของเจ้าเมืองพระตะบองในค าว่า “คทาธร” ไม่เคยปรากฏมาก่อน โดยทั่วไปแล้วจะใช้ชื่อ
เป็นพระยาอภัยภูเบศร ดังนั้นท าให้เกิดข้อสันนิษฐานได้ว่า การท ารูปตะบองบนพานแว่นฟ้าตรงหน้าบันด้าน
ทิศตะวันตกของพระอุโบสถวัดกฺดุลโดนเตียวน่าจะมีที่มามาจากชื่อของเจ้าเมืองพระตะบองในสมัยนั้นนั่นเอง  

จากการสันนิษฐานข้างต้นอาจช่วยก าหนดอายุของพระอุโบสถวัดดกฺดุลโดนเตียวได้ว่า น่าจะสร้างขึ้นใน
สมัยของเจ้าพระคทาธรธรณิทร์ฯ (เยีย) เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองการขึ้นยศศักดิ์ของตนที่ได้รับการเลื่อนยศ
บรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาเมือปี 2434 ดังนั้นจึงท าให้สามารถสันนิษฐานได้อีกว่า กลุ่มพระวิหารและพระ
อุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบน่าจะเกิดขึ้นพร้อมกันในสมัยใต้การปกครองของเจ้าเมืองพระตะบองคนที่ 7 
นี้เอง 
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ภาพท่ี 15: หลังคาคอสองที่พระวิหารวัดแก้ว 

2.5 หลังคาและเครื่องล ายอง 
หลังคารูปแบบหลังคาของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบในเมืองพระตะบอง 

มีลักษณะทั่วไปเป็นหลังคาซ้อนกันหลายชั้น หมายถึงหลังคาของ
ปราสาทซึ่งเป็นที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ เป็นเป็นรูปเคารพ 
โครงสร้างของหลังคาเป็นเครื่องไม้มุงด้วยกระเบื้องเกล็ดปลา ซึ่ง
เป็นดินเผา หลังคาด้านบนเป็นทรงจั่วซ้อนกัน 2 ชั้น ด้านข้างของ
หลังคาแต่ละด้านท าเป็นตับซ้อนกับ 3 ตับ หลังคาข้างๆ ที่เป็นปี
กนกมีระยะห่างจากกันเป็นอย่างมาก เมื่อเทียบกับระบบซ้อน
หลังคาในศิลปะไทย ช่างปล่อยให้มีช่องว่างจากบริเวณที่ เป็น
หลังคาปีกนกกับหลังคาด้านบนที่เป็นทรงจั่ว ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ดู

เหมือนมีผนังด้านบนอีกชั้นหนึ่งอย่างชัดเจน ซึ่งช่างไทยเรียกลักษณะหลังคาประเภทนี้ว่า “การยกคอสอง” 
โดยตรงบริเวณช่องที่เป็นคอสองนั้น ช่างท าเป็นช่องระบายอากาศของอาคาร ซึ่งภายในเป็นห้องโล่งส าหรับ
ผู้คนจ านวนมากมานั่งท ากิจพิธีต่าง ๆ ซึ่งลักษณะดังกล่าวมีความคล้ายกันกับระบบหลังคาคอสองของกลุ่มพระ
วิหารและพระอุโบสถที่มีมุขประเจิด ส่วนด้านบนของหลังคามีการประดับตกแต่งองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เป็น
เครื่องล ายอง อาทิ ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ตัวอย่างเช่น หลังคาที่พระอุโบสถวัดกฺดุลโดนเตียว และพระวิหาร
วัดแก้ว เป็นต้น (ภาพที่ 1, ภาพที่ 15) 

ลักษณะพิเศษท่ีเกิดขึ้นซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะของหลังคาในกลุ่มนี้คือ การท าหลังคาปีกนกและหลังคากัน
สาดของระเบียงรอบต่อกันอย่างต่อเนื่อง และอยู่ในระนาบเดียวกันกับหลังคาด้านหน้าและด้านหลังที่เป็น
หลังคาปีกนกและหลังคากันสาดเช่นเดียวกัน กล่าวคือการสร้างหลังคาเพียงระนาบเดียวคลุมตัวอาคาร 
ลักษณะการสร้างหลังคาในลักษณะแบบนี้เป็นการลดความซับซ้อนของช่างพระตะบองที่พยายามท าให้พระ
วิหารและพระอุโบสถมีลักษณะเรียบง่ายขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของช่างท้องถิ่น ในระยะเวลาต่อมารูปแบบ
ของโครงสร้างหลังคานี้จะเป็นต้นแบบให้การสร้างพระวิหารและพระอุโบสถในเมืองพระตะบอง และได้
กลายเป็นเอกลักษณ์ของรูปแบบหลังคาพระวิหารและพระอุโบสถในระเวลาต่อมา 

เครื่องล ายองเครื่องล ายองของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบที่เมืองพระ
ตะบองในปัจจุบันสร้างขึ้นมาใหม่ในระยะหลังทั้งสิ้น จึงท าให้การศึกษารูปแบบของเครื่องล ายองในครั้งนี้จะ
อาศัยข้อมูลรายละเอียดจากภาพถ่ายเก่าที่เหลืออยู่ถึงปัจจุบันเท่านั้น จากข้อมูลทางภาพถ่ายเก่าแสดงให้เห็น
ว่าลักษณะโดยรวมมีความใกล้เคียงกันกับเครื่องล ายองแบบไทยประเพณีเป็นอย่างมาก ซึ่งประกอบด้วยช่อฟ้า 
ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุ้ง งวงไอยรา โดยวัสดุที่ใช้ในการท าเป็นไม้ มีการประดับกระจกหรือบางแห่งเป็นงาน
ประดับกระจกลงรักปิดทองตกแต่งเต็มพ้ืนที่ของตัวล ายองลักษณะรูปแบบรายละเอียดของเครื่องล ายอง
สามารถแบ่งได้เป็น  2 รูปแบบด้วยกันคือ  

รูปแบบที่ 1 เป็นเครื่องล ายองที่มีใบระกาเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ลักษณะรายละเอียด
ประกอบด้วย หางหงส์มีรูปทรงคล้ายกับเศียรนาคหลายเศียรซ้อนทับกันหลายชั้น ถัดมาเป็นตัวล ายองที่
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ภาพท่ี 16: เคร่ืองล ายองพระวิหารวัดแก้ว 
ที่มาของภาพ:EFEO 

ภาพท่ี 17: เคร่ืองล ายองพระอุโบสถวัดกฺดุลฯ
ที่มาของภาพ:EFEO 

เชื่อมต่อระหว่างหางหงส์กับช่อฟ้า ซึ่งด้านบนของตัวล ายองมี
ประดับใบระกาในรูปทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนต่อเรียงกันด้วย
เส้นรอย บนล าตัวล ายองจะมีประดับด้วยลายเกล็ดเต็มพ้ืนที่ ด้าน
บนสุดเหนืออกไก่ท าเป็นช่อฟ้า ซึ่งมีส่วนติดหลังคาเป็นลักษณะ
ป่องยื่นเล็นน้อย ซึ่งช่างไทยบางคนเรียกว่า “พุงนกกระจาบ” 
(สมใจ นิ่มเล็ก, 2547:84-85.) และด้านปลายงอนชี้ฟ้า ลักษณะ
ดังกล่าวเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของช่างพระตะบอง ตัวอย่างเช่น 
พระอุโบสถวัดเอกพนมและพระวิหารวัดแก้วเป็นต้น (ภาพที่ 16) 

รูปแบบที่  2  เป็นเครื่องล ายองที่ ใบระกาเป็นรูปทรง
สามเหลี่ยมปลายงอน (สะบัด) ลักษณะโดยรวมของเครื่องล ายอง

กลุ่มนี้มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มรูปแบบที่ 1 เกือบทุกประการ
ยกเว้นตัวหางหงส์ ใบระกาและตัวรวย โดยหางหงส์ท าเป็นรูป
นาคสองเศียรซ้อนกัน กล่าวได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของสกุลช่างพระ
ตะบอง ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบของงานไทยประเพณีที่ไม่นิยมท า
เป็นรูปตัวนาคจริงๆ ส่วนใบระกามีรูปทรงเป็นสามเหลี่ยมปลาย
งอน (สะบัด) เข้าไปหาตัวช่อฟ้าต่างจากใบระกาของกลุ่มรูปแบบ
ที่ 1 ลักษณะดังกล่าวมีปรากฏที่พระอุโบสถวัดกฺดุลโดนเตียว  
เป็นต้น (ภาพที่ 17) 

 
3. สีมาและซุ้มสีมา 

ใบสีมาที่เหลือหลักฐานอยู่ที่พระอุโบสถวัดกฺดุลโดนเตียวและพระอุโบสถวัดเอกพนมในปัจจุบันล้วนเป็น
ใบสีมาที่สร้างขึ้นมาใหม่ทั้งสิ้น ซึ่งท าให้ไม่สามารถทราบถึงรูปแบบเดิมของใบสีมาได้อย่างชัดเจน จึงขอศึกษา
เพียงรูปแบบของซุ้มสีมา โดยใช้ข้อมูลจากหลักฐานที่หลงเหลืออยู่ถึงปัจจุบันคือภาพถ่ายเก่า ซึ่งมีปรากฏ
รูปแบบของซุ้มสีมาให้เห็นได้อย่างชัดเจนพอสมควรที่สามารถกล่าวได้ว่า ซุ้มสีมาของกลุ่มพระอุโบสถทรงโรง
แบบมีระเบียงรอบมีลักษณะเดียวกันคือเป็นประเภทซุ้มสีมาที่เป็นทรงเรือน 

ซุ้มสีมาที่เป็นทรงเรือนของพระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบ เป็นสิ่งก่อสร้างที่ใช้วัสดุที่เป็นปูนปั้น 
ซึ่งมีลักษณะองค์ประกอบโครงสร้างได้แก่ ฐานของซุ้มสีมายกสูงจากพ้ืน ท าเป็นฐานกึ่งฐานบัวคว่ า-บัวหงาย ถัด
มาเป็นเรือนธาตุที่มีการเจาะช่องทั้ง 4 ด้าน ภายในเรือนเป็นที่ประดิษฐานใบสีมา ตัวของเรือนธาตุไม่มีการ
ประดับตกแต่งใดๆ ในส่วนด้านบนที่เป็นหลังคามีลักษณะเป็นทรงกรวยเหลี่ยมซ้อนกันสองชั้นหรือชั้นเดียว 
ด้านยอดมีประดับเป็นหัวเม็ด ตัวอย่างเช่น ซุ้มสีมาวัดเอกพนม เป็นต้น (ภาพที่ 8) หรือบางครั้งท ายอดเป็น
รูปทรงคล้ายกับยอดเจดีย์ เช่นซุ้มสีมาของวัดกฺดุลโดนเตียว(ภาพถ่ายเก่า)เป็นต้น (ภาพที่ 18)โดยซุ้มสีมาของ
วัดกฺดุลโดนเตียวในปัจจุบันเป็นของใหม่ (ภาพที่ 19) 
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ภาพท่ี 19: ซุ้มสีมา
วัดกฺดุลฯ ในปัจจุปัน 

ภาพท่ี 18: ซุ้มสีมาวัดกดุล
ฯที่มาของภาพ:EFEO  

ซุ้มสีมาแบบทรงเรือนของอาคารในกลุ่มนี้  น่าจะ
ได้รับแรงบันดาลใจมาจากซุ้มสีมาทรงเรือนอย่างไทยใน
สมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งมีพัฒนาการมาจากซุ้มสีมาทรงกูบช้าง 
ถือว่าเป็นพัฒนาการทางด้านรูปแบบและเป็นเอกลักษณ์
ของงานศิลปกรรมไทยที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3อย่าง
แท้ จริ ง (ศั กดิ์ ชั ย  สายสิ งห์ , 2551 : 99 -121 .) โดยมี
วิวัฒนาการมาจากซุ้มสีมาในสมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ่งเป็น
ซุ้มสีมาทรงกูบที่มีช่องเพียงแค่สองช่อง เช่น ซุ้มสีมาที่วัด

ชอ่งนนทรี เป็นต้น ต่อมามีพัฒนาการเพ่ิมเติมโดยมีการเจาะช่องทั้งสี่ด้าน ท าให้สามารถมองเห็นใบสีมาได้จาก
ทุกด้าน ด้านบนท าเป็นยอดแหลมที่นักวิชาการเรียกว่า ยอดเกี้ยว ซึ่งน่าจะมีปรากฏมาแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 
2  ถึงรัชกาลที่ 3 ตัวอย่างเช่น วัดประดู่ฉิมพลี และวัดสระเกศฯ เป็นต้น ท้ายที่สุดส่วนกลางที่เป็นกูบช้างนั้น 
ได้พัฒนามาเป็นอาคารทรงปราสาท โดยเรือนธาตุมีหลังคาจตุมุข และที่ด้านบนของหลังคาประดับเป็นเจดีย์
ทรงเครื่อง 5 องค์ ซึ่งการน าอาคารทรงปราสาทยอดมาใช้ในแนวความคิดการสร้างซุ้มสีมานี้ น่าจะมีมาแล้ว
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 - รัชกาลที่ 3 ตัวอย่างเช่น ซุ้มสีมาที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นต้น มาถึงสมัยรัชการ
ที่ 3 รูปแบบของซุ้มสีมาได้พัฒนาจนลงตัว และเป็นเอกลักษณ์ของช่างสมัยรัชกาลที่  3 คือ “ซุ้มสีมาทรงเรือน 
หรือทรงคฤห์” คือซุ้มที่มีอาคารส าหรับประดิษฐานไว้ภายใน การสร้างซุ้มสีมาทรงเรือนมีความนิยมอย่าง
แพร่หลาย โดยมีลักษณะรูปแบบทั่วไปได้แก่ ฐานสูงรองรับตัวเรือนที่เจาะช่องทั้ง 4 ด้าน ตรงกลางประดิษฐาน
ใบสีมา ส่วนด้านบนท าเป็นหลังคาทรงกรวยเหลี่ยมประดับหัวเม็ดตรงยอด(ศักดิ์ชัย สายสิงห์, 2551: 107-114) 
ตัวอย่างเช่นซุ้มสีมาที่วัดราชโอรสาราม และวัดเทพธิดาราม เป็นต้น   

จากการศึกษารูปแบบข้างต้นสามารถสันนิษฐานได้ว่าซุ้มสีมาทรงเรือนของกลุ่มพระอุโบสถทรงโรงแบบมี
ระเบียงรอบ น่าจะได้รับอิทธิพลจากรูปแบบซุ้มสีมาทรงเรือนในศิลปะไทยในสมัยรัชกาลที่ 3 ส่วนหลักฐาน
ส าคัญในการก าหนดอายุของซุ้มสีมาทรงเรือนนี้คือ ซุ้มสีมาที่วัดกฺดุลโดนเตียว ซึ่งเข้าใจว่าน่าสร้างขึ้นพร้อมกับ
พระอุโบสถของวัดนี้ ดังนั้นสามารถก าหนดอายุ ได้ว่าน่าจะมีอายุอย่างน้อยในปีพ.ศ. 2434 การกลับมานิยม
สร้างซุ้มสีมาทรงเรือนที่เมืองพระตะบองอีกครั้งน่าจะเป็นเพราะชนชั้นผู้น าของเมืองพระตะบอง หรือแม้กระทั่ง
ช่างเอง น่าจะได้เดินทางมาเห็นรูปแบบซุ้มสีมาในวัดที่สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 3) และ
ได้รับแรงบันดาลใจไปสร้างตามวัดในเมืองพระตะบอง อย่างไรก็ตามในอีกด้านหนึ่งผู้ศึกษาเห็นว่าการเข้ามา
ของซุ้มสีมาที่เป็นทรงเรือนอาจจะเข้ามาในเมืองพระตะบองแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 ก็เป็นได้เนื่องจาก
หลักฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ให้ข้อมูลว่า ในสมัยรัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เจ้าพระยาบดินเดชา 
(สิงห์) ยกทัพเข้ามาตั้งที่พระตะบองและจัดสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ ภายในเมืองพระตะบอง ดังนั้นอาจจะเป็นไป
ได้ว่าซุ้มสีมาที่เป็นทรงเรือนได้เข้ามาพร้อมกันกับการเข้ามาของเจ้าพระยาบดินเดชา (สิงห์) ก็เป็นได้ 
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4. สรุป 
จากการศึกษา โครงสร้างและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถทรงโรง

แบบมีระเบียงรอบ เป็นกลุ่มอาคารที่สร้างขึ้นในปลายพุทธศตวรรษที่ 24 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 25 ซึ่งปรากฏ
ร่องรอยของอิทธิพลของงานศิลปกรรมของสยามตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่ (รัชกาลที่ 3) 
จนกระทั่งถึงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) นอกจากการปรากฏร่องรอยของ
งานศิลปกรรมแบบไทยประเพณีแล้ว ยังปรากฏร่องรอยอิทธิพลของงานศิลปะแบบตะวันตกด้วย ซึ่งอิทธิพล
ของศิลปะภายนอกดังกล่าวได้เข้ามาผสมผสานกับรูปแบบของงานศิลปกรรมของท้องถิ่น และท าให้กลายเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของสกุลช่างพระตะบอง    

รูปแบบของงานศิลปกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะไทยประเพณีในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้แก่ ระบบการวาง
แผนผังของพระวิหารและพรอุโบสถที่ใช้เจดีย์คู่ที่เป็นเจดีย์ทรงเครื่องมาวางด้านหน้าของพระวิหารและพระ
อุโบสถ นอกจากนี้ยังปรากฏการใช้ซุ้มสีมาประเภททรงเรือน หรือทรงคฤห์ ซึ่งการสร้างเจดีย์ทรงเครื่อง ซุ้ม
สีมาทรงเรือน หรือทรงคฤห์ ต่างก็ล้วนเป็นสิ่งก่อสร้างที่ได้รับความนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 และไม่ได้รับนิยม
สร้างในรัชกาลต่อมา ส่วนการรับอิทธิพลของศิลปะไทยสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ชัดเจนที่สุดคือ งานประดับตกแต่ง
ของสถาปัตยกรรมของของวงการช่างพระตะบอง โดยมีการน าตราสัญลักษณ์แทนราชวงศ์จักรีมาประดับบน
อาคารสถาปัตยกรรม ซึ่งการประดับเหล่านี้เพ่ิงเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ดังปรากฏที่พระที่นั่งจักรีมหา
ปราสาท เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพลในงานประดับบนซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างของอาคารที่เป็นซุ้ม
แบบครอบซุ้ม ประดับลายพรรณพฤกษาที่เรียกว่าลายอย่างเทศหรือลายนอกอย่าง ลักษณะดังกล่าวก็เป็นงาน
ประดับที่เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 3 และท าอย่างต่อเนื่องมาถึงสมัยรัชกาลที่ 4 และที่ 5  

ในส่วนที่เป็นอิทธิพลของศิลปะตะวันตกที่ส่งอิทธิพลให้พระวิหารและพระอุโบสถกลุ่มนี้ได้แก่ โครงสร้าง
อาคารที่เป็นฐานเรือนและฐานพาไลที่นิยมออกแบบตามศิลปะแบบตะวันตก นอกจากนี้ยังมีการออกแบบเสา
ติดผนังตามแบบตะวันตกเช่นเดียวกัน ซึ่งการที่รับอิทธิพลของศิลปะตกนั้น มาจากการขยายอ านาจอาณานิคม
ของชาวตะวันตกในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความเฟ่ืองฟูเป็นอย่างมาก อิทธิพลศิลปะภายนอกอีก
แบบหนึ่งที่ปรากฏในงานศิลปกรรมของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบคือ การ
ประดับตกแต่งบนเสาที่ใช้แผนโลหะมาท าเป็นลายฉลุและน ามาปิดบนตัวเสา ซึ่งการประดับดังกล่าวน่าจะเป็น
เทคนิคที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะพม่าท่ีเข้ามาท าการค้าขายในเมืองพระตะบอง  

นอกจากการรับอิทธิพลภายนอกที่ได้อธิบายมาข้างต้นแล้ว ช่างพระตะบองก็ยังได้น ารูปแบบงานศิลปะ
ของต้นมาผสมผสานอีกด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่นโครงสร้างหลังคาคลุมแบบท้องถิ่นที่นิยมการท าหลังคาผืน
เดียวกัน การใช้ท าหลังคาแบบคอสอง เป็นต้น การรับอิทธิพลงานศิลปกรรมจากหลายที่ท าให้รูปแบบของกลุ่ม
พระวิหารและพระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบมีลักษณะเฉพาะของตน และได้ทรงอิทธิพลต่อยังงาน
ศิลปกรรมของอาคารในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสด้วย  
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แนวคิดและรูปแบบของเจดีย์ทรงดอกบัวตมูในสมยัปัจจุบัน: พุทธสถาปัตยกรรมกับความ
เปลี่ยนแปลงในสังคมไทย 

Concept and Styles of Lotus Bud-Toped Stupas in the Present Period 
:BuddhaArchitecture and Transformation of Modern Thai Society 

 
วัชระ เฉลิมชนม์1  

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่องแนวคิดและรูปแบบการสร้างเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมในสมัยปัจจุบัน มีจุดประสงค์เพ่ือ

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับแนวความคิดและรูปแบบการสร้างเจดีย์ทรงยอดอกบัวตูม ที่แต่เดิมนั้นเจดีย์

มีความหมายถึงสิ่งควรค่าแก่การเคารพ ตามคติโบราณหมายถึงสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าและยังเป็นเครื่อง

ระลึกถึงพระธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ส าคัญในพระพุทธศาสนา หากทว่า

ในสมัยปัจจุบัน เจดีย์ได้มีความหมายเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก ความหมายของเจดีย์ในปัจจุบันครอบคลุม

กว้างกว่าอดีต ซึ่งหมายรวมถึงสถาปัตยกรรมที่อาจใช้แสดงออกถึงวัฒนธรรม ประเพณี ใช้เป็นเครื่องหมายที่

แสดงสัญลักษณ์และเป็นจุดศูนย์กลางของท้องถิ่น มีให้พบเห็นได้ทั่วไป ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ในเบื้องต้น

ผู้ศึกษาสันนิษฐานว่าอาจมีสาเหตุปัจจัยส าคัญมาจากสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป การปรับตัวของสั งคมใหญ่

สอดรับการท่องเที่ยวเพ่ือรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ เป็นต้น  ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บ

ข้อมูล ส ารวจรูปแบบเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมที่สร้างขึ้นใหม่ในสมัยปัจจุบัน ที่ปรากฏในพ้ืนที่ต่างๆ โดยท าการ

แบ่งกลุ่มวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ น ามาเปรียบเทียบรูปแบบและวิเคราะห์

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จากการศึกษา พบว่า แนวความคิดและรูปแบบการสร้างเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมใน

สมัยปัจจุบันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลาย การสร้างเจดีย์เป็นสิ่งที่สามัญชนทั่วไปก็สามารถกระท าได้ 

สิ่งก่อสร้างต่างๆ ล้วนมีปรากฏในลักษณะอาคารเอนกประสงค์พิพิธภัณฑ์ ศาลเจ้า ศาลพระภูมิ และมีใช้เป็นที่

บรรจุอัฐิบุคคลหรือบรรพบุรุษของตนได้ เพียงเพราะมีก าลังทรัพย์และความปรารถนาการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

แนวความคิดและรูปแบบการสร้างเจดีย์และน่าจะมีสาเหตุที่ส าคัญตั้งแต้ขั้นตอนการก าหนดแนวความคิดใน

กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม อาจกล่าวได้ว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ได้ส่งผลให้รูปแบบ คติ และ

ความหมายการสร้างเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมที่เคยมีมาแตกต่างไปจากอดีต การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้น าพา

ไปสู่การก าหนดความหมายใหม่ของเจดีย์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในที่สุด 

 

                                                           
1 ปริญญาศลิปะศาสตร์มหาบัณฑติ สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศลิปากร 
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บทน า 
ในการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะของงานสถาปัตยกรรมประเภทเจดีย์นั้นมีเนื้อหาสาระว่า

ด้วยเจดีย์ที่เป็นโบราณสถานและได้มีการศึกษารวบรวมรูปแบบเจดีย์ที่ส าคัญมากมาย อย่างไรก็ตามรูปแบบ
ของเจดีย์ที่ปรากฎในประเทศไทยในปัจจุบันนั้น มีความหลากหลายทั้งรูปแบบที่คิดขึ้นใหม่ และรูปแบบที่
พัฒนาจากรูปแบบดั้งเดิมหรือจ าลองรูปแบบเมื่อครั้งอดีตกาล การเปลี่ยนแปลงทางด้านรูปแบบและคติการ
สร้างอันสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการทางความคิดและการด าเนินชีวิตของผู้คนขยายภาพของสังคมและ
วัฒนธรรม สะท้อนความคิดและกระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งในความ
พยายามที่จะเข้าใจมนุษย์ผ่านมุมมองและร่องรอยจากงานศิลปกรรมในประวัติศาสตร์  

ลักษณะงานสถาปัตยกรรมนั้นย่อมแสดงออกตามสภาวะของสังคม ความเจริญ การศาสนาและมูล
เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นแห่งยุคสมัย สถาปัตยกรรมของชาติยุคสมัยใดก็ตามล้วนเป็นเครื่องแสดงและสะท้อน
สภาวะจิตใจและบุคลิกอันแท้จริงของคนในชาติ2 

อนึ่งการเปลี่ยนแปลงทางความคิด แบบแผนและกระแสวัฒนธรรมจากชาติตะวันตกที่เพ่ิมขึ้น ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงทุกๆด้านในยุคสมัยต่อมาโดยเฉพาะในช่วงหลังของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  พ.ศ. 
24753 ส่งผลให้เกิดการปรับตัวเปลี่ยนแปลงส าคัญในด้านรูปทรง รูปแบบ คติ และการสื่อความหมายของการ
สร้างเจดีย์ในปัจจุบัน 

เจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมหรือเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ถือเป็นสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของ
ราชธานีสุโขทัยมีรูปแบบเฉพาะเกิดขึ้นในสมัยสุโขทัยเท่านั้นไม่พบในสมัยอ่ืนเอกลักษณ์อันเด่นชัดนี้สะท้อนภูมิ
ปัญญาของช่างสุโขทัยที่ผสมผสานลักษณะบางประการจากปราสาทแบบขอม และคงมีบางส่วนของแรง
บันดาลใจจากเจติยวิหารในศิลปะพม่าสมัยเมืองพุกามด้วย4 ช่างสุโขทัยคงน ามาปรับปรุงรูปทรงเจดีย์ให้โปร่ง
เพรียวเรียงซ้อนลดหลั่นกันอย่างได้จังหวะจากฐานเรียวขึ้นสู่ยอดบางองค์มียอดที่มีร่องรอยปูนปั้นประดับ
โดยรอบเป็นรูปกลีบบัว คือที่มาของชื่อเรียก "ทรงยอดดอกบัวตูม"5มีองค์ประกอบของรูปแบบที่มีที่มาจาก
แหล่งต่างๆและช่างสุโขทัยได้พัฒนาจนเป็นเอกลักษณ์เกิดเป็นรูปแบบของตนเอง6และถือเป็นพัฒนาการ
ทางด้านรูปแบบของศิลปะในประเทศไทย 

เจดีย์รูปทรงนี้โดยปรกติแล้วมักพบในพ้ืนที่ที่เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมสุโขทัยเช่นเมืองก่าสุโขทัยแต่
หากพบว่ามีเจดีย์รูปแบบนี้ไปปรากฏอยู่ที่ใดก็จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และอาจจะเป็นความเกี่ยวข้อง

                                                           
2 บุญชู โรจน์จนเสถียร, มูลเหตุแห่งสถาปัตยกรรมในประเทศไทย. ต านานสถาปัตยกรรมไทย.เล่ม 2. (ม.ป.ท., 2548), 25. 
3 ธัชชัย ยอดพิชัย, เจดีย์ในประเทศไทยหลัง พ.ศ. 2475. (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรม์หาบณัฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
ภาควิชาประวตัิศาสตร์ศลิปะ บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2546), 177. 
4 เรื่องเดียวกัน, 48-49. 
5 สันติ  เล็กสุขุม,งานช่าง ค าช่างโบราณ. (กรุงเทพฯ: มติชน, 2557), 51. 
6 ศักดิ์ชัย สายสิงห,์ เจดีย์ในประเทศไทย : แนวคิด คติการสร้าง พัฒนาการทางรูปแบบและการวิเคราะห์ทาง
ประวัติศาสตร์ (รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558), 314. 
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ภาพที ่1  เจดยี์ประธานวัดมาหาธาตุ อทุยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 

หรือบทบาททางการเมืองที่มีอยู่เหนือดินแดนเหล่านั้นได้แก่ ศรีสัชนาลัย ก าแพงเพชรและบริเวณโดยรอบเมือง
สุโขทัย เช่น พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ น่านและเชียงใหม่7 

ถึงแม้ว่าซากเจดีย์ที่ปรากฏจะได้รับการบูรณะไปมากแต่อย่างไรก็ตามเจดีย์บางองค์ยังคงสามารถ
ศึกษารูปแบบองค์ประกอบต่างๆทางสถาปัตยกรรมได้ ดังเช่นเจดีย์ประธานวัดมหาธาตุ เมืองเก่าสุโขทัย เจดีย์
ประธานวัดเจดีย์เจ็ดแถว เมืองศรีสัชนาลัยเจดีย์ประธานวัดสวนแก้วอุทยานน้อย เมืองศรีสัชนาลัย และเจดีย์
ประธานวัดตระพังเงิน   ซึ่งโดยรูปแบบเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมทั่วไปนั้นมีระเบียบเดียวกันเกือบทุกองค์ไม่ว่า
จะพบที่ใดก็ตามเพียงแต่มีขนาด สัดส่วนและรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

 

วัดมหาธาตุ สุโขทัย เป็นวัดที่มีขนาดใหญ่และความส าคัญมาก ถือว่าเป็นศูนย์กลางของเมือง ดังนั้น
ความส าคัญของเจดีย์ประธานทรงยอดดอกบัวตูม จึงมีความส าคัญในฐานะเป็นศูนย์กลางของศาสนาด้วย 
นอกจากนั้นยังมีความส าคัญในฐานะเป็นมหาธาตุเจดีย์ ซึ่งเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรดาเจดีย์
ทรงยอดดอกบัวตูมหรือทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ที่ปรากฏในวัฒนธรรมสุโขทัย เจดีย์ทรงดอกบัวตูมวัดมหาธาตุ สุโขทัย
ถือว่ามีความสมบูรณ์ในเชิงรูปลักษณ์ของตัวแบบ มีขนาดใหญ่และท าหน้าที่เป็นเจดีย์ประธานมีศักดิ์และ
บทบาทส าคัญในฐานะมหาธาตุเจดีย์ และเป็นสัญลักษณ์แห่งการจัดตั้งรัฐของพญาลิไท8 

                                                           
7 เจดีย์ทรงดอกบัวตมูที่เมืองเชียงใหม่ อยู่ท่ีวัดสวนดอก แต่ปจัจุบันได้มีการสร้าง เจดีย์ทรงระฆังแบบลา้นนาทับเจดีย์องค์เดิม
ไว้ จึงไม่ปรากฏรูปแบบดั้งเดมิให้ศกึษา. 
8 ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม, เมืองโบราณในอาณาจักรสุโขทัย, พิมพ์ครั้งท่ี 2 , (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 552), 132. 
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ลักษณะโดยทั่วไปมีขนาดใหญ่ มี “บันได” ส าหรับการกระท าพิธีกรรม9 เช่น การประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุหรือการบูชาพระบรมสารีริกธาตุคือน่าจะใช้ส าหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 10 

เพราะพบเฉพาะเจดีย์ของวัดที่มีความส าคัญที่ซุ้มบรรพแถลงของเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมนั้นมักมีการประดับ
หน้ากาลอยู่ส่วนยอดของซุ้มพร้อมกับซุ้มกรอบหน้านาง ซึ่งมักพบอยู่ทั่วไปในศิลปะสุโขทัยที่เมืองศรีสัชนาลัยมี
ตัวอย่างเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมที่มีความส าคัญและเหลือหลักฐานที่มีสภาพสมบูรณ์ให้ศึกษาไม่มากนักได้แก่
เจดีย์ประธานและเจดีย์บริวารประจ ามุมด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของวัดเจดีย์เจ็ดแถวและเจดีย์ประธานวัดสวน
แก้วอุทยานน้อยเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมที่เมืองศรีสัชนาลัยนี้มีระเบียบเดียวกับเมืองสุโขทัยและทั้งหมดที่เหลือ
หลักฐานอยู่นั้นเป็นระเบียบเดียวกับเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมวัดมหาธาตุสุโขทัย  

เจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมมีรูปแบบที่เฉพาะ อาจจะพัฒนามาจากแหล่งบัลดาลใจทั้งในพุกาม ล้านนา 
และเขมร กล่าวคือส่วนฐานมาจากการผสมผสานของศิลปะล้านนาและพุกาม อาจมีการปรับสัดส่วนให้ดูสูง
ใหญ่และเด่นชัดเพ่ิมมากขึ้น ด้วยการซ้อนฐานให้สูง 3-5 ชั้น  ส่วนเรือนธาตุที่พัฒนามาจากปรางค์ตามแบบ
ศิลปะเขมรและส่วนยอดทรงดอกบัวตูมน่าจะมาจากเจดีย์ทรงระฆังที่ไม่มีบัลลังก์ของศิลปะพม่าโดยช่างสุโขทัย
ได้น ามาปรับเปลี่ยนและสร้างเป็นเจดีย์รูปแบบใหม่เป็นศิลปะของตัวเอง น่าจะเกิดขึ้นในช่วงที่สุโขทัย
เจริญรุ่งเรืองที่สุดในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19-2011 ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์ของผู้คนในภูมิภาคที่มีการเคลื่อนย้าย
ถ่ายทอดวัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อความศรัทธาไปมาระหว่างกัน   ในสมัยสุโขทัยเจดีย์รูปแบบนี้หากมี
ปรากฏอยู่ที่ใด อาจแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และน่าจะเป็นบทบาททางการเมืองที่มีอยู่เหนือดินแดน
เหล่านั้นด้วย12 โดยได้พบในเมืองต่าง ๆ เช่น ก าแพงเพชร พิษณุโลก ตาก เพชรบรูณ์ น่าน เชียงใหม่ ล าปาง
และที่เมืองสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ซึ่งในทุก ๆ พื้นที่ที่ปรากฏ ล้วนตั้งอยู่ใจกลางเมืองซึ่งเป็นพ้ืนที่ของวัดที่มี
ความส าคัญที่สุดของเมืองนั้นด้วยในอดีตเม่ือครั้งเมืองเหล่านั้นยังคงเจริญรุ่งเรือง  

แต่จากการศึกษาสิ่งก่อสร้างที่มีรูปแบบเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมที่สร้างใหม่ในสมัยปัจจุบัน ทั้งใน
จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก และมีปรากฏอยู่ในพ้ืนที่อ่ืนเช่น จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี โดยลักษณะรูปแบบการ
สร้างเจดีย์ สถานที่ตั้งและหน้าที่การใช้งาน ได้แสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์ทางด้านแนวความคิดต่อ
สถาปัตยกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนเจดีย์ในพระพุทธศาสนาถือเป็นปูชนียสถานที่ระลึกถึงองค์พระ
สัมมาสัมมาพุทธเจ้า เป็นสิ่งสูงค่า ศักดิ์สิทธิ์มีความส าคัญในฐานะ“มหาธาตุประจ าเมือง” และมีความหมายเชิง
สัญลักษณ์ ที่อาจหมายความถึงการเป็นศูนย์กลางจักรวาลที่มีเจดีย์เป็นประธานอันหมายถึงเจดีย์จุฬามณี  ใน
สมัยสุโขทัยการสร้างเจดีย์อาจมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่เชื่อกันว่าวัดใดมีเจดีย์ที่

                                                           
9 ศักดิ์ชัย สายสิงห,์ เจดีย์ในประเทศไทย แนวคิด คติการสร้าง พัฒนาการทางรูปแบบและการวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์. 
รายงานวิจัย, สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2558, 316. 
10 เรื่องเดยีวกัน, 316. 
11 ศักดิ์ชัย สายสิงห,์ เจดีย์ในประเทศไทย แนวคิด คติการสร้าง พัฒนาการทางรูปแบบและการวิเคราะห์ทาง
ประวัติศาสตร์. รายงานวิจัย, สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัศลิปากร. 2558, 248. 
12 เรื่องเดยีวกัน. 
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ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ย่อมบ่งบอกให้รู้ได้ว่าพระพุทธศาสนามั่นคงถาวร13 เป็นการแสดงอ านาจของ
ชนชั้นปกครองและเป็นเรื่องของบุคคลที่ควรค่าแก่การเคารพ  แต่ในสมัยปัจจุบันนี้กลับกลายเป็นว่าการสร้าง
เจดีย์เป็นสิ่งที่สามัญชนทั่วไปก็สามารถกระท าได้ และความหมายของเจดีย์ก็มิได้ยึดติดเพียงแค่การเป็นสิ่งควร
ค่าแก่การเคารพอีกต่อไปซึ่งในสมัยปัจจุบันความหมายของเจดีย์อาจมีความครอบคลุมที่กว้างและมีความหมาย
มากยิ่งกว่าในอดีต   จากการศึกษาพบว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวของการสร้างเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมที่
เกิดขึ้นมีแนวความคิดของบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านรูปแบบการสร้างเจดีย์  ซึ่งน่าจะมี
สาเหตุที่ส าคัญตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดแนวความคิดในกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม  เพราะทุก
กระบวนการทางความคิดน่าจะเป็นตัวก าหนดความสัมพันธ์กันทั้งรูปทรง พ้ืนที่และหน้าที่การใช้งาน แสดง
ออกมาเป็นผลงานสถาปัตยกรรมหรือสิ่งก่อสร้างให้เห็นได้อย่างเด่นชัด ดังนั้นจากการศึกษาเกี่ยวกับ
แนวความคิดและรูปแบบเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมที่ปรากฏในสมัยปัจจุบัน  สามารถสรุปผลการวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านรูปแบบเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมในสมัยปัจจุบันดังต่อไปนี้ 
1 แนวคิดและคติการสร้าง 

แบบแผนทางสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นเรื่องของการเลือกหยิบยกแบบอย่างบางสิ่งมา
สร้างเป็นสถาปัตยกรรมเชิงสัญลักษณ์มิได้ค านึงถึงระบบฐานานุศักดิ์ในสถาปัตยกรรมเจดีย์บางแห่งตกอยู่ใน
ฐานะเป็นอนุสาวรีย์ สัญลักษณ์และสร้างเป็นสถานที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ื นอีกที่มิใช้เพียงบรรจุพระ
สารีริกธาตุใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ภายในจนสิ่งก่อสร้างที่มีรูปแบบอย่างเจดีย์ทั้งหลายไม่ได้รับความศรัทธาอย่าง
ที่ควรจะเป็น อันเป็นผลให้ความหมายที่สืบทอดมาเริ่มเปลี่ยนแปลงไป การสร้างเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมใน
สมัยปัจจุบันพบว่ามีปรากฏทั้งในพ้ืนที่ที่เป็นวัด อยู่ในรูปของสิ่งก่อสร้างทางศาสนาในรูปแบบต่างๆกัน แม้ว่า
ความหมายของเจดีย์โดยหลักแล้วยังคงเป็นสิ่งก่อสร้างอันควรค่าแก่การเคารพบูชา การลดรูปและปรับเปลี่ยน
รูปแบบไปเป็นงานประดับส่วนยอดของสิ่งก่อสร้างต่างๆ  เช่น มณฑป ศาลา หอระฆัง หอพระไตรปิฎก ซุ้ ม
ประตู หรือแม้แต่เจดีย์บรรจุอัฐิสามัญชน เป็นต้น ก็อาจท าให้พลังของความนิยมในพระมหาธาตุเจดีย์ลดลง 
เพราะโดยธรรมเนียมแล้วเราไม่นิยมกราบไหว้หรือสักการะสถานที่เหล่านี้ ซึ่งจะต้องพิจารณาถึงความ
เหมาะสมที่ถือได้ว่าอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการสลายคติที่มีอยู่ในการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ในอดีตให้จางหาย 

เจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมในมัยปัจจุบันอีกจ านวนหนึ่งมีพบในพ้ืนที่อ่ืนที่ไม่ได้อยู่ภายในวัดหรือเขตศา
สนสถาน  ซึ่งใช้ในลักษณะอาคารและมีหน้าที่ต่างๆ  ทั้งอาคารอเนกประสงค์  พิพิธภัณฑ์ หรือว่าจะเป็น
สิ่งก่อสร้างเชิงสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม อาทิเช่นหอนาฬิกากลางเมืองซึ่งจัดว่าเป็นแนวทางในการคิดใหม่และ
ท าใหม่โดยใช้ศาสนสถานในวัดมาดัดแปลงเพ่ือให้มีการสร้างสรรค์เอกลักษณ์สถาปัตยกรรมที่อาจดูเหมือนเป็น
การส่งเสริมภาพลักษณ์ แม้ว่าการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมจะสามารถจัดเป็นการสร้างเสริมคุณค่าทางสังคม

                                                           
13 พระบรมสารีริกธาตุในประเทศไทย ดูใน ไพโรจน์ เสรรีักษ,์ พุทธศาสนคดี ไปไหว้พระบรมสารีริธาตุ ทั่วเมืองไทย 
(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร,์ 2537), 23. 



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 1083 

และมูลค่าทางเศรษฐกิจ14 ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาสังคมและส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยที่
งานพัฒนาสถาปัตยกรรมเป็น  1 ใน 9 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้งนี้ย่อมหมายถึงโอกาสในการใช้งาน
สถาปัตยกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีเอกลักษณ์ไทยเพ่ือแสดงถึงความเป็นประเทศก้าวหน้าทันสมัยเป็นกลไกใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการศึกษาและการออกแบบสถาปัตยกรรมได้รับเอาวิธีการคิดในเชิงภาษาศาสตร์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านสัญวิทยาเข้ามาใช้ท าให้สถาปัตยกรรมถูกพิจารณาในสถานะอ่ืนเป็นกระบวนการใน
การสื่อและการสร้างความหมายใหม่ เพื่อสื่อสารหรือส่งรหัสเชิงสัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมไปสู่สังคมโดยการ
สร้างนิยามหรือความหมายของสถาปัตยกรรมขึ้นมาใหม่ในลักษณะสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์ น าเอา
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมจากอดีตมาใช้ประดับบนรูปทรงอาคาร ลดทอน แต่งเติมรูปทรงหรือพยายาม
จัดวางองค์ประกอบสถาปัตยกรรมที่มีอยู่เดิม ด้วยแนวความคิดอย่างใหม่ให้มีความแตกต่างออกนอกกฎเกณฑ์
หรือจารีต ท าให้เห็นถึงการใช้ทฤษฎีทางสถาปัตยกรรมที่แสดงถึงการด ารงอยู่ร่วมกันระหว่างสัญลักษณ์กับวัตถุ
ที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือสื่อถึงความหมายของความศรัทธาในศาสนาต่อสังคมอย่างไรก็ตามความหมายใน
สถาปัตยกรรมเริ่มแปลเปลี่ยนไปการก าหนดรูปแบบเจดีย์และสร้างความหมายของเจดีย์ขึ้นมาใหม่ให้
สอดคล้องกับบริบทบางอย่างของสังคม กระบวนการเหล่านี้ได้สะท้อนถึงความไม่ความเหมาะสมของรูปแบบ
สถาปัตยกรรมและวิธีการแสดงออก โดยจะต้องมีการน าปัจจัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาร่วมพิจารณากับปัจจัยเดิมที่เป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมและตระหนักถึงความ
เหมาะสมของฐานานุศักดิ์แห่งสถาปัตยกรรมนั้น โดยอาจน ารูปลักษณ์ภายนอกที่มีความสัมพันธ์กับภูมิปัญญา
มาก าหนดกรอบแนวทางการสร้างสรรค์เอกลักษณ์สถาปัตยกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและศาสนา 
หากใช้ประดับประดาราวกับสิ่งก่อสร้างไร้ค่านั้น ก็คงจะได้น าพาสถาปัตยกรรมอันสูงค่าไปสู่รูปทรงที่ไร้ซึ่ง
ความหมายในที่สุด 
2 สาเหตุส าคัญของการเปลี่ยนแปลงทางด้านรูปแบบ 

พระบรมสารีริกธาตุหรือพระบรมธาตุถือเป็นวัตถุมงคลอันมีคุณค่าสูงยิ่งของพุทธศาสนาที่มีผลให้เกิด
การบูชากันอย่างแพร่หลายในหมู่พุทธศาสนิกชน แบบแผนการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุหรือพระบรม
ธาตุในปัจจุบันปรับเปลี่ยนไปพระบรมสารีริกธาตุสามารถครอบครองได้แม้แต่สามัญชนคนธรรมดาในฐานะ
ฆราวาสผู้อุปถัมภ์ บทบาทของพระมหากษัตริย์กลับกลายมาเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภ์ เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ
แต่มิได้เป็นผู้ริเริ่มหรือเป็นผู้น าอย่างเก่าก่อน ซึ่งปัจจุบันเรามักพบเห็นการด าเนินกิจกรรมทางศาสนาของ
พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ในลักษณะองค์ประธานพิธี เช่นทรงวางศิลาฤกษ์ เปิดงาน เปิดอาคาร
ดังเช่นในการศึกษาที่ผ่านมาก็พบว่าเจดีย์หรือสิ่งก่อสร้างหลายแห่งล้วนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์อัคร
ศาสนูปถัมภ์อันยังคงแสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับพระพุทธศาสนาอยู่ไม่ขาด 

                                                           
14 วิมลสิทธ์ิหรยางกูร, การสร้างสรรค์มรดกวัฒนธรรม:สู่การสร้างสรรค์เอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่,คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เอกสาร งานวิจัยเผยแพรส่าธารณะ,เข้าถึงเมื่อ 10 มีนาคม 
2560 เข้าถึงได้ที ่http://www.tds.tu.ac.th/jars/download/jars/v81/01%20The%20Creation%20of%20 
Cultural%20Heritage_Vimolsiddhi.pdf 
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บทบาทการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงเจดีย์ที่ มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เช่นที่ วัดป่ า
ภูริทัตตปฏิปทาราม จ. ปทุมธานี หลวงปู่เจื๊ยจุนฺโทพระสงฆ์เป็นผู้น าในการด าริให้มีการก่อสร้างภูริทัตเจดีย์ 
เป็นการแสดงถึงภารกิจในการจัดการหรือสถาปนาพระบรมธาตุเจดีย์ที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งแต่เดิมที่จะต้องเป็น
หน้าที่ของกษัตริย์และฆราวาสมากกว่าที่จะเป็นบทบาทของพระสงฆ์ แต่ทว่าเมื่อเหตุการณ์บ้านเมือ ง
เปลี่ยนแปลงไปพระสงฆ์ในฐานะผู้น าทางจิตวิญญาณก็เข้ามามีบทบาทเพ่ือเกื้อหนุนให้เกิดสิ่งยึดเหนี่ยวแก่คน
ทั่วไปและเป็นผู้น าในการก าหนดรูปแบบและก่อสร้างเจดีย์ที่ถือเป็นส่วนส าคัญและแสดงไห้เห็นว่าพระสงฆ์
สามารถแสดงบทบาทในการร่วมสร้างสังคมได้ด้วยอีกทางหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นอกจากนั้นอาคารทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี เป็นตัวอย่างที่

สามารถชี้ ให้ เห็นได้อย่างชัดเจน ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่ถูกก าหนดแนวความคิดโดยน าค าส าคัญของชื่อ
มหาวิทยาลัยมาก าหนดเป็นแนวทางในการออกแบบ การก าหนดรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีความสอดคล้องกับ
ชื่อสถานที่ตั้งนั้นอาจเป็นแนวทางที่ส าคัญของการออกแบบของสถาปนิกที่จะท าให้การแสดงออกทาง
สถาปัตยกรรมมีเอกลักษณ์ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งก่อสร้างกับพ้ืนที่ให้เกิดความกลมกลืน 
จากการศึกษางานออกแบบอ่ืนๆของรองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี สถาปนิกผู้ออกแบบอาคารทรง
พุ่มข้าวบิณฑ์  มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช พบว่ามีการน าแนวความคิดในการก าหนดรูปแบบ
สถาปัตยกรรมที่มีความสอดคล้องกับชื่อสถานที่ตั้งมาเป็นแนวทางออกแบบงานสถาปัตยกรรมเช่น หอ
พระพุทธรูป ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาคารหอพระพุทธรูปตั้งอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน ผู้ออกแบบมี
แนวความคิดให้มีความสอดคล้องกับชื่อของมหาวิทยาลัย จึงได้น ารูปแบบศิลปะสุโขทัยมาเป็นแรงบันดาลใจใน
การสร้างสรรค์ เช่นการออกแบบส่วนหน้าบันที่ได้น ารูปแบบมาจากหน้าบันที่วัดพระพายหลวงมาออกแบบเป็น
หน้าบันหอพระพุทธรูป15 เป็นต้น  นอกจากนั้นผู้ออกแบบก็ยังใช้แนวความคิดที่เกิดจากสิ่งก่อสร้างนั้นอยู่ใน

                                                           
15 นภัส ขวญัเมือง, แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย : กรณีศึกษาผลงานการออกแบบหอพระพุทธรูปโดย 
รองศาสตราจารย์ ภิญโญ สุวรรณคีรี ราชบัณฑิต ศิลปินแห่งชาติ, รายงานผลการค้นคว้าจากโครงการวิจัยสาขา

รูปที่ 2 ภูริทัตเจดีย์ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม  
จ. ปทุมธาน ี

รูปที่ 3 อาคารทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุร ี
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พ้ืนที่ที่มีความสัมพันธ์กับแนวปฏิบัติและเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในความส าคัญของแหล่งที่ตั้ง เช่นการน าค าสอน
ในทางพุทธศาสนาอาทิเรื่องอริยมรรคมีองค์ 8 มาก าหนดรูปแบบสถาปัตยกรรมให้มีความสัมพันธ์กั นและ
ผสมผสานกับสัญลักษณ์ที่ส าคัญของพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานีอย่างดอกบัวตูม ด้วยเหตุผลที่ว่าวัดตั้งอยู่ที่จังหวัด
ปทุมธานี ซึ่ง“ประทุม” มีความหมายว่า “ดอกบัว” มาต่อที่ส่วนยอดจนกลายเป็นสิ่งก่อสร้างรูปแบบใหม่ที่มี
ลักษณะผสมผสานทั้งส่วนฐานแปดเหลี่ยมและส่วนยอดเจดีย์ทรงดอกบัวตูม ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนดังเช่น
ปรากฏที่ภูริทัตตเจดีย์วัดป่ภูริทัตตาปฏิปทาราม จ. ปทุมธานี จึงถือได้กระบวนการก าหนดความคิดทาง
สถาปัตยกรรมจึงเป็นสาเหตุส าคัญประการหนึ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านรูปแบบและความหมายของ
เจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมในสมัยปัจจุบัน 
3 การเปลี่ยนแปลงหน้าที่การใช้งาน 

จากการศึกษานี้หากพิจารณารูปแบบหรือรูปทรงของเจดีย์ทั้งหลายนั้น ในแง่ของการออกแบบ
สถาปัตยกรรมน่าจะเป็นการตอบสนองความต้องการให้เจดีย์มีพ้ืนที่ใช้สอยมากขึ้น ทั้งพ้ืนที่ภายนอกและ
ภายใน เจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมในสมัยสุโขทัยมีลักษณะทึบตันไม่มีที่ว่างภายในให้ใช้ประโยชน์ ในปัจจุบันเรา
จึงได้เห็นการจัดสรรพ้ืนที่ว่างไว้ด าเนินกิจกรรมเกิดขึ้นในลักษณะอาคารเอนกประสงค์อันที่จริงแล้วได้ปรากฏ
เจดีย์ที่มีการใช้พ้ืนที่ภายในอาคารเกิดขึ้นกับเจดีย์รูปทรงอ่ืนมาก่อนตัวอย่างเช่นในสมัยรัชกาลที่  5 ได้แก่พระ
เจดีย์ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามซึ่งเป็นวัดประจ ารัชกาลของพระองค์และที่วัดอัษฎางค์นิมิตบนเกาะสีชัง
จังหวัดชลบุรีซึ่งมีพระเจดีย์ที่ใช้เป็นพระอุโบสถในอาคารเดียวกัน หากพิจารณาว่าพระปรางค์ที่มีส่วนเรือนธาตุ
เป็นพื้นที่ใช้สอยห้องส่วนเรือนธาตุที่เข้าไปภายในได้แต่ไม่อาจเข้าถึงพระธาตุที่ฝังในกรุได้ ดังเช่นที่วัดไชยวัฒนา
ราม จึงอาจกล่าวได้ว่าการท าพ้ืนที่ใช้สอยภายในมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้ว 
 อย่างไรก็ตามรูปแบบเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมที่มีส่วนฐานเป็นสี่เหลี่ยมก็สามารถสนองการใช้งานพื้นที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพบางสถานที่ที่มีการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุก็จัดเป็นที่ให้อย่างเหมาะสมอยู่ในชั้น
ที่สูงที่สุด ส่วนพ้ืนที่ชั้นล่างลงมาก็แบ่งใช้ไปตามวัตถุประสงค์อ่ืนอาทิเช่นพิพิธภัณฑ์ เจดีย์ที่ปรากฏในปัจจุบันจึง
มีลักษณะการใช้อาคารรองรับกิจกรรมต่างๆมากกว่าเป็นอาคารหรือสิ่งก่อสร้างทางศาสนาแต่สิ่งที่ท าให้ยังคง
ความหมายของการเป็นอาคารทางศาสนาคือส่วนยอดที่ประดิษฐานพระธาตุภายในองค์เจดีย์ ในอดีตพระบรม
ธาตุเป็นสิ่งที่มีกษัตริย์เป็นองค์อัครศาสนูปถัมภ์เป็นผู้น าในการด าเนินกิจกรรมทางพระศาสนา16 จนเกิดเป็น
แบบแผนที่ผู้ปกครองซึ่งเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาถือปฏิบัติสืบต่อกันมา  แบบแผนของการประดิษฐานพระ
บรมธาตุเจดีย์ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นกรุตันบรรจุไว้ภายในเมื่อบรรจุแล้วก็ปิดตายไม่มีการน าออกมาแต่อย่าง

                                                                                                                                                                                     

สถาปัตยกรรมไทย ฉบับท่ี 64, วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2558), 63-82. 
16 ศรีศักรวัลลิโภดม, ความหมายของพระบรมธาตุในอารยธรรมสยามประเทศ. (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ., 2539), 147. 
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ใดผู้ที่มาเคารพสักการะก็กราบไหว้เจดีย์ทั้งองค์ไปด้วยพร้อมกัน17 ซึ่งเป็นการประดิษฐานพระบรมธาตุในระบบ
ปิดที่ไม่อาจน าเอาพระบรมธาตุออกมาภายนอกและไม่อนุญาตให้มีการล่วงละเมิดเข้าไปในกรุด้วย18 

เจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมในสมัยปัจจุบันทั่วไปนั้นไม่ได้ออกแบบพ้ืนที่ใช้ประโยชน์เพียงพ้ืนที่ภายใน
เท่านั้นหากแต่ออกแบบให้พ้ืนที่โดยรอบเป็นที่รองรับกิจกรรมของสาธารณชนด้วยพื้นที่ส่วนที่เป็นองค์ประกอบ
ของอาคาร เจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมสมัยสุโขทัย ให้ความส าคัญกับบริเวณภายนอกในลักษณะที่ใช้เป็นลาน
ประทักษิณซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญของการก่อสร้างเจดีย์ โดยก าหนดท าเลที่ตั้งของพิธีกรรมที่สื่อคติ  "จักรวาล"19 
ลานประทักษิณจึงเป็นพ้ืนที่พิธีกรรมที่สัมพันธ์และเป็นส่วนหนึ่งของเจดีย์เมื่อเจดีย์สมัยปัจจุบันลดความส าคัญ
ของหน้าที่และองค์ประกอบไปตามการปรับตัวของชุมชนต่อสภาพสังคม ตลอดจนวิถีการด าเนินชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไปก็ส่งผลให้พ้ืนที่โดยรอบปรับเปลี่ยนกลายเป็นพื้นที่สาธารณะส าหรับชุมชนไปด้วย 

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมเมืองใหญ่อาจเป็นปัจจัยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีบูชาซึ่ง
ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนกับอาคารโพธิธาตุเจดีย์ สนามบินนานาชาติ  จ.สุโขทัย  ซึ่งแม้ว่าอาคารจะเป็นที่
ประดิษฐานพระบรมสามรีริกธาตุรวมอยู่กับพิพิธภัณฑ์ แต่แนวความคิดที่ท าให้เกิดการสร้างนั้นเป็นไปใน
ลักษณะอาคารอเนกประสงค์เน้นประโยชน์ใช้สอยจึงท าให้มีลักษณะพ้ืนที่พิพิทธภัณฑ์แยกตัวออกจากส่วนที่
ประดิษฐานพระบรมธาตุอย่างชัดเจน ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนกับการก่อสร้างในสมัยใดๆในรูปแบบของเจดีย์
ทรงยอดดอกบัวตูม แต่ลักษณะการใช้พ้ืนที่เป็นพิพิธภัณฑ์รวมอยู่ในสถานที่เดียวกันกับสถานที่ที่ใช้ประดิษฐาน
อัฐิธาตุเช่นเดียวกันนี้เคยมีอยู่ก่อนแล้วในเจดีย์ทรงระฆังดังเช่น ที่พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่วัดป่า
สุทธาวาสจังหวัดสกลนครซึ่งน่าจะส่งผลต่อแนวความคิดในการออกแบบเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมสมัยปัจจุบัน
ไม่มากก็น้อย 

นอกจากนั้นยังพบว่ามีการน าเจดีย์มาเป็นสิ่งก่อสร้างประดับบริเวณหัวสะพานที่ถนนพระร่วงและบน
เกาะกลางถนนสิงห์วัฒน์ อ าเภอเมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย ที่แสดงให้เห็นถึงการน ารูปแบบสถาปัตยกรรมไทยใน
อดีตมาใช้ในลักษณะที่แตกต่างออกไปอย่างไม่เหมาะสม ภายใต้แนวความคิดการออกแบบให้สิ่งก่อสร้าง
ปรากฏเชิงสัญลักษณ์ ผูกโยงกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ แม้ว่าสิ่งก่อสร้างนั้นจะตั้งอยู่ในหรือนอกพ้ืนที่ ที่
ผู้ออกแบบน าหลักฐานทางประวัติศาสตร์กลับมาเป็นแนวความคิด เลียนแบบรูปทรง องค์ประกอบและจัดวาง
ใหม่  เริ่มต้นด้วยมูลเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ซึ่งในปัจจุบันอาจเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพเศรษฐกิจและสังคม ที่ "เมือง" จ าเป็นจะต้องพัฒนาต่อไปในทุกๆด้าน  

                                                           
17 เรื่องเดยีวกัน,55-56. 
18 ธนธรกิตติกานต,์ มหาธาตุ,(กรุงเทพฯ:มติชน, 2557), 30. 
19 Snodgrass Adrian. The Symbolism of The Stupa. 2nd printing. (New York : Cornell University , 1985). 
19. 
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ตามแผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัย 4 ปี ( พ.ศ.2558 - 25561) 20 ที่มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาเมืองและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวไปพร้อมๆกันเราจึงได้เห็นการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่เจริญรุดหน้าเชื่อมโยงพ้ืนที่
จังหวัดใกล้เคียงให้เข้ามาสู่จุดศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของจังหวัดสุโขทัย  พร้อมๆกับการเสริมสร้าง
สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้โดดเด่น ควบคู่กันในลักษณะการเสริมสร้างภูมิทัศน์ ที่ส่งเสริมภาพลักษณ์เพ่ือการ
ท่องเที่ยว สร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยการจ าลองโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์21 ตั้งไว้
ในที่ต่างๆราวกับงานประดับ 
 แนวความคิดและรูปแบบการสร้างเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมในสมัยปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไป
จากอดีตเป็นอย่างมาก  การศึกษานี้ได้ชี้ให้เห็นถึงความแนวความคิดของกระบวรการออกแบบสถาปัตยกรรม
ผ่านการศึกษารูปแบบของเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมในบริบทสังคมปัจจุบัน เปรียบเทียบรูปแบบกับเจดีย์ในสมัย
สุโขทัย ซึ่งการสร้างเจดีย์ในอดีตมีวัตถุประสงค์เพียงเพ่ือเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเป็นเรื่องของ
บุคคลที่ควรค่าแก่การเคารพ เจดีย์เป็นสิ่งสูงค่าศักดิ์สิทธิ์ หากแต่ในสมัยปัจจุบันกลับกลายเป็นว่าการสร้างเจดีย์
เป็นสิ่งที่สามัญชนทั่วไปก็สามารถกระท าได้ซึ่งมีวัตถุประสงค์และแนวความคิดที่หลากหลาย และมิได้จ ากัดอยู่
ในอาณาเขตพ้ืนที่ๆ เป็นวัดหรือเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอีกต่อไป โดยสถาปัตยกรรมเหล่านั้นล้วนมิได้เกิด
จากพระราชประสงค์หรือพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ หรือเพ่ือการขยายอ านาจแห่งราชธานีสุโขทัย
เช่นในอดีตอีกต่อไป  สิ่งก่อสร้างต่างๆล้วนมีปรากฏในลักษณะอาคารเอนกประสงค์ พิพิธภัณฑ์ ศาลเจ้า ศาล
พระภูมิ และมีใช้เป็นที่บรรจุอัฐิบุคคลหรือบรรพบุรุษของตนได้ เพียงเพราะมีก าลังทรัพย์และความปรารถนา 
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากการขยายตัวทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ท าให้ชนชั้นต่างๆ
สามารถที่จะสร้างสรรค์สิ่งก่อสร้างทางพระพุทธศาสนาได้ตามก าลังทรัพย์และความพึงพอใจ สามารถจับต้อง
ได้ ซึ่งความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสามรถสรุปได้ในเบื้องต้นว่ามีเหตุปัจจัยส าคัญมาจากสภาพสังคมที่แปล
เปลี่ยนไปและอาจกล่าวได้ว่าความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นนี้ได้ส่งผลให้รูปแบบ คติ และความหมายการสร้าง
เจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมที่เคยมีมาแตกต่างไปจากอดีตและเปลี่ยนแปลงไปสู่การสร้างการรับรู้และความหมาย
ใหม่ของเจดีย์ในที่สุด  

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเชิงวัฒนธรรมในสังคม ที่แสดงถึงความ
เข้าใจในหลักการตามแบบแผนประเพณีโบราณที่เปลี่ยนไป  ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าสถาปัตยกรรมนั้นได้แสดงออก
ในฐานะสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์ที่พยายามสร้างการจดจ าและชี้น าความเข้าใจต่ออัตลักษณ์ให้กับสถานที่  
ท้องถิ่นหรือชุมชน รวมถึงภาพรวมในระดับประเทศและที่ส าคัญสถานที่หลายแห่งดูเหมือนว่าได้แสดงความ

                                                           
20 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย,ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุโขทัยตามแผนพัฒนาจังหวัด
สุโขทัย 4 ปี (พ.ศ.2558 - 25561), เข้าถึงเมื่อ 8 มีนาคม 2560 เข้าถึงได้ที่ 
http://www.sukhothai.go.th/sukhothai/images/PDF/yut58_61.pdf 
21 องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื ,แผนแม่บทการบรูณาการการบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน,เข้าถึงเมื่อ  เข้าถึงเมื่อ 8 มีนาคม 2560 เข้าถึงได้ที่http://www.dasta.or.th/th/sustain/sustainable-
designated-areas/531 
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พยายามใช้สถาปัตยกรรมก าหนดอัตลักษณ์ให้ดึงดูดความสนใจ  สร้างเอกลักษณ์ให้เกิดการจดจ าโดยใช้รูปแบบ
สถาปัตยกรรมที่เคยปรากฏในอดีตอันปราศจากความมุ่งหมายที่แท้จริงตามแบบแผนของงานช่างโบราณมา
เป็นต้นแบบที่ดูเหมือนว่าจะสร้างขึ้นเพ่ือรับใช้สังคมมากกว่ารับใช้พระพุทธศาสนา22 ชวนให้เกิดการตั้งค าถาม
ต่อสถานที่เหล่านั้นว่าได้ถ่ายทอดหรือได้ท าหน้าและมีความเหมาะสมตามที่ควรจะเป็นดีพอแล้วหรือไม่ การ
มุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรมกับปัจจัยต่างๆ ทางเศรษฐกิจ สะท้อนความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทยปัจจุบัน ก าลังส่งอิทธิพลต่อรูปแบบงานสถาปัตยกรรม วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของผู้คน 
การตระหนักรู้ถึงความแตกต่างระหว่างกระบวนการสร้างความหมาย และกระบวนถ่ายทอดความหมาย ซึ่งข้อ
แตกต่างนี้จะเป็นตัวก าหนดทิศทางและต้องท าความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในประเด็นเกี่ยวกับ “ความหมาย” ที่
กระทบต่อการรับรู้ของผู้คนต่อไป 
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พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน"เข้าถึงได้ที่http://www.dasta.or.th/th/sustain/sustainable-
designated-areas/531. 
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ประวัติวิทยากรพิเศษ 
 

วงเสวนา 

Engagement and Transdisciplinary Social Sciences 
 

ผู้ร่วมเสวนา :  

 

ศาสตราจารย์ สุริชัย หวันแก้ว   
ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ร.บ. (สังคมวิทยา)เกียรตินิยมจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
M.A. (Sociology) University of Tokyo 
Ph.D. Candidate (Sociology) University of Tokyo 

  

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

B.A.   (Population & Health Education) Chulalongkorn University 

M.A.   (Health Social Sciences) Mahidol University 

Ph.D.  (Medical  Anthropology)  niversity  of  Amsterdam, 
Netherlands 

  

 

อาจารย์ ดร.ชยันต์ วรรธนะภูต ิ
ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อ.บ. (อักษรศาสตรบัณฑิต) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ศศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) เกียรตินิยม “ดี" สถาบนับัณฑติพัฒนา

บริหารศาสตร ์

M.A.  (Anthropology), Stanford University, USA 

Ph.D. International Development Education (Anthropology), Stanford 

University, USA 

Ph.D. (Honorary), Social Anthropology, Goteborg University, Sweden 
  

 

 
 
 
 



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 1092 

 

อาจารย์ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ 
ส านักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ศศ.บ. (พัฒนาชุมชน)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

Ph.D. (In-do Pacific Studies), Jawaharlal Nehru University, India 
  
ผู้ด าเนินรายการ  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกริช สังขมณ ี
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

M.A.  (Development Studies), Chiang Mai University 

Ph.D. (Anthropology), Australian National University, Australia 

 

 

เวทีอภิปราย 

ญาณวิทยา (Epistemology) และวิธีวิทยา (Methodology) ทางสังคมศาสตร ์
 

ผู้วิพากษ์ :  

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ร.บ. (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
M.A. (Southeast Asian History) Cornell University, USA.  
M.A. (Anthropology) Cornell University, USA.  
Ph.D. (Anthropology) Cornell University, USA. 

  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี ตันธุวนิตย ์
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วส.บ. (วารสารศาสตร์ ) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สม.ม.(สังคมวิทยา) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
Ph.D. (Sociology) The University of Wisconsin, Madison, USA. 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยุทธ์ จ ารัสพันธุ์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ร.บ. (การเมืองการปกครอง), มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ร.ม. (บริหารรัฐกิจ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
Dipl. (Rural Policy and Project Planning), International Institute of 

Social Studies, Netherlands  
Ph.D. (Rural Sociology), Iowa State University, USA. 

  

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ศษ.บ. (คณิตศาสตร-์ชีววิทยา)มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ศษ.ม. (ประชากรศึกษา)มหาวิทยาลัยมหดิล 

ปร.ด. (ประชากรศาสตร์)มหาวิทยาลัยมหดิล 
  

ผู้ด าเนินรายการ  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วท.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
สม.ม. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
Ph.D. (Anthropology), The Australian National University, Australia 

 
ผู้น าเสนองานวิจัย :  

 

อาจารย์ ดร.มนต์ชัย ผ่องศิริ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ศศ.ม. (สังคมวิทยาการพัฒนา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปร.ด. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจ าปี 2560      

จากวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ยุทธศาสตร์การด ารงชีพของไทยพลัดถิ่นคืนถิ่นใน
สังคมไทย” ทุนการศึกษาที่ได้รับ  

- ทุนปริญญาเอก คลัสเตอร์สหสาขาบูรณาการ โครงการมหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติ มข. 
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- ทุนส่งเสริมการท าวิทยานิพนธ์ จากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- ทุนส่งเสริมการท าวิทยานิพนธ์ จากศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ าโขง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม ศุภรัตนกุล 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

สบ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
สม. (การบริหารงานสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ปร.ด. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

สังคม ศุภรัตนกุล. (2553). ความมั่นคงด้านสุขภาพของครอบครัวในชนบท
อีสาน.  วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สังคม ศุภรัตนกุล ศิริชัย ระบาเลิศ และรัตนกุล โพธิ. (2553). ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการมีส่วนรวมในโครงการเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา 84 
หมู่บ้านงานบุญปลอดเหล้า จังหวัดหนองบัวล าภู ปี 2553.
หนองบัวล าภู : ส านักงานจังหวัดหนองบัวล าภู. 

สังคม ศุภรัตนกุล ศิริชัย ระบาเลิศ วีระชัย วิเศษทอง และครรชิต ม่วงสนิท.  
(2553). อาหาร (ไม่) ปลอดภัย: “ผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะโลก
ร้อน. กรุงเทพมหานคร : กรมอนามัย. 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้วิพากษ ์
 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ แสนบุราณ 
 

ศน.บ. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
M.A. (Philosophy), Banaras University, India 
Ph.D. (Philosophy), Magadh University, India 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข 
 

สม.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) เกียรตินิยมดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สค.ม. (สังคมวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
M.S. (Rural Sociology)Iowa State University, USA. 
Ph.D. (Sociology) Kansas State University, USA. 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.พรอัมรินทร์ พรหมเกิด 
 

น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
สม.ม. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา 
Certificate of Dispute Resolution, University of 

Victoria, Canada 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก 
 

ป.ธ. 9 (ภาษาบาลี – พุทธศาสนา) คณะสงฆ์ไทย 
ศษ.บ. (การสอนมัธยม) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ศศ.บ. (ภาษาสันสฤต) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศศ.ม. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ศศ.ด. (ภาษาสันสกฤต) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หอมหวล บัวระภา 
 

ศน.บ. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
M.A. (Philosophy), Kurukshetra University, India 
Ph.D. (Philosophy), Kurukshetra University, India 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาว ีกฤษณะภูติ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สส.ม. (สวัสดิการแรงงาน) มหาวิทยาลัยธรรมชาติ 
MURP (Urban and Regional Planning), Virginia 

Polytechnic Institute and State University, 
USA. 

Ph.D. (Environmental Design and Planning), 
Virginia Polytechnic Institute and State 
University, USA. 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติพร จูตะวิริยะ 
 

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
M.A. (Sociology), University of the Ryukyus, Japan 
Ph.D. (Comparative Culture and Area Studies), 

University of the Ryukyus, Japan 
 

อาจารย์ ดร.พัชรินทร์  ลาภานันท์ 
 

วท.บ. (ศึกษาศาสตร์-เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
MA. (Sociology) University of Guelph, Ontario, 

Canada. 
PhD. (Social and Cultural Anthropology) Vrije 

University Amsterdam, Netherlands  
 

อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง 
 

วท.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
Ph.D. (Anthropology) University of Toronto, Canada 
 

อาจารย์ ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ 
 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
บธ.บ. (การจัดการงานก่อสร้าง) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รป.บ. (การบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ศศ.บ. (การศึกษานอกระบบ) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ปร.ด. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

อาจารย์ ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์ 
 

ศศ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ปร.ด. (ไทศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

อาจารย์ ดร.ทินวัฒน์ สร้อยกุดเรือ ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประสานมิตร 
ปร.ด. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

อาจารย์ ดร.อุมารินทร์ ตุลารักษ์ ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปร.ด. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ นาราสัจจ์ ศศ.บ (การพัฒนาชุมชน)เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ศศ.บ. (สารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปร.ด. (สหวิทยาการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

อาจารย์ ดร.เวียงค า ชวนอุดม Ph.D. (Archaeology), Deccan College 
Post-Graduateand Research Institute, Pune, India. 

อาจารย์ สมใจ ศรีหล้า ศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
มน.ม. (มานุษยวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ตั้งสกุล 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
M.Arch. (Architecture), University of Colorado at 

Denver, USA. 
Ph.D.   (Architecture), University of Florida, USA. 
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อาจารย์ดร.กิตติสันต ศรีรักษา 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 

ปร.ด. (วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.บดี  ปุษยายนันท์ 
คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ  

(วิทยาเขตหนองคาย) 

ศศ.ด. (พัฒนศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุกต ิมุกดาวิจิตร ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
M.A. (Anthropology), University of Wisconsin-

Madison, USA. 
Ph.D. (Anthropology), University of Wisconsin-

Madison, USA. 
 

อาจารย์ พรรณราย โอสถาภิรัตน์ วส.บ. (ภาพยนตร์และภาพถ่าย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศาสตราจารย์ ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

ศศ.บ. (สังคมวิทยา – มานุษยวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
M.A. (Medical Sociology), Kent State University, USA. 
Ph.D. (Medical Anthropology), University of 

California, USA. 
 

อาจารย์ ดร.ณัฐณีย์ มีมนต์ 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 

ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
Ph.D.  (Public Affairs) College of Health and Public 

Affairs, University of Central Florida, USA. 



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
 

 1099 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิดา ชวนวัน 
สถาบันประชากรและสังคม 

B.A.  (Psychology and Guidance), Mahidol University  
M.A.(Population and Social Research),Mahidol 

University 
Ph.D. (Demography), Mahidol University 
 

อาจารย์  ดร.ธีรนงค์  สกุลศรี 
สถาบันประชากรและสังคม 

วท.ม. (เทคโนโลยีการวางแผนสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาฯ), 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

Ph.D. (Population Education), Mahidol University 

 

 

คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนัดดา  ชิณศรี 

 

 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
M.A. (Sociology) University of Hawaii at Manoa, USA. 
Ph.D. (Sociology) University of Hawaii at Manoa, USA. 

 

 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ ชายทวีป ศศ.บ.(จิตวิทยา)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สม.ม.(สังคมวิทยา)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
Ph.D.(Sociology)  La Trobe University, Australia. 
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คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วท.ม. (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ศศ.ด. (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร สส.บ. (จิตวิทยา/สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

Post-doctoral research :Josai International 
University, Japan 

Ph.D. (Sociology: social planning and development), 
The University of Queensland, Australia. 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร ศศ.บ. (พัฒนาชุมชน),  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
M.A.(Environmental Social Sciences), Mahidol 

University  
M.A.(Gender & Development), University of Sussex, 

England 
Ph.D. (Social & Policy Sciences), University of Bath, 

England 
 

อาจารย์ ดร.นัฐพร โอภาสานนท์ ศศ.บ. (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร  
วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล  
Ph.D. (Mental Health), University of Aberdeen, 

Scotland 
 

อาจารย์ ดร.นิสาพร วัฒนศัพท์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สศ.ม. (สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล 
ปร.ด. (ประชากรศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 
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อาจารย์ ดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล Ph.D. (Anthropology), University of Amsterdam, 
Netherlands 

 
อาจารย์ ดร.นพรัตน์ รัตนประทุม ศศ.บ. (พัฒนาชุมชน),  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปร.ด. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

อาจารย์ กมเลศ โพธิกนิษฐ 
 

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์),  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม),  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
M.A.  (Conflict analysis and Management), Royal 

Roads University, Canada 
 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ศศ.ด. (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 

คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลัยนครพนม 

อาจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ศศ.ม. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ปร.ด. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

อาจารย์ ดร.อธิราชย์ นันขันตี ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ศศ.ม. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ปร.ด. (ไทยศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา 
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เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

อาจารย์ ดร.กฤษณะ ทองแก้ว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษภร์ธานี 

ร.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปร.ด. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เวทย์ศิริยานันท์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์) จิตวิทยาและการแนะแนว 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ศศ.ม. (สังคมวิทยาการพัฒนา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปร.ด. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์  ชัยทองดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ 

ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
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คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร ที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  จันทร์เทาว์ ที่ปรึกษา 

รองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์  ศรีสันติสุข ที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวลักษณ์ อภิชาตวัลลภ ที่ปรึกษา 

อาจารย์ ดร. มณีมัย  ทองอยู่ ที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยุทธ ์ จ ารัสพันธุ์ ที่ปรึกษา 
 

คณะกรรมการด าเนินการจัดงาน  

อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง ประธานกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติพร จูตะวิริยะ 

รองศาตราจารย์ ดร.พรอัมรินทร์ พรหมเกิด อาจารย์ ดร.รักชนก ช านาญมาก 

อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ ลาภานันท์ อาจารย์สมใจ  ศรีหล้า  

 
อาจารย์ ดร.วณิชชา ณรงค์ชัย กรรมการและเลขานุการ 
นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ นางสกุลรัตน์ มนตรีพิลา 
นางสาวขวัญนคร  สอนหมั่น นางอัมพร  รักหนองแสง 
นางสาวณัฐธิดา คงเจริญกุล นางสาวเบญจมาพร โคกแปะ  
นายอาณัติ  โสภาศุภวัตร นายบรรจง  สายแวว 
นายกฤษณะ  เวทีวุฒาจารย์ นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์ 
นายศุภกร อภิญญานนท์ นายอัครเดช  เจริญบุญ 
นายดุสิต  ไวยโภชน์ นายชวด  คนล้ า 
นายอนุวัฒน์  กันทัพ นายสมควร  กระโจ 
นางสาวสร้อยบุญ ทรายทอง นายพสุธา  โกมลมาลย์ 
นางสาวประภาพร สุปัญญา นางสาวจตุพร ดอนโสม 
นายณัฐพล  มีแก้ว นายอิทธิพงษ์  ทองศรีเกตุ 
Ms. Ipung Purwaningsih นางสาวสุวิมล ค าน้อย 
นายพลวิเชียร ภูกองไชย นางสาวมยุรณี  หล้ากวนวัน  
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นายวัลลภ  บุญทานัง นางสาวญดา  สว่างแผ้ว 
นางสาวลักษิกา  เงาะเศษ นางสาวสุภกาญจน์  แสนค า 
นายสิทธิวัฒน์  นาโสก นายณัฐวรรธ  อุไรอ าไพ 
นางสาวสุดารัตน์ ศรีอุบล นายวัฒนชัย ขวาล าธาร 
นางสาวปิยะกมล มหิวรรณ นางสาวนรินทร์ทิพย์ ประสีระเตสัง 
นางสาวนุชนารถ  สมควร นางสาวจิตติมา  พัฒนธนาภา 

 

 

ผู้รวบรวม/ตรวจทาน นางสาววณิชชา  ณรงค์ชัย 

   นางสาวนุชนารถ สมควร 
 

 

จัดท า กุมภาพันธ์ 2561  
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เครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษวิทยา 

 

 

ผู้สนับสนุน 
 

 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 

 

  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

  
ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน  าโขง 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ศูนย์บริการแรงงานและการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

 

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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