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คํานํา 
 

การจัดสัมมนาเครือขายบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาครั้งท่ี 14 เม่ือวันท่ี 25 -26 
มิถุนายน 2558 ไดผานพนไปดวยความเรียบรอย ถือเปนการจัดงานตามประเพณีระหวางหลักสูตรและระหวาง
มหาวิทยาลัยท่ีเคยรวมกันจัดงานกันมา โดยมีผูจัดงานเปลี่ยนเวียนกันไป ดังเชน ครั้งท่ี 12 มหาวิทยาลัยสงขา
นครินทร (ปตตาน)ี ครั้งท่ี 13 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และครั้งท่ี 14 ครั้งนี้ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

“คํานํา” ของเอกสาร ประมวลบทความประกอบการสัมมนามีวัตถุประสงคจะรายงานภาพรวมของ
งานและขอคิดเห็นจากการประชุมแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะมิติเก่ียวกับการจัดงานครั้งตอๆ ไป 

 

1) รายงานภาพรวมการรวมงาน จํานวนผูเขารวมงานท้ังสิ้น 242 คน จําแนกไดดังนี้ วิทยากร 26 คน 
ผูนําเสนอบทความ 42 คน นิสิต/นักศึกษา 113 คน บุคคลท่ัวไป 36 คน และเจาหนาท่ี/ทีมงาน 25 คน 
2) มหาวิทยาลัยท่ีเขารวมจํานวน 19 มหาวิทยาลัย ดังนี้ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วิทยาลัยดุสิตธานี 

 

2) การพูดคุยและแลกเปลี่ยนกัน (ระหวางอาหารกลางวัน 26 มิ.ย. 58) มีประเด็นบางประเด็นท่ีขอ
บันทึกไว 

ก. เห็นตรงกันวาการจัดงานสัมมนาเครือขายบัณฑิตศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
มีความสําคัญมากกวาเปนเพียงกิจกรรมตามประเพณี แมจะเปนท่ีนายินดีท่ีสามารถจัดงานตอเนื่องกันมาไดถึง 
14 ครั้ง แตเนื่องจากประเด็นปญหาความขาดตอนในการประสานงานระหวางสถาบัน โดยเฉพาะหลักการ 
“เดินสองขา” ท่ีควรจะใหนิสิตนักศึกษามีเครือขายเขมแข็งข้ึนควบคูไปกับระดับอาจารย ในครั้งนี้จึงมีมติใหถือ
ผูเขารวมประชุมและสถาบันครั้งนี้เปนคณะกรรมการประสานงานการสัมมนาเครือขายบัณฑิตศึกษาสังคม
วิทยามานุษยวิทยาไปกอนเปนการชั่วคราว 

ข. ในหวงระยะเวลาท่ีผานมาเกือบ 15 ปนั้น ฐานะของหลักสูตรวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
เปลี่ยนแปลงไป หลักสูตรท่ีมีชื่อวาสังคมวิทยาหรือมานุษยวิทยาตรงๆ มีจํานวนลดลง เม่ือเทียบกับหลักสูตรท่ีมี
ชื่อวิชาเชิงประยุกตมีเพ่ิมข้ึน เชน มีคําวา การพัฒนา ยุทธศาสตร การวิจัยสังคม การพัฒนาสังคม การพัฒนา
มนุษยและทรัพยากรมนุษย อาชญวิทยาและความยุติธรรม การเปลี่ยนแปลงชื่อของหลักสูตรนี้เก่ียวของกับ
ความรูทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ขณะเดียวกันแหลงความรูทางความรูทาง
สังคมและวัฒนธรรมท่ีกวางขวางกวาหลักสูตรในมหาวิทยาลัย เชน นักวิจัยทองถ่ินและบริษัททองถ่ิน  
และ Social Media ฯลฯ สถานการณท้ังภายในและภายนอกเหลานี้เรียกรองใหวงการของวิชาเราพิจารณาวา
นาจะมีการปรับตัวเชิงองคความรูรวมกันและรวมกันการวิจัย และโดยเฉพาะการเรียนการสอน 

 



ค. บริบทสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปอยางมากมาย มีความแตกแยก และมีความขัดแยงและความ
รุนแรงเกิดข้ึนในหลายระดับ 13 เดือนภายหลังการรัฐประหารวันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 หลังความ
ขัดแยงและความรุนแรงทางการเมืองตอเนื่องการตัดสินใจสําคัญในบานเมืองอยูท่ีแมน้ํา 5 สาย (รวมถึง คสช. 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ และสภาปฎิรูปแหงชาติ) มีการกําหนดวาระการปฎิรูปข้ึน แตสถานการณความเปน
จริงในเศรษฐกิจสังคมไทยซ่ึงมิไดแยกขาด หากเปนสวนหนึ่งของระบบโลกนั้นมีประเด็นหลายเรื่องปะทุข้ึนมา
โดยมิไดอยูในแผนหรือวาระการปฎิรูป ดังเชน การคามนุษย การปฎิรูปศาสนา 

ง. สถานการณของอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยและอาจารยตองเผชิญหนากับระบบการประกันคุณภาพและการตรวจสอบท่ี
สรางปญหามากกวาชวยแกปญหาทุกแหงทําใหมีภาระในการปรับตัว ขณะเดียวกันกับตองเผชิญกับโจทยใหมๆ 
ทางการจัดการศึกษา จํานวนนิสิตระดับมหาบัณฑิตท่ีในหลายสาขาหลักๆ ท่ีมีจํานวนลดลงความสนใจของ
สังคม ฯลฯ และโจทยท่ีทาทายความรูและการสรางนักวิจัยท่ีเขมแข็ง 

จ. ปญหาสังคมกับขอปญหาทางสังคมวิทยา 
 ปญหาสังคมหลายประการในทศวรรษนี้ เชน ปญหาสังคมกมหนา ปญหาการคามนุษย 
แรงงานทาสทันสมัยใหมในอุตสาหกรรมประมงท่ีเก่ียวพันกับหวงโซอุปทานบริษัทซุปเปอรมารเก็ตดานอาหาร
ทะเล ปญหาโรฮิงญา ความม่ันคงแหงชาติกับความม่ันคงของมนุษยในยุคประชาคมภูมิภาค ปลาปน ขาวโพด 
หมอกควัน น้ําทวม: มีความเก่ียวของกัน เม่ือทําแผนท่ีหวงโซอุปทานอุตสาหกรรมการผลิตปลาปน ใครเปน
ตนเหตุของปญหาหมอกควันในภาคเหนือท่ีเกิดข้ึนทุกป ราษฎรท่ีเก็บผักหวาน ชาวไรขาวโพด หรือบริษัท
อาหารสัตวท่ีเก่ียวของและรับซ้ือขาวโพด? ภายใตปญหาท่ีสลับซับซอนเชนนี้ แมเราท้ังหลายมีความเชื่อม่ันวา
วิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจะมีบทบาทในการตั้งโจทยและแกปญหาไขปญหาอยูมาก แตเราจะเผชิญ
ขอจํากัดอยางยิ่งหากเราไมรูจัก “จินตนาการทางสังคมวิทยา” (Sociological imagination) ในฐานะ
เครือขายฯ เราจึงจําเปนตองมีการแลกเปลี่ยนกันในประเด็นปญหาท่ีเดือดรอนรวมกันและเพ่ือแสดงความ
รับผิดชอบตอสาขาวิชาและตอสังคมพรอมกันตอไป ตรงจุดนี้คงจะสอดคลองกับคําอธิบายเรื่องจินตนาการทาง
สังคมวิทยาท่ี ท่ีศาสตราจารย ดร. ยศ  สันตสมบัติ องคปาฐกอางถึง private troubles, public issues ของ 
(C. Wright Mills) 
 

3) การปรึกษาหารือเรื่อง มหาวิทยาลัยเจาภาพในการจัดงานครั้งตอๆ ไป 

     1. มหาวิทยาลัยทักษิณ (คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)  

     2. มหาวิทยาลัยนเรศวร (คณะสังคมศาสตร)  

 ท่ีประชุมตางแสดงความยินดีท่ีมีมหาวิทยาลัยท้ัง 2 แหงเสนอตัว สําหรับงานครั้งท่ี 15 และ 16 
หลังจากการแสดงความขอบคุณ ท่ีประชุมไดมีมติรวมกันในการขอใหการจัดงานในครั้งตอๆ ไปมีลักษณะเปน
งานภาคีกับมหาวิทยาลัยตางๆ ในภูมิภาคท่ีมหาวิทยาลัยนั้นๆ ตั้งอยู ซ่ึงควรจะรวมมหาวิทยาลัยราชภัฎและ
มหาวิทยาลัยเอกชนดวย ในการนี้ขอใหมหาวิทยาลัยท่ีไดรับฉันทานุมัติทําโครงการและข้ันตอนเตรียมงาน
นําเสนอตอคณะกรรมการประสานงานกลางดวย 

การจัดสัมมนาท่ีจัดโดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ ไดรับความรวมมืออยางดีจากบุคคลและ
หนวยงานภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดแก สถาบันวิจัยสังคม สถาบันเอเชียศึกษา ภาควิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร ศูนยศึกษาสันติภาพและความขัดแยง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 



 ขอแสดงความขอบคุณอยางจริงใจตอองคปาฐก วิทยากร และบัณฑิตผูเสนอบทความทุกทาน 
เครือขาย หลักสูตร สถาบัน และมหาวิทยาลัย ท้ังท่ีเคยรวมงานกันมาครั้งนี้ และกําลังจะเขามารวมงานกัน
ตอไปในอนาคต และโดยเฉพาะวิทยากร คณาจารย และนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเครือขายตลอดจน
ทีมงานทุกทานท่ีมีสวนชวยงานผานพนไปดวยดี 
 
 

ศาสตราจารยสุริชัย  หวันแกว 
 

ประธานคณะกรรมการการจัดงาน 
เครือขายบัณฑิตศึกษาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา ครั้งท่ี 14 

กรกฏาคม 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



Proceedings โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ ครั้งท่ี 14 i 
 

สรุปการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2557 

“เท่ากันแตไ่ม่เท่าเทียม: ความเป็นธรรมทางสังคมในศตวรรษที่ 21” 

วันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมเกษม สุวรรณกุล (ชั้น 13) 
อาคารเกษมอุทยานิน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 

   8.30-9.00 น.  

รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.วิทยา  กุลสมบูรณ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยสังคม กล่าวต้อนรับและ
กล่าวรายงาน โดยเน้นกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน 4 ข้อ ได้แก่ 
    1. เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้วยกันและ
ระหว่างนักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการในสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่ว
ประเทศ 
    2. เพ่ือเป็นเวทีส าหรับน าเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา และสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
    3. เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท าวิจัยและองค์ความรู้ทางสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา และสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
    4. เพ่ือรวบรวมผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า
ต่อไป 
 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.กัลยา  ติงศภัทิย์ รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าว
เปิดการประชุม โดยเน้นให้เห็นถึงความส าคัญของการจัดงานนี้ว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อแวดวงวิชาการ
และวิจัยด้านสังคมศาสตร์ 
 
    ล าดับต่อมา ศาสตราจารย์สุริชัย  หวันแก้ว ได้กล่าวเกริ่นน าถึงผลงานต่างๆ ของศาสตราจารย์  
ดร.ยศ  สันตสมบัติ จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเน้นในส่วนของผลงานเกี่ยวกับ “ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และวัฒนธรรม” 
 
9.00-10.00 น. 

การปาฐกถาน าเรื่อง “จินตนาการกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมร่วมสมัย” 

    ศาสตราจารย์ ดร.ยศ  สันตสมบัติ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาเชียงใหม่ ได้กล่าวปาฐกถาน าเรื่อง 
“จินตนาการกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมร่วมสมัย” โดยมีใจความส าคัญดังต่อไปนี้ 
    1) เปิดประเด็นด้วยค าถามชี้น าการปาฐกถาว่า เสรีภาพและความเท่าเทียมมีรากฐานในเมืองไทยใช่
หรือไม่? (หรือรับมาจากตะวันตก) ซึ่งควรรื้อสร้างและประกอบใหม่ให้เป็นตามกติกาสากล โดยได้อ้างอิงถึง
หนังสือชื่อ “The Sociological Imagination” ของ C. Wright Mills (1959) โดยกล่าวว่า รากฐานเรื่อง
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เสรีภาพและความเท่าเทียมแต่เดิมนั้นมุ่งสร้างกฎเกณฑ์ทางสังคมที่อธิบายทุกสังคมได้ แต่ขาดการเชื่อมโยง
ระหว่างปัญหาส่วนตัว/ปัญหาของปัจเจกบุคคลกับประเด็นทางสังคม/ประเด็นสาธารณะ ซึ่งจินตนาการในที่นี้ 
ก็หมายความถึง “ความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนมุมมอง” (Repositioning) เพ่ือให้เข้าใจ “ประวัติศาสตร์”  
ที่ “เชื่อมโยงกับมนุษย์” ซึ่งเรียกว่า “ความสัมพันธ์ทางสังคม” โดย ศ.ดร.ยศ ได้ยกตัวอย่างกรณีเหมืองแร่ใน 
จ.เลย ประกอบความเข้าใจว่า เป็นความจ าเป็นที่จะต้องอธิบายให้ได้ว่า เพราะเหตุใดชาวบ้าน ณ ที่แห่งนั้น  
จึงต้องย้ายแหล่งที่อยู่หรือส ามะโนครัวไปยังที่อ่ืนด้วย ทั้งที่พวกเขาต่างก็อยู่มาก่อนที่จะมีเหตุการณ์การเข้ามา
ท าเหมือนแร่เสียอีก เป็นต้น 
    2) ประเด็นต่อมาคือ “Historical Moments” ซึ่งประกอบไปด้วย 3 อย่างส าคัญที่ควรพิจารณา
ร่วมกัน คือ “ประวัติศาสตร์” “ประสบการณ์ส่วนตัว” และ “โครงสร้างสังคม โดย ศ.ดร.ยศ ได้อธิบาย
แบบจ าลองจินตนาการสังคมว่าประกอบไปด้วยประเด็นต่างๆ (จากล่างขึ้นบน) ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ประเด็นส าคัญคือ การท าลายมายาคติ ซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่หากท าได้ก็จะเป็นการลบ
ล้างความคิดแบบเก่าเดิมๆ ให้กลายเป็นการจินตนาการสังคมแบบใหม่ขึ้นได้ และการเปิดพ้ืนที่ทางสังคมนั้น  
ก็เป็นการท าให้มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อยู่อย่างสมบูรณ์แบบ 
    3) ประเด็นที่สามคือ Transitional Society ในศตวรรษที่ 21 หรือที่เรียกว่า “สังคมเปลี่ยนผ่าน” 
จากเดิมท่ีเรียกกันว่า “ประเทศก าลังพัฒนา” โดย ศ.ดร.ยศ ได้สรุปลักษณะส าคัญของสังคมแบบนี้ว่ามีลักษณะ
ต่างๆ คือ 
        3.1) มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
        3.2) ชนชั้นกลางหดตัว 

สะท้อนย้อนคิด 

ท าลายมายาคติ 

เปิดพื้นที่ทางสังคม 

นโยบายทางเลือก 

น าเสนอ 
หลักการใหม่ 

จินตนาการสังคม 

กติกา มนุษยนิยม 

ความเป็นธรรม 
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        3.3) มีลักษณะเป็น Urban-rural interpenetration กล่าวคือ คนชนบทกลับใช้เวลาในเมือง
มากกว่าคนเมืองไปแล้ว (เพราะต้องท างาน) ลักษณะ Land-based economy >> Capital-based 
economy และลักษณะ Multiculturalism/Plural society 
        3.4) มีลักษณะแปลกแยก 
        3.5) วัฒนธรรมถูกแช่แข็งด้วยระบบอ านาจนิยม กล่าวคือ เป็นการหยุดสร้างความหมายเพ่ือ
อธิบายประสบการณ์ใหม่ๆ 
        3.6) มีการยึดติดกับระบบอุปถัมภ์/ทฤษฎีมหาบุรุษ แต่แท้จริงแล้วกลับไม่รู้ว่าตนเองอยู่กับความ
เสี่ยง ที่ต้องวิ่งหาแต่ลัทธิพิธีเสด็จพ่อ คนทรง ฯลฯ 
    ซึ่งจากลักษณะทั้งหมดนั้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นผลมาจากการที่ รัฐล้มเหลว โดยที่การปฏิรูปที่แท้จริง
ไม่ได้อยู่ที่การท าให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ แต่ต้องปฏิรูปที่ความคิดคน และระบบอุปถัมภ์ต่างหาก 
    4) ประเด็นสุดท้าย ศ.ดร.ยศ ได้กล่าวถึงเรื่องของ Globalization และ Knowledge space: multi-
disciplinary imagination ว่าสังคมยังเป็นการเรียนรู้แบบ Globalization from below อยู่ ซึ่งหากจะแก้ไข
ก็ควรจะต้องทบทวนหลักสูตรการเรียนการสอน แนวคิดทฤษฎี และประเด็นการวิจัยใหม่ 
 
10.15-12.00 น.  

เวทีวิพากษ์การปาฐกถาของ ศาสตราจารย์ ดร.ยศ  สันตสมบัติ 

    ต่อมาเป็นช่วง เวทีวิพากษ์การปาฐกถาของ ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ โดยมีนักวิชาการ 4 ท่านดังต่อไปนี้ 
    - ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล  นักวิชาการอิสระ 
    - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ  มะโนรมย์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
    - ศาสตราจารย์สุริชัย  หวันแก้ว  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
    - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิกา  ศรีรัตนบัลล์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ด าเนินรายการ 

    โดยสรุปใจความจากการวิพากษ์ได้ดังนี้ 

    ดร.ปริตตา  เฉลิมเผ่า  กออนันตกูล  ได้บรรยายประกอบรูปพรมที่มีภาพผู้หญิงอาบน้ า ในศตวรรษที่ 
15 (เนเธอร์แลนด์) ว่า การอาบน้ าไม่ถือเป็นการส่วนตัว แต่เปรียบเสมือนเป็นการสังสรรค์กัน แต่พอศตวรรษที่ 
16 เปลี่ยนเป็นไม่ใช้น้ า เพราะมองว่าเป็นการน าพาเชื้อโรคมาสู่ตน (หนึ่งปีอาจจะอาบครั้งหนึ่งเท่านั้น) แต่จะใช้
เป็นแบบ Dry Bath แทน แต่พอศตวรรษที่ 18 เปลี่ยนเป็นส่วนตัวมากขึ้น และศตวรรษที่ 19 ถือเป็นจุด
เปลี่ยนที่ชัดเจน กล่าวคือ อาบน้ าในบ้านได้ มีอ่างอาบน้ า มีท่อประปา และเริ่มน าเสนอภาพเขียนที่เป็นศิลปะ
เกี่ยวกับการอาบน้ าของผู้หญิงมากขึ้น ซึ่งจากตัวอย่างท้ังหมดนั้นสามารถสรุปใจความส าคัญได้ 3 ประเด็น คือ 

    1. มีการสอดแทรกเนื้อหาผ่านภาษา/ไวยากรณ์/ทฤษฎีทางศิลปะ 
    2. แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของบางสิ่งบางอย่างก่อนที่มันจะเกิดขึ้น เช่น พวกเครื่องจักรกล เป็นต้น 
    3. Multi-disciplinary ของ ศ.ดร.ยศ 
 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ  มะโนรมย์ ได้กล่าวถึง 3 ประเด็นส าคัญที่เป็นผลการวิจัยของ
ตัวเอง คือ  1. สถานการณ์ของนักวิชาการทางสังคมศาสตร์ในภาคอีสาน (ลุ่มน้ าโขง) ที่ปัญหามักมาจาก การ
เข้าถึง (Access) และการกีดกัน (Exclusion) ของพวกข้ามชาติทางด้านเศรษฐกิจ ที่ท าให้เกิดความยากจน 
อันมีสาเหตุมาจากวาทกรรมการยึดทรัพยากรในแหล่งท ามาหากิน วาทกรรมการสร้างเหมือง ฯลฯ ซึ่งเป็นเหตุ



iv Proceedings โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ ครั้งท่ี 14 
 

ท าให้สถานการณ์ในตอนนี้เป็นการที่เราขาดแคลนนักสังคมวิทยาที่จะก้าวข้ามพ้นกรอบของตัวเองเป็นอย่าง
มาก  2. ประเด็นทางลุ่มน้ าโขงที่ท าอยู่และต้องรีบแก้ไข พบว่า เป็นการเน้นเรื่องปากท้องเป็นส าคัญ  
3. แนวทางจะท าอะไรต่อบ้างในอนาคต 
 
    ศาสตราจารย์สุริชัย  หวันแก้ว ได้กล่าวย้ าถึงประเด็นของ ศ.ดร.ยศ ในเรื่องของ Globalization 
ประเด็นของ ดร.ปริตตา ในเรื่องของ การประดิษฐ์สร้างความเป็นส่วนตัว โดยแนะให้เห็นว่าการที่สังคม
แตกแยกนั้นจะช่วยให้เข้าใจกันได้ โดยภารกิจของนักสังคมวิทยาเป็นส าคัญ ที่จะต้องช่วยให้สังคมเกิดความ
เข้าใจ ไม่ใช่เพียงแต่อธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์เท่านั้น 
 
    นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิกา  ศรีรัตนบัลล์ ได้สรุปประเด็นของแต่ละท่าน และเปิด
โอกาสให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งมีในส่วนของ อ.จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่
ได้เสนอแนะว่า ควรจะมีการเชื่อมโยงกับนักวิชาการสาขาอ่ืนๆด้วย และควรเชื่อมโยงผ่านช่องทางอ่ืนๆ  บ้าง 
เช่น Social Media เป็นต้น 
 
13.00-17.15  น.  

ห้องย่อยช่วง 2 และ 3 ห้อง 1-8 
 

ห้อง 1 สังคมวัฒนธรรม และพหุวัฒนธรรม (1) ห้อง 613  ประกอบด้วยการน าเสนอผลงาน 4 ชิ้นคือ 
1) การแพร่กระจายวัฒนธรรมอาหาร กรณีศึกษาแกงตอแมะห์ ในจังสตูล  2) สามหลักผสมเกลียวหนึ่งเดียวใน
บ่อยาง: นโยบายพหุวัฒนธรรมกับการปฎิสัมพันธ์ของชาวไทยมุสลิม และชาวไทยเชื้อสายจีนในย่านเมืองเก่า
สงขลา  3) งานวัด: การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ ความหมายและหน้าที่  และ 4) การพนันและการช่วงชิงความหมาย
ของการแข่งเรือยาวประเพณีในเทศบาลนครอุบลราชธานี ห้องนี้ได้น าเสนอให้เห็นภาพของการศึกษาด้าน
วัฒนธรรมและแสดงออกให้ เห็น ว่ า ในสั งคมไทยนนั้ นยั ง เต็ม เปรี่ ยมไปด้วยความเป็นพหุสั งคม  
ที่ประกอบด้วยวัฒนธรรมอันหลากหลายและมีความส าคัญต่อวิถีชีวิต 

ห้อง 2 แรงงาน และการย้ายถิ่น (1) ห้อง 614 ประกอบด้วยการน าเสนอ งาน 5 ชิ้นคือ  1) การสะสม
ทุนของทุน และกลยุทธ์การต่อรองของแรงงานอพยพตัดอ้อยกลุ่มชาติพันธุ์กูย จังหวัดศรีสะเกษ  2) การ
คุ้มครองแรงงานข้ามชาติหญิงจากพม่า: กรณีผู้ช่วยท างานบ้านในกรุงเทพมหานคร  3)สินค้าข้ามแดน: การข้าม
ท้องถิ่นของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในพ้ืนที่ชานเมืองขอนแก่น  4) สังคม และวัฒนธรรมข้ามพรมแดน
ของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร และ 5) กระบวนการสะสมทุนของผู้หญิงย้ายถิ่น
ภายในประเทศ งานทั้ง 5 ชิ้นได้เปิดมุมมองด้านการย้ายถิ่นรวมถึงปัญหาแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ  
ที่มีทั้งแบบการเข้าประเทศแบบถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ปัญหาข้างต้นแม้จะมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกับ
หลายประเด็น และในส่วนนโยบายได้เล็งเห็นปัญหาแต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังคงมีอยู่และยังเป็นปัญหาที่มีความ
รุนแรงอยู่ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชน หรือมุมมองของกฎหมายในประเทศและกฎหมาย
ระหว่างประเทศ 

ห้อง 3 ชาติพันธุ์ และคนข้ามชาติกับความเป็นอ่ืน (1) ห้อง 615 ประกอบด้วยการน าเสนอ 3 ชิ้นคือ 
1) วัฒนธรรมการท าสวนกระวานของชาวชอง  2)  ลื้อ-ยอง ตัวตนที่ถูกสร้างขึ้นในบริบทสังคมเมือง  และ  
3) วิถีชีวิตและการปรับตัวทางวัฒนธรรมของชาวบรูบนพ้ืนที่ไทย -ลาวในยุคร่วมสมัย งานด้านชาติพันธุ์ใน
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สังคมไทยแม้ว่าจะดูล้าสมัยและไม่ทันกับปรากฎการณ์ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ แต่งานวิชาการในห้องนี้ได้ชี้ประเด็น
ของการรื้อสร้างตัวตนของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังคงธ ารงค์ความเป้นกลุ่มของตนท่ามกลางกระแสโลกที่ไหลบ่า การ
สร้างตัวตนผ่านวัฒนฏรรม การด าเนินชีวิตเหล่านั้นมิได้เกิดอย่างโดดเดี่ยวแต่กลับรวบเอาความเป็นสมัยใหม่
บางประการและกลืนกลายเข้าสู่การสร้างตัวตนในรูปแบบใหม่ๆ ของกลุ่มชาติพันธุ์  การปรับตัวให้เข้าการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมรอบข้างเป็นเสมือนยุทธวิธีที่กลุ่มชาติพันธุ์ใช้ในการคงอยู่ในสังคม 

ห้อง 4 เด็ก สตรี และเพศสถานะในสังคม (1) ห้อง 616 มีการน าเสนอผลงานทั้งหมด 5 เรื่อว คือ  
1) อาชีพนวดของสาวไทยกับความเป็นไปได้ในการย้ายถิ่น: กรณีศึกษาแรงงานย้ายถิ่นหญิงไทยในกรุงโซล 
เกาหลีใต้  2) การฆ่าตัวตาย: ความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทความเป็นชาย  3) การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว: ค่านิยม ยุทธวิธี และการประกอบสร้างความหมายของการศึกษาในชีวิตประจ าวัน  4) แรง
ปรารถนาทางเพศ และการปิดฉลากทางเพศ: ว่าด้วยเรื่องค าที่เรียกใช้ “กะเทย” ในสังคมไทย  และ 5) เรื่อง
เล่าของวัยรุ่นหญิงที่ประสบปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์จากการค้าประเวณี: กรณีศึกษาในสถานคุ้มครอง
และพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ บทความทั้ง 5 เรื่องที่น าเสนอให้เห็นภาพของเพศภาพของผู้หญิง ผู้ชาย 
และเพศที่สาม ภายใต้กระแสของสังคมทุนนิยมที่ฉีกสังคมออกให้แปลกแยก โดดเดี่ยว ต้อง ต่อสู้ ดิ้นรนกับ
สภาวะที่ต้องการคงอยู่ ภาวะจ ายอมของกลุ่มประชากรบางกลุ่มที่ถูกเลือกมาน าเสนอได้สะท้อนภาพด้านมืด
ของสังคมว่าเพศยังถูกกดและท าให้กลายเป้นสินค้ามีราคาและสามารถท าให้ด้อยค่าได้ มุมมองของความเท่า
เทียมยังไม่บังเกิดในหลายสถานการณ์ และโอกาสของกลุ่มที่ถูกกดทับจะยังคงอยู่และเพ่ิมโอกาสของการท าให้
ต่ าลงไปเรื่อยๆ 

ห้อง 5 สังคม วัฒนธรรม และพหุวัฒนธรรม (2) ห้อง 613 ได้มีการน าเสนองาน 3 ชิ้นคือ เรื่อง  1) 
การสร้างความทรงจ าผ่านเรื่องเล่าและมรดกในพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2  2) ปัจจัยที่ท าให้การใช้ผญา
ภาษิตในวิถีปฎิบัติในสังคมวัฒนธรรมอีสานลดลงและการปรับเปลี่ยน  และ 3) เท่าเทียมแต่ไม่ (จ าเป็น) ต้อง
เท่ากัน: ความเป็นธรรมในจริยศาสตร์ขงจื่อ การน าเสนอในห้องนี้นอกจากจะท าให้เปิดโลกทัศน์เรื่องความเป็น
พหุวัฒนธรรมในสังคมไทยแล้วยังได้ชี้ชวนให้เราได้เปิดมุมมองของการอธิบายปรากฎการณืผ่านมุมมองที่
หลากหลายไม่ว่าจะมองผ่านพิพิธภัณฑ์ หรือศาสนาความเชื่อ และค าสอน ต่างๆ ท าให้เราได้ภาพที่สะท้อน
สังคมอย่างหนึ่งว่า ไม่ว่ากาลเวลาจะผ่านไปเท่าใด วัฒนธรรมก็ยังคงอยู๋และงอกงามเพียงแต่จะรูปแบบการ
น าเสนอท่ีแตกต่างออกไป 

ห้อง 6 ชุมชนและการพัฒนาในสังคม (2) ห้อง 614 มีการน าเสนอผลงาน 4 ชิ้น คือ  1) วิวัฒนาการ
และการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของชุมชนควนกาหลง  2) สิทธิชุมชนภายใต้กระบวนการพัฒนา กรณีศึกษา
การเคลื่อนไหวของเครือข่ายแม่พระธรณีกับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  3)แนวทางการฟ้ินฟูชุมชนน่าอยู่: 
กรณีศึกษาถนนนครนอก และถนนนครใน จังหวัดสงขลา  และ 4)กลุ่มหมอล าผีฟ้าและบทบาทการควบคุมใน
สังคมชนบทอีสาน งานทุกชี้นสะท้อนภาพของการเปลี่ยนแปลงในชุมชนและวิถีชีวิตที่เกิดจากการพัฒนาใน
รูปแบบต่างๆ สิทธิ บทบาทของชุมชนและคนในชุมชนถูกลดทอน กังนั้นกระบวนการโต้กลับของชุมชนจึงบัง
เกิดขึ้นในหลายรูปแบบ การศึกษาถึงผลกระทบจากการพัฒนาจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้สร้างบทเรียนให้กับ
สังคม แต่ดูเหมือนบทเรียนเหล่านั้นกลับไม่ถูกน ามาเรียนรู้ แต่กลับสร้างรอบแผลเดิมๆ ให้กับชุมชน และแม้ว่า
ในบทความสุดท้ายจะอธิบายถึงบทบาทของประเพณีความเชื่อในการควบคุมสังคมแต่ก็เป็นผลอันเกิดผลของ
การพัฒนาที่ส่งผลต่อสุขภาพชุมชน 

 หอ้ง 7 ชาติพันธุ์ และคนข้ามชาติกับความเป็นอื่น (2) ห้อง 615 มีการน าเสนอ 3 เรื่องคือ  1) ม้งคริส
เตียนกับความทันสมัย  2) กระบวนการศึกษาการสร้างจินตชุมชน “ผู้ไท” ข้ามรัฐชาติ  และ 3) การรธ ารงชาติ
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พันธุ์ของชาวไทยเชื้อสายเขมร ในพื้นที่ประเพณีและพิธีกรรมของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน่างใน
ประเทศไทย งานทั้งสามชิ้นแสดงให้เห็นถึงกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย และในบริบทโลกว่า พรมแดนทาง
ภูมิศาสตร์การปกครองอาจไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องชาติพันธุ์ได้ เช่นเดียวกับการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและอัต
ลักษณ์ของกลุ่มในการอยู๋ร่วมในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การต่อรองกับบริบทรอบๆ ตัวของกลุ่มชาติพันธุ์
ที่เกิดขึ้นจากงานทั้งสามชิ้น เป็นเพียงตัวอย่างของพลวัตรทางกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกิดขึ้นในสังคมโลกเพ่ือความอยู่
รอด  

ห้อง 8 เด็ก สตรี และเพศสถานะในสังคม (2) ห้อง 616 ประกอบด้วยการน าเสนอ 4 เรื่อง คือ  
1) บทบาทการดูแลและเหตุผลในการผลักดันบุตรเข้าศึกษาของผู้ปกครองเด็กออทิสติก  2) พฤติกรรมการใช้
เฟซบุ๊คและผลกระทบที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นตอนกลาง: กรณีศึกษาพ้ืนที่เฝ้าระวังทางประชากร อ าเภอ
ไทรโยค จังหวัดกาญจบุรี  3) การวางแผนชีวิตในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า กรณีศึกษาพ้ืนที่เฝ้าระวังทางประชากร อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
และ 4) ทุนทางสังคม: พลังขับเคลื่อนปฏิบัติการความเป็นแม่ของวัยรุ่น งานวิชาการที่ได้น าเสนอในห้องนี้ส่วน
หนึ่งมุ่งประเด็นไปที่กลุ่มเด็กและเยาวชน ที่อยู่ในวัยที่จะต้องตัดสินใจกับวิถีชีวิตของตัวเด็ก การตั้งค าถามของ
งานวิจัยมุ่งเป้าไปท่ีการพิจารณาสถานการณ์และพฤติกรรมของเยาวชนที่จะเกิดขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อทั้งตัวเด็กและ
คนรอบข้าง การตอบโต้และเลือกที่จะกระท าอยู่ภายใต้ยุทธวิธีที่เยาวชนตัดสินใจและเลือกปฎิบัติภายใต้
ข้อจ ากัดต่างๆ กัน ในขณะที่งานชิ้นแรกได้น าเสนอบทบาทของผู้ปกครองที่ต้องดูแลบุตรที่เป็นเด็กพิเศษเพ่ือให้
เด็กสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้ในอนาคต 
 
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 

8.30-8.45 น.      

ดร.ศยามล  เจริญรัตน์ กล่าวสรุปสาระส าคัญที่ได้จากการสังเคราะห์การสัมมนาในวันแรก ว่ามี
แนวความคิดของ ศ.ดร.ยศ  สันตสมบัติ ที่เน้นใน 4 ประเด็น คือ 1) ลักษณะของเสรีภาพและความเท่าเทียม 
2) Historical Moments  3) Transitional Society  และ 4) Globalization และ Knowledge space: 
multi-disciplinary imagination ในส่วนของ ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล ก็ได้เน้นว่าควรศึกษา
ประวัติศาสตร์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจได้อย่างแท้จริง ผศ.ดร.กนกวรรณ  มะโนรมย์ ได้เน้นว่าเราก าลังขาด
นักวิชาการด้านสังคมศาสตร์ที่จะคิดข้ามกรอบของตัวเองออกไป และ ศ.สุริชัย  หวันแก้ว ที่เสนอแนะว่าเรา
ควรคิดร่วมกับผู้อ่ืน กล่าวคือ กับศาสตร์หรือสาขาอ่ืนๆ บ้าง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกัน และได้ค าตอบที่
กว้างขวาง ครอบคลุม และหลากหลาย ในส่วนของห้องย่อยในช่วงบ่ายนั้นก็แบ่งเป็น ห้องที่ 1 กับ 5 ประเด็น: 
สังคม วัฒนธรรม และพหุวัฒนธรรม ห้องที่ 2 กับ 6 ประเด็น : แรงงานและการย้ายถิ่น ห้องที่ 3 กับ 7 
ประเด็น: ชาติพันธุ์และคนข้ามชาติ กับความเป็นอ่ืน ห้องที่ 4 กับ 8 ประเด็น : เด็ก สตรี และเพศสถานะใน
สังคม โดยมีผู้น าเสนอรวมกันทั้งสิ้น 33 คน 
 
8.45-10.15  น.  

อภิปราย: สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในอาเซียน 

    ดร.เลิศชาย  ศิริชัย จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวถึง AEC โดยมองว่า AEC หรืออาเซียนนั้นถือ
เป็นมายาคติที่เราสร้างขึ้น จริงๆ แล้วปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ควรให้ความสนใจมากกว่า การบ่าไหลของ
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แรงงานข้ามชาติก็มีมาก แต่ไม่เคยมีการพูดถึงว่าดูแลพวกเขาอย่างไร  ปัญหาชาติพันธุ์ ปัญหาสุขภาพข้ามแดน 
โดยได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษา: ชุมชนประมง จ.ปัตตานี และตลาดการเกษตร ที่นครศรีธรรมราช ว่าถือเป็น
ช่องทางเปิดรับอาเซียนได้ดี หรือที่ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ก็ได้มีประเด็นการกว้านซื้อที่ดิน ที่ท าให้
ราคาที่ดินสูงขึ้นเป็นล้านๆ โดยมีทั้งคนไทยและต่างชาติ แต่ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของที่ดินไปแล้ว
มากกว่า แสดงให้เห็นว่าชาวต่างชาติเริ่มเข้ามามาก อันเป็นผลมาจากการเปิดรับทีม่ีมากขึ้นด้วย ซึ่งได้ทิ้งท้ายไว้
ว่า เราจะท าอย่างไรที่จะท าให้ทิศทางข้างหน้า (โดยเสียงของคนส่วนใหญ่จากข้างล่าง) มีเสียงขึ้นมาบ้าง 
 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์  อุณโณ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้บรรยายในหัวข้อ 
“อาเซียนในชีวิตประจ าวัน” โดยได้กล่าวว่า ผลพวงจากอาเซียนคือ  1) ความเชื่อมโยงระหว่างรัฐ  2) การ
เคลื่อนย้ายไหลเวียนของผู้คน สินค้า ข้อมูล ข่าวสาร เงินตรา ระบบ คุณค่า ความเชื่อ วิถีชีวิต  3) การถดถอย
ของเขตแดน  อีกทั้งได้กล่าวถึงประเด็นทางมานุษยวิทยา ได้แก่  1) การข้ามชาติ ข้ามเขตแดน/ชายแดน  
2) แรงงานย้ายถิ่น คนพลัดถิ่น ผู้อพยพ  3) อัตลักษณ์  4) ศาสนา  5) ชาติพันธุ์  6) ชุมชน โดยมีผลการวิจัยที่
พบว่า การทะลักของคนเข้ามาโดยเฉพาะคนที่มีความสามารถและรายได้สูง ยิ่งถือเป็นการดี ซึ่งความน่าสนใจ
คือ คนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสนใจ Asean Community แต่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลับมีความ
ต้องการจะเชื่อมโยงเป็น Asean Community ซึ่งเหตุที่พวกเขามองว่าเชื่อมโยงกับ Asean Community ง่าย
กว่าในไทยนั้น เช่น มองเรื่องภาษา (กับมาเลเซีย) เป็นต้น เขาจะมีความกระตือรือร้นมาก เช่น ชอบเดินขบวน
พาเหรดถือธงอาเซียนเพ่ือแสดงตน เพราะเขารู้สึกอึดอัด คับข้องใจ เนื่องจากมองว่าไทยคับแคบและแข็ง
เกินไป 
 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกริช  สังขมณี ชวนให้มองอาเซียนแบบใหม่ที่หลากหลายกว่าเดิม โดย
มองจากระบบนิเวศ (กายภาพ) เช่น บางคนอยู่บนเทือกเขา ลุ่มแม่น้ า เป็นต้น เพราะฉะนั้นระบบวัฒนธรรม
ของอาเซียนจึงอ้างอิงกับระบบนิเวศ เพราะถูกตีกรอบไว้แบบนั้น ลักษณะของอาเซียนนั้น มี 4 ลักษณะคือ  
1) เป็นแบบ Fragmented Area  2) มีความหลากหลาย ต่าง และแปลกแยก  3) การปฏิสัมพันธ์ของผู้คนที่
อพยพมีความส าคัญกว่า  4) ความเป็นชายขอบที่เกิดและด ารงอยู่ในภูมิภาค 
 
    โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  สิรสุนทร จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ด าเนินรายการนั้น ก็ได้
กล่าวสรุปถึงการอภิปราย โดยเน้นให้เห็นถึงมุมมองของ ผศ.ดร.อนุสรณ์ ที่ว่าประเด็น “ความย้อนแย้งแบบไร้
พรมแดนของนโยบาย” ที่เกิดขึ้นนั้น เป็นการที่คนกลุ่มใหญ่จะไปได้ง่ายขึ้น แต่คนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยจะไปได้
ยากข้ึนหรือไม่ และ ศ.สุริชัย  หวันแก้ว ได้เสนอแนะเพ่ิมเติมว่า เกี่ยวกับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยานั้น อาจ
เป็นเพราะเราขาดบางสาขา เช่น Economical Sociology หรือไม่ จึงท าให้กลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์สามารถ
อธิบายเกี่ยวกับอาเซียนได้เพียงกลุ่มเดียว และทิ้งประเด็นให้ฉุกคิดด้วยว่า “พลังใดกันแน่ที่เป็นพลังขับเคลื่อน
โลกาภิวัตน์” 
 
10.30-12.30 น.  

 ห้องย่อย ช่วงท่ี 3  ห้อง 10-13 

ห้อง 9 อาหาร ฐานทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ห้อง 613 ประกอบด้วย  1) นิเวศวิทยา และแนวทาง
การอนุรักษ์เสือปลาของชุมชนในอ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  2) ความเสี่ยงด้านความมั่นคงทาง
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อาหารของชาวบ้านรอบป่าชุมชนโนนใหญ่ อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ  งานด้านฐานทรัพยากรได้
สะท้อนภาพของความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ ที่ยังต้องพ่ีงพาและอาศัยกันและกัน การจัดการ
ดูแล และการรักษาซึ่งแหล่งทรัพยากรที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนย่อมเป็นแนวทางที่เหมาะสมในพ้ืนที่ 
ระบบนิเวศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและชุมชน ความอุดมสมบูรณืที่ลดลง การแย่งพ้ืนที่ท า
มาหากินของสัตว์และคน กลายเป็นประเด็นที่ต้องหาทางออกอย่างเหมาะสมทดแทนการแก้ปัญหาด้วยการ
ท าลายและล้างผลาญ 

ห้อง 10 นโยบายกับสังคม และความเปลี่ยนแปลง เวลา ห้อง 614  มีการน าเสนอดังนี้   
1) การเปรียบเทียบวาทกรรมความรับผิดชอบของบรรษัทขนาดใหญ่กับวาทกรรมของประชาชนผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ: กรณีศึกษาน้ ามันรั่วไหลเข้าสู่อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง  2) ชาติพันธุ์และการเคลื่อนไหว
ทางด้านสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาการคัดค้านเขื่อนแม่แจ่มของกลุ่มชาติพันธ์กะเหรี่ยง  3) ระบบเกษตรพันธ
สัญญา ความสัมพันธ์เชิงอ านาจ และกลยุทธ์การต่อรองของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อในโรงเรือนระบบปิด จังหวัด
ลพบุรี  ปัญหาความรุนแรง ความไม่เท่าของอ านาจระหว่างรัฐ บรรษัทของทุน และประชาชนเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
งานทั้งสามชิ้นได้อธิบายถึงความไม่เท่าของการต่อรองทางอ านาจระหว่าง 3 ขั้ว  ที่ไม่เคยสมดุลหรือตอบโต้กัน
ได้อย่างเท่าเทียม ผลกระทบหรือเหตการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการบอกเล่าถึงการดิ้นรน ขัดขืน ต่อต้าน และสร้าง
บทเรียนให้กับผู้ได้รับผลการกระท าของนโยบายที่สร้างผลกระทบต่อประชาชน โดยเฉพาะต่อวิถีชีวิตและชีวิต
ของพวกเขา 

ห้อง 11 อาชญาวิทยา ความเบี่ยงเบน และความรุนแรง ห้อง 615  มีการน าเสนอประกอบด้วย  
1) ชุมชนคลิตี้ล่างภายใต้การขยายตัวของอ านาจรัฐ  2) อัตมโนทัศน์ของเด็กและเยาวชนที่ถูกควบคมตัวตาม
กระบวนการยุติธรรม กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดปทุมธานี 
กับเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน พระนครศรีอยุธยา  3) ปัจจัยบุคคลที่มีผลท าให้เด็ก
และเยาวชนตัดสินใจเสพยาเสพติด กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัด
ระยอง  และ 4) การตอบโต้ความรุนแรงเชิงสัญญาลักษณ์: ปฎิบิติการภาษาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ของคนเสื้อแดง
ระหว่างการชุมนุมใหญ่ ห้องย่อยนี้ได้แสดงให้เห็นว่าความรุนแรงและปัญหาของสังคมยังอยู่ในสังคมไทยภายใต้
อ านาจรัฐการถูกกดทับของชุมชนและประชาชนย่อมต้องแสวงหาที่ระบายออก ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการ
ต่อต้าน หรือการใช้สื่อสัญญาลักษณ์ต่างๆ ในขณะที่ปัญหาความเบี่ยงเบนของกลุ่มประชากรในสังคมก็มิได้ลด
น้อยลง ความรุนแรง ยาเสพติด ยังคงเป็นปัญหาที่ถูกมองว่าเมื่อเกิดขึ้นในสังคมแล้วใครต้องเป็นผ็รับผิดชอบ 
การแสวงหาสาเหตุจากกลุ่มประชากรที่มักถูกเรียกว่ากลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มที่เบี่ยงเบนไปจากพฤติกรรมปกติ ก็
ยังคงเป็นประเด็นทางวิชาการท่ียังเป็นที่ได้รับความสนใจเสมอ 

ห้อง 12 และห้อง 13 เป็นห้องรับเชิญพิเศษ ได้มีการน าเสนอประเด็น “ลึก...แต่ไม่ลับ: ชีวิตแรงงาน
นอกระบบ” และประเด็น “ความเป็นจริงของความเป็นธรรม: การวิเคราะห์แนวคิดความเป็นธรรมกับ
สถานการณ์จริงในพ้ืนที่อุตสาหกรรมขุดเจาะ” ทั้งสองห้องได้น าเสนอประเด็นความเป็นธรรมที่สามารถเกิดขึ้น
ได้กับหลายกลุ่มและบางครั้งความเป็นธรรมเหล่านั้นก็ถูกท าให้มองไม่เห็นหรือมองไม่เห็นโดยคนทั่วไป  
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13.30-15.30 น.  

อภิปรายสรุป: “เท่ากันแต่ไม่เท่าเทียม ความเป็นธรรมในศตวรรษที่ 21” 

    ศาสตราจารย์ ดร.อมรา  พงศาพิชญ์ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ได้กล่าวถึง 3 ประเด็นส าคัญ  
อันได้แก่  1) งานของบัณฑิตที่ผลิตออกมา ต้องถามว่าระดับของงานที่ท า เช่น วิทยานิพนธ์ ต้องการระดับ ใด
หรือแบบใด เป็นต้นว่า เพียงแค่ระดับอธิบาย บรรยาย หรือต้องการวิเคราะห์ สังเคราะห์  2) วิธีการวิเคราะห์ 
ต้องถามว่าวิธีใด ลึกซึ้งเพียงใด  3) กระบวนทัศน์ ว่าใช่หรือไม่ใช่ สอดคล้องหรือไม่สอดคล้อง ทั้งกระแสหลัก
และทางเลือก 
 
    ศาสตราจารย์ ดร.สุภางค์  จันทวานิช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงการได้รับการคุ้มครอง
บุคคล ควรเข้าไปท าวิจัยให้เห็นสภาพความเปราะบางที่ชัดเจนขึ้น พร้อมเสนอทางแก้ปัญหาด้วย และงานวิจัย
ควรท าให้เห็นสภาพการถูกละเมิดที่ชัดเจนขึ้น (ที่เรียกว่า ทฤษฎีฐานราก/ทฤษฎีแผ่นดินแม่) ในลักษณะคล้าย
กับ Evidence Debates ที่ UN ชอบใช้กัน และเรื่องของความมั่นคง เช่น เรื่องการย้ายถิ่น กรณีของโรฮีนจา 
เป็นต้น ที่ต้องการให้คุ้มครองคนที่เปราะบาง 
 
    ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์  กาญจนพันธุ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงประเด็นส าคัญใน
การตั้งประเด็นปัญหาการวิจัย ว่าต้องมีบริบท ต้องเชื่อมความคิด (Conceptualization) และการพลิกแพลง
ความคิด (Operationalization) โดยเน้นในเรื่องของการเชื่อมความคิด ที่ประกอบไปด้วย 1) สิทธิ ที่มี
ความคิดเชิงเดี่ยวครอบง า ความคิดเชิงเดี่ยวคือ วิทยาศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็นความคิดเชิงซ้อนแล้ว  
(ในแง่สังคม)  2) แรงงาน เราชอบไปตีขลุม เหมารวม  3) พลเมือง เราจะต้องแยกแยะให้ได้ กรณีศึกษา: ชาว
ไทยใหญ่ในเชียงใหม่ เรียกว่า พลเมืองทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจได้ แต่ต้องไม่ใช่ทางกฎหมาย เราต้องเข้าใจ
บริบทของสังคม และพยายามเชื่อมโยง/เข้าใจปฏิฐานนิยมให้มากขึ้น โดยเน้นการเชื่อมความคิดให้ได้ 
 
    ดร.สายพิณ  ศุพุทธมงคล จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดประเด็นค าถามไว้ว่า ก่อนอ่ืนเราควร
จะทราบว่าเท่ากันและเท่าเทียมคืออะไร ต่างกันอย่างไร โดยได้กล่าวว่าหากจะตัดสินอะไร ต้องดูปัจจัย
ประกอบด้วย 
 
    ทั้งนี้ สรุปประเด็นจากการร่วมกันถกได้ว่า ความเท่ากัน/ความเท่าเทียม จะเกิดขึ้นได้ต้องวางอยู่บน
ความยืดหยุ่น เช่น “แรงงาน” ไม่ใช่มองแต่แรงงานภายใน แต่ต้องมองภายนอกด้วย ไม่ใช่แข็งเกินไป เพราะมัน
มีความซับซ้อนอยู่มาก หรือแม้แต่ “พลเมือง” ก็มีหลายมิติ เพ่ือให้เห็นความเป็นคนมากขึ้น เพ่ือให้เท่ากันแล้ว
ก็เท่าเทียม หรือแม้ไม่เท่ากันแต่ก็เท่าเทียมได้ ซึ่งมีรัฐธรรมอยู่ฉบับหนึ่งแบ่งแยกเป็น “สิทธิมนุษยชน” โดยให้
หมายถึง สิทธิทั่วไป กับ “สิทธิพลเมือง” ให้หมายถึง คนไทย ซึ่งแท้จริงแล้วไม่ใช่ แต่พลเมืองคือ คนทั้งโลก 
โดยไม่แบ่งแยกสัญชาติ และควรให้ความส าคัญกับ 3 ประเด็นส าคัญคือ  1) พลเมือง  2) ความเป็นธรรมกับ
ความเท่าเทียม  และ 3) ศักยภาพ โดยกล่าวได้ว่า หากศักยภาพมีมาก คนก็ควรได้รับความเท่าเทียมน้อย  
แต่หากศักยภาพมีน้อย คนก็ควรได้รับความเท่าเทียมมาก ดังเช่นตัวอย่างการน าลูกเข้าเรียนที่โรงเรียนใกล้บ้าน
ของคนในประเทศเยอรมนี ที่รัฐมีก าหนดให้ครอบครัวใดอยู่ใกล้โรงเรียนใดก็ให้ส่งลูกเข้าโรงเรียนนั้น แต่การ
จ่ายค่าเทอมให้เป็นไปตามฐานะของแต่ละครอบครัว ซึ่งต่างจากประเทศไทยที่ไม่จ าเป็นต้องส่งลูกเข้าเรียนใน
โรงเรียนใกล้บ้าน หากต้องการส่งลูกไปเรียนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงใดแต่ไกลบ้าน หากมีเงินก็สามารถท าได้  



x Proceedings โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ ครั้งท่ี 14 
 

ซึ่งจากตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันในประเทศไทยที่เห็นได้ชัดเจน ต่างจากในประเทศ
เยอรมนีท่ีมีความเท่าเทียมกันอยู่ จะเห็นได้ว่า ในประเทศเยอรมนีไม่ว่าลูกคนจนหรือรวยก็ต้องเรียนในโรงเรียน
เดียวกันที่ใกล้บ้าน ซึ่งรัฐได้ควบคุมให้ทุกโรงเรียนทั่วประเทศมีมาตรฐานเดียวกันด้วย  และในส่วนสุดท้ายคือ 
หากจะกล่าวถึง “สิทธิ” ก็จ าเป็นต้องกล่าวถึง “ความสามารถ” ควบคู่กันไปด้วย เป็นการดูที่ผลลัพธ์มากกว่า
คุณค่า เช่น หากให้ที่ดินคนสองคนเท่ากันคือคนละ 5 ไร่ แต่อีกคนหนึ่งไม่มีทุน ที่ดินเหล่านั้นก็คงเปล่า
ประโยชน์ หรือแม้แต่ใบปริญญาที่ทุกคนจบออกมาเหมือนกัน แต่ความสามารถหรือศักยภาพไม่เท่ากัน จึง
กล่าวได้ว่า ไม่สามารถอธิบายเรื่องหนึ่งๆด้วยตัวของมันเองได้ 
 
15.30-16.00 น.  

การบรรยายพิเศษ โดย ดร.อุทัย  ดุลยเกษม 

    ดร.อุทัย ดุลยเกษม เน้นในเรื่องของ นักวิจัยทางสังคมวิทยารุ่นใหม่ โดยกล่าวถึงประเด็นเกี่ยวกับการ
ท าวิจัยในสังคมศาสตร์ หรือความเท่าเทียม ศาสตร์ทางสังคมวิทยามีความซับซ้อนและหลากหลาย แต่อยู่ใน
ต าแหน่งแห่งที่ที่สร้างสรรค์ “สังคมมีปัญหาเนื่องจากความไม่เป็นธรรมทางสังคม” แต่การเรียนในห้องเรียน ไม่
ค่อยเน้นให้คิด แต่เน้นให้จ าทฤษฎีมากเกินไป จึงท าให้นักสังคมวิทยาไม่ค่อยให้ความสนใจกับประเด็นเหล่านี้
มากนัก ซึ่งอาจถึงเวลาแล้วที่กระบวนการวิจัยในสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาน่าจะเปลี่ยนแปลง และท าให้
เกี่ยวข้องกับความไม่เป็นธรรมในสังคม 
 
    ล าดับสุดท้ายคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนทิพย์  จิตสว่าง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวปิดการประชุม  และที่ประชุมกลุ่มนิสิตนักศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัยที่ร่วมรับผิดชอบในงานเครือข่ายบัณฑิต ได้ก าหนดกันคร่าวๆ ว่าครั้งต่อไปคือ ครั้งที่ 15 อาจเป็น 
มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพ และครั้งที่ 16 อาจเป็น มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพ 
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หนา 

คํานํา  

บทสรุปจากการประชุม i 

สวนท่ี 1 โครงการและกําหนดการ  

   หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ก 
   หลักการและเหตุผล ก 
   วัตถุประสงค ข 
   ระยะเวลาดําเนินการ ข 
   ผูเขารวมการสัมมนา ค 
   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ค 
   กลุมเปาหมาย ค 
   ผูรับผิดชอบโครงการ ง 
   กําหนดการสัมมาเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ 
   กําหนดการเสวนา (หองท่ี 12 ความเปนธรรม)  
      “ลึก...แตไมลับ: ชีวิตแรงงานนอกระบบ” 

ช 
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อุตสาหกรรมขุดเจาะ” 

ซ 

สวนท่ี 2 เอกสารประมวลบทความประกอบการสัมมนา (Proceedings)  

วันท่ี 25 มิถุนายน 58 
   หอง 1 สังคมวัฒนธรรม และพหุวัฒนธรรม (1) หอง 613 

 
1 
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พรพรรณ  สหะวิระยะ 

3 

สามหลักผสมเกลียวหนึ่งเดียวในบอยาง: นโยบายพหุวัฒนธรรมกับการปฎิสัมพันธของชาวไทย
มุสลิม และชาวไทยเช้ือสายจีนในยานเมืองเกาสงขลา 

เรณุกา  ฤทธิเดช 

19 

งานวัด: การเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ี ความหมายและหนาท่ี 
วิไลวรรณ  พงษวนั 

35 
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หนา 

วันท่ี 25 มิถุนายน 58 
   หอง 2 แรงงาน และการยายถิ่น (1)    หอง 614 
 

 
51 

การสะสมทุนของทุน และกลยุทธการตอรองของแรงงานอพยพตัดออยกลุมชาติพันธุกูย  
จังหวัดศรีสะเกษ 

อุบล  สวัสดิผ์ล 

53 

การคุมครองแรงงานขามชาติหญิงจากพมา: กรณีผูชวยทํางานบานในกรุงเทพมหานคร 
ผจงรักษ  สิงหชัย 

57 

สินคาขามแดน: การขามทองถิ่นของแรงงานขามชาติสัญชาติพมาในพ้ืนท่ีชานเมืองขอนแกน 
วิลาสนิี  โสภาพล 

77 

   หอง 3 ชาติพันธุ และคนขามชาติกับความเปนอ่ืน (1)  หอง 615 95 

วัฒนธรรมการทําสวนกระวานของชาวชอง 
อมราภรณ  จริงจิตร 

97 

ล้ือ-ยอง ตัวตนท่ีถูกสรางข้ึนในบริบทสังคมเมือง 
จุฑามาศ  ตณัฑเจริญกิจ 

109 

   หอง 4 เด็ก สตรี และเพศสถานะในสังคม (1)   หอง 616 
 

123 

อาชีพนวดของสาวไทยกับความเปนไปไดในการยายถิ่น: กรณีศึกษาแรงงานยายถิ่นหญิงไทยใน
กรุงโซล เกาหลีใต 

วิลาสนิี  อารียะกิจโกศล 

125 

การฆาตัวตาย: ความเส่ียงท่ีมีความสัมพันธกับบทบาทความเปนชาย 
สุกัญญา  ชาวบานกราง 

139 

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว: คานิยม ยุทธวิธี และการประกอบสรางความหมายของ
การศึกษาในชีวิตประจําวัน 

ธมนันท  ประทุม 

151 
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แรงปรารถนาทางเพศ และการปดฉลากทางเพศ: วาดวยเรื่องคําท่ีเรียกใช “กะเทย”  
ในสังคมไทย 

วัชรวุฒิ  ซ่ือสัตย 

171 

เรื่องเลาของวัยรุนหญิงท่ีประสบปญหาการตั้งครรภไมพึงประสงคจากการคาประเวณี: 
กรณีศึกษาในสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพบานเกร็ดตระการ 

ดลศม  เจริญธรรม 

185 

   หอง 5 สังคม วัฒนธรรม และพหุวัฒนธรรม (2)  หอง 613 
 

203 

การสรางความทรงจําผานเรื่องเลาและมรดกในพิพิธภัณฑสงครามโลกครั้งท่ี 2 
รินนา  ทากุดเรือ 

205 

ปจจัยท่ีทําใหการใชผญาภาษิตในวิถีปฎิบัติในสังคมวัฒนธรรมอีสานลดลงและการปรับเปล่ียน 
เทียนชัย  สุริมาศ 

227 

เทาเทียมแตไม (จําเปน) ตองเทากัน: ความเปนธรรมในจริยศาสตรขงจื่อ 
อันธิฌา  แสงชัย 

249 

   หอง 6 ชุมชนและการพัฒนาในสังคม (2)    หอง 614 261 

วิวัฒนาการและการเปล่ียนแปลงอัตลักษณของชุมชนควนกาหลง 
หฤทัย  เวชศาสตร 

263 

สิทธิชุมชนภายใตกระบวนการพัฒนา กรณีศึกษาการเคล่ือนไหวของเครือขายแมพระธรณีกับ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

นิชาภัทร  ไมงาม 

 

285 
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305 

มงคริสเตียนกับความทันสมัย 
รัตนา  ดวยดี 

307 

   หอง 8 เด็ก สตรี และเพศสถานะในสังคม (2)  หอง 616 327 

บทบาทการดูแลและเหตุผลในการผลักดันบุตรเขาศึกษาของผูปกครองเด็กออทิสติก 
ชนุตม  นาคนัทที 

329 

พฤติกรรมการใชเฟซบุคและผลกระทบท่ีมีตอคุณภาพชีวิตของวัยรุนตอนกลาง: กรณีศึกษาพ้ืนท่ี
เฝาระวังทางประชากร อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจบุรี 

ธิดา  พลกลาง, ชาตินัย  หวานวาจา, นฤมล  เจริญใจ, กษมา  ยาโกะ และอัจฉรา  กองกะมุด 

341 

การวางแผนชีวิตในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา กรณีศึกษาพ้ืนท่ีเฝาระวังทางประชากร อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

ภัทราพร  ตาสิงห, คณิศร  เนติศุภนัฐ, พิมลพรรณ  นิตยนรา และภูเบศ  วณิชชานนท 

357 

ทุนทางสังคม: พลังขับเคล่ือนปฏิบัติการความเปนแมของวัยรุน 
อําไพ  หม่ืนสิทธิ์ 

375 

วันท่ี 26 มิถุนายน 2558  
   หอง 9 อาหาร ฐานทรัพยากร และส่ิงแวดลอม        หอง 613 
 

387 

นิเวศวิทยา และแนวทางการอนุรักษเสือปลาของชุมชนในอําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ศุภากร  ปทุมรัตนาธาร 

389 

ความเส่ียงดานความม่ันคงทางอาหารของชาวบานรอบปาชุมชนโนนใหญ อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

วาสนา  ศรีจําปา 
 

411 

  



เอกสารประมวลบทความประกอบการสมัมนา (Proceedings) 
โครงการสัมมนาเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งท่ี 14  

ปการศึกษา 2557 
เรื่อง “เทากันแตไมเทาเทียม: ความเปนธรรมทางสังคมในศตวรรษท่ี 21” 

วันท่ี 25 -26 มิถุนายน 2558 
ณ หองประชุมเกษม  สุวรรณกุล (ช้ัน 13) 

อาคารเกษมอุทยานิน คณะรัฐศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

สารบัญ 
หนา 

วันท่ี 26 มิถุนายน 2558 
   หอง 10 นโยบายกับสังคม และความเปล่ียนแปลง  หอง 614 
 

 
429 

การเปรียบเทียบวาทกรรมความรับผิดชอบของบรรษัทขนาดใหญกับวาทกรรมของประชาชนผูท่ี
ไดรับผลกระทบ: กรณีศึกษาน้ํามันรั่วไหลเขาสูอาวพราว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง 

สาทิณี  ศิรไพบูลย 

431 

ชาติพันธุและการเคล่ือนไหวทางดานส่ิงแวดลอม: กรณีศึกษาการคัดคานเข่ือนแมแจมของกลุม
ชาติพันธกะเหรี่ยง 

กนกวรรณ  มีพรหม 

447 

ระบบเกษตรพันธสัญญา ความสัมพันธเชิงอํานาจ และกลยุทธการตอรองของเกษตรกรผูเล้ียงไก
เนื้อในโรงเรือนระบบปดจังหวัดลพบุรี 

ชัชรินทร  ชัยด ี

461 

   หอง 11 อาชญาวิทยา ความเบ่ียงเบน และความรุนแรง      หอง 615 481 

ชุมชนคลิตี้ลางภายใตการขยายตัวของอํานาจรัฐ 
ชลาลัย  นาสวนสุวรรณ 

483 

ปจจัยบุคคลท่ีมีผลทําใหเด็กและเยาวชนตัดสินใจเสพยาเสพติด กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนใน
ศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง 

ระพีพรรณ  บัวผัน 

497 

รายช่ือคณะทํางานจัดงานประชุมวิชาการเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 
513 
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โครงการสัมมนาเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งท่ี 14 ปการศึกษา 2557 

 
 
1. ช่ือโครงการ โครงการสัมมนาเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา ครั้งท่ี 14 ปการศึกษา 2557 
 
2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
3. หลักการและเหตุผล 

การสัมมนา “เครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา” จัดข้ึน ติดตอกัน
มาต้ังแตป พ.ศ. 2544 เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษาและคณาจารย รวมท้ังบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณและองคความรูทางวิชาการ ในลักษณะการจัดเวทีสําหรับการนําเสนอและการตีพิมพ
เผยแพรผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ซ่ึงในครั้งลาสุด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนเจาภาพในการจัดเวที
ครั้งท่ี 13 ระหวางวันท่ี 15-16 มีนาคม 2557 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ซ่ึงผลจากการประชุมในครั้งนั้น ไดสรางเครือขายฯ ท่ีไดมีการแลกเปลี่ยนกันในเชิง
ความรูทางวิชาการ รวมไปถึงประสบการณในการศึกษาวิจัย ท้ังในประเด็นหัวขอและพ้ืนท่ีการศึกษาวิจัยท่ีมี
ความแตกตางหลากหลาย อันสงผลกอใหเกิดการนําเอาความรูและประสบการณท่ีไดไปใชเพ่ือผลิตผลงานทาง
วิชาการท่ีมีคุณภาพและชวยสรางสรรค พัฒนาสรางคุณประโยชนตอสังคมไดเปนอยางดียิ่ง อีกท้ังในปพ.ศ. 
2558 นี้จะเปนการเปดเสรีประชาคมอาเซียนซ่ึงมีความสําคัญสําหรับภูมิภาคนี้ ประเทศไทยในฐานะหนึ่งในสิบ
ประเทศจึงตองมีการเตรียมความพรอมในดานวิชาการเพ่ือจะสามารถเทาทันกับความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน
รวมท้ังเปนการสรางเครือขายนักวิชาการรุนใหมอันจะกอใหเกิดความรวมมือในอนาคต 

ดังนั้น การสานตอเวทีของเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจึงมี
ความสําคัญและจําเปนท่ีตองมีตอไป โดยในครั้งท่ี 14 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรับเปนเจาภาพในการจัด
เวทีการสัมมนาข้ึนระหวางวันท่ี 25-26 มิถุนายน 2558 ณ อาคารเกษมอุทยานิน คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ในการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ ผูท่ีเก่ียวของทุกฝายมีความตั้งใจท่ีจะประสานงานกันอยางเต็มท่ี ท้ังนี้
ก็เพ่ือใหเครือขายฯ สามารถดํารงอยูและขยายตัวตอเนื่อง อันจะเปนการเสริมสรางความสัมพันธท้ังทางดาน
วิชาการและความรวมมือระหวางนักศึกษา คณาจารย ท้ังระดับบุคคลและระดับสถาบันเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการ
แลกเปลี่ยนและพัฒนาองคความรูทางดานสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสืบไป  
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4. วัตถุประสงค 
4.1 เพ่ือเสริมสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการระหวางนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาดวยกัน 

และระหวางนักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการในสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจากสถาบันการศึกษาตางๆ ท่ัว
ประเทศ 

4.2 เพ่ือเปนเวทีสําหรับนําเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทางดานสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา และสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

4.3 เพ่ือเปนเวทีการแลกเปลี่ยนประสบการณในการทําวิจัยและองคความรูทางสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา และสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

4.4 เพ่ือรวบรวมผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและอาจารย อันจะเปนประโยชนตอการ ศึกษา
คนควาตอไป 
 
5. ระยะเวลาดําเนินการ 

การสัมมนาเครือขายฯ จะจัดข้ึนระหวางวันท่ี 25-26 มิถุนายน 2558 ณ อาคารเกษมอุทยานิน คณะ
รัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทาลัย ระยะเวลาดําเนินการท้ังข้ันตอนการเตรียมงาน การจัดการสัมมนา และ
สรุปผลการสัมมนา รวมท้ังสิ้น 11 เดือน ตั้งแตเดือน พฤศจิกายน 2557 ถึง เดือนกันยายน 2558 

รายละเอียดดําเนินงานมีดังนี้ 
 

ข้ันตอน ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. การเตรียมงาน พฤศจิกายน 2557 – 20 

พฤษภาคม 2558 
สถาบันวิจัยสังคม/ภาคสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร 

เปดรับบทคัทยอ 19 มกราคม-20 มีนาคม 2558 สถาบันวิจัยสังคม 
ตอบรับ 31 มีนาคม 2558 สถาบันวิจัยสังคม 
กําหนดสงบทความฉบับเต็ม 19 เมษายน 2558 สถาบันวิจัยสังคม 
สรุปกําหนดการและประกาศ
รายชื่อผูเขารวมประชุม 

1 มิถุนายน 2558 สถาบันวิจัยสังคม 

2. การจัดการสัมมนา วันท่ี 25-26 มิถุนายน 2558  อาคารเกษมอุทยานิน คณะรัฐศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทาลัย 

3. สรุปผลการสัมมนาและ
จัดทําเอกสารรายงานการ
สัมมนา 

27 มิถุนายน - 31 กันยายน 
2558 

สถาบันวิจัยสังคม/ภาคสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร 
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6. ผูเขารวมการสัมมนา 
ประกอบดวยนักศึกษาและคณาจารยจากมหาวิทยาลัยท่ีเปนภาคีเครือขายฯ ในประเทศจํานวน     

18 มหาวิทยาลัย รวมท้ังสิ้นประมาณ 200 คน ไดแก 
1. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
3. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4. มหาวิทยาลัยมหิดล 
5. มหาวิทยาลัยแมโจ 
6. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
7. มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
8. มหาวิทยาลัยพายัพ 
9. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
10. มหาวิทยาลัยทักษิณ 
11. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
12. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
16. มหาวิทยาลัยนเรศวร 
17. มหาวิทยาลัยขอนแกน 
18. มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
7.1 มีเครือขายความรวมมือทางวิชาการระหวางนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระหวางนักศึกษากับ

คณาจารย รวมถึงนักวิชาการในสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ 
 7.2 มีเวทีสําหรับนําเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทางดานสังคมวิทยา

และมานุษยวิทยา และสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
7.3 มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณในการทําวิจัยและองคความรูทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

และสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 7.4 มีเอกสารรวบรวมผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและอาจารยในสาขาวิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา และสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 
8. กลุมเปาหมาย  
 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ   นิสิตและผูสนใจท่ัวไป จํานวน 200 คน 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
1. ศาสตราจารย สุริชัย  หวันแกว ผูอํานวยการศูนยศึกษาสันติภาพและความขัดแยง                   

     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
    โทรศัพท 02 218 3935 โทรสาร 02 218 3935 
    E-mail: surichai1984@yahoo.com 
2. ดร.ศยามล  เจริญรัตน ผูชวยผูอํานวยการ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
    โทรศัพท 081 355 3748 โทรสาร 02 215 5523 
    E-mail: saya21@yaoo.com 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมนทิพย  จิตสวาง หัวหนาภาคสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา                 
    คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
    โทรศัพท 02 218 7323 โทรสาร 02 218 7356 
    E-mail: sumonthip99@hotmail.com 
4. นางสาวรัศมี  เอกศิริ นักวิจัยสมทบ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
    โทรศัพท 089 132 6511 โทรสาร 02 215 5523 
    E-mail: apipu1@hotmail.com  
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กําหนดการสัมมนาเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาสังคมวทิยาและมานุษยวิทยา ครั้งที ่14 ปการศึกษา 2557 

“เทากันแตไมเทาเทียม: ความเปนธรรมทางสงัคมในศตวรรษท่ี 21” 
วันท่ี 25-26 มิถุนายน 2558 

ณ หองประชุมเกษม  สุวรรณกุล (ช้ัน 13) 
อาคารเกษมอุทยานิน คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

วันพฤหัสบดีท่ี 25 มิถุนายน 2558 
 

08.00 - 08.30 ลงทะเบียน  
08.30 – 08.50 กลาวตอนรับและกลาวรายงาน โดย รองศาสตราจารย ภก.ดร.วิทยา  กุลสมบูรณ 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยสังคม  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
08.50 – 09.00 เปดการประชุม โดย  

   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ม.ร.ว.กัลยา  ติงศภัทิย  รองอธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
09.00 – 10.00 การปาฐกถานําเรื่อง  “จินตนาการกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมรวมสมัย”  โดย  

   ศาสตราจารย ดร.ยศ  สันตสมบัติ  คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
10.00 – 10.15 พักรับประทานอาหารวาง  
10.15 – 12.00 เวทีวิพากษ : โดย  

   ศาสตราจารยสุริชัย  หวันแกว   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
   ดร.ปริตตา  เฉลิมเผา กออนันตกูล   นักวิชาการอิสระ 
   ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกวรรณ  มะโนรมย   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ดําเนินรายการโดย 
   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาวิกา  ศรีรัตนบัลล   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 15.00 การประชุมกลุมยอย 1 
หองที่ 1 สังคม วัฒนธรรม 
และพหุวัฒนธรรม (1)      
    (หอง 613) 
 
ผศ.ดร.โสวัตรี ณ ถลาง 

หองที่ 2 แรงงาน และการ
ยายถ่ิน   
    (หอง 614) 
 
ผศ.ดร.เสาวลักษณ  ชายทวีป 

หองที่ 3 ชาติพนัธุ และคน
ขามชาติ กับความเปนอ่ืน (1)    
    (หอง 615) 
 
ผศ.ดร.จักรกริช  สังขมณี 

หองที่ 4 เด็ก สตรี และเพศ
สถานะในสังคม (1)  
    (หอง 616) 
ผศ.ดร.หทัยรัตน   
บุญโยปษฎัมภ 

15.00 – 15.15 พักรับประทานอาหารวาง 

15.15 – 17.15 การประชุมกลุมยอย 2 
หองที่ 5 สังคม วัฒนธรรม 
และพหุวัฒนธรรม (2)  
    (หอง 613) 
 
ดร.ไชยณรงค  เศรษฐเชื้อ 

หองที่ 6 ชุมชนและการ
พัฒนาฯ   
    (หอง 614) 
อาจารยสิริภา  สงเคราะห 
รศ.ดร.จารุวรรณ  ขําเพชร 

หองที่ 7 ชาติพนัธุ และคน
ขามชาติ กับความเปนอ่ืน (2) 
    (หอง 615) 
 
ดร.ศยามล  เจริญรัตน 

หองที่ 8 เด็ก สตรี และเพศ
สถานะในสังคม (2)  
    (หอง 616) 
 
รศ.ดร.สุวัฒนา  ธาดานิติ 
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วันศุกรท่ี 26 มิถุนายน 2558 

08.00 - 08.30 ลงทะเบียน  
08.30 – 08.45 สรุปสังเคราะหจากวันท่ี 1  
08.45 – 10.15 อภิปราย: สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในอาเซียน   

โดย  ผูชวยศาสตราจารย ดร. จักรกริช  สังขมณี   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
       ดร. เลิศชาย  ศิริชัย      มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุสรณ  อุณโณ   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ดําเนินรายการโดย 
      รองศาสตราจารย ดร.พัชรินทร  สิรสุนทร   มหาวิทยาลัยนเรศวร 

10.15 – 10.30 พักรับประทานอาหารวาง  

10.30 – 12.30 การประชุมกลุมยอย 3 
หองที่ 9 อาหาร 
ฐานทรัพยากร และ
สิ่งแวดลอม  
   (หอง 613) 
 
 
ดร.เลิศชาย  ศิริชัย 

หองที่ 10 นโยบายกับ
สังคม และความ
เปลี่ยนแปลง   
   (หอง 614) 
 
อ.ดร.ธนพฤกษ   
ชามะรัตน 

หองที่ 11 อาชญา
วิทยา ความเบี่ยงเบน
และความรุนแรง     
   (หอง 615) 
 
รศ.ดร.จุฑารัตน  
เอ้ืออํานวย 

หองที่ 12 ความเปน
ธรรม: ลึก...แตไมลับ: 
ชีวิตแรงงานนอก
ระบบ  
   (หอง 616) 
 
คุณถิรภาพ  ฟกทอง 

หองที่ 13 ความเปน
ธรรม 

 
   (หอง 610)  
 
 
อ.ดร.นฤมล อรุโณทัย 

 
12.30 – 13.30 
 

 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

 

13.30 – 15.30 การอภิปรายสรุป “เทากันแตไมเทาเทียม ความเปนธรรมในศตวรรษท่ี 21” 
 โดย  

    ศาสตราจารย ดร. อมรา  พงศาพิชญ   คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
    ศาสตราจารย ดร.อานันท  กาญจนพันธุ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
    ศาสตราจารย ดร. สุภางค  จันทวานิช   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
    ดร.สายพิณ  ศุพุทธมงคล   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ดําเนินรายการโดย  
    ผูชวยศาสตราจารย ดร.นลินี  ตันธุวนิตย   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

15.30 -16.00 บรรยายพิเศษ โดย ดร.อุทัย  ดุลยเกษม 
อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

16.00 – 16.15 กลาวปดการประชุมโดย  
    ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมนทิพย  จิตสวาง 
    หัวหนาภาควชิาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ 

16.15 - 17.00 การประชุมกลุมนิสิตนักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยเพ่ือรวมรับผิดชอบในงานเครือขาย
บัณฑิตศึกษาครั้งตอไป  
 

 



Proceedings โครงการสัมมนาเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ ครั้งท่ี 14 ช 

 

กําหนดการเสวนา 

(หองที ่12 ความเปนธรรม) 

“ลึก...แตไมลับ: ชีวิตแรงงานนอกระบบ” 

วันท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.30 น. – 12.30 น. 

ณ หองประชุม 616 อาคารเกษมอุทยานิน คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
10.30 – 10.40 น.   กลาวแนะนําวัตถุประสงค / แนะนําวิทยากร 
    อาจารยถิรภาพ  ฟกทอง   เครือขายวิชาการเพ่ือสังคมเปนธรรม 

10.40 – 11.30 น.  ลึก...แตไมลับ: ชีวิตแรงงานนอกระบบ 
    โดย  

อาจารยตะวัน  วรรณรัตน   มหาวิทยาลัยศิลปกร 
อาจารยฐิติรัตน  ทิพยสัมฤทธิ์กุล  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
คุณณัฐเมธี  สัยเวช   แรงงานนอกระบบ 

ดําเนินรายการ 
อาจารยถิรภาพ  ฟกทอง    เครือขายวิชาการเพ่ือสังคมเปนธรรม 

11.30 -12.30 น. รวมแลกเปล่ียนจากผูเขารวมเสวนา / ปดเสวนา 
ดําเนินรายการ โดย 
อาจารยถิรภาพ  ฟกทอง  เครือขายวิชาการเพ่ือสังคมเปนธรรม 
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กําหนดการสัมมนา 

(หองท่ี 13 ความเปนธรรม) 

 

เรื่อง “ความเปนจริงของความเปนธรรม: การวิเคราะหแนวคิดความเปนธรรม 

กับสถานการณจริงในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมขุดเจาะ” 

 

เวลา 10.30-12.30 น. วันท่ี 26 มิถุนายน 2558 

 

ณ หองประชุมชั้น 6 หอง 610 คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

10.30 – 10.50 น.    เรื่องราวจากพ้ืนท่ี โดยผูแทนชาวบานจากพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมขุดเจาะ 

10.50 – 11.00 น.  วิเคราะหสถานการณ โดยทีมวิจัยจากพ้ืนท่ี 

11.00 – 11.30 น. มุมมองจากเศรษฐศาสตรการเมืองและแนวคิดทุนนิยมท่ีมีหัวใจ  

   ผูชวยศาสตราจารย นพนันท  วรรณเทพ 

11.30 – 12.00 น. มุมมองจากแนวคิดประชาธิปไตย และกระบวนการยุติธรรม  

   ผูชวยศาสตราจารย ดร. นฤมล  ทับจุมพล 

12.00 – 12.30 น.   แลกเปลี่ยนซักถาม 

12.30 – 13.30 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 1  
โครงการและกําหนดการ 
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โครงการสัมมนาเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งท่ี 14 ปการศึกษา 2557 

 
 
1. ช่ือโครงการ โครงการสัมมนาเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา ครั้งท่ี 14 ปการศึกษา 2557 
 
2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
3. หลักการและเหตุผล 

การสัมมนา “เครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา” จัดข้ึน ติดตอกัน
มาต้ังแตป พ.ศ. 2544 เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษาและคณาจารย รวมท้ังบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณและองคความรูทางวิชาการ ในลักษณะการจัดเวทีสําหรับการนําเสนอและการตีพิมพ
เผยแพรผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ซ่ึงในครั้งลาสุด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนเจาภาพในการจัดเวที
ครั้งท่ี 13 ระหวางวันท่ี 15-16 มีนาคม 2557 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ซ่ึงผลจากการประชุมในครั้งนั้น ไดสรางเครือขายฯ ท่ีไดมีการแลกเปลี่ยนกันในเชิง
ความรูทางวิชาการ รวมไปถึงประสบการณในการศึกษาวิจัย ท้ังในประเด็นหัวขอและพ้ืนท่ีการศึกษาวิจัยท่ีมี
ความแตกตางหลากหลาย อันสงผลกอใหเกิดการนําเอาความรูและประสบการณท่ีไดไปใชเพ่ือผลิตผลงานทาง
วิชาการท่ีมีคุณภาพและชวยสรางสรรค พัฒนาสรางคุณประโยชนตอสังคมไดเปนอยางดียิ่ง อีกท้ังในปพ.ศ. 
2558 นี้จะเปนการเปดเสรีประชาคมอาเซียนซ่ึงมีความสําคัญสําหรับภูมิภาคนี้ ประเทศไทยในฐานะหนึ่งในสิบ
ประเทศจึงตองมีการเตรียมความพรอมในดานวิชาการเพ่ือจะสามารถเทาทันกับความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน
รวมท้ังเปนการสรางเครือขายนักวิชาการรุนใหมอันจะกอใหเกิดความรวมมือในอนาคต 

ดังนั้น การสานตอเวทีของเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจึงมี
ความสําคัญและจําเปนท่ีตองมีตอไป โดยในครั้งท่ี 14 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรับเปนเจาภาพในการจัด
เวทีการสัมมนาข้ึนระหวางวันท่ี 25-26 มิถุนายน 2558 ณ อาคารเกษมอุทยานิน คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ในการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ ผูท่ีเก่ียวของทุกฝายมีความตั้งใจท่ีจะประสานงานกันอยางเต็มท่ี ท้ังนี้
ก็เพ่ือใหเครือขายฯ สามารถดํารงอยูและขยายตัวตอเนื่อง อันจะเปนการเสริมสรางความสัมพันธท้ังทางดาน
วิชาการและความรวมมือระหวางนักศึกษา คณาจารย ท้ังระดับบุคคลและระดับสถาบันเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการ
แลกเปลี่ยนและพัฒนาองคความรูทางดานสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสืบไป  
 

 



 ข 

4. วัตถุประสงค 
4.1 เพ่ือเสริมสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการระหวางนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาดวยกัน 

และระหวางนักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการในสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจากสถาบันการศึกษาตางๆ ท่ัว
ประเทศ 

4.2 เพ่ือเปนเวทีสําหรับนําเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทางดานสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา และสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

4.3 เพ่ือเปนเวทีการแลกเปลี่ยนประสบการณในการทําวิจัยและองคความรูทางสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา และสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

4.4 เพ่ือรวบรวมผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและอาจารย อันจะเปนประโยชนตอการ ศึกษา
คนควาตอไป 
 
5. ระยะเวลาดําเนินการ 

การสัมมนาเครือขายฯ จะจัดข้ึนระหวางวันท่ี 25-26 มิถุนายน 2558 ณ อาคารเกษมอุทยานิน คณะ
รัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทาลัย ระยะเวลาดําเนินการท้ังข้ันตอนการเตรียมงาน การจัดการสัมมนา และ
สรุปผลการสัมมนา รวมท้ังสิ้น 11 เดือน ตั้งแตเดือน พฤศจิกายน 2557 ถึง เดือนกันยายน 2558 

รายละเอียดดําเนินงานมีดังนี้ 
 

ข้ันตอน ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. การเตรียมงาน พฤศจิกายน 2557 – 20 

พฤษภาคม 2558 
สถาบันวิจัยสังคม/ภาคสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร 

เปดรับบทคัทยอ 19 มกราคม-20 มีนาคม 2558 สถาบันวิจัยสังคม 
ตอบรับ 31 มีนาคม 2558 สถาบันวิจัยสังคม 
กําหนดสงบทความฉบับเต็ม 19 เมษายน 2558 สถาบันวิจัยสังคม 
สรุปกําหนดการและประกาศ
รายชื่อผูเขารวมประชุม 

1 มิถุนายน 2558 สถาบันวิจัยสังคม 

2. การจัดการสัมมนา วันท่ี 25-26 มิถุนายน 2558  อาคารเกษมอุทยานิน คณะรัฐศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทาลัย 

3. สรุปผลการสัมมนาและ
จัดทําเอกสารรายงานการ
สัมมนา 

27 มิถุนายน - 31 กันยายน 
2558 

สถาบันวิจัยสังคม/ภาคสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร 
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6. ผูเขารวมการสัมมนา 
ประกอบดวยนักศึกษาและคณาจารยจากมหาวิทยาลัยท่ีเปนภาคีเครือขายฯ ในประเทศจํานวน     

18 มหาวิทยาลัย รวมท้ังสิ้นประมาณ 200 คน ไดแก 
1. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
3. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4. มหาวิทยาลัยมหิดล 
5. มหาวิทยาลัยแมโจ 
6. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
7. มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
8. มหาวิทยาลัยพายัพ 
9. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
10. มหาวิทยาลัยทักษิณ 
11. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
12. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
16. มหาวิทยาลัยนเรศวร 
17. มหาวิทยาลัยขอนแกน 
18. มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
7.1 มีเครือขายความรวมมือทางวิชาการระหวางนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระหวางนักศึกษากับ

คณาจารย รวมถึงนักวิชาการในสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ 
 7.2 มีเวทีสําหรับนําเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทางดานสังคมวิทยา

และมานุษยวิทยา และสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
7.3 มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณในการทําวิจัยและองคความรูทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

และสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 7.4 มีเอกสารรวบรวมผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและอาจารยในสาขาวิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา และสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 
8. กลุมเปาหมาย  
 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ   นิสิตและผูสนใจท่ัวไป จํานวน 200 คน 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
1. ศาสตราจารย สุริชัย  หวันแกว ผูอํานวยการศูนยศึกษาสันติภาพและความขัดแยง                   

     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
    โทรศัพท 02 218 3935 โทรสาร 02 218 3935 
    E-mail: surichai1984@yahoo.com 
2. ดร.ศยามล  เจริญรัตน ผูชวยผูอํานวยการ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
    โทรศัพท 081 355 3748 โทรสาร 02 215 5523 
    E-mail: saya21@yaoo.com 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมนทิพย  จิตสวาง หัวหนาภาคสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา                 
    คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
    โทรศัพท 02 218 7323 โทรสาร 02 218 7356 
    E-mail: sumonthip99@hotmail.com 
4. นางสาวรัศมี  เอกศิริ นักวิจัยสมทบ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
    โทรศัพท 089 132 6511 โทรสาร 02 215 5523 
    E-mail: apipu1@hotmail.com  

 
 

mailto:apipu1@hotmail.com
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กําหนดการสัมมนาเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาสังคมวทิยาและมานุษยวิทยา ครั้งที ่14 ปการศึกษา 2557 

“เทากันแตไมเทาเทียม: ความเปนธรรมทางสงัคมในศตวรรษท่ี 21” 
วันท่ี 25-26 มิถุนายน 2558 

ณ หองประชุมเกษม  สุวรรณกุล (ช้ัน 13) 
อาคารเกษมอุทยานิน คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

วันพฤหัสบดีท่ี 25 มิถุนายน 2558 
 

08.00 - 08.30 ลงทะเบียน  
08.30 – 08.50 กลาวตอนรับและกลาวรายงาน โดย รองศาสตราจารย ภก.ดร.วิทยา  กุลสมบูรณ 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยสังคม  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
08.50 – 09.00 เปดการประชุม โดย  

   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ม.ร.ว.กัลยา  ติงศภัทิย  รองอธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
09.00 – 10.00 การปาฐกถานําเรื่อง  “จินตนาการกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมรวมสมัย”  โดย  

   ศาสตราจารย ดร.ยศ  สันตสมบัติ  คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
10.00 – 10.15 พักรับประทานอาหารวาง  
10.15 – 12.00 เวทีวิพากษ : โดย  

   ศาสตราจารยสุริชัย  หวันแกว   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
   ดร.ปริตตา  เฉลิมเผา กออนันตกูล   นักวิชาการอิสระ 
   ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกวรรณ  มะโนรมย   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ดําเนินรายการโดย 
   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาวิกา  ศรีรัตนบัลล   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 15.00 การประชุมกลุมยอย 1 
หองที่ 1 สังคม วัฒนธรรม 
และพหุวัฒนธรรม (1)      
    (หอง 613) 
 
ผศ.ดร.โสวัตรี ณ ถลาง 

หองที่ 2 แรงงาน และการ
ยายถ่ิน   
    (หอง 614) 
 
ผศ.ดร.เสาวลักษณ  ชายทวีป 

หองที่ 3 ชาติพนัธุ และคน
ขามชาติ กับความเปนอ่ืน (1)    
    (หอง 615) 
 
ผศ.ดร.จักรกริช  สังขมณี 

หองที่ 4 เด็ก สตรี และเพศ
สถานะในสังคม (1)  
    (หอง 616) 
ผศ.ดร.หทัยรัตน   
บุญโยปษฎัมภ 

15.00 – 15.15 พักรับประทานอาหารวาง 

15.15 – 17.15 การประชุมกลุมยอย 2 
หองที่ 5 สังคม วัฒนธรรม 
และพหุวัฒนธรรม (2)  
    (หอง 613) 
 
ดร.ไชยณรงค  เศรษฐเชื้อ 

หองที่ 6 ชุมชนและการ
พัฒนาฯ   
    (หอง 614) 
อาจารยสิริภา  สงเคราะห 
รศ.ดร.จารุวรรณ  ขําเพชร 

หองที่ 7 ชาติพนัธุ และคน
ขามชาติ กับความเปนอ่ืน (2) 
    (หอง 615) 
 
ดร.ศยามล  เจริญรัตน 

หองที่ 8 เด็ก สตรี และเพศ
สถานะในสังคม (2)  
    (หอง 616) 
 
รศ.ดร.สุวัฒนา  ธาดานิติ 
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วันศุกรท่ี 26 มิถุนายน 2558 

08.00 - 08.30 ลงทะเบียน  
08.30 – 08.45 สรุปสังเคราะหจากวันท่ี 1  
08.45 – 10.15 อภิปราย: สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในอาเซียน   

โดย  ผูชวยศาสตราจารย ดร. จักรกริช  สังขมณี   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
       ดร. เลิศชาย  ศิริชัย      มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุสรณ  อุณโณ   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ดําเนินรายการโดย 
      รองศาสตราจารย ดร.พัชรินทร  สิรสุนทร   มหาวิทยาลัยนเรศวร 

10.15 – 10.30 พักรับประทานอาหารวาง  

10.30 – 12.30 การประชุมกลุมยอย 3 
หองที่ 9 อาหาร 
ฐานทรัพยากร และ
สิ่งแวดลอม  
   (หอง 613) 
 
 
ดร.เลิศชาย  ศิริชัย 

หองที่ 10 นโยบายกับ
สังคม และความ
เปลี่ยนแปลง   
   (หอง 614) 
 
อ.ดร.ธนพฤกษ   
ชามะรัตน 

หองที่ 11 อาชญา
วิทยา ความเบี่ยงเบน
และความรุนแรง     
   (หอง 615) 
 
รศ.ดร.จุฑารัตน  
เอ้ืออํานวย 

หองที่ 12 ความเปน
ธรรม: ลึก...แตไมลับ: 
ชีวิตแรงงานนอก
ระบบ  
   (หอง 616) 
 
คุณถิรภาพ  ฟกทอง 

หองที่ 13 ความเปน
ธรรม 

 
   (หอง 610)  
 
 
อ.ดร.นฤมล อรุโณทัย 

 
12.30 – 13.30 
 

 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

 

13.30 – 15.30 การอภิปรายสรุป “เทากันแตไมเทาเทียม ความเปนธรรมในศตวรรษท่ี 21” 
 โดย  

    ศาสตราจารย ดร. อมรา  พงศาพิชญ   คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
    ศาสตราจารย ดร.อานันท  กาญจนพันธุ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
    ศาสตราจารย ดร. สุภางค  จันทวานิช   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
    ดร.สายพิณ  ศุพุทธมงคล   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ดําเนินรายการโดย  
    ผูชวยศาสตราจารย ดร.นลินี  ตันธุวนิตย   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

15.30 -16.00 บรรยายพิเศษ โดย ดร.อุทัย  ดุลยเกษม 
อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

16.00 – 16.15 กลาวปดการประชุมโดย  
    ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมนทิพย  จิตสวาง 
    หัวหนาภาควชิาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ 

16.15 - 17.00 การประชุมกลุมนิสิตนักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยเพ่ือรวมรับผิดชอบในงานเครือขาย
บัณฑิตศึกษาครั้งตอไป  
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กําหนดการเสวนา 

(หองที ่12 ความเปนธรรม) 

“ลึก...แตไมลับ: ชีวิตแรงงานนอกระบบ” 

วันท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.30 น. – 12.30 น. 

ณ หองประชุม 616 อาคารเกษมอุทยานิน คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
10.30 – 10.40 น.   กลาวแนะนําวัตถุประสงค / แนะนําวิทยากร 
    อาจารยถิรภาพ  ฟกทอง   เครือขายวิชาการเพ่ือสังคมเปนธรรม 

10.40 – 11.30 น.  ลึก...แตไมลับ: ชีวิตแรงงานนอกระบบ 
    โดย  

อาจารยตะวัน  วรรณรัตน   มหาวิทยาลัยศิลปกร 
อาจารยฐิติรัตน  ทิพยสัมฤทธิ์กุล  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
คุณณัฐเมธี  สัยเวช   แรงงานนอกระบบ 

ดําเนินรายการ 
อาจารยถิรภาพ  ฟกทอง    เครือขายวิชาการเพ่ือสังคมเปนธรรม 

11.30 -12.30 น. รวมแลกเปล่ียนจากผูเขารวมเสวนา / ปดเสวนา 
ดําเนินรายการ โดย 
อาจารยถิรภาพ  ฟกทอง  เครือขายวิชาการเพ่ือสังคมเปนธรรม 
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กําหนดการสัมมนา 

(หองท่ี 13 ความเปนธรรม) 

 

เรื่อง “ความเปนจริงของความเปนธรรม: การวิเคราะหแนวคิดความเปนธรรม 

กับสถานการณจริงในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมขุดเจาะ” 

 

เวลา 10.30-12.30 น. วันท่ี 26 มิถุนายน 2558 

 

ณ หองประชุมชั้น 6 หอง 610 คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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การแพรกระจายวัฒนธรรมอาหาร กรณีศึกษา แกงตอแมะห ในจังหวัดสตลู 
Cultural Food diffusion: A case study of Thomae curry in Satun province 

 
พรพรรณ  สหะวิริยะ0

1 

Pornphan  Sahaviriya 
 

บทคัดยอ 

แกงตอแมะห หรือในประเทศมาเลเซีย เรียกวา ตูมิห (Tumih) เปนอาหารพ้ืนเมืองของชาวมุสลิมใน
รัฐปะลิส รัฐเคดะห และรัฐปนัง ของประเทศมาเลเซียและไดกลายเปนอาหารพ้ืนเมืองของชาวสตูล การศึกษา
การแพรกระจายวัฒนธรรมอาหาร กรณีศึกษา แกงตอแมะห ในจังหวัดสตูล สามารถชวยใหเขาใจความสัมพันธ
ของผูคนบริเวณชายแดนไทยและมาเลเซียได การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาวิธีการแพรกระจายของแกง
ตอแมะหจากประเทศมาเลเซียเขามายังจังหวัดสตูล และศึกษาการเปลี่ยนแปลงแกงตอแมะหในจังหวัดสตูล 
โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาคนควาเอกสารและเก็บขอมูลภาคสนาม วิธีการเก็บขอมูลไดแก การ
สังเกต การสังเกตแบบมีสวนรวม และการสัมภาษณแบบเจาะลึก ผูใหขอมูลหลัก คือ ผูนําชุมชน ผูประกอบ
อาชีพคาขายแกงตอแมะห และผูท่ีมีความรูเรื่องแกงตอแมะห ท่ีอาศัยอยูใน 12 ตําบลของอําเภอเมือง จังหวัด
สตูล จํานวน 48 คน หลังจากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลและตรวจสอบความนาเชื่อถือ ขอคนพบจะถูกนําเสนอ
ดวยวิธีการพรรณนาวิเคราะห ผลการศึกษาพบวา (1) แกงตอแมะหมีการแพรกระจายจากประเทศมาเลเซียเขา
สูจังหวัดสตูลโดยการแพรกระจายโดยตรง (Direct diffusion) ผานการแตงงาน การเคลื่อนยายแรงงานและ
การยายถ่ินจากสงคราม และการแพรกระจายโดยออม (Indirect diffusion) ผานเพ่ือนบาน (2) แกงตอแมะห
ในบางพ้ืนท่ีของจังหวัดสตูลมีความแตกตางไปจากแกงตูมิหของประเทศมาเลเซีย โดยมีการเปลี่ยนแปลง 
สวนผสมของเครื่องแกง เครื่องปรุง และรสชาติ 

คําสําคัญ: แกงตอแมะห, การแพรกระจายวัฒนธรรม, จังหวัดสตูล 
 
 

Abstract 
 
 Tumih is a Muslim traditional dish in Malaysia, particularly in the state of Perlis, 
Kedah and Penang. Later, it become a local dish in Satun province, Thailand – so called 
“Thomae”. This thesis aims to examine the cultural food diffusion of Thomae curry in order 
to reflect the relationship among people across border. This thesis is qualitative study 
comprising of documentary research and field research, employing in-depth interview and 
participant observation. Forty-eight key informants who are community leaders, Thomae 
curry traders and experts from 12 sub-districts in Muang Satun district generated the core 
data for the study. The research found that (1) Thomae curry is most likely diffused from 
Malaysia to Satun province by both direct and indirect ways: direct ways, such as through 

                                                           
1 นิสิตปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ  
  อาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสากร กลาณรงค คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยทกัษิณ 
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marriage and migration; indirect way, such as through trade gate keepers and neighbors.  
(2) Thomae curry in some areas of Satun province is different from the Malay original by 
changing ingredients, methods of cooking and taste. 

Keywords: Thomae curry, Cultural Diffusion, Satun province 
 
 
บทนํา 

วัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน ซ่ึงมีการถายทอดสืบตอกันมา วัฒนธรรมจึงมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของ
มนุษยท่ีแสดงใหเห็นถึงการอยูรวมกัน และเปนเอกลักษณของกลุมชนเดียวกัน หรือแตกตางจากกลุมชนอ่ืนๆ 
วัฒนธรรมยอมมีลักษณะเฉพาะตน และมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา เม่ือกลุมชนมีลักษณะแตกตางกันและ
ไดมาอยูรวมกันในสังคมเดียวกัน ยอมมีการรับเอาวัฒนธรรมของสังคมอ่ืนเขามาเปนสวนหนึ่งกับวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของสังคมตนเองได 

วัฒนธรรมอาหารเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมท่ีมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไมหยุดนิ่ง มีการ
แลกเปลี่ยน รับเอาจากวัฒนธรรมอ่ืน เปนวัฒนธรรมท่ีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกันของคนตาง
วัฒนธรรม ทําใหเกิดความเขาใจเรื่องของวัฒนธรรมตางๆ ชวยใหมนุษยชาติเขาใจกัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน
ไดงายข้ึน วัฒนธรรมการกินมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ การเปลี่ยนแปลงจะเร็วหรือชาข้ึนอยูกับปจจัยท่ี
เก่ียวของ เชน การสื่อสารคมนาคม ระบบสื่อสารท่ีทันสมัย เห็นไดจากการศึกษาเรื่องของอาหารท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงจากกระแสยุคโลกาภิวัฒน  

เนื่องจากอาหารเปนวัฒนธรรมอยางหนึ่งท่ีมีความซับซอนแตกตางกันออกไป ในแตละสังคมข้ึนอยูกับ 
บริบททางภูมิศาสตร ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม อาหารเปนมรดกทางวัฒนธรรมของแตละกลุมชนชาติพันธุ
ตางๆ ในประเทศตางๆ สวนใหญมีอาหารดั้งเดิม (Traditional dished) หรืออาหารพ้ืนเมืองซ่ึงเปนท่ีชื่นชอบ
ของคนในประเทศนั้น เชน pupupas ใน El Salvador และ เฟอ (Pho) ในเวียดนาม หลายประเทศอาจมี 
อาหารประจําภูมิภาค เชน Stafford shire ในสหราชอาณาจักรชอบ oat cakes ใน Lancashire คือ hot 
pot และ Yorkshire มี Yorkshire pudding แตสังคมในยุคโลกาภิวัฒนอาหารไมไดถูกจํากัดอยูภายในกลุมชน
ชาติพันธุเฉพาะพ้ืนท่ีเทานั้น อาหารของแตละกลุมชนชาติพันธุตางๆ ขยายตัวสูดินแดนตางๆ ผานการคา 
การศึกษา การทองเท่ียว และการอพยพเคลื่อนยายถ่ินฐาน (สุทธิพร  บุญมาก, 2556: 91) ดวยการเคลื่อนยาย
ท่ีมีมากข้ึน อาหารจากสวนตางๆ ของโลกไดแพรไปยังบริเวณเมืองใหญของโลก 

การแพรกระจายวัฒนธรรม คือ การแพรของความคิดทางวัฒนธรรม จากสถานท่ีกําเนิดสูภูมิภาค 
กลุม หรือ ชาติอ่ืน ปจจุบันกระบวนการโลกาภิวัฒน ทําใหวัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีลื่นไหลและเปลี่ยนแปลงไดงาย
ข้ึน การแพรกระจายวัฒนธรรม เปนกระบวนการท่ีคอยเปนคอยไป ท่ีเนื้อหาสาระหรือระบบของวัฒนธรรมได
กระจายออกไปอยางกวางขวาง มีการคิด ประดิษฐสิ่งใหมๆ โดยท่ีสถานท่ีหนึ่งๆ ท่ีอยูใกลเคียงหรือหางออกไป
ไดนําไปดัดแปลงใช จนกระท่ังวัฒนธรรมนั้นไดแพรขยายออกไป ไมวาจะเปนวัฒนธรรมทางดานภาษา อาหาร 
การเตนรํา ศาสนา ดนตรี การแตงกาย ลําดับศักย ชาติพันธุ กีฬา ศิลปะ ท่ีพักอาศัย การคมนาคมขนสง 
เทคโนโลย ีและภาพลักษณ (ชุดา  จิตพิทักษ, 2527 : 79)  

อยางการหลั่งไหลเขามาของอาหารนานาชาติเปนเรื่องปกติของเสนทางวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัฒน 
เชน พอคาชาวโปรตุเกสเปนผูนําพริกมาสูอินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต และชาวสเปนก็นําพริกมาจาก
แม็กซิโกเขามาในฟลิปปนส ตอมาก็แพรไปยังหมูเกาะตางๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตตามเสนทางการคา
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เครื่องเทศ (ชุลีพร  วิรุณหะ, 2552: 59) อาหารทองถ่ินท่ีสําคัญของชาวจังหวัดนราธิวาส 6 ประเภท คือ ขาว
ยําน้ําบูดู ขาวมันแกงไก ขาวมันมาลายู ขาวมันไก ขาวหมกแพะ และขาวแกง ไดรับวัฒนธรรมการกินของ
ชาวตางชาติโดยเฉพาะอินเดียใตซ่ึงเปนตนตํารับในการใชเครื่องเทศปรุงอาหารเขามามีอิทธิพลอยางมาก 
เนื่องจากดินแดนแถบนี้เคยเปนศูนยกลางการเดินเรือคาขายของพอคาจากอินเดีย จีน และอินโดนีเซีย (สุนีย  
วัฑฒนายน, 2557: 35) 

จะเห็นไดวาในปจจุบันจะมีภัตตาคารอาหารอินเดีย อาหารจีน อาหารไทย อาหารเม็กซิกัน อาหารอิตาลี 
และอาหารฝรั่งเศส และสวนใหญ ในเมืองขนาดใหญของโลกจะมีรานอาหารจานดวน (fast food restaurant) 
อยางเชน เบอรกอรคิง (Burger king), เคเอฟซี (KFC), แมคโดนอล (Mc Donald ’s) และพิซซาฮัท (Pizza Hut) 
ดวยกระแสโลกาภิวัฒน จึงมีการพัฒนาอาหารท่ีนําอาหารจากสองประเทศ หรือมากกวาสองประเทศมาผสม
รวมกัน (Fusion food) และพัฒนาอาหารท่ีดูเหมือนเปนอาหารของตางชาติ เชน Chicken tikka masala ซ่ึงจะ
มองวาเปนอาหารอินเดีย แตจริงๆ แลวเปนการคิดข้ึนใน Birmingham ในสหราชอาณาจักร โลกาภิวัฒนอาจทํา
ใหอาหารมีความหลากหลายมากข้ึน ขณะเดียวกันอาจจะลดการบริโภคอาหารพ้ืนเมือง และมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการบริโภคซ่ึงเปนสาเหตุของปญหาสุขภาพในบางประเทศ (Cultural diffusion–theprocess สืบคน
เม่ือ 12 มกราคม 2558, จาก: http://greenfieldgeography.wikispaces.com/Cultural+diffusion+-
+the+process) 

ตูมิห (Tumih) หมายถึง การผัดเครื่องแกงคลุกเคลาใหเขากับน้ํากะทิสดและน้ํามัน ตูมิห เปนอาหาร
พ้ืนเมืองของมุสลิมในรัฐปะลิส รัฐเคดะห และรัฐปนัง ของประเทศมาเลเซีย สําหรับในประเทศไทย เรียก ตูมิห 
วา แกงตอแมะห นิยมรับประทานกันในกลุมชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสตูล ใชรับประทานกับขาวมัน ขาวสวย 
เปนอาหารประจําวันม้ือสําคัญ และใชสําหรับโอกาสพิเศษในการตอนรับแขกบานแขกเมืองของชาวจังหวัดสตูล 
แกงตอแมะหจึงเปนหนึ่งในอาหารท่ีข้ึนชื่อของจังหวัดสตูล 
 แกงตอแมะหเปนวัฒนธรรมทางอาหารท่ีนาสนใจศึกษา ดังนั้นวัตถุประสงคของบทความนี้ เพ่ือศึกษา
วิธีการการแพรกระจายของแกงตอแมะหจากประเทศมาเลเซียสูจังหวัดสตูล วามีวิธีการการแพรกระจายเขามา
ในจังหวัดสตูลอยางไร และเพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแกงตอแมะหในจังหวัดสตูล วามีการเปลี่ยนแปลง
หลังจากท่ีรับเขามาแลวอยางไรบาง อาหารเปนมรดก และเปนวัฒนธรรมท่ีเฉพาะตัวท่ีสะทอนอัตลักษณ  
วิถีชีวิตของชาวสตูล อีกท้ังยังเห็นถึงรากเงา และความสัมพันธระหวางประชาชนในประเทศมาเลเซียกับ
ประชาชนในจังหวัดสตูล 
 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 
ความสัมพันธของสตูลกับประเทศมาเลเซีย 

 ในอดีต เมืองสตูลเปนสวนหนึ่งของไทรบุรี ซ่ึงแบงเขตการปกครองเปนตําบล (มูเก็ม) กับหมูบาน  
(กําปง) มากมาย ตําบลและหมูบานสําคัญตั้งอยูทางเหนือของเมืองไทรบุรี ไดแก ปะลิส สตูลหรือ สโตย บารา
เกต และละงู เนื่องจากหมูบานและตําบลดังกลาวตั้งอยูริมฝงแมน้ํา ลําคลอง มีเสนทางเรือติดตอกันได ปะลิ
สตั้งอยูริมฝงแมน้ําปะลิส บริเวณปากน้ําปะลิสเปนทาเรือใหญ สตูล หรือ สโตย หรือชื่ออีกอยางวา “มําบังนัง
คะรา” ตั้งอยูริมคลองตํามะลังผานบานเกาะนก แลวแยกออกเปนสองสาย สายหนึ่งไหลออกปากน้ําท่ีบานตํา
มะลัง สวนอีกสายหนึ่งไหลลงสูทะเลท่ีบานตันหยงโป สวนบาราเกตชาวตะวันตกเรียกชื่อเพ้ียนเปน “มีรากิต” 
(Meerakit) เปนหมูบานท่ีตั้งอยูริมคลองบาราเกต (ปจจุบันนี้คือคลองทาแพ ตั้งอยูตําบลทาแพ) สวนละงู 

http://greenfieldgeography.wikispaces.com/Cultural+diffusion+-+the+process
http://greenfieldgeography.wikispaces.com/Cultural+diffusion+-+the+process
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ชาวตะวันตกเรียกวาลังงู (คือคลองละงูตนน้ําเกิดจากภูเขาในจังหวัดตรัง) จากหลักฐานของเฮนรี เบอรนี เดิน
ทางผานทองท่ีเมืองสตูล บาราเกต และละงู เม่ือป พ.ศ.2368 ตรงกับรัชกาลท่ี 3 แหงกรุงรัตนโกสินทรเรียก
สถานท่ีท้ัง 3 แหงเปนตําบล แสดงวามีผูคนอาศัยอยูเปนจํานวนมาก ประกอบดวยหลายหมูบาน 

ป พ.ศ.2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงจัดการปฏิรูปการปกครองสวนภูมิภาค
เสียใหม ใหรวมเมืองไทรบุรี เมืองปะลิส และเมืองสตูลเขาอยูในมณฑลเทศาภิบาลเดียวกัน เรียกวา “มณฑล
ไทรบุรี” เมืองท้ังสามตั้งอยูใกลกัน ตางมีความสัมพันธทางดานประวัติศาสตรกันมากอน คือ เปนหัวเมืองมาลา
ยูฝายใต ผูคนมีพ้ืนเพทางวัฒนธรรมเหมือนกัน ยอมเปนการไดเปรียบในการบริหารบานเมือง ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯแตงตั้งเจาพระยาฤทธิสงครามรามภักดี (ตนกูฮามิด) เปนขาหลวงเทศาภิบาล หรือผูสําเร็จราชการ
มณฑล มีอํานาจตรวจตราบังคับผูวาราชการเมืองสตูลและเมืองปะลิส บรรดาศรีตะวัน หรือ รายามุดา 
เทียบเทาปลัดเมือง ตลอดจนกรมการเมืองของท้ังสอง ตองฟงคําสั่งและการบังคับบัญชา ของเจาเมืองไทรบุรี 
ตามท่ีไดพระราชทานพระบรมราชานุญาตทุกประการ เปนความโชคดีของเมืองสตูลท่ีมีเจาพระยาฤทธิสงคราม
รามภักดี (ตนกูฮามิด) เปนขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลคอยดูแลเอาใจใสเมืองสตูลอีกทีหนึ่ง นอกจากเปนบุคคล
ท่ีมีความรูความสามารถในการบริหารบานเมืองแลวเจาพระยาไทรบุรีทานนี้ เปนบุคคลท่ีพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดปรานมากทรงไดรับความไววางพระราชหฤทัยจากพระมหากษัตริยไทยเปน
อยางสูงยิ่ง (บุญเสริม  ฤทธาภิรมย, 2548: 86) 

เม่ือพ.ศ.2452 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาวาสตูลมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดตรัง และตั้งอยู
ทางดานฝงตะวันตก จึงโอนใหจังหวัดสตูลข้ึนกับมณฑลภูเก็ต ตอมาในพ.ศ.2468 มีการสรางทางรถไฟสายใต
ระหวางสตูลกับควนเนียงเสร็จ  การติดตอระหวางสตูลกับสงขลาสะดวกข้ึน จึงโอนใหสตูลมารวมกับมณฑล
นครศรีธรรมราช  และเม่ือยกเลิกการปกครองแบบมณฑล สตูลก็เปนจังหวัดหนึ่งตั้งแตนั้นมา (สงบ  สงเมือง 
และชาญณรงค  เท่ียงธรรม, 2542: 7616-7617) 

เนื่องจากจังหวัดสตูลมีพรมแดนติดตอกับประเทศมาเลเซีย เม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2527 จังหวัดได
เปดเสนทางรถยนตเชื่อมตอระหวางจังหวัดสตูลกับปะลิส จากสามแยกควนสตอ อําเภอควนโดน ไปยัง
ชายแดนบานวังประจัน เชื่อมตอกับบานวังเกลียน รัฐปะลิส ประเทศมาเลเซีย ทําใหผูคนท้ังสองประเทศไปมา
หาสูสะดวกกวาแตกอน ชาวสตูลเดินทางไปเมืองกางะห เมืองหลวงของรัฐปะลิส เมืองอลอสตาร เมืองหลวง
ของรัฐเคดะห และเกาะปนัง ท่ีตั้งหางจากเมืองสตูล โดยเสนทางรถยนตเพียง 235 กิโลเมตรเทานั้น ระยะทาง
ใกลเคียงกับจากจังหวัดสตูลไปจังหวัดยะลา นอกจากนี้ยังมีขอตกลงระหวางสองประเทศใหจัดตั้งตลาดนัด
ชายแดนไทย-มาเลเซีย บริเวณชายแดนดานวังประจัน ตําบลวังปะจัน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูลติดตอกับ
บานวังเกลียน ของรัฐปะลิส ประเทศมาเลเซีย ทําใหผูคนสามารถขามพรมแดนไปซ้ือขายสินคาซ่ึงกันและกัน 
และมีคนจากจังหวัดอ่ืนๆ เดินทางมาเท่ียวตลาดนัดชายแดนอยางคับค่ัง และเม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2530  
ไทยกับมาเลเซียรวมกันเปดเสนทางการเดินเรือโดยสารหรือเรือเฟอรรี ระหวางจังหวัดสตูลกับเกาะลังกาวี  
รัฐเกดะห ทําใหมีผูคนนิยมใชเสนทางนี้ไปเท่ียวลังกาวี ผานจังหวัดสตูล ตอมามีเสนทางทาเทียบเรือตํามะลัง
ข้ึนมารองรับกิจการนี้โดยเฉพาะ (บุญเสริม  ฤทธาภิรมย, 2548: 108) 

ในป พ.ศ.2558 ไทยกําลังเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการเปดประชาคมอาเซียนซ่ึงยอมสงผลตอการ
รับเอาอิทธิพลของการแพรกระจายวัฒนธรรมในดานตางๆ จากประเทศในกลุมสมาชิกท่ีจะหลั่งไหลเขามาสู
ประเทศไทยไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ หรือดานสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานวัฒนธรรม
อาหาร ท้ังอาหารท่ีมีในประเทศไทยเอง และอาหารจากประเทศเพ่ือนบานท่ีจะมีการแลกเปลี่ยนผสมผสานทาง
วัฒนธรรมกันมากข้ึนเพ่ือสนองตอนโยบายของการรวมกลุมประเทศอาเซียน แมกระท่ังในกลุมของ
ผูประกอบการดานอาหารเองตางตื่นตัวในการเตรียมพรอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้ เชน ผูประกอบการธุรกิจ
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เครื่องปรุงรสอาหารไทย (ธันยมัย  เจียรกุล และณัฐพล  พนมเลิศมงคล, 2557: 57) และผูสงออกอาหาร
สําเร็จรูป 

 
แกงตอแมะห 

 แกงตอแมะห เปนแกงชนิดหนึ่งซ่ึงเปนอาหารพ้ืนเมืองของมุสลิมในรัฐปะลิส รัฐเคดะห และรัฐปนัง  
มาจากคําวา ตูมิห (Tumih) หมายถึง การผัดเครื่องแกงคลุกเคลาใหเขากับน้ํามันและน้ํากะทิสด สําหรับใน
ประเทศไทย เรียกวา ตอแมะห เปนแกงหรืออาหารท่ี นิยมรับประทานกันในกลุมชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสตูล 
แกงตอแมะหรับประทานกับขาวมัน ขาวสวย หรือโรตี เปนอาหารประจําวันม้ือสําคัญคือ ท้ังม้ือเชา ม้ือเท่ียง 
และม้ือเย็น ถารับประทานกับโรตีสวนมากมักจะรับประทานตอนเชา ในปจจุบันแกงตอแมะหเปนท่ีรูจักกันใน
ครอบครัวมุสลิมและบุคคลท่ัวไป นิยมทําเปนอาหารกินกันเกือบทุกครอบครัว รับประทานเปนอาหาร
ประจําวัน เลี้ยงรับรองในงานของชาวมุสลิม หรือเลี้ยงรับรองแขกบานตางเมืองท่ีเขามาเยี่ยมจังหวัดสตูล 

สวนผสมของเครื่องแกงตอแมะหประกอบดวย ขม้ิน พริกแหงเมล็ดใหญ กระเทียม หอมแดง เม็ดอัลบา 
เม็ดซาหวี เม็ดผักชี และใบกาลาปอแหล (ใบสมุยบาน) เครื่องปรุง ไดแก น้ํากะทิสด เกลือ มะขามเปยก และ
ปลาสด 

วิธีการทําแกงตอแมะห 

1. โขลกสวนผสมของเครื่องแกง (ขม้ิน พริกแหงเม็ดใหญ เม็ดผักชี ยี่หราเล็กใหญ เม็ดอัลบา) 
2. เจียวกระเทียม หอมแดง ใบสมุยบานกับน้ํามันพืชจนหอมไดท่ี ใสเครื่องแกงท่ีโขลกหรือบดไว

เรียบรอยแลว ใสหัวกระทิเล็กนอย รอจนเครื่องแกงสุก มีกลิ่นหอม 
3. ใสกะทิ รอจนน้ําแกงเดือดไดท่ี จึงใสปลา ปรุงรสดวย เกลือและมะขามเปยก ชิมรสตามชอบ  

ไมใสน้ําตาล เม่ือปลาสุกแลว ใสผัก ผักท่ีนิยมคือ มะเขือยาวหรือกระเจี๊ยบเขียว หรืออาจจะไมใสผักก็ได 
ปจจุบันมีเครื่องแกงสําเร็จรูป แตนิยมเพ่ิมหอมแดงและกระเทียมเขาไปอีก โดยใชเครื่องแกง 2 ซอง 

ตอปลา 1 กิโลกรัม 
 
การแพรกระจายวัฒนธรรม 

ในชวงปลายคริสตศตรวรรษท่ี 19 มีนักมานุษยวิทยา 2 กลุมท่ีเนนอิทธิพลของการแพรกระจายทาง
วัฒนธรรมตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม นักมานุษยวิทยากลุมแรกเปนชาวอังกฤษ นําโดยสมิท (G. Elliot 
Smith) และเพอรรี (William. j. Perry) และ ริเวอร (W.H.R. River) นักมานุษยวิทยาสองกลุมนี้สนใจคนหา
แหลงกําเนิดของวัฒนธรรม โดยการทําโครงรางคราวๆ ของการแพรกระจายของสวนตางๆ ของวัฒนธรรม 
ในสวนดั้งเดิม สวนของวัฒนธรรมใดท่ีแพรกระจายไปอยางกวางขวางมักจะคิดวาเกาท่ีสุด เขาพยายามพิสูจน
วาวัฒนธรรมท้ังหมดของมานุษยชาติมาจากแหลงกําเนิดแหงเดียวกันและแพรกระจายไปโดยผานการติดตอ
ทางวัฒนธรรมท้ังนี้วัฒนธรรมท่ีปลายทางไมจําเปนตัองมีลักษณะท่ีเหมือนกับวัฒนธรรมท่ีตนทางเนื่องจาก
มนุษยสามารถท่ีจะสรางและผสมผสานกับสิ่งแวดลอมไดฐานคิดการแพรกระจายทางวัฒนธรรมของแนวคิดนี้ 
มีหลักวา วัฒนธรรมคือความคิดและพฤติกรรมท่ีติดตัวบุคคล บุคคลไปถึงท่ีใดวัฒนธรรมก็จะไปถึงท่ีนั้น ดังนั้น
การแพรกระจายวัฒนธรรมจึงข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ ปจจัยทางกายภาพ ไดแก ภูเขาสูง ทะเลกวาง ทะเลทราย 
แหลงหิมะ ปาทึบ เปนตน เพราะสิ่งเหลานี้เปนอุปสรรคในการเดินทางของบุคคลซ่ึงมีวัฒนธรรมติดตัวอยู 
ปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีเอ้ืออํานวย ความพยายามแสวงโอกาสพาวัฒนธรรมติดตัว ไปสังสรรคกับวัฒนธรรมอ่ืน 
ปจจัยทางสังคม ไดแก การแตงงานขามวัฒนธรรม และ การอพยพยายถ่ิน เปนตน ปจจัยเหลานี้ลวนทําใหเกิด



8 Proceedings โครงการสัมมนาเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ ครั้งท่ี 14 
 

การแพรกระจายทางวัฒนธรรมท้ังสิ้น การคมนาคมขนสงท่ีดี เชน ถนนดี พาหนะสําหรับการเดินทางโดยสาร
และการเดินทางไประยะทางไมไกล ยังเปนปจจัยเอ้ือตอการแพรกระจายทางวัฒนธรรมอีกดวย 

นักมานุษยวิทยากลุมนี้นําเอาความเหมือนกันของประมิดอียิปตวัดของพวกมายา และหลุมฝงศพของ
ชนด้ังเดิมในอเมริกา มาสนับสนุนขอเสนอท่ีวา อียิปตเปนแหลงกําเนิดวัฒนธรรมของมานุษยชาติ แลวจึง
แพรกระจายไปยังสวนตางๆ ของโลก กลุมและชนชาติตางๆ ซ่ึงมีการติดตอหรือคาขายกับชาวอียิปตไดนํา
ความรูทางดานเกษตรกรรม การทําพาหนะ การหลอมเหล็ก การทอผาและการกอสรางไปใช ทําใหศิลปะ
วิทยาแขนงตางๆ แพรกระจายไปยังสวนตางของโลก ซ่ึงแนวคิดดังกลาวเปนแนวคิดท่ีเปนไปไดยากเพราะขัด
กับฐานคิดท่ีวา วัฒนธรรมจะแพรกระจายไปไดทุกท่ีๆ บุคคลเดินทางไปถึง ดังนั้นเม่ือมีอุปสรรคทางภูมิศาสตร
ขวางก้ัน วัฒนธรรมจะแพรกระจายไปท่ัวโลกไดอยางไร 

นักมานุษยวิทยาอีกกลุมหนึ่งซ่ึงสนใจในเรื่องการแพรกระจายทางวัฒนธรรม เปนนักมานุษยวิทยา 
ชาวเยอรมันและออสเตรีย เชน เกรบ (Fritz Graeb) และวิลเฮมม ชมิท (Wilhjelm Sehmidt) นัก
มานุษยวิทยากลุมนี้เสนอวา จุดศูนยกลางของวัฒนธรรมนั้นมิไดมีเพียงจุดเดียว แตมีหลายจุด แตละจุดก็
แพรกระจายวัฒนธรรมของตนออกไปรอบๆ เปนวงกลมผานการหยิบยืมทางวัฒนธรรม เรียกวา Culture 
circle หรือ Kuturkreis วัฒนธรรมท่ีปลายทางแมจะมีการผสมผสานหรือพัฒนาแลว ก็ยังมีความคลายคลึงกับ
วัฒนธรรมท่ีตนทางไมมากก็นอย อยางไรก็ตามแนวคิดของนักมานุษยวิทยาท้ังสองกลุมนี้ ไดรับการโจมตีจาก
มานุษยวิทยาชาวอเมริกัน ในเวลาตอมาแลวเสื่อมความนิยมลงเนื่องจากไมสามารถแสดงหลักฐานมาพิสูจนชัด
ไดวา วัฒนธรรมแหลงตางๆ แพรกระจายมาจากท่ีใด และแพรอยางไร วัฒนธรรมตางแหลงกันเปนวัฒนธรรม
เดียวกันจริงหรือไม เปนตน 

นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกันนําโดย คลาค  วิสเลอร (Clark  Wissler) และอัลเฟรด โครเบอร 
(Alfred  Kroeber) มีแนวคิดไดรับความเชื่อถือมากกวา เขาเสนอวา วัฒนธรรมจะแพรกระจายจากจุดกําเนิด
หลากหลายไปตามพ้ืนท่ีเทาท่ีมันจะไปไดในเขตภูมิศาสตรเดียวกันและยุคสมัยใกลเคียงกัน และไมจําเปนตอง
แพรกระจายในรูปวงกลม จากแนวคิดดังกลาวเราจะเห็นเขตของวัฒนธรรมของโลกเปนกลุมๆ เชน เขต
วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแก ลาว เขมร ไทย พมา เขตวัฒนธรรมเอเชียใต เชน เนปาล ปากีสถาน 
อินเดีย เขตวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกไกล เชน จีน ญี่ปุน เกาหลี เวียดนาม เขตวัฒนธรรมยุโรปตะวันออก 
เชน รัสเซีย โปแลนด ออสเตรีย ฮังการี เปนตน อยางไรก็ตามแนวคิดนี้ยังมีจุดออนตรงท่ียังไมมีการวิเคราะห 
ถึงตนกําเนิดท่ีแทจริงของวัฒนธรรมพ้ืนฐานท่ีเปนสากลวาเกิดมาไดอยางไรกอนจะกระจายไปในแหลงตางๆ 
ของโลก (ยศ  สันติสมบัติ, 2544) 

ฟรานซ  โบแอส ไดวิพากษวิจารณท้ังแนวทางนิรนัย (deductive approach) ของนักทฤษฎี
วิวัฒนาการและแนวทางการศึกษาวัฒนธรรมแบบชิ้นเล็กชิ้นนอยของนัก ทฤษฎีแพรกระจายชาวยุโรป เขาได
ทําวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยา (anthropological fieldwork) อยางลึกซ้ึง และยาวนานในสังคมตางๆ 
ของอินเดียนแดงในอเมริกาเหนือ โบแอสมองเห็นวาสวนตางๆ ของวัฒนธรรม ไมวาจะเปนหมอใบหนึ่งหรือ
พิธีกรรมอยางหนึ่ง จะตองถูกเขาใจโดยพิจารณาถึงวัฒนธรรมท้ังหมด เพราะวัฒนธรรมเปนระบบท่ีสวนตางๆ 
สัมพันธกัน เพราะประชากรในสังคมตางๆ ไมไดยอมรับสวนใหม ของวัฒนธรรมท่ีเห็นกันอยู เม่ือสวนตางๆ 
ของวัฒนธรรมแพรกระจายจากสังคมหนึ่งไปอีกสังคมหนึ่ง ความหมายและรูปแบบจะเปลี่ยนแปลงไปดวย  
ในท่ีสุดมันจะกลายเปนสวนหนึ่งของแบบแผนวัฒนธรรมท่ีมีอยูกอนแลว โบแอสใหความสนใจกับปจจัยตางๆ 
ทางจิตวิทยาและประวัติศาสตร ท่ีมีผลทําใหเกิดความเหมือนหรือความแตกตางกันในแบบแผนวัฒนธรรมของ
สังคมเฉพาะแหง  
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โบแอสกระตุนนักมานุษยวิทยาใหทําวิจัยสนามทางมานุษยวิทยามากยิ่งข้ึน กอนท่ีจะคนหากฎเกณฑ
ทางวัฒนธรรม เขาผลิตผลงานมากมายเก่ียวกับอินเดียนแดงของทวีปอเมริกาเหนือ เขามีความเห็นวา 
สถานภาพของมานุษยวิทยาในฐานะเปนวิทยาศาสตรสาขาหนึ่ง จะตองข้ึนอยูกับการเก็บรวบรวมขอมูลทาง
ชาติพันธุวรรณนาของวัฒนธรรมเฉพาะหลายแหงอยางสมบูรณและเปนวิทยาศาสตรไมใชการคนหาสาเหตุและ
ผลท่ีเกิดข้ึน ในท่ีสุดโบแอสถูกวิพากษวิจารณวา เขาชะลอการพัฒนาวิชามานุษยวิทยาในฐานะเปน
วิทยาศาสตรสาขาหนึ่ง โดยการตอตานการคนหากฎเกณฑท่ัวไปของพัฒนาการทางวัฒนธรรม แตอยางไร 
ก็ตาม นักมานุษยวิทยาสวนมากยอมรับวาโบแอสชวยพัฒนาวิชามานุษยวิทยาหลายอยาง เชน โดยการท่ีเขา
เปลี่ยนจุดเนนในมานุษยวิทยาจากการศึกษาสวนตางๆ ของวัฒนธรรมท่ีถูกนําออกนอกบริบท มาศึกษา
วัฒนธรรมในฐานะเปนระบบท่ีสวนตางๆ สัมพันธกันโบแอสทําใหมานุษยวิทยาเปนสาขาท่ีนาท่ึง โดยการเนน
การวิจัยสนามทางมานุษยวิทยา และเปนการยกระดับมาตรฐานของชาติพันธุวรรณนาใหสูงข้ึนเพ่ือชนรุนหลัง 
ยิ่งกวานั้นความสนใจในจิตวิทยาของโบแอสทําใหเกิดผลงานในสาขายอยของมานุษยวิทยาคือวัฒนธรรมและ
บุคลิกภาพ นอกจากนี้ การท่ีโบแอสย้ําเนนใหมองวัฒนธรรมโดยคนหาความหมายท่ีมีอยูในวัฒนธรรมนั้นๆ  
ไดทําใหเกิดผลงานใหมๆ ทางภาษาศาสตรข้ึน รวมท้ังการท่ีเนนความสําคัญของมโนภาพ "วัฒนธรรมสัมพัทธ" 
(Cultural Relativism) คือการไมนําวัฒนธรรมของตนไปเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมอ่ืนๆ ตองยอมรับ
วัฒนธรรมแตละวัฒนธรรมภายใตบริบทของสังคมนั้นๆ ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญจําเปนในงานวิจัยภาคสนามทาง
มานุษยวิทยาดวย 

ทฤษฎีหรือวิธีการทางการแพรกระจายนี้ในสมัยตอมาไมใครไดรับความนิยมมากนัก เพราะมีจุดออน
หลายประการ คือ ไมสามารถพิสูจนไดวา วัฒนธรรมจากสังคมหนึ่งกระจายไปยังอีกสังคมหนึ่งไดอยางไรแหลง
ใหมยอมรับ ปฏิเสธ และผสมผสานวัฒนธรรมท่ีแพรกระจายเขามาใหมกับวัฒนธรรมเกาไดอยางไรเปนการไม
ถูกตองเสมอไปวา สังคมหนึ่งจะหยิบยืมวัฒนธรรมของเพ่ือนบานเสมอ ตัวอยางเชน ไทยไมไดรับวัฒนธรรมจาก
เวียดนามแตกลับไปมีรูปแบบวัฒนธรรมคลายของอินเดีย ท้ังๆ ท่ีประเทศไทยอยูติดกับประเทศเวียดนามไม
สามารถพิสูจนไดวาวัฒนธรรมใดแพรกระจายไปสูวัฒนธรรมใดเปนวัฒนธรรมตนกําเนิดซ่ึงจากกการศึกษาของ
สํานักอเมริกัน ทําใหสามารถแบงเขตวัฒนธรรมออกเปนกลุมๆ ตามยุคสมัยได 3 กลุม คือ วัฒนธรรมดั้งเดิม 
(Primitive Culture) วัฒนธรรมนี้เปนวัฒนธรรมพ้ืนฐาน มีเห็นไดใน 3 พ้ืนท่ี คือ 

(1) วัฒนธรรม Pymies ในแอฟริกา และเอเชีย (พวก Semang และ Sakai) 
(2) วัฒนธรรมอารติก (Arctic Primitives) ไดแกพวกเอสกิโม และแลปส  
(3) วัฒนธรรมของเผาออสเตรเลียอบอริจินีส กับชนเผาอ่ืนๆ ท่ีคลายกัน วัฒนธรรมระดับนี้เปน

วัฒนธรรมในยุคตนสุดของวิวัฒนาการของวัฒนธรรมของ Morgan และ Tylor 
วัฒนธรรมปฐมภูมิ (Primitive Culture) คือวัฒนธรรมข้ันตนไดแก (1) กลุมเก็บผักหักฝนท่ีคอนขาง

เจริญ มีกรรมวิธีท่ีดีข้ึน ระดับ Horticulture หรือเพาะปลูกข้ันตน ซ่ึงมนุษยรูจักใชเครื่องมือแลว (2) ชนเผา
เรรอนเลี้ยงสัตว (Nomads) (3) กลุมชาวสวนสืบสกุลทางแมข้ันตน (Matrilineal Descent) ไดแก การรูวามี
ญาติแตเพียงแมคนเดียว ยังไมรูจักการมีเครือญาติอ่ืน 

วัฒนธรรมทุติยภูมิ (Secondary Culture) ไดแก วัฒนธรรมข้ันเจริญข้ึนแลว ซ่ึงเปนระดับท่ีกําลังจะ
กาวมาสูยุคศิวิไลซ แบงเปน (1) กลุมท่ีเพาะปลูกข้ันสูง (2) เผาท่ีสืบสกุลทางแมข้ันสูงข้ึน หรือเจริญแลว มี
ระบบระเบียบดีข้ึนกวาเดิม (3) ชนเผาท่ีสืบสกุลทางพอ (Patrilimeal Descent) 

นักแพรกระจายชาวอเมริกันไมไปไกลมากเหมือนนักแพรกระจายชาวยุโรป โดยท่ีชาวอเมริกันจะ
คนหาแหลงกําเนิด และการแพรกระจายของสวนตางๆ ของวัฒนธรรมท่ีเฉพาะคือในหมูชาวอินเดียนแดงของ
ทวีปอเมริกาเหนือ นักทฤษฎีประวัติศาสตรอเมริกัน เชน โลวี่ วิสเลอร โครเบอร และโบแอส ตางเชื่อวาจะ
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คนหากฎเกณฑของกระบวนการทางวัฒนธรรมไดดีท่ีสุด โดยการสรางประวัติศาสตรวัฒนธรรมของแตละสังคม
ท่ีเฉพาะข้ึนมา ความพยายามของนักทฤษฎีดังกลาวนําไปสูการกําหนด "เขตวัฒนธรรม" สําหรับทวีปอเมริกา
เหนือ และการศึกษาท่ีเดนๆ เก่ียวกับพวกชนดั้งเดิมในทวีปอเมริกาเหนือ หรือพวกอินเดียนแดง (แนวคิดการ
แพรกระจายทางวัฒนธรรม, 2557: ออนไลน) 

วิธีการแพรกระจายทางวัฒนธรรมสามารถเกิดข้ึนไดในหลายวิธี เชน ประชากรท่ียายเขามาก็จะนํา
วัฒนธรรมของพวกเขามาดวย แนวความคิดทางวัฒนธรรมสามารถดําเนินการไดโดยผานตัวกลาง เชน พอคา
แมคา นักสํารวจ ทหาร นักการทูต กรรมกร ชางฝมือ การแพรกระจายเทคโนโลยีไดเกิดข้ึนบอยครั้งโดย
นักวิทยาศาสตรท่ีมีความชํานาญ หรือ แรงงานจาง หรือจูงใจอ่ืนๆ การแตงงานขามวัฒนธรรมระหวางสอง
ประเทศเพ่ือนบาน หรือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางกลุมชนในสังคม การแพรกระจายสามารถเกิดข้ึนได
โดยผานตัวอักษร หรือหนังสือ ในยุคปจจุบัน ผานสื่ออ่ืนๆ เชนกัน วิธีการแพรกระจายมี 3 ประเภท คือ 

1. การแพรกระจายโดยตรง คือ เม่ือสองวัฒนธรรมมีความใกลชิดกัน อาจเกิดจากการแตงงาน การคา
ขาย และแมกระท่ังการเกิดศึกสงคราม ตัวอยางข้ันตอนการแพรกระจายโดยตรงระหวางสหรัฐอเมริกาและ
แคนาดา การท่ีคนท่ีอาศัยอยูตามแนวชายแดนของท้ังสองประเทศมีสวนรวมในกีฬาฮอกก้ี ซ่ึงซ่ึงเริ่มตนใน
แคนาดา และกีฬาเบสบอล ซ่ึงเปนท่ีนิยมในวัฒนธรรมอเมริกัน 

2. การแพรกระจายแบบบังคับ เกิดข้ึนเม่ือมีการรุกราน (เอาชนะ) วัฒนธรรมอ่ืน ดวยกองกําลังของ
ตัวเองท่ีเอาชนะได ตัวอยาง คริสตศาสนิกชน ซ่ึงเปนประชากรพ้ืนเมืองของทวีปอเมริกา ซ่ึงปกครองโดยสเปน 
ฝรั่งเศส อังกฤษ และโปรตุเกส หรือการบังคับอิสลามานุวัตรของประชาชนแอฟริกาตะวันตก โดยฟูลา หรือ 
Nuristanis โดยชาวอัฟกัน 

3. การแพรกระจายทางออม ลักษณะท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีการสงผานจากวัฒนธรรมหนึ่งผานพอคาคนกลาง
กับวัฒนธรรมอ่ืน โดยไมตองอาศัยวัฒนธรรมดั้งเดิม หรือท่ีเคยมีอยูแลว ตัวอยางเชน อาจจะมีอาหารเม็กซิกัน
บริโภคในแคนาดา ตั้งแตดินแดนขนาดใหญอยูในระหวางสหรัฐอเมริกา ในสมัยโบราณการแพรกระจายโดยตรง
เปนเรื่องปกติมาก เม่ือกลุมเล็กๆ หรือแถบท่ีมนุษยอาศัยอยูในถ่ินฐานท่ีอยูติดกัน การแพรกระจายทางออมใน
ปจจุบันมีความแตกตางกัน เพราะสื่อมวลชน และสิ่งประดิษฐของอินเทอรเน็ต นอกจากนี้ท่ีนาสนใจ คือ 
ผลงานของนักประวัติศาสตรชาวอเมริกัน และในหนังสือการคนพบ ของนักวิจารณ เดเนียล เจ บูรสติน 
(Daniel J. Boorstin) ท่ีใหมุมมองทางประวัติศาสตรเก่ียวกับบทบาทของนักสํารวจในประวัติศาสตร ในการ
แพรกระจายนวัตกรรมระหวางอารยธรรม (วิธีการแพรกระจายวัฒนธรรม, 2557: ออนไลน) 

การแพรกระจายมีปจจัยท่ีมีอิทธิพลท่ีสําคัญ จําแนกเปน ดานท่ีมีอิทธิพลในแงการสงเสริมใหเกิดการ
แพรกระจาย และดานท่ีเปนอุปสรรคตอการแพรกระจาย ท้ังสองดานจะสัมพันธกันในลักษณะผกผันและ
ประกอบไปดวยปจจัยตางๆ ท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1. หลักภูมิศาสตร ตองไมมีอุปสรรคทางภูมิศาสตรขวางก้ัน เชน ไมมีภูเขาสูง ทะเลกวาง ทะเลทราย 
หิมะ ปาทึบ เปนตน เพราะสิ่งเหลานี้เปนอุปสรรคตอการเดินทางของคนท่ีมีวัฒนธรรมติดตัว 

2. ปจจัยทางเศรษฐกิจ การท่ีผูคนตองเดินทางติดตอไปมาหาสูกันสวนมาก เนื่องมาจากปญหาทาง
เศรษฐกิจ บางก็ตองการไปเท่ียวเตรดูสิ่งแปลกใหม แต ก็ตองมีเงินทองจึงจะไปเท่ียวถ่ินอ่ืนได คนท่ีมีเศรษฐกิจ
ดีจึงมีโอกาสนําวัฒนธรรมติดตัวไปสังสรรคกับวัฒนธรรมอ่ืนได 

3. ปจจัยทางสังคม ไดแก การจงใจไปแลกเปลี่ยนวิธีการ พฤติกรรมใหมและความรู เปนตน การไป
ศึกษายังถ่ินอ่ืนจึงเปนการไปแพรกระจายวัฒนธรรมโดยตรง การรูจักรักใคร และการแตงงานกับคนตาง
วัฒนธรรม การไปรวมปฏิบัติตามพิธีกรรมทางศาสนา และการอพยพโยกยายถ่ินเพราะเกิดภัยทางสังคม เชน 
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เกิดสงคราม และความขัดแยง การประสพภัยธรรมชาติ เชน ขาวยากหมากแพง แหงแลง และการยึดครองโดย
ผูรุกราน เหลานี้ลวนเปนปจจัยใหเกิดการแพรกระจายทางวัฒนธรรมท้ังสิ้น 

4. การคมนาคมท่ีดี เปนปจจัยเอ้ือตอการแพรกระจายทางวัฒนธรรม เชน ถนนดี พาหนะ สําหรับการ
โดยสาร และการเดินทางในระยะทางไมไกลเกินไปนัก ลวนแลวแตเปนการเรงการแพรกระจายท่ีดีอีกดวย 
(ขนิษฐา  เพ็ชรรัตน, 2556: 26-30) 
 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

การศึกษานี้ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาขอมูลจากเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของ และการเก็บ
ขอมูลภาคสนามดวยการลงพ้ืนท่ีเพ่ือเขาถึงแหลงขอมูลใหไดมากท่ีสุด ประชากรในการศึกษานี้คือ ผูท่ีอาศัยอยู
ในอําเภอเมือง จังหวัดสตูล ประกอบดวย 12 ตําบล คือ ตําบลพิมาน ตําบลคลองขุด ตําบลบานควน ตําบล
ฉลุง ตําบลเกตรี ตําบลควนโพธิ์ ตําบลเกาะสาหราย ตําบลเจะบิลัง ตําบลตํามะลัง ตําบลตันหยงโป ตําบลควน
ขัน และตําบลปูยู กลุมตัวอยางท่ีใชในการเก็บขอมูลคือ กลุมผูนําชุมชน ผูประกอบการรานอาหาร และผูท่ี
ความรูเรื่องแกงตอแมะห รวมท้ังสิ้น 48 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณ ซ่ึงเปนแบบ
สัมภาษณก่ึงโครงสราง โดยมีประเด็นหลักท่ีจะสัมภาษณ และเปดอิสระใหผูถูกสัมภาษณไดบอกเลาขอมูลจาก
ประสบการณโดยไมปดก้ันความคิด หรือคําตอบของผูใหสัมภาษณ 

 
ผลการศึกษา 
 
วิธีการแพรกระจายวัฒนธรรมอาหารแกงตอแมะห 

แกงตอแมะหมีการแพรกระจายจากประเทศมาเลเซีย เขามาสูจังหวัดสตูลโดยการแพรกระจาย
โดยตรง (Direct diffusion) และการแพรกระจายโดยออม (In Direct diffusion) 

1.การแพรกระจายโดยตรง (Direct diffusion) พบไดในลักษณะดังตอไปนี้ 
1.1 ผานการแตงงาน ระหวางคนในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูลกับคนในประเทศมาเลเซีย จึงทําใหมีการ

แลกเปลี่ยนและเพรกระจายของแกงตอแมะหเขามายังจังหวัดสตูล 
จากการสัมภาษณ นายนิวัต  ภัทราภินันท ขาราชการบํานาญ และนางลัญจนา  ภัทราภินันท 

ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ในพ้ืนท่ีตําบลบานควน อําเภอเมือง จังหวัดสตูล กลาววา 
แกงตอแมะหเขามาในจังหวัดสตูลตั้งแตในสมัยพระยาอภัยนุเดช และ พระยาภูมินาถภักดี ซ่ึงเปนผูปกครอง 
รัฐไทรบุรี โดยบุคคลท่ีนําแกงตอแมะหเขามาในสตูลเปนคนแรก คือ แมครัวท่ีติดตามพระยาอภัยนุเดช และ
พระยาภูมินาถภักดีมาดวย โดยการเขามาแตงงานกับคนในพ้ืนท่ี ตําบลบานควน อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 
จากนั้นแมครัวทานนี้ไดนําความรูเรื่องการปรุงอาหารจากในวังมาเผยแพร และใชความรูนี้หาเลี้ยงครอบครัว 
โดยทําการเปดสอนการทําอาหาร ในชวงแรกๆสอนเฉพาะกลุมผูนําชุมชนในพ้ืนท่ี เชน กํานัน จากนั้นกํานันก็
จะชวยประชาสัมพันธติดตอใหชาวบานมาเรียนการทําอาหารสูตรชาววังนี้โดยมีคาใชจายในการเลาเรียนคนละ 
12 บาท ซ่ึงมีชาวบานใหความสนใจประมาน 9-10 คน ผูเรียนกลุมแรกคือนายหะยี ราเหม และนางฮะยีมะ  
ราเหม เปนกํานันประจําชุมชนควนสะตอ ในชวงป พ.ศ.2480  

1.2 ผานการเขาไปทํางาน ซ่ึงเปนในลักษณะของการเขาไปเพ่ือประกอบอาชีพตางๆ ในประเทศ
มาเลเซีย และเม่ือกลับมายังบานเกิดในจังหวัดสตูล ก็รับเอาวัฒนธรรมอาหารกลับมาเผยแพรดวย 
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จากการสัมภาษณ นางสมศรี มะอีสา ในตําบลพิมาน อําเภอเมือง จังหวัดสตูล ไดเลาเก่ียวกับ
การทําแกงตอแมะหของทางรานวาเคยทํางานเปนแมครัวอยูในวังของชนชั้นปกครองของรัฐเคดะหคนเกา แกง
ตอแมะหเปนแกงท่ีคนในวังนิยมรับประทานกันเปนอาหารหลัก ตองมีในเมนูอาหารประจําวัน แตเม่ือเจานาย
คนเกาเสียชีวิตลง ตนจึงไดกลับมาทํางานเปดรานอาหารกับญาติท่ีมีอยูในจังหวัดสตูล จึงไดมาตั้งรานอาหารอยู
ในตําบลพิมาน อําเภอมือง จังหวัดสตูล และไดนําแกงตอแมะหสูตรตนตําหรับชาววังในมาเลเซียมาเผยแพร 
และทําเปนอาหารหลักเมนูประจําของทางราน ซ่ึงรานจะเปดขายในชวงของอาหารเชา ผูคนในสตูลจะนิยม
รับประทานแกงตอแมะหคูกับ ขาวมัน โรตี และเครื่องเคียง(อาจาด) เพ่ือชวยทําใหรสชาติอาหารนา
รับประทานยิ่งข้ึน  

ศุภศิลป  บิลตํามะหงง อาศัยอยูในบานสตูลธานี อําเภอเมือง จังหวัดสตูล ไดบอกเลาเก่ียวกับ
ประวัติความเปนมาของแกงตอแมะหท่ีไดทํากินอยูทุกวันนี้วา รับเอามาจากบรรพบุรุษ ซ่ึงบรรพบุรษเคย
ทํางานอยูในรัฐเคดะหประเทศมาเลเซียและเม่ือกลับมาบานเกิดท่ีจังหวัดสตูลจึงนําแกงตอแมะหมาทํา
รับประทานกันในครัวเรือน และไดมีการสอนรุนลูกรุนหลานใหไดรูจักแกงตอแมะหนี้อีกดวย อีกท้ังยังเลาวา 
แกงตอแมะหในประเทศมาเลเซียนั้นนิยมทํารับประทานกันเฉพาะแถบรัฐเคดะห รัฐปะลิส เทานั้น สวนแถบ
รัฐกลันตัน ตรังกานูจะไมคอยนิยมแกงตอแมะห สวนในจังหวัดสตูลแกงตอแมะหจะพบมากในพ้ืนท่ีอําเภอเมือง 
ในอําเภออ่ืนจะพบนอยลงเพราะชาวบานไมคอยนิยมรับประทาน สูตรการปรุงไมมีการเปลี่ยนแปลงจากสูตร
ดั้งเดิมยังคงใชวัตถุดิบ เครื่องปรุง เครื่องเทศเหมือนท่ีทําสืบตอกันมา จะมีเพ่ิมเพียงแตการใชเนื้อปลา เชน 
ปลาจาระเม็ด ปลาทู ปลากะพง 

1.3 ผานการยายถ่ินท่ีอยูอาศัย เกิดข้ึนไดโดยการท่ีกลุมคนไดเคยอาศัยอยูในพ้ืนท่ีของประเทศ
มาเลเซีย แตเม่ือเกิดการแบงแยกพ้ืนท่ีระหวางสวนท่ีเปนของประเทศมาเลเซีย กับสวนท่ีเปนพ้ืนท่ีของประเทศ
ไทย ผูคนบางสวนท่ีอยูท่ีเคยอยูในรัฐของประเทศมาเลเซียเดิม อพยพมาตั้งถ่ินท่ีอยูใหมในเขตพ้ืนท่ีของจังหวัด
สตูล จึงนําเอาวัฒนธรรมดานการแกงตอแมะหติดตัวมาดวย 

จากการสัมภาษณ ปะชอต อายุ 67 ป ท่ีอาศัยอยูหมูท่ี 12 บานเกาะยาว ตําบลปูยู เลาวา 
แกงตอแมะหนั้น เดิมเปนของคนท่ีเกาะยาวอยูแลว ไมไดไปรับมาจากมาเลเซียแตอยางใด เนื่องจากใน
ประวัติศาสตร พ้ืนท่ีบริเวณเกาะยาวกับประเทศมาเลเซียเคยเปนพ้ืนท่ีเดียวกัน คนท่ีอยูในมาเลเซียกับคนท่ี
เกาะยาวคือมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน ชวงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 2 ผูคนบางสวนท่ีเคยอยูมาเลเซียก็อพยพ
มาตั้งถ่ินฐานบริเวณเกาะยาวแหงนี้แลวก็นําวัฒนธรรมติดตัวมาดวย ไมวาจะเปนวัฒนธรรมภาษา วัฒนธรรม
การแตงกาย การนับถือศาสนา รวมท้ังวัฒนธรรมดานอาหารการกิน จึงไมแปลกท่ีคนเกาะยาวจะรูจักกรรมวิธี
การปรุงแกงตอแมะห ซ่ึงก็เปนอาหารหลักท่ีนิยมทํารับประทานกันภายในครอบครัวของคนท่ีนี่อยูแลว ไมวาจะ
เปนอาหารประจําม้ือในแตละวัน หรือกระท่ัง เปนอาหารเมนูหลักในงานสําคัญ เชน งานทําบุญมัสยิด เปนตน 

2. การแพรกระจายโดยออม (Indirect diffusion) ซ่ึงพบไดจากลักษณะดังตอไปนี้  
2.1 ผานการแพรกระจายผานกลุมพอคาคนกลาง โดยอาศัยกลุมพอคาท่ีเขาไปคาขายในประเทศ

มาเลเซียอยูกอนแลวมีการขยายการคาเพ่ิมเขามาในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล พรอมกับนําเอาวัฒนธรรมดานแกงตอ
แมะหมาเผยแพรใหกับผูคนในจังหวัดสตูลดวย 

จากการสัมภาษณ กฤษณา  ตาเดอิน อยูบานเลขท่ี 232 ตําบลควนโดน อําเภอควนโดน 
จังหวัดสตูล หนึ่งในสมาชิกกลุมแมบานของ ตําบลบานควน จังหวัดสตูล ไดบอกเลาถึงประวัติความเปนมาของ
การแพรกระจายวัฒนธรรมแกงแมะหในจังหวัดสตูล พบวาตนไดเรียนรูการทําแกงตอแมะหมาจากบรรพบุรุษ
ซ่ึงเปนคนสตูลดั้งเดิมแตไดแตงงานกับพอคาชาวมาเลเซียและไดเรียนรูการทําแกงมาจากพอคาชาวมาเลเซีย
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นั้นเอง โดยลักษณะของการทําแกงมีสวนท่ีแตกตางจากแกงตอแมะหในมาเลเซียนิดหนอยคือ จะใสตะไคร  
ลงไปในสวนผสมเพ่ือชวยดับกลิ่นคาวปลา สวนเครื่องเทศ และวัตถุดิบอ่ืนๆ ก็ใชชนิดเดียวกัน 

2.2 ผานการเรียนรูจากพ่ือนบาน พบวาในบางพ้ืนท่ีของอําเภอเมือง การเรียนรูการทําแกงตอ
แมะหไดรับการถายทอดมาจากเพ่ือนบานท่ีมีบานเรือนอยูใกลๆกัน 

จากการสัมภาษณ ฮาบีบะ  หลงกอหราบ รานรมพังกา ตําบลตํามะลัง อําเภอเมือง จังหวัด
สตูล ไดเลาวาแกงตอแมะหท่ีทํากินกันในครอบครัวนั้นไดสูตรการทํามาจากเพ่ือนบานซ่ึงเดิมตนเองไมใชคน
ดั้งเดิมของตําบลตํามะลังแตเขามาเปดรานอาหาร จึงไดเรียนรูการทําแกงตอแมะหมาจากเพ่ือนบานท่ีอยู
ใกลเคียงเปนคนสอนและทําเครื่องแกงสดมาให ถาตนแกงรับประทานเองจะใชเครื่องแกงสําเร็จรูป เพราะ
สะดวกและรวดเร็วกวา สอดคลองกับคําบอกเลาของ นางโยนี  กาหมาด ท่ีบานเกาะยาวตําบลปูยู อําเภอเมือง 
จังหวัดสตูล ก็พบวาเรียนรูการทําแกงตอแมะหมาจากจากเพ่ือนบาน ซ่ึงเพ่ือนบานเปนผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูใน
พ้ืนท่ีเกาะยาวมานานและรูเรื่องการแกงตอแมะหเปนอยางดี มีฝมือการแกงท่ีอรอย ตนจึงไดไปเรียนรูกรรมวิธี
การแกงมาลองแกงรับประทานภายในครอบครัว 

 
พลวัตของแกงตอแมะหในจังหวัดสตูล 

เม่ือแกงตอแมะหไดแพรกระจายจากประเทศมาเลเซียมายังจังหวัดสตูล บางสวนยังรักษาสูตรดั้งเดิม
เอาไว แตบางสวนมีการปรับเปลี่ยนสูตรแลว โดยแกงตอแมะหในจังหวัดสตูล อาจมีการเปลี่ยนแปลงแตกตาง
จากเดิมในสามลักษณะ ไดแก 

1) การเปลี่ยนแปลงสวนผสมของเครื่องแกง 
สวนผสมหลักของเครื่องแกงแกงตอแมะประกอบดวย พริกแหงเม็ดใหญ เม็ดผักชี ยี่หราเล็กใหญ 

หอมแดง เม็ดอัลบา กระเทียม ใบสมุยบาน ปลาเนื้อดีสด ซ่ึงจากลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลพบวา สวนผสมท่ีมีความ
แตกตางไปจากสวนผสมหลักท่ีแตละพ้ืนท่ีใชทําแกงตอแมะห ดังนี้ 

1.1) การเพ่ิมขม้ิน จากการเก็บขอมูลในตําบล บานควน พบวา มีการใสขม้ินเพ่ือเพ่ิมสีสันใหแกง
ตอแมะหมีสีท่ีนารับประทานมากยิ่งข้ึน 

จาการสัมภาษณ นางตีมะ  นิสาและ อายุ 65 ป อยูบานเลขท่ี 113 หมูท่ี 3 ตําบลบานควน 
อําเภอเมือง จังหวัดสตูล ผูเปนมารดาของ นายมะฮัมหมัดสะกรี หวังผล ซ่ึงเปนผูใหญบาน หมูท่ี 3 ตําบลบาน
ควน อําเภอเมือง จังหวัดสตูล ไดเลาวา แกงตอแมะห เปนแกงท่ีทําสืบตอกันมาตั้งแตบรรพบุรุษ โดยเชื่อวา
แกงตอแมะหของตนไมไดรับมาจากท่ีใด แตแกงตอแมะหเริ่มรูจักในสตูลมาจากพ้ืนท่ีบริเวณชุมชนบานควน
แหงนี้ ซ่ึงชุมชมบานควนนับเปนชุมชนเกาแกของจังหวัดสตูล สวนชุมชนหรือหมูบานอ่ืนเพ่ิงมารูจักการทําแกง
ตอแมะหในภายหลังจากท่ีคนในชุมชนบานควนแกงรับประทานกัน การแพรกระจายไปยังพ้ืนท่ีบริเวณอําเภอ
อ่ืนเนื่องมาจากการแตงงาน การยายถ่ินท่ีอยูอาศัย โดยนําความรูเรื่องแกงตอแมะหติดตัวไปเผยแพรดวย  
ในสวนของสูตรการทําแกงมีการปรับเปลี่ยนสูตรแตกตางไปจากสูตรเดิมเล็กนอยคือมีการใสขม้ินลงไปเพ่ือเพ่ิม
สีสัน และรสชาติของอาหาร 

1.2)  การเพ่ิมตะไคร จากการเก็บขอมูลในตําบล บานควน พบวา มีการใสตะไครลงไปในแกงตอ
แมะหเพ่ือชวยดับกลิ่นคาวจากปลาสด 

จากการสัมภาษณ นางกฤษณา  ตาเดอิน อยูในตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
ไดบอกเลาในสวนของสวนผสมของแกงตอแมะห วามีสวนท่ีแตกตางจากแกงตอแมะหในมาเลเซียนิดหนอยคือ 
จะใสตะไคร ลงไปในสวนผสมเพ่ือชวยดับกลิ่นคาวปลา สวนเครื่องเทศ และวัตถุดิบอ่ืนก็ใชชนิดเดียวกัน 
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1.3) การเพ่ิมกะป จากการเก็บขอมูลในตําบล ปูยู พบวา มีการใสกะป แทนมะขามเปยกเพ่ือความ
หอมของเครื่องแกงชวยเพ่ิมรสชาติอาหารอีกท้ังยังเปนอัตลักษณเฉพาะของแกงตอแมะหในสตูลอีกดวย 

จากการสัมภาษณ นางนะ นาวาเดช ชาวบานในตําบลปูยู อําเภอเมือง จังหวัดสตูล ไดบอกวา 
แกงตอแมะหสูตรของตนนั้นทํางายและอรอยเพราะเปนสูตรของตัวเองโดยจะใชเครื่องแกงสําเร็จรูปจาก
มาเลเซีย แตจะเพ่ิมรสชาติดวยการใสกะป และน้ําตาลทรายหรือน้ําตาลปบ สวนผักจะใสสับปะรด เพ่ือใหแกง
มีรสดียิ่งข้ึน 

2) การเปลี่ยนแปลงเครื่องปรุง 
เครื่องปรุงหลักท่ีใชในแกงตอแมะหประกอบดวย น้ํากะทิ เกลือ น้ํามะขามเปยก ซ่ึงจากการลงพ้ืนท่ี

เก็บขอมูลพบวา มีการใสเครื่องปรุงท่ีแตกตางกันไปในบางพ้ืนท่ีประกอบดวย 
2.1) สมแขก ในบางพ้ืนท่ีนิยมใสสมแขกเพ่ิมรสชาติเปรี้ยวแทนการใสน้ํามะขาม  

จากการสัมภาษณ โตะดาระห  อํามาตี อายุ 65 ป โตะไดบอกเลาเรื่องราวของกรรมวิธีทํา
แกงสูตรโบราณดั้งเดิมท่ีตนทํามาตั้งแตวัยเด็กจนกระท่ังปจจุบัน ท่ียังคงใชสูตรเดิมไมเปลี่ยนแปลง สูตรการทํา
แกงตอแมะหท่ีทําใหแกงหอมรสชาติดีท่ีสุด คือ การบดเครื่องแกงดวยเครื่องบดหิน โดยการนําเครื่องเทศสด 
บดดวยมือเราเองจะมีรสชาติอรอยกวาเครื่องสําเร็จรูป ซ่ึงถึงแมวาการบดเครื่องแกงจะทําดวยกรรมวิธีท่ียุงยาก 
และใชเวลานาน แตสําหรับโตะดาระห หากตองการทําแกงตอแมะหสูตรเด็ด ตองทําเครื่องสด บดดวยมือ
เทานั้น อีกท้ังโตะดาระหยังบอกวาวัตถุดิบอ่ืนๆท่ีจําเปนสําหรับใชทําแกงตอแมะหซ่ึงก็ขาดไมได คือ ยอดสมุย
บาน ท่ีเปนตัวชูกลิ่นใหแกงตอแมะหมีกลิ่นหอมเครื่องเทศนารับประทาน ซ่ึงก็ไดปลูกไวในสวนหลังบานเพ่ืองาย
ตอการหยิบมาใชปรุงอาหารในแตละครั้ง และใสสมแขกเพ่ือใหแกงตอแมะหมีรสชาติดียิ่งข้ึน 

2.2) กะทิ กะทิท่ีใชสวนใหญจะเนนกะทิท่ีค้ันสด เพราะจะไดรสหอมมันกวากะทิสําเร็จรูป จาก
การสัมภาษณกลุมตัวอยางพบวา ชาวสตูลจะใสน้ํากะทิในปริมานท่ีมากกวาแกงตูมิหของประเทศมาเลเซีย 
อยางไรก็ตาม ปริมานท่ีใสข้ึนอยูกับการแกงตอแมะหกินกับอะไร หากกินกับขาวมัน ก็จะใชกะทิพอใหหอมกลิ่น
กะทิเพราะจะไดพอดีกับขาวมัน แตหากกินกับโรตีจะใสกะทิปริมานมากข้ึนเพ่ือชวยเพ่ิมความหอมมัน 

จากการสัมภาษณ นางสิริมา  มะสะ อายุ 50 ป บานเลขท่ี 33 หมูท่ี 4 ตําบลฉลุง อําเภอ
เมือง จังหวัดสตูล ไดบอกเลาถึงความเปนมาของการทําแกงตอแมะหสูตรของทางรานไมไดมีกรรมวิธีอะไร
ยุงยาก เปนการแกงท่ีรับชวงตอมาจากบรรพบุรุษ ท่ีทําสืบตอกันมา จะแตกตางแคอุปกรณ เครื่องมือในการทํา 
ท่ีสมัยกอนโตะ จะใชเครื่องมือหินบดในการทําแกง แตปจจุบันนี้ตนเองไดปรุงแกงตอแมะหกับเครื่องซอง
สําเร็จรูปท่ีหาซ้ืองายและสะดวก อีกท้ังแกงตอแมะหของทางรานตนนั้น สวนใหญลูกคาจะสั่งมารับประทานกับ
โรตี  ซ่ึงชาวสตูลโดยสวนใหญก็นิยมรับประทานโรตีกับน้ําแกงเปนประจําอยูแลว แกงตอแมะหจึงเปนหนึ่งใน
เมนูยอดนิยมท่ีขาดไมไดของชาวสตูลเวลาตองการรับประทานกับโรตี  สวนสําคัญของทางรานจะไมนิยมใสผัก
อ่ืนๆลงไปในแกง เนื่องจากจะทําใหรสชาติผิดแปลกไป และจะใสหัวกะทิมากกวาการแกงตอแมะหท่ี
รับประทานกับขาวมัน ซ่ึงจะทําใหน้ําแกงมีรสชาติหวานมัน  

2.3) ปลา ท่ีนิยมแกงมากท่ีสุด คือ ปลากุเรา ปลาอีคุด ปลามอง ปลากระพง สวนท่ีมีการ
ปรับเปลี่ยนแตกตางออกไป คือ ปลาจาระเม็ด ปลาทู ท้ังนี้ยังพบอีกวาชาวบานท่ีประกอบอาชีพทําประมง เม่ือ
ออกทะเลไดปลาตัวใหญเนื้อดีเทานั้นถึงจะแกงตอแมะห แตหากตองการรับประทานก็จะเลือกเนื้อปลาท่ีจับได
จากการออกทะเลท่ีมีลักษณะตัวใหญมาแกง 

จากการสัมภาษณ นางสมพร  หมาดท้ิง อายุ 46 ป บานเลขท่ี 114 หมูท่ี 3 ตําบลควนขัน 
อําเภอเมือง จังหวัดสตูล ไดเลาถึงท่ีมาของแกงตอแมะหท่ีพบในพ้ืนท่ีตําบลควนขัน วา แกงตอแมะหท่ีทํากินกัน
ภายในครอบครัวของตนเรียนรูมาจากบรรพบุรุษ ท่ีมีการถายทอดมาจากรุนสูรุน โดยในอดีตสมัยโตะแกงจะใช
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เครื่องมือบดเครื่องแกงท่ีทําดวยหิน แตปจจุบันมีการปรับเปลี่ยนใหสามารถทําแกงไดงายและรวดเร็วข้ึน โดย
หันมาใชเครื่องแกงสําเร็จรูปแทน เนื่องจากทํางาย กรรมวิธีในการปรุงไมยุงยากและไมเสียเวลา อีกท้ังท่ีราน
เม่ือกอนยังแกงตอแมะหขายเปนประจํา สวนใหญจะขายชวงเชา เปนอาหารเชากินกับขาวสวย หรือ ขาวมัน 
คนในตําบลควนขันสวนใหญก็เรียนรูการทําแกงมาจากบรรพบุรุษแทบท้ังสิ้น สําหรับสูตรการทํานั้นจะใช
เครื่องแกงซองสําเร็จรูปและเพ่ิมเครื่องสดลงไป จําพวก อัลบา เม็ดซาหวี ยอดสมุยบาน  ปลาท่ีนิยมใส เชน 
ปลาอีคุด ปลากุเรา ปลากะพง ปลาอีโต ปลามอง เปนตน  ทางรานไมนิยมรสเผ็ด และไมใสพริกเพ่ิม 

3) รสชาติ ถาเปนแกงตอแมะหสูตรดั้งเดิมของมาเลเซียจะมีรสชาติหอมมันเนนหนักไปท่ีกลิ่นของ
เครื่องเทศท่ีจะมีความฉุน แตในจังหวัดสตูลหลายพ้ืนท่ีมีการปรับเปลี่ยนใหถูกปากโดย การเติมพริกสด หรือ 
พริกไทยลงไป เพ่ือเพ่ิมความเผ็ดรอนและอรอยมากยิ่งข้ึนตามแบบท่ีชาวสตูลสวนใหญนิยมรับประทาน 

จากการสัมภาษณ นางดารณี  โตะดิน ชาวบาน ตําบลปูยู อําเภอเมือง จังหวัดสตูล ไดบอกเลา
เรื่องราวของแกงตอแมะหของตนนั้นไดรับการถายทอดมาจากทวด ซ่ึงทวดผูหญิงนั้นเคยอาศัยอยูในประเทศ
มาเลเซียมากอนในแถบกัวลาปะลิส และไดมาแตงงานกับทวดผูชายซ่ึงเปนชาว ตําบลปูยู ซ่ึงสอดคลองกับ
ขอมูลท่ีไดจาก มะสะเปย  โตะดิน อายุ 62 ป ท่ีเลาวา รับแกงตอแมะหมากจากทวดซ่ึง เปนคนมาเลเซีย 
ชวงแรกท่ีมาอยูท่ีเกาะปูยูนั้นทวดไดสอนการทําแกงตอแมะหสูตรของมาเลเซีย ซ่ึงไมนิยมรสเผ็ด และใช
อุปกรณเครื่องบดท่ีทําดวยหิน แตเม่ือเริ่มมีการใชไฟฟาเขามา เครื่องมือหินบดเครื่องแกงนั้นก็ไดเลิกใชไป แตก็
ยังคงเก็บไวท่ีบาน เพ่ือใหลูกหลานไดเห็นเครื่องมือทําครัวของบรรพบุรุษในอดีต อีกท้ังยังบอกอีกวาการทํา
เครื่องแกงบดดวยหินนั้น ใหคุณประโยชนหลายอยาง เชน ใหรสชาติอาหารท่ีหอม อรอยนารับประทาน  
ไดออกกําลังกายสวนกลามเนื้อมัดเล็ก (ตนแขน) ใหแข็งแรง ท่ีสําคัญคือ การบดเครื่องแกงดวยมือโดยใช
เครื่องมือหินบดนั้น วัยรุนหนุมสาวสมัยกันจะใชเปนตัวเชื่อมความสัมพันธกันหรือท่ีเรียกวาใชเวลาในการทํา
ครัวมาสนทนาทําความรูจักกัน ผูชายจะทําหนาท่ีขูดมะพราว ค้ันกะทิสด สวนผูหญิง ทําหนาท่ีโขลกบด
เครื่องแกง ท่ีสําคัญแกงตอแมะหของชาวปูยูจะนิยมแกงรับประทานก็ตอเม่ือออกทะเลไดปลาตัวใหญมาและ
ตองเปนปลาท่ีเปนท่ีตองการของตลาด ราคาแพง บางครอบครัวจะไมเอาไปขายแตจะเก็บไวแกงเอง เพราะ
หากไปขายก็จะหาโอกาสท่ีจะซ้ือปลาแพงๆมาแกงรับประทานยาก สําหรับสูตรในการแกงนั้นจะมีเปลี่ยนเพียง
เล็กนอยแคเติมรสเผ็ดลงไป เนื่องจากหากเปนสูตรท่ีมาจากมาเลเซียจะไมมีรสชาติเผ็ดเลย อยางไรก็ตาม
ปจจุบันชาวสตูลนิยมใชเครื่องแกงสําเร็จท่ีบรรจุซองของประเทศมาเลเซียแทนการบดเครื่องแกงเอง  

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบสวนผสมของเครื่องแกงตอแมะหทําเองและเครื่องแกงตอแมะหสําเร็จรูป 

สวนผสมของเครื่องแกงตอแมะห 
เครื่องแกงตอแมะหแบบท่ีทําเอง เครื่องแกงตอแมะหแบบสําเร็จรูป 

1. พริกใหญแหง 
2. เม็ดผักชี 
3. อัลบา 
4. ซาหวี 
5. ขม้ิน 
6. ใบสมุยบาน 

 

1. พริกแหง 
2. เม็ดผักชี 
3. อัลบา 
4. ซาหวี 
5. ขม้ิน 
6. ยี่หรา 
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สรุปอภิปรายผล 

 ประเทศมาเลเซียและจังหวัดสตูลมีความสัมพันธทางพ้ืนท่ีมายาวนานและเนื่องจากพ้ืนท่ีติดตอกันทํา
ใหการแพรกระจายของแกงตอแมะหจากประเทศมาเลเซียสามารถแพรกระจายโดยตรง จากการแตงงาน การ
ยายถ่ิน การเดินทางไปมาหาสูของเครือญาติระหวางประชาชนท่ีอาศัยในรัฐปะลิส รัฐเคดะห และรัฐปนัง ของ
ประเทศมาเลเซีย กับประชาชนในจังหวัดสตูล และมีการแพรกระจายโยออมในบางพ้ืนท่ี จะเห็นไดวา
ประชาชนในประเทศมาเลเซียกับประชาชนในจังหวัดสตูล มีความสัมพันธทางวัฒนธรรมกันมาอยางยาวนาน
และตอเนื่องและยังคงดําเนินอยูในปจจุบัน 

เปนท่ีนาสังเกตวาปจจุบันชาวสตูลนิยมใชเครื่องแกงสําเร็จรูปของประเทศมาเลเซียมากกวาการบด
เครื่องแกงเองเพราะสะดวกและรวดเร็วกวา อยางไรก็ตามแกงตอแมะหในจังหวัดสตูลมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากแกงตูมิหในประเทศมาเลเซียโดยเฉพาะ รสชาติ เพราะคนสตูลชอบอาหารท่ีมีรสจัดกวาโดยเฉพาะรสเผ็ด 
สวนผสมของเครื่องแกงยังคงเครื่องเทศหลักท่ีคลายคลึงกัน มีการปรับใชใบสมุยบานซ่ึงจะปลูกไวบริเวณบาน 
มาใชแทนยี่หรา จึงทําใหแกงตอแมะหของจังหวัดสตูลมีเอกลักษณและกลายเปนอาหารพ้ืนเมืองของจังหวัด
สตูล อีกท้ังยังเปนอาหารเมนูสําคัญท่ีใชในการตอนรับแขกบานแขกเมืองของชาวสตูลอีกดวย 

การเปดประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558 มีแนวโนมของการแพรกระจายทางวัฒนธรรมอาหารสูงข้ึน
เนื่องจากเปนการเปดโอกาสใหวัฒนธรรมจากประเทศตางๆ หลั่งไหลเขามา ผสมผสานกับวัฒนธรรมดั้งเดิม  
อันเนื่องมาจากผลพวงของการจับมือรวมกันภายในกลุมประเทศสมาชิกท่ีตองการใหมีการชวยเหลือ  
และรวมมือกันในการพัฒนากาวเดินไปขางหนาพรอมกันในหลายดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการ
ยอมรับทางดานวัฒนธรรม ทําใหเกิดการเรียนรูแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันมากข้ึน การหลั่งไหลทางวัฒนธรรม
จากภายนอกเขามาอาจจะมีผลทําใหชาวสตูลตองเรียนรูท่ีจะปรับตัว ใหสามารถใชชีวิตท่ีอยูทามกลางความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม อยางไรก็ตาม ยังคงไวซ่ึงความเปนอัตลักษณของอาหารตามแบบชาวสตูลก็มีความ
จําเปนและสําคัญเชนกัน 

 
ขอเสนอแนะ 

 ผูวิจัยเห็นวาควรมีการศึกษาเพ่ือรวบรวมองคความรูในพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ิมเติม เก่ียวกับความสัมพันธ
ระหวางประเทศมาเลเซียกับจังหวัดสตูลผานวิธีการแพรกระจายทางวัฒนธรรมดานอ่ืนๆ เชน วัฒนธรรมการ
แตงกาย วัฒนธรรมการสรางท่ีอยูอาศัย เปนตน เพ่ือไดเขาใจวัฒนธรรมและเอกลักษณของท้ังสองดินแดนได
อยางชัดเจนยิ่งข้ึน 
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สามหลกัผสมเกลียวหน่ึงเดยีวในบอยาง: นโยบายพหุวัฒนธรรมกับการปฏิสัมพันธของชาวไทยพุทธ 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการปฏิสัมพันธและปฏิบัติการในชีวิตประจําวันระหวางชาว
ไทยพุทธ ชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวไทยมุสลิมในยานเมืองเกาสงขลาในอดีตและปจจุบัน ตลอดจนปจจัยท่ีมี
ผลตอปฏิสัมพันธดังกลาว อีกท้ังเพ่ือศึกษาพหุวัฒนธรรมนิยมในระดับนโยบายและปฏิบัติการในชีวิตประจําวัน
ในยานเมืองเกาสงขลา โดยผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาพหุวัฒนธรรมในชีวิตประจําวัน ซ่ึงใหความสําคัญกับ
ประสบการณและการตอรองในสถานการณจริงในชีวิตประจําวัน การตอบแทน ซ่ึงกันและกัน การสรางความ
เปนอันหนึ่งเดียวกัน การแลกเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในชีวิตประจําวัน การกระทบกระท่ัง
และความผูกพันในชีวิตประจําวัน วัฒนธรรมพันทางและการอยูรวมกันในความแตกตาง การเหยียดผิวและ
ความตึงเครียดในชีวิตประจําวัน เหลานี้เปนตน 

ผลการศึกษาพบวา การปฏิสัมพันธระหวางกลุมชาติพันธุ ทําใหเกิดการสรางจิตสํานึกภายในกลุมชาติ
พันธุตางมีกระบวนการใหความหมายและสรางตัวตนของกลุมเพ่ือจําแนกตัวตนจากอีกกลุมอยางชัดเจน ดวย
การใชประวัติศาสตรความเปนมา วัฒนธรรมทางภาษา และความเชื่อท่ีแสดงผานประเพณีและพิธีกรรม คนท้ัง
สามกลุมมีการปรับตัวเขาหากัน และมีกลไกลดความขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการมีปฏิสัมพันธรวมกัน โดยการ
ใหความเคารพในความเชื่อของคนแตละกลุม ความสัมพันธของคนในทองถ่ินท่ีสามารถดํารงอยูรวมกันมาอยาง
สงบในเวลาหลายชั่วอายุคนอยางเปนรูปธรรมนี้ นาจะเปนตัวอยางท่ีจะแสดงใหเห็นถึงความสําคัญในการสราง
องคความรูใหกับคนในทองถ่ิน ท่ีไมเพียงแตทําความเขาใจในความแตกตางหลากหลาย แตจะทําใหความ
แตกตางหลากหลายของชุมชนในแตละพ้ืนท่ีท่ีมีการปรับตัวตอสภาวะแวดลอมและมีโครงสรางภายในสังคมท่ี
แตกตางกัน โดยองคความรูเหลานี้จะนําไปใชในการรางนโยบายของหนวยงานปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะทําให
เห็นภาพของการอยูรวมกันอยางสมานฉันทเปนภาพท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

คําสําคัญ: ยานเมืองเกาสงขลา, ความหลากหลายทางวัฒนธรรม, นโยบายพหุวัฒนธรรม 
 
 

Abstract 
The purpose of this study is to investigate social interaction and everyday 

multiculturalism between Thais, Muslims and Chinese in Songkhla Old Town from the past 
until present. Moreover, it aims to study factors that affect such interaction as well as to 
explore multicultural policy and everyday multiculturalism. The study emphasizes on people’s 
daily life experiences, reciprocal relationship, unity, changes in everyday multicultural, conflict 
                                                 
1 นางสาวเรณุกา  ฤทธิเดช นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 
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and mutuality, hybrid culture, cohabitation of different populations, racialism and daily life 
stress.  

The result of this study reveals that interaction between races creates a strong sense 
of racial consciousness. Group identity is established in order to distinguish one group from 
the others. This distinction is expressed by history, languages, traditional beliefs and rituals. 
The study also finds that the three racial groups are well adjusted to each other and can 
manage to avoid conflict by showing respect to the other groups’ beliefs. Harmonious 
relationship of the locals who have been living together from generation to generation is an 
excellent example that shows how people can live in cultural diversity. It is the knowledge 
that local administrative organization can use to develop a policy which promotes and 
encourages people to live in the harmony of their diversity. 

Keywords: Songkhla Old Town, Cultural Diversity, Multicultural Policy 
 
 
บทนํา 

ประเทศไทยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมาตั้งแตอดีต แตนโยบายของรัฐและ การปฏิบัติตอ
ความหลากหลายในชาติเปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคมและประวัติศาสตร ในอดีต นโยบายของรัฐมีความ
พยายามท่ีจะสรางความเปนหนึ่งเดียว โดยเนนการหลอมรวมใหทุกคนเปนคนไทย ซ่ึงนําไปสูความขัดแยงท่ี
รุนแรงในภาคใตของประเทศท่ีประชากรสวนใหญ มีเชื้อชาติและศาสนาตางไปจากวัฒนธรรมหลักของรัฐ  
แนวคิดเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมถูกกลาวถึงเม่ือสถานการณโลกรวมท้ังสถานการณภายในประเทศ
ในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไป โลกาภิวัตนนํามาซ่ึงการเคลื่อนยายของคนและขอมูลขาวสาร การตื่นตัวในเรื่อง
สิทธิมนุษยชนท่ีเพ่ิมมากข้ึน ทําใหความหลากหลายทางวัฒนธรรมไมอาจถูกกดทับไวดังเชน ในอดีต จึงมีการ
แสดงออกทางอัตลักษณของคนกลุมตางๆ มากยิ่งข้ึน (ฐิติมดี  อาพัทธนานนท, 2556: 108-109) การศึกษา
ทางวัฒนธรรมไดถูกครอบงําดวยอํานาจรัฐ ซ่ึงใหความสนใจในการศึกษาวัฒนธรรมไทยและการอนุรักษ
วัฒนธรรมไทยเพ่ือสรางความเปนชาติไทย แตจากสภาพความเปนจริงจะเห็นวาสังคมไทยประกอบดวยคน
หลายกลุมหลายชาติพันธุ ท่ีมีวัฒนธรรมแตกตางกัน การศึกษาเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเปน
สิ่งจําเปนอยางยิ่ง นอกจากนี้กระบวนการศึกษาเก่ียวกับสังคมไทยในอดีตยังทําใหเกิดมายาคติเก่ียวกับสังคม
วัฒนธรรมไทยดวย เชนเรื่องความเชื่อความเปนไทยท่ีมีลักษณะเฉพาะและพิเศษ เนนเอกลักษณความเปนไทยท่ี
คอนขางบริสุทธิ์ หรือความเชื่อเรื่องโครงสรางสังคมไทยแบบโครงสรางหลวม เหลานี้ลวนเปนเรื่องท่ีเกิดข้ึนในอดีต 
และควรจะไดมีการศึกษาเพ่ือตรวจสอบความเชื่อถือไดของแนวคิดตางๆ เหลานี้ (ประชาคมวิจัย, 2540: 6) 

ในระยะเวลาสิบถึงยี่สิบปท่ีผานมามีการพูดถึงความหลากหลายทาง เชื้อชาติและวัฒนธรรมและสิทธิ
ของกลุมชาติพันธุและชนกลุมนอยในประเทศไทยมากข้ึน ท้ังในวงการวิชาการและวัฒนธรรมกระแสนิยม 
ตั้งแตประมาณป พ.ศ.2540 เปนตนมา (ศิริจิต  สุนันตะ, 2556: 14) และเม่ือเกิดเหตุการณความรุนแรงในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใตท่ีปะทุข้ึนตั้งแตป 2547 ผนวกกับปญหาความขัดแยงทางการเมืองอันสืบเนื่องมาจาก
การรัฐประหารในป 2549 มีสวนสําคัญท่ีทําใหคําวาพหุวัฒนธรรม เริ่มไดรับความสนใจอยางจริงจังและในวง
กวาง (ธนาพล  ลิ่มอภิชาต, 2556: 2) อีกท้ังสภาความม่ันคงแหงชาติไดปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน ตอเรื่อง
ความหลากหลายทางเชื้อชาติวัฒนธรรมภายในรัฐ นโยบายความม่ันคงแหงชาติฉบับ พ.ศ.2550 – 2554  
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ใชกรอบความคิดแบบสันติวิธีท่ียอมรับสังคมท่ีมีความหลากหลายทาง เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และความ
แตกตางทางความคิดเห็น โดยมองวาหัวใจของความม่ันคงของชาติ คือ ความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ 
รวมท้ังการใหเกียรติซ่ึงกันและกัน และการมีสวนรวมอยาง เทาเทียมของทุกภาคสวน ซ่ึงจะทําใหคนในชาติ
สามารถอยูรวมกันอยางสันติสุข (ธนาพล  ลิ่มอภิชาต, 2556: 15-16) 

จากท่ีกลาวถึงเรื่องความหลากหลายท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยในขางตนนั้น ผูเขียนตองการจะเกริ่นนํา
เพ่ือนําไปสูงานท่ีศึกษาในมิติของนโยบายสวนทองถ่ินท่ีพยายามนําเสนอในเรื่องความหลากหลายของคนใน
พ้ืนท่ีท่ีสามารถอาศัยอยูรวมกันอยางสมานฉันท อธิบายแนวคิดเก่ียวกับรัฐและความหลากหลายในประเทศ
ไทยในปจจุบัน ตลอดจนศึกษาปฏิสัมพันธและปฏิบัติการในชีวิตประจําวันระหวางสามกลุมชาติพันธุ ในยาน
เมืองเกาสงขลาภายใตนโยบายพหุวัฒนธรรม 

 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาการปฏิสัมพันธและปฏิบัติการในชีวิตประจําวันระหวางชาวไทยพุทธ ชายไทยเชื้อสายจีน 
และชาวไทยมุสลิมในยานเมืองเกาสงขลาในอดีตและปจจุบัน ตลอดจนปจจัยท่ีมีผลตอปฏิสัมพันธดังกลาว 

2. เพ่ือศึกษาพหุวัฒนธรรมนิยมในระดับนโยบายและปฏิบัติการในชีวิตประจําวันในยานเมืองเกา
สงขลา 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

งานศึกษางานวิจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ “สามหลักผสมเกลียวหนึ่งเดียวในบอยาง: นโยบายพหุ
วัฒนธรรมกับการปฏิสัมพันธของชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม และชาวไทยเชื้อสายจีนในยานเมืองเกาสงขลา”  
ซ่ึงเปนงานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับประวัติศาสตร การปฏิสัมพันธ ของ สามกลุมชาติพันธุคือ ชาวไทยพุทธ ชาว
ไทยมุสลิม และชาวไทยเชื้อสายจีนในพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับยานเมืองเกาสงขลา รวมถึงงานท่ีมี
การศึกษาเก่ียวกับสังคมวัฒนธรรม ในเมืองทาตางๆ เหลานี้เปนตน แสดงใหเห็นถึงการอพยพมาตั้งถ่ินฐาน  
สภาพสังคมท่ัวไป และภาพของการปฏิสัมพันธของสามกลุมชาติพันธุในลักษณะตางๆ เพ่ือจะไดเขาใจบริบท
ทางสังคมวัฒนธรรมของคนสามกลุมชาติพันธุขางตน อีกท้ังยังทําใหเห็นภาพของเมืองทาอยางเชนยานเมืองเกา
สงขลาวามีรูปแบบสังคมวัฒนธรรมท่ีผสมผสานกันอยางไร 

งานศึกษาของสมัย  วิถีรุงโรจน (2537) เรื่อง ภาษาและวัฒนธรรมของมุสลิมในเมืองสงขลา จะเห็นได
วาวัฒนธรรมสวนใหญจะเหมือนกับวัฒนธรรมมุสลิมในถ่ินอ่ืน จะตางกันบางก็ตรงรายละเอียดบางอยาง ซ่ึงอาจ
เปนเพราะมุสลิมในเมืองสงขลาจะสนับสนุนใหลูกหลานมีการศึกษาท่ีสูง เม่ือตองเดินทางไปศึกษาตางพ้ืนท่ี ทํา
ใหการเครงครัดในวัฒนธรรมลดนอยลง พิธีกรรมตางๆ ปรับเปลี่ยนไปตามความสะดวก และการอยูรวมกันของ
กลุมคนไทยพุทธ ทําใหรับเอาวัฒนธรรมเหลานั้นมาปะปน หากเห็นวาไมขัดกับหลักศาสนา 

งานศึกษาเรื่องประวัติศาสตรใหความรูเก่ียวกับสาเหตุของการอพยพ วิถีชีวิตประเพณี วัฒนธรรมของ
คนจีนภาคใตท่ีเปนภาพรวมเชน งานของสุธิวงศ  พงศไพบูลย, และคณะ (2544) เรื่อง จีนทักษิณ: วิถีชีวิตและ
พลัง กลาวถึงการศึกษาชาวจีนในภาคใต ตั้งแตการอพยพมาตั้งหลักแหลง วิถีคิด วิถีการตอสูชีวิต เพ่ือการดํารง
อยูและเพ่ือความเจริญกาวหนาของชีวิตและวงศตระกูล มีการศึกษาจากเอกสาร ศึกษาพฤติกรรมและการ
สนทนากับคนจีนบางตระกูล ตลอดถึงบุคคลท่ีมีความเก่ียวของ การเขามาสูภาคใตของคนจีนมีสาเหตุแตกตาง
กันในแตละยุคแตละสมัย การท่ีภาคใตของประเทศไทยตั้งอยูระหวางอารยธรรมจีนและอินเดีย ซ่ึงอยูใน
เสนทางการคาทางเรือมาตั้งแตพุทธศตวรรษท่ี 5 ประกอบกับภาคใตอุดมไปดวยสินคาประเภทเครื่องเทศ ของ
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ปา และแรดีบุก ทําใหคนจีนเขามาแสวงหาโชคลาภในภาคใตเพ่ิมข้ึนตามลําดับ โดยอพยพมากับเรือสําเภาจีน
และมักตั้งหลักแหลงในบริเวณภาคใตฝงตะวันออก ชาวจีนภาคใตซ่ึงเปนกลุมท่ีมีความพยายาม มีคุณภาพและ
คุณธรรม มีบทบาทสําคัญในการกอใหเกิดวิถีประชาและพลังชุมชนเปลี่ยนแปลง โดยใชภูมิปญญาและวิธีการ
จัดการ ทําใหเกิดภูมิปญญาใหม ชวยเพ่ิมมูลคาใหแกทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหหลักฐานการผลิตและเศรษฐกิจ
ขยายตัว ท้ังยังกอใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเสริมสรางให
บานเมืองเจริญท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม 

งานของศุภการ  สิริไพศาล (2550) เรื่อง จีนหาดใหญ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และสังคม หนังสือท่ี
เขียนรวบรวมเรื่องราวของคนจีนในอําเภอหาดใหญ กลาววา หาดใหญเปนอําเภอหนึ่งของจังหวัดสงขลา เปน
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจ ทําใหกลายเปนชุมชนท่ีมีผูคนอพยพเขามาตั้งถ่ินฐานอาศัยอยูเปนจํานวนมาก สภาพ
เศรษฐกิจของชุมชนท่ีเคยเปนแบบยังชีพจึงเริ่มกลายมาเปนการคาแทน กลุมบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญและสงผล
ใหเกิดการพัฒนาชุมชนกระท่ังกลายเปนเมืองขนาดใหญคือ กลุมชาวจีนท่ีอพยพมาจากท่ีตางๆ เขามายังเมือง
หาดใหญเพ่ือประกอบธุรกิจการคา รวมท้ังสัมปทานตางๆ ชุมชนหาดใหญซ่ึงมีชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีน
จํานวนมากอาศัยอยูเกิดความเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญของบานเมืองตามกระแสโลกาภิวัตน ประเพณี
นิยมตางๆ ของชาวจีนหาดใหญก็ไดประยุกตใหเขากับประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อทางพุทธศาสนาอยาง
กลมกลืนและกลายเปนความหลากหลายสมบูรณแบบของวัฒนธรรม ไปในท่ีสุด 

ปริญญานิพนธของอรทัย  สัตยสัณหสกุล (2544) เรื่อง การคาของชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาล
นครสงขลา อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในชวงหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ถึงกอนแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ
ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2488-2503) กลาวถึงคนไทยเชื้อสายจีนท่ีทําการคาเขตเทศบาลนครสงขลาในชวง พ.ศ.2488-
2503 ท่ีเปนศูนยกลางการคมนาคมทางน้ํา ทําใหเกิดความสะดวกในการขนสงสินคาท้ังภายในและภายนอกตาง 
โดยมีเรือเดินสมุทรเขามาจอดแวะรับยางพาราจากจังหวัดสงขลาไปตางประเทศโดยตรง นอกจากนี้ยังมีสินคา
จากตางประเทศเขามาจําหนายในลักษณะของตัวแทนจําหนายสินคาในภาคใตและในระดับจังหวัด ตอมาเม่ือมี
การสรางทางรถไฟและทางรถยนตจากกรุงเทพมหานครมายังภาคใต โดยมีเทศบาลนครหาดใหญเปน
ศูนยกลางแทน การขนสงสินคาทางเรือจึงลดนอยลง สงผลใหการคาของจังหวัดสงขลา เริ่มเสื่อมการ
เปลี่ยนแปลงเหลานี้ทําใหผูประกอบการบางกลุมยายการทําธุรกิจการคาไปยังเทศบาลนครหาดใหญ และใน
ท่ีสุดการคาท่ีเคยเจริญรุงเรืองของเทศบาลนครสงขลาก็ไดเปลี่ยนแปลงสูเทศบาลนครหาดใหญในเวลาตอมา 

งานศึกษาเรื่อง ปฏิสัมพันธระหวางชาวมลายูมุสลิมและชาวจีนในยานสายกลาง จังหวัดยะลา ของ
แพร  ศิริศักดิ์ดําเกิง (2546) นั้นเปนงานศึกษาท่ีเสนอภาพ การปฏิสัมพันธของคนสองกลุมชาติพันธุคือชาว
มลายูมุสลิมและชาวจีน ท่ีมีความเชื่อท่ีแตกตางกันและความเชื่อเหลานี้ก็มีอิทธิพลในการดํารงชีวิตประจําวัน 
การปฏิสัมพันธของคนท้ังสองกลุมทําใหเกิดสํานึกทางชาติพันธุในสังคมของสองกลุมท่ีตางก็มีกระบวนการให
ความหมายและการสรางตัวตนของกลุม เพ่ือจําแนกกลุมคนจากอีกกลุมอยางชัดเจน แตในขณะเดียวกัน 
สําหรับในยานสายกลางชาวมลายูมุสลิมกับชาวจีนมีคานิยมรวมกัน มีกลไกการปรับตัว และลดความขัดแยง 
ในการอาศัยอยูรวมกัน รวมท้ังคนมลายูมุสลิมไดปรับอัตลักษณของกลุมตนในการอยูรวมกันกับคนจีน 

เรื่ องการปฏิสัมพันธระหวางศาสนิกชนท่ีปรากฏในจังหวัดปตตานี  ยะลา และนราธิวาส 
ของรัตติยา  สาและ (2544) เปนงานท่ีใหภาพของความสัมพันธและความเขาใจอันดีของคนในทองถ่ินท้ังสอง
ศาสนา โดยมีปจจัยของการยอมรับความแตกตางของคานิยม และระบบอุปถัมภในทองถ่ิน งานของรัตติยา  
จะเนนศึกษาความเชื่อและวัฒนธรรมของมุสลิมเปนตัวแปรหลักท่ีมีผลตอการปฏิสัมพันธระหวาง ศาสนิกชนใน
จังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส ในบริบทของสังคมชนบทจนดูเหมือนวาประเพณีและพิธีกรรมของศาสนา
พุทธไมมีบทบาทสําคัญตอปฏิสัมพันธของคนในพ้ืนท่ีดังกลาว ซ่ึงอาจเปนภาพสะทอนเรื่องราวอีกอยางวา 
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ชาวมุสลิมไมอาจมารวมในประเพณีและพิธีกรรมของชาวพุทธได นาสนใจตรงท่ีวาประเพณีและพิธีกรรมของชาว
พุทธไมปรากฏบทบาทในความสัมพันธระหวางชาติพันธุมากนักนั้น ไดกอใหเกิดทัศนคติอันใดและอยางไรใน
ความคํานึงของชาวพุทธท่ีมีตอมุสลิม 

งานศึกษา การผสมผสานทางวัฒนธรรมระหวางชาวไทยพุทธกับชาวไทยมุสลิมบานนาทับ  
ตําบลนาทับ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา งานศึกษาของอาดีช  วารีกูล (2547) เปนงานท่ีศึกษาชาวชุมชนบาน
นาทับไมวาจะเปนชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมจะมีชาติพันธุมาจากตระกูลเดียวกัน และตั้งหลักแหลงอยูท่ี
ตําบลนาทับ หลังจากนั้นมีบางคนไปแตงงานกับคนท่ีนับถือศาสนาพุทธ ทําใหเกิดการผสมผสานทางชาติพันธุ 
ตอมามีคนจีนเขามาตั้งถ่ินฐานรวมกับไทยพุทธ จึงเกิดการผสมผสานทางดานผิวพรรณ รูปราง หนาตา  
จนกลายเปนคนในพ้ืนท่ี ทําใหไทยพุทธและไทยมุสลิม ตางตองปรับตัว จนเกิดการหลอหลอมและผสมผสาน
ทางวัฒนธรรมท้ังดานทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม ทําใหเกิดการยอมรับและเขาใจซ่ึงกันและกัน โดยไมมี
ความรูสึกวาแตละกลุมดอยกวากัน วัฒนธรรมของไทยพุทธและไทยมุสลิมท่ีมีลักษณะการผสมผสานกันในดาน
ตางๆ อาทิเชน ดานความเชื่อ ท้ังไทยพุทธและไทยมุสลิมตางมีความเชื่อเก่ียวกับยากลางบาน ความเชื่อทาง
ไสยศาสตร ความเชื่อเก่ียวกับปรากฏการณทางธรรมชาติ ดังนั้นปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนในชุมชนบานนาทับ
สงผลมาจากการพัฒนาประเทศในดานโครงสรางพ้ืนฐาน สงผลใหชนบทท่ีอยูหางไกลไดรับความสะดวกในการ
คมนาคม และการสื่อสาร ทําใหชุมชนไดมีโอกาสติดตอกับสังคมภายนอก จึงสามารถรับเอาวัฒนธรรมท่ีมีความ
หลากหลายจากภายนอกเขามาผสมผสาน รวมท้ังเกิดการรับรูขาวสารจากชุมชนเมือง เชน เมืองสงขลา เมือง
หาดใหญ ทําใหท้ังไทยพุทธและไทยมุสลิมตางมีการรับทัศนคติและคานิยมท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยม
เชนเดียวกัน 

บทความของ ฐิติมดี  อาพัทธนานนท (2556) เรื่อง เนื้อหาความเปนพหุวัฒนธรรมในแบบเรียนไทย  
บทความนี้นําเสนอผลการศึกษาแบบเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และแบบเรียนวิชา
ประวัติศาสตร ท่ีใชในชั้นประถมศึกษาท่ี 1-6 ตามหลักสูตรแกนกลางพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 โดยพบวา หลักสูตรนี้ 
มีการนําเสนอเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากกวาแบบเรียนในอดีต โดยเฉพาะมีการกลาวถึงความ
หลากหลายทางเชื้อชาติวา บรรพบุรุษของคนไทยเปนคนท่ีอพยพมาจากประเทศอ่ืน  ซ่ึงแตกตางจากแบบเรียน
ในอดีตท่ีมองคนท่ีมาจากประเทศอ่ืนวาเปนชาวตางชาติเทานั้น ความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีเคยถูกมองวา
เปนภัยคุกคามตอความม่ันคง ความเปนปกแผนของชาติ ถูกมองใหมในฐานะท่ีเปนสินคาอยางหนึ่ง การยอมรับ
ความหลากหลายของรัฐท่ีสะทอนผานแบบเรียนเปนเครื่องมือของรัฐแบบหนึ่งนั่นเอง  
 
วิธีการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผูศึกษาเลือกวิธีนี้ 
เนื่องจากงานวิจัยท่ีศึกษานั้นเปนการศึกษาลักษณะนโยบายของภาครัฐในการสงเสริมพหุวัฒนธรรม กับความ
เปนจริงท่ีเกิดข้ึนไมวาจะเปนการปฏิสัมพันธของคนสามกลุมชาติพันธุท่ียังคงมีอยูเหมือนดังอดีต รวมถึง
บทบาทของแตละกลุมชาติพันธุ เหลานี้เปนตน ซ่ึงในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลจะใชการ
วิเคราะหเชิงเหตุผลไมไดมุงเก็บขอมูลเปนตัวเลขมาทําการวิเคราะหเฉกเชนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) แบงข้ันตอนการศึกษาออกเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. การเก็บขอมูล ไดทําการคนควาขอมูลจาก 2 แหลง คือ ขอมูลจากเอกสารและการวิจัยภาคสนาม
ทางมานุษยวิทยา (Fieldwork in Anthropology)  
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1.1 การเก็บขอมูลจากเอกสาร เปนการคนควารวบรวมจากบทความ งานวิจัย เอกสารประกอบ
งานวิชาการ ขอมูลจากแหลงออนไลน หนังสือตางๆ เพ่ือใหเห็นเปนภาพในความคิดอยางคราวๆ ในประเด็นท่ี
ไดตั้งไว อาทิเชน ทฤษฎีพหุวัฒนธรรมนิยม นโยบายของรัฐท่ีสงผลตอพ้ืนท่ีชุมชน อัตลักษณของ 3 กลุมชาติ
พันธุ กลาวคือ ชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม และชาวไทยเชื้อสายจีนท่ีศึกษาในพ้ืนท่ีใกลเคียงกับยานเมืองเกา
สงขลา ประวัติความเปนมาของยานเมืองเกาสงขลา ประวัติความเปนมาของ “สามหลักผสมเกลียว หนึ่งเดียว
ในสงขลา” นโยบายของเทศบาลนครสงขลาในการสงเสริมพหุวัฒนธรรม เปนตน เพ่ือนํามาเขียนเปนแนวคิด 
การตั้งคําถามการวิจัย การตั้งประเด็นในการสัมภาษณในการลงพ้ืนท่ี อีกท้ังทําใหเปนภาพคราวๆ ของงานท่ีจะ
วิจัยเพ่ือนําไปใชประกอบในการเขียนเนื้อหาและผลของการวิจัยในครั้งนี้ 

1.2 การเก็บขอมูลจากการศึกษาภาคสนามทางมานุษยวิทยา ไดแก 
• การสํารวจและการสังเกตการณพ้ืนท่ีท่ีตองการศึกษา โดยการสังเกตการณแบบมีสวน

รวม ศึกษาวัฒนธรรม ความเปนอยู การปฏิสัมพันธของคนสามกลุมชาติพันธในพ้ืนท่ี นอกจากนี้ผูศึกษาจะตอง
สํารวจและการสังเกตชุมชนยานเมืองเกาสงขลาในเบื้องตน เพ่ือใหทราบขอมูลทางกายภาพ สภาพท่ัวไปของ
พ้ืนท่ี รวมท้ังศึกษานโยบายของเทศบาลนครสงขลาในการสงเสริมพหุวัฒนธรรม ไมวาจะเปนการคนหาขอมูล
จากอินเตอรเน็ต หรือจากเอกสาร เพ่ือท่ีจะทราบภาพรวมของนโยบาย อีกท้ังทําความรูจักกับพ้ืนท่ีเบื้องตน 
กอนท่ีจะตั้งคําถามและลงพ้ืนท่ีจริง 

• สัมภาษณตามระเบียบวิธีทางมานุษยวิทยา เพ่ือใหทราบขอมูลท่ีแทจริงของผูสัมภาษณ 
โดยการสัมภาษณท้ังอยางเปนทางการและไมเปนทางการกับคนในชุมชน มีผูใหขอมูลหลัก (key informant) 
คือ ผูชวยศาสตราจารยอรทัย สัตยสัณหสกุล ซ่ึงเปนคนดั้งเดิมท่ีอยูในพ้ืนท่ี อีกท้ังยังเปนคณะกรรมการของ
ภาคีคนรักเมืองสงขลา และสัมภาษณผูอยูอาศัยดั้งเดิมในยานเมืองเกาแหงนี้ โดยผูใหขอมูลหลักจะนําผูศึกษา
ลงพ้ืนท่ีไปสัมภาษณผูใหขอมูลอ่ืนๆ เนื่องจากในพ้ืนท่ียานเมืองเกาสงขลาบานแตละหลังจะไมเปดรับคนแปลก
หนา จึงตองอาศัยผูใหขอมูลหลักพาไปทําความรูจักกอน จึงจะสามารถสัมภาษณได ซ่ึงผูวิจัยเลือกใชแบบ
สัมภาษณแบบมีโครงสราง เพ่ือตองการทราบขอมูลในประเด็นท่ีกําหนดไว โดยกําหนดประเด็นในการ
สัมภาษณแบบปลายเปด และในลักษณะท่ีแลกเปลี่ยนคําถามคําตอบซ่ึงกันและกัน (active interview) เพ่ือ
เปดโอกาสใหผูรวมวิจัยไดแสดงความคิดเห็น และเพ่ือไมปดก้ันตัวผูวิจัยในการไดพบกับขอมูลใหมๆ โดย
วัตถุประสงคของการสัมภาษณเพ่ือใหทราบถึงความเปนมาของนโยบายรัฐและทองถ่ินในการสงเสริมพหุ
วัฒนธรรม การสะทอนความคิดเก่ียวกับรัฐและความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมท้ังความเปนจริงในพ้ืนท่ี
และผลตอปฏิบัติการในชีวิตประจําวันของผูมีสวนเก่ียวของตอนโยบายขางตน เหลานี้เปนตน โดยมีการ
ตรวจสอบขอมูลจากการสัมภาษณกอนท่ีจะนําขอมูลมาวิเคราะห อีกท้ังมีการบันทึกขอมูลท่ีไดจากการสังเกต
และการสัมภาษณเปน field note รวมท้ังไดทําแผนผังชุมชน บันทึกภาพนิ่ง เพ่ือใหเห็นภาพรวมของชุมชนได
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 2. การรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลจากเอกสารและภาคสนาม ซ่ึงไดทํา
การทําการตรวจสอบขอมูลจากหลายแหลง กอนท่ีจะวิเคราะหเชื่อมโยง ขอมูลตางๆ เขาดวยกัน ดวยวิธีการ
ตรวจสอบสามเสา (Triangulation) ในหลายๆ ดาน เชน ตรวจสอบแนวคิด สมมุติฐาน เปรียบเทียบกับ
งานวิจัยของผูวิจัยทานอ่ืนท่ีไดทํางานในลักษณะท่ีคลายคลึงกัน บันทึกสาเหตุและเหตุผล แนวทางการมอง
ปญหาของผูวิจัย รวมท้ังการตรวจสอบแนวคิดกับผูเชี่ยวชาญหลายๆ คน (นิศา  ชูโต, 2551: 34) 

 3. การนําเสนอผลการศึกษาในรูปแบบของการเขียนวิทยานิพนธ การนําขอมูลจากเอกสาร บทความ 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ตลอดจนการสํารวจ การสัมภาษณ การสอบถาม และการสังเกตท้ังแบบมีสวนรวมและไมมี
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สวนรวมท่ีรวบรวมได นํามาจัดหมวดหมู เรียบเรียง และเสนอเปนรายงานผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการ
วิจัย 
นโยบายพหุวัฒนธรรมของเทศบาลนครสงขลา 

เทศบาลนครสงขลาในฐานะหนวยงานบริหารสวนทองถ่ิน ก็ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดเรื่องความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม สงผานนโยบายระดับชาติลงมาสูนโยบายระดับทองถ่ิน โดยในป พ.ศ.2544 
เทศบาลนครสงขลานําโดยนายกเทศมนตรี อุทิศ ชูชวย ไดริเริ่มนโยบายท่ีเนนการอยูรวมกันแบบพหุวัฒนธรรม
ในระดับทองถ่ิน ภายใตแนวคิด “สามหลักผสมเกลียว หนึ่งเดียวในบอยาง” แนวคิดนี้ ตองการแสดงใหเห็นถึง
เอกภาพของ 3 กลุมชน ไดแก ชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม และชาวไทยเชื้อสายจีน ซ่ึงตั้งถ่ินฐานอยูในทองถ่ิน
และรวมสรางเมืองสงขลามาตั้งแตอดีต เมืองสงขลาเปนเมืองท่ีประวัติการกอตั้งมาแตครั้งปลายกรุงศรีอยุธยา 
มีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ มาอยางตอเนื่อง จนมาตั้งเปนเมืองสงขลาฝงบอยาง ณ พ้ืนท่ี
ปจจุบันตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 3 โดยมีการลงเสาหลักเมืองอยางม่ันคง เม่ือวันศุกรท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2385 นับ
ถึง พ.ศ. 2556 ผานเวลามาถึง 171 ป (เอนก  นาวิกกูล, 2550) ปจจุบัน บริเวณรอบๆ ชุมชนยานเมืองเกา
สงขลาประกอบไปดวยถนน 4 สาย คือ แหง ถนนนครนอก นครในนางงาม และถนนพัทลุง ซ่ึงประกอบไปดวย
กลุมชาติพันธุ 3 กลุมดวยกันคือ กลุมคนไทยพุทธและไทยเชื้อสายจีนท่ีกระจายตัวอยูรอบชุมชน สวนกลุมคน
ไทยมุสลิมสวนใหญจะตั้งถ่ินฐานอยูในชุมชนบานบน ถนนพัทลุงซ่ึงเชื่อมตอกับถนนนางงาม ถนนนครใน  
และนครนอก แนวคิด “สามหลักผสมเกลียว หนึ่งเดียวในบอยาง” ของเทศบาลนครสงขลา นําเสนอภาพการ
อยูรวมกันอยางสมานฉันทของ 3 กลุมชาติพันธุวาเปนเอกลักษณของชุมชนยานเมืองเกาสงขลาและเปน
ตนแบบชุมชนท่ีอยูรวมกันอยางสมานฉันทในบริบทสถานการณ ความไมสงบของชายแดนภาคใตอีกดวย 
โดยสถานการณความไมสงบของชายแดนภาคใต ซ่ึงเกิดมาจากปญหาความขัดแยงในจังหวัดชายแดนภาคใต 
โดยมีเหตุการณลอบทําราย วางเพลิง วางระเบิด และจลาจลเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง ถึงแมวาจะมีความ
เคลื่อนไหวในลักษณะตองการแบงแยกดินแดนบริเวณปตตานีมาเปนเวลาหลายทศวรรษ แตความไมสงบ
ดังกลาวเริ่มบานปลายข้ึนหลัง พ.ศ. 2547  

เหตุการณความไมสงบท่ีกอตัวข้ึนเปนปจจัยหลักในการสนับสนุนใหนโยบายสงเสริมความหลากหลาย
ท่ีเปนหนึ่งเดียวในยานเมืองเกาสงขลา “สามหลักผสมเกลียว หนึ่งเดียวใน บอยาง” มีน้ําหนักมากยิ่งข้ึน  
ภาพของความเปนชุมชนแบบพหุวัฒนธรรมในยานเมืองเกาสงขลาเปนจุดเดนท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวรวมถึง
นักวิชาการท่ีทําโครงการเก่ียวกับสามจังหวัดชายแดนภาคใตมีการนําเด็กจากสามจังหวัดมาเรียนรูสังคมพหุ
วัฒนธรรมท่ีชุมชนแหงนี้อีกดวย เทศบาลนครสงขลาไดพยายามสรางความหมายใหมใหกับความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม จากท่ีเคยถูกมองวาเปนภัยคุกคามตอความเปนปกแผนและเอกราชของชาติ ความหลากหลาย
ทางวัฒธรรมของชุมชนกลับเปนโอกาสทางเศรษฐกิจ อาหารทองถ่ิน ประเพณี และสถาปตยกรรมท่ีมีการ
ผสมผสานศิลปวัฒนธรรมจากสามเชื้อชาติ กลายเปนสินคาท่ีชวยกระตุนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะจากการ
ทองเท่ียว (ฐิติมดี  อาพัทธนานนท, 2556: 125)  

นโยบายของเทศบาลนครสงขลาภายใตแนวคิด “สามหลักผสมเกลียว หนึ่งเดียว ในบอยาง” อาศัย
การผูกเรื่องราวในอดีตในรูปแบบเฉพาะ กลาวถึงประวัติศาสตรของเมืองสงขลาท่ีผูคนจากสามกลุมชาติพันธุ
อาศัยอยูรวมกันตั้งแตการสรางเมืองสงขลาฝงบอยาง เมืองสงขลาแหลมสน และเมืองสงขลาบอยางในปจจุบัน 
การผูกเรื่องราวจากเรื่องเลา (Narrative) ของชุมชนผานมุมมองของคนเกาแกในยาน ใหภาพความทรงจําท่ีมี
ตอเพ่ือนบานตางชาติพันธุ การเขารวมประเพณีตางๆ ของชาวไทยเชื้อสายจีน ชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม 
โดยไมไดแบงแยก เปนตน ท้ังนี้ เรื่องเลาของอดีตกลับปดทับภาพของความเปนจริงในปจจุบันท่ีคนสามกลุม
ชาติพันธแทบจะไมไดมีการปฏิสัมพันธกันเฉกเชนสมัยกอน สังคมท่ีมีความเปนเมืองมากข้ึน ทําใหสมาชิกใน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%A5
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ชุมชนตางคนตางอยูมากข้ึน อีกท้ังคนไทยเชื้อสายจีน ซ่ึงถือวา มีฐานะร่ํารวยกวาคนกลุมอ่ืนไดสงลูกหลานไป
เรียนตางประเทศหรือกรุงเทพฯ ทําใหชีวิตสวนใหญไมไดอยูท่ีบาน สงผลใหไมมีการปฏิสัมพันธกับคนกลุมอ่ืนๆ 
นอกจากนั้น ภาพของการเปนหนึ่งเดียวและความสมานฉันทยังมองขามความไมเทาเทียมของสามกลุมชาติ
พันธุท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจสังคมตางกัน ในความเปนจริง แตละกลุมชาติพันธุไดรับความสําคัญแล การ
จัดสรรทรัพยากรไมเทากัน และกิจกรรมทางวัฒนธรรมก็ไมไดมีการผสมผสานระหวางกลุมชาติพันธุเสมอไป 
ตัวอยางเชน กิจกรรมงานตรุษจีนของชุมชนซ่ึงมีเทศบาลนครสงขลา เปนผูสนับสนุนหลัก ไมไดรวมเอาพ้ืนท่ี
ชุมชนบานบนซ่ึงมีชาวไทยมุสลิมอาศัยอยูเปนจํานวนมากเปนพ้ืนท่ีจัดงานดวยท้ังๆ ท่ีมีอาณาเขตตอเนื่องกัน 
กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนไดรับการสนับสนุนจากเทศบาลในขณะท่ีประเพณีสําคัญ
ของชาวไทยมุสลิม เชน วันฮารีรายอ กลับไมไดรับความสําคัญ 
 
การปฏิสัมพันธของคนสามกลุมชาติพันธุในอดีต 

การปฏิสัมพันธของคนท้ังสามกลุมเกิดข้ึนตั้งแตสมัยอดีต โดยเริ่มจาก “เมืองสงขลาหัวเขาแดง” 
ซ่ึงปรากฏรองรอยวามีการกอตั้งบานเรือนและชุมชนขนาดใหญเม่ือราวประมาณกลางพุทธศตวรรษท่ี 22  
หรือราวรัชสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยท่ีชุมชนนี้กอตั้งข้ึนในพ้ืนท่ี “หัวเขาแดง” ซ่ึงตั้งอยูบริเวณอําเภอ
สิงหนคร จังหวัดสงขลาในปจจุบัน เมืองสงขลาหัวเขาแดงมีพ้ืนท่ีตัวเมืองประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร หรือ ราว 
625 ไร (สงบ  สงเมือง, 2522: 33) เมืองสงขลาหัวเขาแดงอยูภายใตการปกครองของตระกูลเจาเมืองมุสลิม
โดยมีหลักฐานวาเจาเมืองสงขลาคนแรก คือ ดาโตะ โมกอลล แตยังคงไมสามารถระบุไดอยางแนชัดวาบุคคลผู
นี้มีเชื้อชาติใด ดาโตะ  โมกอลล มีนโยบายสนับสนุนการคาเสรีซ่ึงทําใหบรรดาพอคาสามารถเขามาทําการ
คาขายในเมืองสงขลาไดโดยไมตองเสียภาษีอากรเพียงแตเสียของกํานัลใหกับเจาเมืองเพียงเล็กนอยเทานั้น 
วิธีการเชนนี้จะทําใหผูท่ีเขามาทําการคาขายท่ีเมืองสงขลามีคาใชจายนอยกวาท่ีจะไปคาขายในเมืองทาอ่ืนๆ 
สภาพของเครือขายการคานานาชาติเชนนี้ทําใหเมืองสงขลาตองเปดรับพอคาและนักแสวงโชคจากหลายเชื้อ
ชาติ อาทิ โปรตุเกส ออลันดา อังกฤษ ฯลฯ ซ่ึงชาวจีนเองก็เดินทางเขามายังสงขลาเปนจํานวนมากเชนกัน 
เนื่องจากกลุมชาวจีนเองก็เปน “กลไก” ท่ีสําคัญของเครือขายการคาทางทะเลในชวงเวลาดังกลาว  
จากหลักฐานหลายแหลงท่ีอางถึงการมีอยูของคนจีนในเมืองสงขลาหัวเขาแดงทําใหสันนิษฐานวาในเมืองสงขลา
หัวเขาแดงคงมีชุมชนจีนท่ีมีขนาดใหญพอสมควร อีกท้ังเอกสารของทางการจีนในป พ.ศ.2290 ท่ีกลาววา
การคาระหวางปตตานี สงขลา และฟูเก่ียนซ่ึงเปนรัฐชายฝงทะเลของจีนดําเนินไปดวยดี (จี.วิลเลี่ยม สกินเนอร, 
2529: 17) จึงเกิดชุมชนแหงใหมข้ึนคือ ชุมชน “บานแหลมสน” บริเวณเชิงเขาเมืองหรือเขาบอทรัพย ทางดาน
ทิศใตปลายสุดของสันทรายสทิงพระ – ระโนด ซ่ึงตอมาไดขยายตัวและกลายมาเปนท่ีตั้งของเมืองสงขลาแหงท่ี
สอง เรียกวา “เมืองสงขลาฝงแหลมสน” (สกรรจ  จันทรัตน และสงบ  สงเมือง, 2532: 58) หลังจากสงคราม
คนสงขลากลุมหนึ่งไดยายมาสมทบกับชุมชนแหลมสนดั้งเดิม ทําใหชุมชนแหงนี้มีขนาดท่ีใหญข้ึน โดยผูนําชื่อ 
นายโยม เปนคนไทยพ้ืนถ่ิน บานเรือนสงขลาฝงแหลมสนนี้เปนสถาปตยกรรมแบบเรียบงาย เนื่องจากเปนเมือง
หลังสงคราม และเพราะเปนการกอสรางอยางงายนี่เองจึงทําใหในปจจุบัน สงขลาฝงแหลมสนไมเหลือหลักฐาน
ทางสถานท่ีมากนัก และ ในชวงการตั้งเมืองสงขลาฝง แหลมสนนี่เอง โดยคนท่ีอาศัยอยูในชุมชนนี้ ก็จะมีท้ังคน 
ไทย คนจีนและคนมุสลิมอยูรวมกัน โดยคนไทยมุสลิมท่ีเคยอยูฝงแหลมสนสวนหนึ่งไดยายท่ีตั้งชุมชนมาดวย 
โดยมาตั้งชุมชนอยูท่ี “บานบน” ซ่ึงอยูระหวางถนนกําแพงเพชรและถนนพัทลุง เปนชุมชนไทยมุสลิมชุมชน
แรกในเมืองสงขลา ฝงบอยาง (เอ่ียม  ทองดี, 2545: 4) 

ตอมาไดมีการยายฝงมาอยู “เมืองสงขลาฝงบอยาง” จวบจนถึงปจจุบันนั้น กลุมคนสามกลุมก็ยัง
เคลื่อนยายมาอยูรวมกัน แตในการยายเมืองมาเปนครั้งท่ีสามในครั้งนี้นั้นไดมีเจาเมืองเปนคนจีน ชื่อวาเหยียง  
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แซเฮา ไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาเมืองสงขลาแลว ยิ่งทําใหชาวจีนเดินทางเขามา
คาขายและอพยพเขามาตั้งถ่ินฐานในเมืองสงขลามากข้ึน ลักษณะเชนนี้อาจมาจากการท่ีพระเจากรุงธนบุรีตั้ง 
“คนจีน” ข้ึนดํารงตําแหนงเจาเมือง ซ่ึงภาวะเชนนี้ทําใหชาวจีนท่ีมาอาศัยในเมืองสงขลามีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน
อยางรวดเร็ว และชาวจีนเหลานี้ก็เริ่มมีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางการเมืองเศรษฐกิจในเมือง
สงขลามากข้ึน ขณะเดียวกันชาวจีนเหลานี้ก็มีสวนสําคัญในการนําเอาแนวคิดดานประเพณี วัฒนธรรม อาหาร
การกิน สถาปตยกรรม ฯลฯ ตามธรรมเนียมจีนเขาสูพ้ืนท่ีเมืองสงขลาอยางมากมายเชนกัน อยางไรก็ตาม
พัฒนาการทางเศรษฐกิจและการเมืองท่ีเพ่ิมมากข้ึนในระยะนี้ก็ทําใหพ้ืนท่ีเมืองสงขลาฝงแหลมสนซ่ึงมีพ้ืนท่ี
จํากัดไมสามารถขยายตัวเพ่ือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจออกไปได จึงนํามาสูการยายท่ีตั้งของเมืองสงขลา
ฝงแหลมสนไปอยูท่ีตําบลบอยางอยางซ่ึงอยูฝงตรงขามและเรียกวาเมืองแหงท่ีสามวา “เมืองสงขลาบอยาง” 
หลังจากการยายตัวเมืองสงขลาแลวพ้ืนท่ีบานบอยางก็ไดรับการปรับปรุงและพัฒนาอยางเรงดวนโดยมีการ
กอสรางบานเรือนและสิ่งปลูกสรางตางๆ เพ่ิมข้ึนจํานวนมาก เชน จวนเจาเมือง ศาลหลักเมือง กําแพงเมือง 
ปอมปราการ วัดวาอารามและศาลเจาจีนตางๆ เม่ือการกอสรางแลวเสร็จ พ้ืนท่ีบานบอยางซ่ึงเคยเปนชุมชน
ขนาดเล็กก็ถูกรังสรรคใหกลายเปนเมืองใหมท่ีพรอมตอบสนองตอการพัฒนาเพ่ิมข้ึนและชุมชนท่ีมีขนาดใหญ
ข้ึน อยางไรก็ตามการท่ีเจาเมืองสงขลาเปนคนจีน ประกอบกับการท่ีชุมชนเมืองสงขลาประกอบไปดวย
ประชากรชาวจีนเปนจํานวนมากก็ทําใหเกิดกระบวนการสรางสรรคและเผยแพร “ความเปนจีน” ข้ึนในเมือง
สงขลามากข้ึนและเดนชัดข้ึน 
 เมืองสงขลานอกจากจะมีประวัติศาสตรอันยาวนานเฉกเชนเดียวกับหัวเมืองสําคัญอ่ืนๆในภาคใตแลว 
ยังเปนดินแดนท่ีผสมผสานดวยคนหลายเชื้อชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิม และชาวไทยเชื้อ
สายจีนท่ีอาศัยอยูรวมกันมาอยางยาวนาน รวมถึงสงขลามีบทบาทในการพัฒนาธุรกิจการคามาเปนเวลานาน 
เพราะมีสภาพภูมิศาสตรท่ีเอ้ืออํานวยใหเปนศูนยกลางการคาท่ีสําคัญในบริเวณทะเลจีนใต อีกท้ังจากลักษณะ
ประวัติความเปนมาของการอยูรวมกันของคนท้ังสามกลุมชาติพันธุนั้น จะเห็นไดวาเริ่มอาศัยอยูรวมกันตั้งแต
สมัยอดีตจวบจนถึงปจจุบัน โดยแตละเมือง เจาเมืองแตละกลุมชาติพันธุไดข้ึนมาครองเมืองแตท้ังนี้ท้ังนั้น ใน
กลุมชาติพันธุอ่ืนๆ ท่ี กลุมของตนเองไมไดปกครองก็ยังคงอาศัยกันอยู เม่ือมาถึงในเมืองสุดทาย เจาเมือง
ปกครองเปนกลุมคนจีน ทําใหคนจีนในเมืองสงขลาฝงบอยางท่ีอาศัยมาจนถึงปจจุบันนั้น กลับพบวา คนจีนเปน
กลุมผูมีอํานาจหลักในพ้ืนท่ี แหงนี้ กลาวคือ ในยานเมืองเกาสงขลา (ถนนนครนอก นครใน นางงาม และถนน
พัทลุง) ในสมัยรัตนโกสินทรเจาเมืองสงขลาซ่ึงเปนชาวจีนตลอดจนเครือญาติกลุมตระกูล ณ สงขลาไดมี
บทบาทสําคัญในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเมือง โดยอาศัยอํานาจซ่ึงไดรับจากศูนยอํานาจ
สวนกลางหรือระบบการบริหารการปกครองมาเปนเครื่องมือสรางเครือขายการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของกลุมตระกูล เกิดความรวมมือกันดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหวางกลุมตระกูล ณ สงขลากับพอคา
ทองถ่ินเชื้อสายจีนตระกูลอ่ืนๆ ซ่ึงสงผลใหพอคาทองถ่ินเชื้อสายจีนคอยๆเติบโตข้ึน และจากความรวมมือกัน
ของท้ังสองกลุมทําใหสงขลากลายเปนเมืองท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจการคาของภาคใตตอนลางดานชายฝง
ทะเลอาวไทย (ศรีสุพร  ชวงสกุล, 2547: 268-269) 
 ในปพ.ศ.2439 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 5 ไดมีการปฏิรูปการ
ปกครองสวนภูมิภาคเปนแบบเทศาภิบาล ยกเลิกระบบเจาเมืองแบบสืบสายโลหิต และแตงตั้งใหพระยาสุขุมนัย
วินิต (ปน  สุขุม) ซ่ึงเคยเปนขาหลวงพิเศษประจําอยู ท่ีเมืองสงขลา พัทลุงและนครศรีธรรมราชเปน
สมุหเทศาภิบาลคนแรก ปกครองมณฑลนครศรีธรรมราช โดยมีศาลาท่ีวาการมณฑลอยูท่ีจังหวัดสงขลา มี
บทบาทท้ังดานการเมือง และดานเศรษฐกิจการคาในหัวเมืองสงขลาและเมืองอ่ืนๆ ของมณฑลแหงนี้ สงผลให
บทบาทความเปนผูนําดานเศรษฐกิจและการเมืองของตระกูล ณ สงขลาคอยๆ ลดลง แตอยางไรก็ตามกลุมท่ี
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เขามามีบทบาททางเศรษฐกิจในเมืองสงขลาในระยะตอมายังคงเปนกลุมคนเชื้อสายจีนฮกเก้ียนท่ีบรรพบุรุษเขา
มาตั้งถ่ินฐาน และมีฐานการคาอยูบริเวณถนนนครใน ถนนนครนอก โดยไดรับซ้ือสินทรัพยดั้งเดิมของตระกูล
เจาเมืองสงขลาท่ียังเหลืออยู ขณะเดียวกันกลุมนายทุนเชื้อสายจีนเหลานี้ ไดปรับวิธีการลงทุนของตนให
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและการเมืองท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วกอนท่ีจะเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 1 ในป
พ.ศ.2458 ไดอยางมีประสิทธิภาพ ยุคหลังสงครามมีการสรางทางรถไฟสายใต พรอมกับการเกิดเมืองหาดใหญ
ในฐานะศูนยกลางการคมนาคมทางบกท่ีสําคัญของภาคใต แตบทบาทดานการคาของนายทุนเชื้อสายจีน
ฮกเก้ียนในสงขลาก็ยังคงดําเนินไปอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งการผูกขาดการคาขาวรอบทะเลสาบ
สงขลา-อาวปากพนัง และการทําสวนยางพารา เปนตน (ภูวดล  ทรงประเสริฐ, 2538: 8-9) 
 จากประวัติศาสตรความเปนมา กวาจะเปนเมืองสงขลาในปจจุบันจะเห็นไดวา คนท้ังสามกลุม 
ชาติพันธไดอยูรวมกันมาจวบจนถึงปจจุบันนั้น มีความสัมพันธฉันทมิตร มิไดมีการแบงแยกชาติพันธุกันแต
อยางไร แตในมุมของกลุมท่ีมีบทบาทในเมืองสงขลาฝงบอยางนั้นจะเห็นไดวา กลุมคนจีน ฮกเก้ียน เปนกลุมท่ีมี
บทบาทมากท่ีสุด ไมวาจะเปนบาทบาททางดานการปกครอง หรือการคาก็ตาม โดยท่ีคนไทยพุทธจะมีอาชีพทํา
สวน หรือเปนลูกจางของคนไทยเชื้อสายจีน อีกท้ังคนไทยมุสลิมมักจะประกอบอาชีพประมง หรือการคาขาย
เล็กๆ นอยๆ เชน การขายไก ซ่ึงท้ังสามกลุมหากมองในแงมุมของความสัมพันธเชิงเศรษฐกิจแลวนั้น กลุมคน
ไทยเชื้อสายจีน มักมีอํานาจการตอรองมากกวาคนสองกลุม โดยความสัมพันธเชนนี้ไมไดเปนความสัมพันธท่ีมี
ความเทาเทียมกันแตอยางใด โดยทุกกลุมตองมีการพ่ึงพิงกับกลุมคนไทยเชื้อสายจีน แตหากมองในแงของ
สังคม คนท้ังกลุมเติบโตมาดวยกัน จึงเปนเพ่ือนบานท่ีดีตอกัน ไมไดเปนการกดข่ีขมเหงทางความเชื่อ หรือ
วัฒนธรรมท่ีมีความแตกตางกัน ในทางกลับกันการกระทําบางอยางเพ่ือผลประโยชนทางการคาของชาวจีนนั้น
กลับเปนการแสดงออกถึงความพยายามท่ีจะเรียนรูวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิม เชนการเรียนรูเรื่องความเชื่อ
บางอยางท่ีเก่ียวของกับขอหาม จนกระท่ังเปนการยอมรับและเขาใจความแตกตางระหวางกัน  
 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนของการปฎิสัมพันธของคนสามกลุมชาติพันธุ 

ในการศึกษาการปฏิสัมพันธในครั้งนี้ ผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาพหุวัฒนธรรมในชีวิตประจําวัน มุมมอง 
พหุวัฒนธรรมนิยมในชีวิตประจําวันใหความสําคัญกับประสบการณและการตอรองในสถานการณจริง 
ในชีวิตประจําวัน ประเด็นท่ีแนวคิดนี้ใหความสนใจไดแก habitus และ cultural capital รางกายการตอบ
แทนซ่ึงกันและกัน การแลกเปลี่ยนของขวัญ การสรางความเปนอันหนึ่งเดียวกัน อารมณและผัสสะ อารมณขัน 
การแลกเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในชีวิตประจําวัน การกระทบกระท่ังและความผูกพันใน
ชีวิตประจําวัน วัฒนธรรมพันทางและการอยูรวมกันในความแตกตาง การเหยียดผิวและความตึงเครียดใน
ชีวิตประจําวัน ความมีอารยธรรมและความไรอารยธรรมตอกัน เครือขายและ การแลกเปลี่ยนของขวัญ วัตถุทาง
วัฒนธรรมและการบริโภค ตลอดจนศึกษาวาความสัมพันธทางอํานาจและวาทกรรมและการเมืองในระดับใหญเขา
มามีผลตอความสัมพันธเหลานี้อยางไร (Wise, Amanda and Velayutham, Selvaraj (eds.), 2009) 

พหุวัฒนธรรมนิยมในชีวิตประจําวันคือ มุมมองจากสนามท่ีมีตอปฏิบัติการในชีวิตประจําวันและ
ประสบการณจริงของการใชชีวิตในสถานการณท่ีมีความหลากหลายและพ้ืนท่ีของการติดตอปฏิสัมพันธ 
มุมมองนี้ใหความสําคัญกับผูเลนท่ีประสบและตอรองกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสถานการณจริง 
และการท่ีความสัมพันธทางสังคมและอัตลักษณของพวกเขากอรูปและเปลี่ยนแปลงไปในกระบวนการนั้น 
พหุวัฒนธรรมนิยมในชีวิตประจําวันสนใจผลของโครงสรางและวาทกรรมในสังคมระดับบนตอปฏิบัติการใน
ชีวิตประจําวัน การแลกเปลี่ยน และการสรางความหมาย และผลของปฏิบัติการ ในชีวิตประจําวันตอโครงสราง
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สังคม ในทางวิธีวิทยา พหุวัฒนธรรมนิยมในชีวิตประจําวันอาจนิยามกวางๆ วาคือการศึกษาชาติพันธุวรรณา
บนพ้ืนฐานของสังคมวิทยาของชีวิตประจําวัน (Wise et al., 2009) 

ในพ้ืนท่ียานเมืองเกาสงขลาการปฏิสัมพันธสามกลุมชาติพันธในปจจุบันนั้น เริ่มมีความสัมพันธท่ีเริ่ม
จะแปรเปลี่ยนไปจากอดีตท่ีมีความสัมพันธคอนขางจะแนนแฟน ยกตัวอยางเชนอดีตโรงเรียนจีนหรือโรงเรียน
สงขลาวิทยามูลนิธิ เปนเครื่องมือหนึ่งในการรักษาเอกลักษณความเปนจีนผานการสอนภาษาจีนและวัฒนธรรม
ตางๆ สูลูกหลานคนจีน โดยเริ่มจากการสอนภาษาจีนฮกเก้ียน แตตอมาเม่ือมีคนจีนภาษาอ่ืนเขาตั้งถ่ินฐานมาก
ข้ึน จึงเปลี่ยนมาสอนภาษาจีนกลาง อดีตโรงเรียนจีนไดรับความนิยมอยางมากในกลุมคนจีนดวยกัน เด็ก
นักเรียนมาจากท้ังในชุมชน และคนจีนจากจังหวัดใกลเคียงอีกดวย เนื่องจากโรงเรียนแหงนี้สรางข้ึนหลังจากท่ี
คนจีนรุน 5 เขาเรียนชั้นประถมศึกษาท่ีโรงเรียนวชิรานุกูล ซ่ึงเปนโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียงสมัยนั้น โดยคนจีนนิยม
จะเรียนท่ีโรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ กอนท่ีจะสงลูกหลานไปเรียนตอทีปนัง แตตอมาเม่ือไมคอยนิยมสง
ลูกหลานไปเรียนตอท่ีปนัง ก็จะไปเรียนตอท่ีโรงเรียนวรนารีเฉลิม หรือโรงเรียนมหาวชิราวุธตอไป 

ปจจุบันไมมีลูกหลานคนจีนนิยมไปเรียนกันแลว เนื่องจากอดีตรัฐบาลไมคอยสงเสริมการเรียนการสอน
ภาษาจีน โดยเฉพาะโรงเรียนสอนภาษาจีนนั้นไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลนอยมาก ทําใหครูท่ีสอน
ภาษาจีนลดนอยลง และคนจีนดวยกันเองไมเห็นความสําคัญของภาษา อีกท้ังคนจีนอยากใหลูกหลานเรียน
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษมากกวา และอยากใหเรียนในโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียงประจําจังหวัด อยางเชน 
โรงเรียนอนุบาลสงขลา โรงเรียนวิเชียรชม โรงเรียนสาธิตแหงราชภัฏสงขลา และโรงเรียนนานาชาติท่ีอําเภอ
หาดใหญ เพราะวาถาเรียนโรงเรียนเหลานี้จะสามารถสอบเขาโรงเรียนชื่อดังระดับมัธยมอยางโรงเรียนวรนารี
เฉลิมและมหาวชิราวุธได และเชื่อในคุณภาพการสอนของอาจารยมากกวาโรงเรียนจีน ทําใหโรงเรียนจีนใน
ปจจุบันนั้นมีเด็กไทยและเด็กมุสลิมท่ีไมคอยมีเงินมาเรียนกันเปนจํานวนมาก เนื่องจากไมตองเสียคาใชจายใน
การเรียน ทําใหภาพของโรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ ซ่ึงอดีตเปนภาพของโรงเรียนของกลุมคนจีน เริ่มกลืน
กลายเปนภาพของคนมุสลิมสวนใหญ ภาพของโรงเรียนจีนซ่ึงอดีตเปนภาพของโรงเรียนท่ีคนมีฐานะดี แตตอมา
เม่ือคานิยมเปลี่ยนจึงกลับกลายเปนวา โรงเรียนแหงนี้เปนโรงเรียนของคนจน จึงมีนักเรียนท่ีเปนมุสลิมมาเรียน
ซะสวนใหญ เด็กนักเรียนมุสลิมจึงสามารถพูดภาษจีนไดมากกวาลูกหลานคนจีนแทๆ ดวยซํ้า 
 ในความสัมพันธระหวางสามกลุมชาติพันธท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน สวนใหญจะเปนโรงเรียนประจําจังหวัด
เชน โรงเรียนอนุบาลสงขลา โรงเรียนวิเชียรชม โรงเรียนมหาวชิราวุธ หรือโรงเรียนวรนารีเฉลิม ซ่ึงใครท่ีอยู
บานใกลกันก็จะเดินไปโรงเรียนพรอมกัน กลับมาก็มาทําการบานดวยกัน โดยท่ีพอแมของพวกเขาก็เปนเพ่ือน
บานท่ีดีเสมอมา เม่ือเวลามีงานตางๆ ก็จะไปรวมงานดวยกัน แตในบางครั้งก็จะไมสามารถปฏิบัติไดเหมือนเชน
คนไทยพุทธ หรือคนไทยเชื้อสายจีนเทาท่ีควร ปจจุบันพวกเขาก็ยังคงไปมาหาสูกัน ถึงแมเวลาจะยาวนานแลวก็
ตาม แตตอมาในรุนลูกหลาน ความสัมพันธเหลานั้นก็คลี่คลายไปเนื่องจาก สภาพสังคมท่ีเปนสังคมเมืองมาก
ยิ่งข้ึน ทําใหความเปนอยูอยางตัวใครตัวมัน แทบไมมีความสัมพันธใดๆ และยิ่งไปกวานั้น เม่ือคนไทยมุสลิมบาง
กลุมไปเลาเรียนท่ีประเทศแถบตะวันออกกลาง หรือโรงเรียนสอนศาสนาในจังหวัดใกลเคียง ทําใหกลุมมุสลิม
สรางความแตกตางจากสองกลุมชาติพันธมากข้ึนเรื่อยๆ ไมวาจะเปนการไมเขารวมทานอาหารรานอาหารคน
ไทย หรือการไมเขารวมพิธีกรรมทางศาสนาพุทธเลย ความสัมพันธเลยเลือนรางมากข้ึนเรื่อยๆ 

ในดานพิธีกรรมการบูชาทวดหุมหรือสุไลมาน แตกอนมาชาวไทยพุทธเคยนิมนตพระสงฆมาสวดเจริญ
พระพุทธมนตเพราะทุกคนท่ีมาลวนแตนับถือศาสนาพุทธ แมสุลตานสุไลมานจะเปนมุสลิมแตทุกคนเชื่อและ
ศรัทธาวาไดประกอบกิจกรรมดวยความเชื่อถือศรัทธา ท้ังอาหารหวานคาวท่ีนํามาก็ไมผิดหลักศาสนาอิสลาม 
แตมาชวงหลังๆ ไดงดการนิมนตพระสงฆมาสวดเนื่องจากไมสะดวกการนิมนต ไมไดเก่ียวกับความรูสึกทาง
ศาสนาแตอยางใด ดานการประกอบพิธีกรรม พบวาไมไดมีความซับซอนหรือมีบทสวดแตประการใด กําหนดให
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ทุกคนท่ีมาจุดธูปสีดํา เทียนไขมีดอกกุหลาบเผากํายาน และกลาวถึงทวดหุมตามแตจะกลาว ซ่ึงสวนใหญบอก
วาเปนการบอกกลาวรายงานตัว และขอพรใหปกปองคุมครองตอภัยอันตราย หางโรคภัยไขเจ็บ ขอโชคลาภ 
เปนตน แลวปกธูปเทียน หนาหลุมศพ และใตตนไมใหญดานนอกศาลาฝงศพ ซ่ึงเชื่อวาเปนท่ีสิงสถิตของ
วิญญาณทหารเอกของสุลตาน เปนตน 

ปจจุบันหลุมฝงศพของ “ทวดหุม” หรือ “สุลตานสุไลมาน” นั้นกรมศิลปากรไดข้ึนทะเบียนเปน
โบราณสถานของชาติ การทองเท่ียวแหงประเทศไทยไดจัดทําปายแนะนําเปนแหลงทองเท่ียว ในขณะเดียวกัน
พ้ืนท่ีรอบๆ บริเวณยังคงใชเปนกุโบร หรือพ้ืนท่ีฝงศพของมุสลิมในทองถ่ินมาจนปจจุบัน ในขณะท่ียังมีชาวบาน
ท้ังไทยพุทธ มุสลิม และชาวไทยเชื้อสายจีน ในสงขลา ไปบนบานศาลกลาว ขอบุญขอพร ขอหวย หรืออ่ืนๆ  
ท่ีพึงปรารถนา และเชื่อวาทวดหุมจะบันดาลให จึงปรากฏการถวายดอกไม การจุดธูปเทียน หนาหลุมศพ การ
ปดทอง ณ ฐานหลุมศพ อยูอยางตอเนื่อง 

อีกท้ังในแงมุมของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ท่ีเห็นเชนชัด คือ การจัดงานสมโภชศาลเจาพอหลักเมือง
นั้น ชาวสงขลาทุกกลุมตางมารวมกิจกรรมกันอยางคับค่ัง หนาแนน โดยเฉพาะไทยพุทธ และชาวไทยเชื้อสาย
จีน มีการประกอบพิธีกรรมท้ังทางพระพุทธศาสนาแบบไทยพุทธ เชน การนิมนตพระคุณเจามาเจริญพระพุทธ
มนต ทําพิธีแบบพระจีน และความเชื่อตามคตินิยมจีนแบบทองถ่ิน ศาลเจาพอหลักเมืองเคยรวมกับวัด
สุวรรณคีรี จัดสรางวัตถุมงคลจตุคามรามเทพ รุน หลักเมือง 9 มงคล เม่ือป 2549 อันเปนวัตถุมงคลท่ีสะทอน
ถึงความเปนหนึ่งเดียวในทางความเชื่อของคนไทยพุทธกับชาวไทยเชื้อสายจีนในสงขลา สวนพ่ีนองไทยมุสลิมนั้น 
เนื่องจากบทบัญญัติทางศาสนาอิสลามไดกําหนดไว ในการรวมกิจกรรมกับตางศาสนา ในมิตินี้จึงไมปรากฏ แต
ทุกครั้งท่ีมีงานสมโภชเจาพอหลักเมือง พ่ีนองชาวไทยมุสลิมในชุมชนบานบนสงขลา ซ่ึงอยูไมหางกันนักกับพ้ืนท่ี
จัดงาน ตางมาคาขายหรือเท่ียวชมในงานดังกลาวนี้ดวย 
 
บทสรุป 

การปฏิสัมพันธของคนกลุมตางๆ ท้ังท่ีตางชาติพันธและตางระดับชั้น ทําใหเห็นถึงโครงสรางท่ีซับซอน
ภายในสังคมเมือง ประกอบกับการศึกษาถึงวิวัฒนาการปฏิสัมพันธระหวางกลุมชาติพันธท้ังสาม ใหเห็นถึงภาพ
การเคลื่อนไหวของชุมชน สิ่งแหลานี้นําไปสูการปรับสรางอัตลักษณของกลุมชาวไทยมุสลิม หรือกลุมชาวไทย
เชื้อสายจีนท่ีมีอัตลักษณบางอยางท่ีคลายคลึงกัน โดยท่ีกลุมชาวไทยพุทธจากการศึกษานั้นไทยมีการกลืนกลาย
รวมกันอยูในกลุมคนไทยเชื้อสายจีน จนผูศึกษายากท่ีจะแยกความแตกตางของคนท้ังสองกลุมนี้ได เนื่องจาก
การท่ีอดีตคนไทยเชื้อสายจีนจะตองหาผูหญิงชาวไทยพุทธมาแตงงาน เนื่องดวยในสมัยนั้นชาวไทยเชื้อสายจีน
ยังมิสามารถทําธุระกรรมใดๆ ได เพราะยังไมไดรับสัญชาติไทย คนไทยเชื้อสายจีนจึงตองหาผูหญิงไทยมา
แตงงานเพ่ือใหผูหญิงไทยพุทธ ชวยในการจัดการโอนทรัพยสินท่ีดินมาเปนของครอบครัว ดังนั้นผูศึกษาจึงยากท่ี
จะดึงอัตลักษณท่ีเดนชัดของชาวไทยพุทธออกมาได  
 จากการศึกษาพบวาการปฏิสัมพันธระหวางกลุมชาติพันธุ ทําใหเกิดการสรางจิตสํานึกภายในกลุม 
ชาติพันธุ กลุมชาวไทยพุทธและกลุมชาวไทยมุสลิม ตางมีกระบวนการใหความหมายและสรางตัวตนของกลุม
เพ่ือจําแนกตัวตนจากอีกกลุมอยางชัดเจน ดวยการใชประวัติศาสตรความเปนมา วัฒนธรรมทางภาษา  
และความเชื่อท่ีแสดงผานประเพณีและพิธีกรรม คนท้ังสามกลุมมีการปรับตัวเขาหากัน และมีกลไกลดความ
ขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการมีปฏิสัมพันธรวมกัน โดยการใหความเคารพในความเชื่อของคนแตละกลุม เชน 
การท่ีคนไทยเชื้อสายจีนมีเทศกาลตรุษจีน หากเปนการนําขนมหรือของกินไปใหเพ่ือนกลุมไทยมุสลิม คนไทย
เชื้อสายจีนก็จะใหของท่ีไมไดผานการไหวเนื่องจากคนไทยมุสลิม มีขอหามไมใหทานของท่ีผานการไหวบูชา  
เปนตน ความสัมพันธของคนในทองถ่ินท่ีสามารถดํารงอยูรวมกันมาอยางสงบในเวลาหลายชั่วอายุคนอยาง 
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เปนรูปธรรมนี้ นาจะเปนตัวอยางท่ีจะแสดงใหเห็นถึงความสําคัญในการสรางองคความรูใหกับคนในทองถ่ิน  
ท่ีไมเพียงแตทําความเขาใจในความแตกตางหลากหลาย แตจะทําใหความแตกตางหลากหลายของชุมชนในแต
ละพ้ืนท่ีท่ีมีการปรับตัวตอสภาวะแวดลอมและมีโครงสรางภายในสังคมท่ีแตกตางกัน โดยองคความรูเหลานี้จะ
นําไปใชในการราง นโยบายของหนวยงานปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะทําใหเห็นภาพของการอยูรวมกันอยาง
สมานฉันทเปนภาพท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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“งานวดั”: การเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนท่ี ความหมายและการหนาท่ีในบริบทสังคมเมือง 
Temple Fair: Changes in Sphere, Meaning and Function 

 
วิไลวรรณ  พงษวัน0

1, อรนัดดา  ชิณศรี12 
 

บทคัดยอ 
งานวัด เปนวัฒนธรรมประเพณีท่ีอยูคูสังคมไทยมายาวนาน เม่ือพูดถึงงานวัด ภาพงานวัดท่ีปรากฏใน

ความรูสึกของคนท่ัวคงหนีไมพน งานท่ีจัดข้ึนในพ้ืนท่ีวัดท่ีมีความเก่ียวเนื่องกับพุทธศาสนา แตหากยอนกลับดู
พัฒนาการของงานวัดจะพบวางานวัดมีการพัฒนารูปแบบและเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและสภาพสังคมมาโดย
ตลอด สิ่งท่ีนาสนใจคือในสังคมเมืองปจจุบันเกิดปรากฎการณงานวัดข้ึนในพ้ืนท่ีใหมและมีอยางหลากหลาย
รูปแบบ การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีในการจัดงานวัดซ่ึงสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงความหมาย และหนาท่ีของงานวัด ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก  
(In-depth Interview) และการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participation Observation) ในการศึกษาครั้งนี้ผู
ศึกษาไดจําแนกงานวัด ออกเปน 3 แบบ คือ (1) งานวัดแบบดั้งเดิม (2) งานวัดแบบดั้งเดิมในบริบทใหม  
(3) งานวัดแบบใหม 

ผลการศึกษาพบวา ในสังคมเมือง “งานวัด” มีรูปแบบท่ีลื่นไหลไมตายตัว ความหมายและหนาท่ีของ
งานวัดจะเปลี่ยนแปลงไปตามพ้ืนท่ี และวัตถุประสงคของผูจัดงานวัด ซ่ึงมีแนวโนมวา งานวัดจะมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบท่ีหลากหลายแยกยอยออกไปอีกตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

คําสําคัญ: งานวัดแบบดั้งเดิม, งานวัดแบบดั้งเดิมในบริบทใหม, งานวัดแบบใหม, ความหมายและการหนาท่ี,
สินคาทางวัฒนธรรม 

 
 
Abstract 

Temple fair has been a unique culture of Thailand for a long time. Stating “Temple 
fair” some imagine traditional fair in temple relevant to Buddhism belief absolutely. Looking 
backward to temple fair development found; it was developed on pattern and changed 
according to era and social context. The interesting phenomena was temple fair happening 
on new area with various pattern especially in urban context nowadays. 

This research aimed to study the changes in the pattern of the “Temple fair”. 
Occurring in other places and has it is meaning and function different from the original. The 
research conducted by using qualitative methods; In-depth Interview and participate 
observation. Temple fair was categorized into 3 types in this research namely; (1) Traditional 
Temple fair (2) Traditional Temple fair in a new context (3) Modern Temple fair 

This research found that Temple fair had flexible or unfixed pattern in urban area. 
Meaning and function of the Temple fair always be changed depending on areas and 
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temple’s supporter objectives with various division patterns changes corresponding to the 
changing of social context.  

Key words: Temple fair, Traditional Temple fair, Traditional Temple fair in a new context, 
Modern Temple fair. 

 
 
บทนํา 

 วัดมีความสําคัญและผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยมานาน ดวยเปนสถานท่ีท่ีใชประกอบกิจกรรมมากมาย
หลายสิ่งหลายอยาง สังคมไทยในอดีตมีวัดเปนศูนยรวมของชุมชน เชน เปนพ้ืนท่ีในการประชุม นัดหมายตกลง
ระหวางผูปกครองหมูบานหรือชุมชนกับประชาชน เปนสถานท่ีเลาเรียน แกภิกษุสามเณร ตลอดจนเปน
โรงเรียนแกเด็กท่ัวไป แมในปจจุบันโรงเรียนหลายแหงก็ตั้งอยูเขตพ้ืนท่ีของวัดหรือใกลเคียงกับวัด เปนท่ี
ประกอบศาสนพิธี การศึกษาพระธรรมคําสอน ปฏิบัติธรรมแกคนท่ัวไปตลอดจน เปนท่ีตั้งของพระพุทธรูป
ศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นจึงเกิดการนัดหมายกันข้ึนเปนสัญญาประชาคมวา ในแตละปนั้นจะถือเอาวันใดเปนวันท่ีจะมา
รวมกันจัดงาน เพ่ือแสดงความเคารพนับถือตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังกลาว และเม่ือมีการจัดงานกันข้ึนมา จึงกลายเปน
ประเพณีวาในปตอๆ ไปจะจัดเอาวันนั้นๆ เปนวันงานประจําปของวัด และในท่ีสุดก็สืบทอดตอๆ กันมา  
(ทวี  วัดงาม, 2537: 18) 

หากยอนดูพัฒนาการของงานวัดจะพบวางานวัดมีการพัฒนารูปแบบและมีการเปลี่ยนแปลงตามยุค
สมัยและสภาพสังคมมาโดยตลอด อาทิเชน การละเลนรื่นเริง เครื่องเลนสนุกสนานรวมท้ังขาวของเครื่องใชท่ี
ขายกันในงานวัด เปนตน นอกจากนี้ยังพบวาในปจจุบันไดเกิดงานวัดรูปแบบใหมท่ีเปลี่ยนไปจากเดิมท้ังดาน
รูปแบบ องคประกอบ และพ้ืนท่ีและวัตถุประสงคในการจัดงานวัดตามแตวัตถุประสงคของผูจัดงานจะกําหนด 
เราจึงพบงานวัดในพ้ืนท่ีท่ีหลากหลาย ท้ังในหางสรรพสินคา มหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมตางๆ ตลอดจนงาน
แตงงาน ท่ีไมไดจํากัดอยูเพียงในวัดดังในอดีต ซ่ึงการเกิดข้ึนของงานวัดในพ้ืนท่ีท่ีหลากหลายนี้ อาจทําใหเกิด
ของงานวัดท่ีจํากัดจําเพาะเปนงานบุญในพุทธศาสนามีความหมายหรือนัยท่ีกวางข้ึนจนกระท่ังอาจ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

สิ่งท่ีนาสนใจคือการเกิดปรากฎการณงานวัดท่ีเกิดข้ึนอยางหลากหลายในพ้ืนท่ีใหม การเปลี่ยนแปลง
รูปแบบ ของงานวัด รวมถึงการจัดกิจกรรม การนําเสนอสิ่งตางๆโดยใหนิยามวา “งานวัด” เชนการจัดงานวัด
ในตลาดน้ํา การจัดกิจกรรมเพลินวานงานวัด กิจกรรมเทศกาลเท่ียวงานวัดในหางสรรพสินคา กิจกรรมงานวัด
ในมหาวิทยาลัย เปนตน ซ่ึงการจัดกิจกรรมดังกลาวพบมากในสังคมสมัยใหม เนื่องจากความเปนเมืองท่ีมี
ความเรงรีบ มีขอจํากัดดานพ้ืนท่ี คานิยมในการจับจายซ้ือของและพักผอนตามหางสรรพสินคาตางๆ ผสานกับ
กระแสความนิยมการหวนกลับไปใหคุณคากับอดีตทําใหการจัดกิจกรรมงานวัดเกิดข้ึนมากตามหางสรรพสินคา
และไดรับการตอบรับเปนอยางดียิ่ง 

ปรากฏการณดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและการเกิดข้ึนของหนาท่ี ความหมายใหม
ของ “งานวัด” การนําสัญลักษณ ของ “งานวัด” มาใชในในกิจการตางๆเพ่ือบรรลุเปาหมายของผูจัดงานซ่ึง
ไมใชวัดหรือชุมชนท่ีจัดข้ึนเพ่ือเปนการทําบุญ หารายไดเขาวัดซ่ึงแสดงถึงความศรัทธาท่ีชุมชนมีตอวัดอีกตอไป 
ผูศึกษาจึงสนใจศึกษาสาเหตุการของการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีของงานวัดท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงความหมาย
และหนาท่ีของงานวัด ความสนใจดังกลาวจึงเปนท่ีมาของการศึกษาเรื่อง “งานวัด”: การเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนท่ี 
ความหมายและหนาท่ีในบริบทสังคมเมือง 
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วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ี ความหมาย และหนาท่ีของงานวัดในบริบทสังคมเมือง 
 

ขอบเขตการศึกษา 

เรื่อง “งานวัด”: การเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนท่ี ความหมายและหนาท่ีในบริบทสังคมเมือง แบงขอบเขตท่ี
ใชในการศึกษาออกเปน 3 สวน คือ ขอบเขต ดานพ้ืนท่ี ขอบเขตดานเนื้อหา และขอบเขตดานระยะเวลา ดังนี้ 

 
ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดจําแนกงานวัดจากการสํารวจเชิงประจักษออกเปน 3 ประเภทไดแกงาน 
1) วัดแบบดั้งเดิม  2) งานวัดแบบดั้งเดิมในบริบทบริบทใหม  และ 3) งานวัดแบบใหม ผูศึกษาจึงเลือก
กรณีศึกษาโดยจําแนกประเภทตามประเภทของงานวัดขางตน โดยเลือกวัดวัดสระเกศราชวรมหาวิหารเปน
กรณีงานวัดแบบดั้งเดิม เลือกงานวัดลอยฟาเปนกรณีศึกษาของงานวัดแบบดั้งเดิมในบริบทใหม และเลือก
เทศกาลเท่ียวงานวัดของศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด เปนกรณีศึกษาของงานวัดในรูปแบบใหม เพ่ือให
การศึกษาครอบคลุมงานวัดท้ัง 3 ประเภท ท่ีไดกําหนดไวเพ่ือใหเห็นถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง รูปแบบ
การเปลี่ยนแปลงตลอดจนองคประกอบของงานวัดแตละเภทไดอยางครบถวนและตรงตามวัตถุประสงคของ
การศึกษา 
 
ขอบเขตดานเนื้อหา  

ในงานวิจัยนี้ศึกษาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง รูปแบบตลอดจนองคประกอบของงานวัดท่ีเกิดข้ึนใน
พ้ืนท่ีท่ีหลากหลายซ่ึงทําใหรูปแบบ พ้ืนท่ีและความหมายของ “งานวัด” เปลี่ยนไปจากเดิม และงานวัดถูก
นํามาใชในความหมายใหมและพ้ืนท่ีใหมหรือไม อยางไร โดยการวิจัยนี้ไดศึกษางานวัดในฐานะท่ีเปนวัฒนธรรม
ประเพณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกันงานวัดก็ถูกทําใหเปนสัญลักษณท่ีเชิงสินคาทางวัฒนธรรม  
โดยเลือกเก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก และสังเกตอยางมีสวนรวม 
 
นิยามศัพทปฏิบัติการ 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยขอมูลเชิงคุณภาพ เรื่อง“งานวัด”: การเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนท่ี 
ความหมายและหนาท่ีในบริบทสังคมเมือง โดยไดนิยามศัพทท่ีเก่ียวของกับการศึกษา ดังนี้ 

งานวัดแบบดั้งเดิม คือ งานท่ีวัดจัดข้ึนเปนพิเศษภายในพ้ืนท่ีของวัด ประกอบพิธีทางศาสนา ให
อุบาสกอุบาสิการวมบําเพ็ญบุญ เม่ือประชาชนทําบุญแลวก็มีกิจกรรมการละเลนสนุกสนาน ใหประชาชนเชา
พ้ืนท่ีขายของกิน ของใช ของเลน รวมการเลนสนุก เปนการหารายไดบํารุงวัด 

งานวัดแบบดั้งเดิมในบริบทใหม คือ งานวัดท่ีมีสวนเก่ียวของกับพระพุทธศาสนา จัดข้ึนนอกเขต
พ้ืนท่ีวัด 

งานวัดแบบใหม คือ งานท่ีจัดข้ึนและนําเสนอชื่องาน โดยใชคําวางานวัดแตไมมีนัยยะหรือเก่ียวของ
กับงานวัดตามความหมายดั้งเดิม 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 

งานวัด 

 ในยุคแรกๆ ของงานวัด สวนใหญจะเปนงานวัดวันเดียว ซ่ึงตามปกติงานวัดมักมีในชวงหนาแลงกับ
หนาน้ํา ซ่ึงก็จัดข้ึนไปตามฤดูกาลการทําไรทํานาของคนไทย ชวงหนาแลงก็คือชวงหลังเก็บเก่ียว ชาวนามีเวลา
วาง ไดไปรวมตัวกันท่ีวัดจัดงานสงกรานตทําบุญอุทิศสวนกุศลใหญาติพ่ีนองท่ีลวงลับไปแลว หลังจากนั้นก็รอง
รําทําเพลงกันอยางสนุกสนานจนเขาหนาฝน จึงลงมือหวานไถกันใหม ชวงหนาน้ํา ขาวกําลังตั้งทอง ผืนน้ํา
กระจายไปท่ัวทองทุงพายเรือไปไหนมาไหนไดสะดวก ชาวบานนัดกันไปทําบุญทอดกฐินและทอดผาตามวัด
ใกลเคียง ระหวางการเดินทางก็รองเพลงเรือดังกองท่ัวทองน้ํา เปนชวงเวลาแหงความเบิกบานกันอีกระยะหนึ่ง 
พอขาวสุกเต็มท่ีชาวนาก็ลงแขกเก็บเก่ียว เปนอันครบรอบวัฏจักรของการทํานา เม่ือมีการจัดงานวัดข้ึน  
จึงกลายเปนประเพณีวาในปตอๆ ไปก็จะจัดเอาวันนั้นๆ เปนงานประจําปของวัด และสืบทอดกันตอๆ มาเปน
งานประจําป ซ่ึงจัดข้ึนภายในวันเดียว เชน งานปดทองประจําป ในภาคเชาจะมีการทําบุญเลี้ยงพระ เม่ือเสร็จ
แลวก็จะมีการปดทอง สรงน้ําพระพอตกเย็นตางคนก็ตางกลับบาน ตอมาดวยเหตุวาการจัดงานวันเดียวนั้นไม
สามารถ ทําใหบรรดาประชาชนท่ีมีความนับถือและผูกพันกับวัดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดนั้นๆ มารวมงานไดอยาง
ท่ัวถึง ประกอบกับการคมนาคมไมสะดวกเชนในปจจุบัน บางตองเดินลัดทุงนามาเปนระยะทางไกล บางตอง
พายเรือมา ดังนั้นในบางครั้งเม่ือเลิกงานแลว บางคนตองนอนคางท่ีวัดดวยมืดคํ่าลําบากตอการเดินทางกลับ  
จึงเปนเหตุใหมีการขยายงานวัดเปน สามวันบาง หาวันบาง บางวัดจัดงานเกาวันก็มี เม่ือมีการจัดงานในเวลา
กลางคืนและหลายวัน ในงานก็จําเปนตองมีมหรสพมาแสดงเพ่ือใหผูรวมทําบุญ ไดดูไดชมกันในชวงกลางคืน 
เพ่ือสรางความครึกครื้น สมัยกอนมหรสพหลักในงานวัดจะมีมหรสพในทองถ่ินเปนหลัก เชน ในภาคกลางนิยมจัด
ลิเก หนังใหญ โขน ลําตัด มาแสดง ในภาคใตก็จะมีมโนราห หนังตะลุง ฯลฯ มาแสดง เปนตน (อเนก  นาวิกมูล, 
2552: 55) 
 งานวัดในสมัยโบราณอาจไมหวือหวาอึกทึกเหมือนในงานวัดในสมัยรัชกาลท่ี 5 และงานวัดในยุค
ปจจุบัน งานวัดในรัชกาลท่ี 5 ท่ีมีการบันทึกไวและนาสนใจ ไดแกงานวัดอมรินทราราม งานวัดสระเกศ และ
งานวัดเบญจมบพิตร  
 ยุคทองของงานวัดเริ่มจากป พ.ศ.2500 และสิ้นสุดในชวงประมาณ พ.ศ.2517 หลังจากเกิดเหตุการณ 
14 ตุลาวันมหาวิปโยคไปไดไมก่ีป สังคมไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ รัฐตองการใหประชาชนประหยัด 
ทางมหาเถรสมาคมก็ไดตอบสนองนโยบายรัฐบาลดวยการออกคําสั่งปรามการจัดงานวัดไปยังวัดตางๆ ทําให
บางวัดเลิกจัดงานไปชั่วขณะ และบางวัดเลิกจัดงานวัดไปเลยก็มี แตมีบางวัดท่ีถือเปนประเพณีตอเนื่องกันมา
นาน เชน วัดสระเกศ วัดยานนาวา เปนตน ก็ยังคงจัดงานวัดตอเนื่องแตก็ไมคึกคักเทาเดิม ประกอบกับ
บานเมืองมีการจัดสรางสวนสนุกตางๆ ตามหางสรรพสินคาท่ีเกิดข้ึนมากมาย มีท้ังสวนสนุก โรงภาพยนตร
ขนาดเล็ก หองอาหาร และคาเฟ ประชาชนสามารถเลือกบริโภคสิ่งตางๆ ไดหลากหลายตามความตองการ  
ใครตองการซ้ือของก็ไปหางสรรพสินคา ใครตองการพาลูกหลานไปเท่ียวก็ไปสวนสนุก ใครตองการความบันเทิง
รื่นรมย ก็มีท้ังวิทยุ โทรทัศน วีดีโอ คาเฟ มากมาย ประชาชนมีตัวเลือกในการสนองความตองการดานตางๆ ได
ตลอดเวลา การคมนาคมก็สะดวกสบาย (ทวี  วัดงาม, 2537: 26-27) 
 งานวัดจึงถูกมองเปนของเชย และลาสมัยเปนเรื่องของเด็กๆ เทานั้น เม่ือทางวัดจัดงานแลวคนมาเท่ียว
มาทําบุญก็นอยลงบางวัดจึงเลิกจัดไปเลย และหันมาหารายไดดวยการสรางศาลาสวดศพบาง นําดินไปสรางตึก
ใหเชาบาง หรือพัฒนาวัดใหเปนแหลงทองเท่ียวบางซ่ึงมีรายไดแนนอนกวา ปจจุบันยังพอมีงานวัดใหเห็นบาง
ประปราย แตสวนมากจะเปนแถบชานเมืองและตางจังหวัด สวนในกรุงเทพมหานครนั้นก็จะมีเฉพาะในวัด
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ใหญๆ ท่ีทําสืบทอดกันมานานเทานั้น กลุมคนท่ีมาเท่ียวงานวัดในปจจุบันก็จะเปนผูทํางานโรงงานอุตสาหกรรม
และประชาชนในชนบทเปนหลัก อีกไมนานนักภาพความครึกครื้นสนุกสนาน ความอ่ิมเอมเปรมใจจากการไป
เท่ียวงานวัด ซ่ึงไดท้ังบุญ คือวามอ่ิมเอมใจในการไปไหวพระทําบุญไดท้ังความสําราญจากมหรสพ ไดสนุกสนาน
จากของเลนกลไกตางๆ ก็คงจะเลือนหายไปตามโอกาสและกาลเวลา (ทวี  วัดงาม, 2537: 27-28) 
 ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงสนใจศึกษาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ พ้ืนท่ีและการเกิดความหมายใหมของ
งานวัดในแงของวัฒนธรรมประเพณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมและงานวัดก็ถูกนําสัญลักษณมาใช
ในเชิงสินคาทางวัฒนธรรม 
 
แนวคิดและทฤษฎีในการศึกษา 
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม 

สังคมและวัฒนธรรม เปนสิ่งท่ีจะตองเก่ียวของสัมพันธอยูตลอดเวลา เพราะเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม ก็จะทําใหวัฒนธรรมของสังคมแหงนั้นเปลี่ยนแปลงไปดวย ในทํานองเดียวกัน เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางสังการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิด
ข้ึนกับระเบียบวิธีการปฏิบัติในสังคม ท้ังสิ่งท่ีเปนวัตถุ อันไดแก เทคโนโลยีหรือสิ่งประดิษฐตางๆ และสิ่งท่ีไม
เปนวัตถุ อันไดแก จารีต ประเพณี คานิยม กฎหมาย และศาสนา เปนตน นักสังคมวิทยาไดใหความหมายของ
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไวหลายทาน ดังนี้ 

ณรงค  เส็งประชา (2541: 207) ใหความหมายไววา “การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม” เปนการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งท่ีมนุษยกําหนดใหมีข้ึนท้ังสิ่งท่ีเปนวัตถุและไมใชวัตถุท่ีนําเอามาใชเปนองคประกอบในการ
ดําเนินชีวิตรวมกันในสังคม 

สุริชัย  หวันแกว (คณาจารยภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540: 
156 – 157) ไดใหความหมายไววา “การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนใน
ดานตางๆ ท่ีมนุษยประดิษฐและสรางข้ึน และท่ีสําคัญก็คือ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานคานิยม บรรทัด
ฐานและระบบสัญลักษณตางๆ ในสังคมนั้นๆ เชน การเปลี่ยนแปลงของคานิยมจากสถานภาพและบทบาทชาย
เปนใหญมาเปนหญิงและชายเทาเทียมกัน คานิยมในการเลือกคู คานิยมในการแตงงานเปลี่ยนแปลง เปนตน 

พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา อังกฤษ – ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2532: 99 – 100) ไดกําหนด
ความหมายไววา “การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในวัฒนธรรมของ
ประชาชาติหนึ่งๆ ท้ังวัฒนธรรมทางวัตถุและวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุ แตอัตราการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม
สองประเภทนี้เปนไปไมเทากัน โดยท่ัวไปวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุเปลี่ยนแปลงชากวา นอกจากนั้นการ
เปลี่ยนแปลงอาจเกิดข้ึนโดยอัตโนมัติหรือโดยการวางแผนก็ได 344  

จากความหมายท่ีกลาวมาแลว พอสรุปไดวา การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับระเบียบวิธีการปฏิบัติในสังคม ท้ังสิ่งท่ีเปนวัตถุ อันไดแก เทคโนโลยีหรือสิ่งประดิษฐ
ตางๆ และสิ่งท่ีไมเปนวัตถุ อันไดแก จารีต ประเพณี คานิยม กฎหมาย และศาสนา เปนตน 
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ลักษณะของการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  

1. การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสังคมหนึ่ง หรือในวัฒนธรรมหนึ่งเปนไปอยางรวดเร็วและสมํ่าเสมอ  
2. การเปลี่ยนแปลงนั้นไมไดเปนไปชั่วครั้งชั่วคราว หรือเปนการเปลี่ยนแตเฉพาะเรื่องนั้นๆ โดยลําพัง 

แตการเปลี่ยนแปลงจะเกิดข้ึนในลักษณะของลูกโซ คือมีผลตอเนื่องกันไป เม่ือเปนเชนนี้ผลของการ
เปลี่ยนแปลงก็มีแนวโนมท่ีจะขยายออกไปในอาณาบริเวณกวาง หรือแผออกไปท่ัวโลก  

3. การเปลี่ยนแปลงอาจเกิดไดทุกสถานท่ี และมีความสําคัญตอสังคมและวัฒนธรรมนั้นๆ การ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนและผลของมันยอมมีความสัมพันธกัน คือ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานอ่ืนๆ ติดตาม
มาอีก  

4. การเปลี่ยนแปลงสมัยปจจุบัน เปนผลมาจากการวางแผนการเอาไวหรือเปนผลท่ีมีมากข้ึน  
ในขณะเดียวกันกับการเลิกใชกระบวนการบางอยางท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว  

5. การเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบกระเทือนถึงประสบการณของปจเจกบุคคล และการหนาท่ีทางสังคม
อยางกวางขวาง คนทุกคนยอมมีประสบการณเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  
 
รูปแบบของการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม มีรูปแบบท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ  

1. การเปล่ียนแปลงแบบวัฏจักร คือ สังคมและวัฒนธรรมจะเปลี่ยนแปลงเปน วัฏจักรหรือ
หมุนเวียนเปนวงกลมสลับกันระหวางความเจริญรุงเรืองกับความเสื่อมถอย เชน อาณาจักรบางอาณาจักรเคยมี
อํานาจยิ่งใหญแลวคอยๆ หมดอํานาจลง และอาจฟนกลับสูความรุงเรืองไดอีกครั้ง เชน อียิปต จีน อินเดีย กรีก 
โรมัน สเปน และอังกฤษ เปนตน หรือการหมุนเวียนกันข้ึนครองอํานาจระหวางกลุมชนชั้นนําประเภทอนุรักษ
นิยม กับกลุม หัวกาวหนา เปนตน  

2. การเปล่ียนแปลงแบบวิวัฒนาการ คือ สังคมและวัฒนธรรมจะเปลี่ยนแปลงไปสูความกาวหนา
หรือความซับซอนมากข้ึนเสมอ เชน จากสังคมดั้งเดิมเปนสังคมสมัยใหม จากสังคมชนบทเปนสังคมเมือง จาก
สังคมเกษตรกรรมเปนสังคมอุตสาหกรรม จากสังคม เทวนิยม เปนสังคมแบบวิทยาศาสตร เปนตน (โครงการ
วิชาบูรณาการหมวดศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2541: 183 – 185)  
 
สาเหตุของการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เกิดจากสาเหตุสําคัญดังตอไปนี้  
1. การสั่งสมทางวัฒนธรรม หมายถึง การท่ีหนวยตางๆ ของสังคมไดสั่งสมวัฒนธรรมติดตอกันเปน

เวลานาน เชน ความรูทางวิทยาศาสตรติดตอกันมาตั้งแตสมัยกรีกโบราณ จนกระท่ังถึงทุกวันนี้ เปนเหตุให
วิทยาศาสตรในทวีปยุโรปเจริญกาวหนาในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานเทคโนโลยี ทําใหสังคมปจจุบัน
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมากมาย  

2. ความสัมพันธใกลชิดกับวัฒนธรรมอ่ืน การรับและการถายทอดทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะสังคมท่ี
อยูใกลชิดกัน โอกาสท่ีจะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันมีมากข้ึน เชน สังคมไทยอยูใกลชิดกับสังคมจีน การท่ีไทยจะ
ยอมรับเอาวัฒนธรรมจากจีนเปนไปไดงายและรวดเร็ว  

3. การติดตอกับวัฒนธรรมอ่ืนโดยตรง คือ การท่ีบุคคลในสังคมไดติดตอกับบุคคลในอีกสังคมหนึ่ง 
ทําใหบุคคลนั้นไดเรียนรูสิ่งใหม แนวความคิดใหม แลวนํามาสูสังคมของตน เชน คนไทยไปตางประเทศหรือคน
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ตางประเทศมาประเทศไทย ก็จะมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม อันเปนเหตุใหมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
วัฒนธรรมข้ึนได  

4. ปจจัยทางสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลง สิ่งแวดลอมโดยเฉพาะสิ่งแวดลอมทางภูมิศาสตร เชน ท่ีตั้ง 
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ถาสิ่งเหลานี้เกิด
การเปลี่ยนแปลงก็จะทําใหสังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงดวย  

5. ปจจัยทางประชากร การเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพ ขนาดของประชากร การเพ่ิม การลดจํานวน
ประชากร การยายถ่ิน การเปลี่ยนแปลงอัตราสวนของเพศชายและหญิง อัตราสวนของคนหนุมและคนสูงอายุ 
ซ่ึงเพ่ิมภาวะทางประชากรจะมีผลอยางสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการจัดระเบียบทางสังคม การ
เปลี่ยนแปลงดานขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ  

6. ปจจัยทางเศรษฐกิจ กิจกรรรมทางเศรษฐกิจ คือ การผลิต การบริโภค การจําหนาย และการ
แบงปนผลประโยชน รวมท้ังระบบเศรษฐกิจและโครงสรางทางเศรษฐกิจมีผลอยางมากตอการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรม กลาวคือ สังคมและวัฒนธรรมจะเปลี่ยนแปลงไปตามปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

7. ปจจัยทางการเมือง การเกิดสงคราม หรืออิทธิพลของผูนําในสังคม เชน คารลมารกซ เลนิน 
มหาตมะคานธี เปนตน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมได  

8. ปจจัยศาสนาและอุดมการณ ความคิด ความเชื่อ อุดมการณและศาสนาอาจเปนปจจัยสําคัญตอ
การเปลี่ยนแปลงได เชน จรรยาแบบโปรเตสแตนต เปนรากฐานของกําเนิดระบบทุนนิยมในยุโรปตะวันตก เปนตน 

9. วิกฤติการณในสังคม การเกิดความวุนวายและความยุงยากในสังคม ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมได เชน เศรษฐกิจตกต่ํา ภัยธรรมชาติ โรคระบาด เปนตน  

10. ความเจริญกาวหนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหเกิดการศึกษาคนควา วิจัย และ
ประดิษฐคิดคนสิ่งใหมๆ ข้ึนในสังคมเสมอ เปนสาเหตุสําคัญใหสังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
และในทุกๆ ดานท้ังวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุและไมใชวัตถุ  

11. ปจจัยทางจิตวิทยา นักจิตวิทยาเชื่อวา สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
เนื่องมาจากความรูสึกของมนุษยในสังคมท่ีชอบการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ชอบคนควาสิ่งแปลกๆ ใหมๆ ชอบ
หาประสบการณใหม จึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมข้ึน  

12. ความสนใจและความตองการของคนสวนใหญในสังคม จนกลายเปนประชามติหรือเสียงสวน
ใหญ ก็จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได เชน ประชาชนนัดประชุมกันเพ่ือเรียกรองใหรัฐบาลชวยเหลือใหมีไฟฟา 
ประปา จนรัฐบาลตองใหความชวยเหลือตามท่ีตองการ 

ในการศึกษาเรื่องงานวัด การเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนท่ี ความหมายและการหนาท่ีในบริบทสังคมเมืองนั้น
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของงานวัดท่ีมีสาเหตุการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยทางเศรษฐกิจและปจจัยดานความ
สนใจและความตองการของคนสวนใหญในสังคม ซ่ึงการบริโภคของคนในสังคมเมืองท่ีมีลักษณะเปนสังคม
บริโภคนิยมอันเปนผลมาจากระบบเศรษฐกิจทุนนิยมท่ีสินคาและบริการตางๆ ถูกผลิตข้ึนมามากมายจนเกิน
ความตองการของผูบริโภค ผูผลิตจึงตองเปลี่ยนรูปแบบการผลิตสินคาท่ีไมไดตอบสนองตอความตองการแก
ผูบริโภคในแงของการใชสอยเพียงอยางเดียว แตสินคาท่ีผลิตในสังคมอุตสาหกรรมทุนนิยมนั้นตองมีลักษณะท่ี
ตอบสนองความตองการ ความสนใจของผูบริโภคในดานอารมณ ความรูสึก นํามาสูการบริโภคและการ
เกิดสัญญะของสินคาตางๆ รวมถึงวัฒนธรรมประเพณีก็ถูกทําใหเปนกลายเปนสินคาทางวัฒนธรรม งานวัดก็ถูก
นําเอาสัญลักษณมาทําใหเปนสินคาเพ่ือตอบสนองความรูสึกในสังคมเมืองท่ีรูสึกโหยหาอดีต ความงามของ
วันวานทําใหงานวัดเกิดสัญญะใหมๆ เพ่ิมข้ึน และอาจนําไปสูการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และความหมายของ
งานวัดตอไป 



40  Proceedings โครงการสัมมนาเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ ครั้งท่ี 14 
 

แนวคิดการบริโภคเชิงสัญญะ การกลายเปนสินคาและอุตสาหกรรมวัฒนธรรม   

การบริโภคของมนุษยถูกสรางข้ึนไดโดยการบริโภคของมนุษยไมใชเพียงแคตองการใชหรือเสพสินคาท่ี
เปนวัตถุรูปธรรมเทานั้น แตมีดานการเสพสัญญะ (Sign) ท่ีแนบมาอยูในสินคานั้นๆดวย และเนื่องจากสัญญะ
นั้นเปนนามธรรม ดังนั้นเม่ือเราเสพสัญญะ เราจึงสามารถบริโภคสินคาไดอยางไมมีท่ีสิ้นสุด  ตัวอยางเชน 
สินคาประเภท แฟชั่น/เครื่องแตงกาย จะเห็นวาเราสามารถบริโภคไดไมสิ้นสุด เพราะแฟชั่นไมไดขายเฉพาะ
เสื้อผาเครื่องนุงหมหากแตเปนการขายวัฒนธรรมและสัญญะใหกับผูบริโภคท่ีจะเสพไดตลอดเวลา ซ่ึงนั่นเปน
คําอธิบายวา ทําไมเราจึงสามารถชมรายการแฟชั่นทางโทรทัศนท่ีออกอากาศไดตลอด 24 ชั่วโมง ท้ังนี้ก็
เนื่องมาจากรายการดังกลาวบงบอกนัยยะวา สายพานแหงธุรกิจแฟชั่นสามารถผลิตมูลคาเชิงสัญญะออกไปได
ไมรูจบ 

โบดริยารด ไดเปลี่ยนวิธีวิเคราะหสินคาจากมิติเศรษฐกิจมาสูมิติทางวัฒนธรรม โดยใหนิยามวา สินคา 
คือ “ผลผลิตรูปธรรมท่ีสุดของวัฒนธรรม” ซ่ึงมีนัยสําคัญดังนี้  

1) กระบวนการผลิต แพรกระจายและบริโภคสินคาตางๆจะสัมพันธกับเง่ือนไขของวัฒนธรรมในแตละ
สังคม เชน ในสังคมท่ีแตกตางกันนั้น สินคาจะถูกผลิตมาในรูปแบบท่ีแตกตางกัน สนองตอผูบริโภคท่ีไม
จําเปนตองเหมือนกัน เปาหมายในการผลิตอาจมีหลากหลาย และแพรกระจายไปสูผูใชสินคาแตกตางกัน 

2) หากสินคาเปนเครื่องแสดงออกซ่ึงวัฒนธรรม สินคาตางๆ ก็จะสัมพันธกับรสนิยมของผูใชและ
ผูบริโภค 

3) หากการบริโภคสัมพันธกับเง่ือนไขการบริโภคและเง่ือนไขทางวัฒนธรรมแลว สินคาตางๆ จะมี
หนาท่ีหลักในการธํารงกฎเกณฑของวัฒนธรรมไปพรอมๆ กัน ดังนั้นเม่ือวิเคราะหสินคาจากมิติเศรษฐกิจมาสู
มิติทางวัฒนธรรมจะพบวามีศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีจํานวนมากท่ีถูกทําใหกลายเปนสินคาเพ่ือสรางมูลคา
ทางเศรษฐกิจ เชน การนํารูปแบบ และองคประกอบของงานวัดบางสวนถูกมาใชเปนองคประกอบของสถานท่ี
ทองเท่ียว หรือการจัดกิจกรรมตางๆ ในการดึงดูดผูบริโภคหรือนักทองเท่ียว เพราะงานวัดเปนสิ่งท่ีอยูคูกับ
สังคมไทยมานาน เปนสิ่งท่ีแสดงถึงความรื่นเริงสนุกสนาน อยางเรียบงาย การดึงเอาเอกลักษณและ
ความคุนเคยของคนในอดีตมาเปนจุดขายสรางความสนใจแกผูบริโภคซ่ึงเกิดข้ึนอยางแพรหลายในปจจุบัน เชน 
การจัดเทศกาลเท่ียวงานวัดเพลินวาน เทศกาลเท่ียวงานวัดท่ีหางสรรพสินคาแฟชั่นไอสแลนด งานวัดในมอของ
สมาคมศิษยเกาเทคโนโลยีสุรนารี เปนตน 

นอกจากนี้ โบดิยารดยังจําแนกประเภทของสินคาออกเปนสองประเภทหลักๆ คือ สินคาท่ัวไป 
(Consumer commodity) และสินคาทางวัฒนธรรม (Cultural commodity) ในขณะท่ีสินคาท่ัวไปจะนํามา
บริโภคเพ่ือประโยชนใชสอยเปนหลัก แตสินคาทางวัฒนธรรมจะเปนสินคาท่ีมีผลกระทบในระดับจิตใจและจิต
วิญญาณ (Spirit impact)   
 การผลิตเพ่ือการบริโภคในสังคมทุนนิยมปจจุบัน ไดขยายอาณาเขตออกไปจนถึงเรื่องของวัฒนธรรม 
จนทําใหเกิดกระบวนการท่ีเรียกวา “การแปรวัฒนธรรมเปนสินคา” (Commodification of culture) ภายใต
รมเงาของ “อุตสาหกรรมวัฒนธรรม” ดังท่ี เรยมอนด  วิลเลียมส (Raymond  Williams) กลาวไววา ไมเพียง
วัตถุเทานั้นท่ีตองมีการผลิต แมแตวัฒนธรรม อุดมการณ จิตสํานึก ก็ตองผานกระบวนการผลิต มีผูผลิต  
มีผูบริโภค มีผลผลิต ฯลฯ เชนเดียวกัน เพียงแตวาวัตถุดิบท่ีนํามาผลิตคือ วัฒนธรรม อุดมการณ จิตสํานึก อาจ
แตกตางไปจากการผลิตวัตถุเทานั้น (กาญจนา  แกวเทพ และสมสุข  หินวิมาน, 2551: 65-74) 
 การเกิดวัฒนธรรมการบริโภค และกระบวนการท่ีทุกสิ่งทุกอยางสามารถแปรเปนสินคาได ซ่ึงเกิดจาก
การปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมภายใตกระแสทุนนิยมเสรีท่ีกระบวนการผลิตสินคาไดเริ่มผนวกเอาคุณคาในมิติ
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ดานทุนวัฒนธรรม (Cultural Homogenization) เพ่ือเขามาสรางมูลคาเชิงสัญลักษณหรือท่ีเรียกวา “สินคา
ทางวัฒนธรรม” (Cultural product) (รังสรรค  ธนะพรพันธุ, 2539) 

แนวความคิดท่ีวาดวยการบริโภคเชิงสัญญะและการกลายเปนสินคาจะชวยใหผูศึกษาสามารถทําความ
เขาใจไดวา ทําไมคําวา “งานวัด” ซ่ึงเปนงานท่ีเปนพิธีการท่ีเก่ียวของกับศาสนาและการทําบุญและ
องคประกอบท่ีเกิดข้ึนในงานวัดบางสวน จึงถูกนํามาใชเพ่ือใหเกิดมูลคาเศรษฐกิจ หรือท่ีเรียกวาเปน “สินคา” 
ซ่ึงมิไดมีสวนเก่ียวของกับศาสนาหรือการทําบุญตามพิธีกรรมทางพุทธศาสนา 

ธีโอดอร  อดอรโน (Theodor W. Adorno) เปนนักคิดในสํานักแฟรงคเฟรตท่ีสนใจเรื่องของ
วัฒนธรรม เขาวิเคราะหศิลปะในสังคมทุนนิยมอุตสาหกรรมวา ศิลปะท่ีผลิตในสังคมทุนนิยมเปนการผลิตแบบ
อุตสาหกรรม ผลิตจํานวนมากสําหรับการบริโภคของคนจํานวนมาก ศิลปะแบบนี้จึงตองมีลักษณะงายตอความ
เขาใจ ไมซับซอน จนในท่ีสุดมีลักษณะสุกเอา เผากิน ลักษณะแบบนี้ อดอรโน เรียกวา การทําศิลปะใหเปน
สินคาเชิงพาณิชย (Commercialization of arts) กลาวโดยสรุปแลว “The Culture Industry” เปนท้ัง 
บทวิเคราะหและวิพากษสังคมมวลชนสมัยใหม โดยเสนอวา “วัฒนธรรม” ในแงของศิลปะ การรองรําทําเพลง 
ตลอดจนมหรสพตางๆ ท่ีแพรหลายเปนท่ีนิยมของชาวอเมริกาในยุคนั้น ไมไดเปนผลผลิตของมวลชนเอง 
ตรงกันขามมันกลายเปน “สินคาบันเทิง” ท่ีถูกผลิตข้ึนโดยนายทุนนักอุตสาหกรรมและสงกลับมาขายใหกับ
มวลชนไดบริโภคในยามพักผอน มวลชนจึงเปนเพียงผูรับไมใชผูสราง วัฒนธรรม ดังนั้นจึงควรเรียกสิ่งเหลานี้วา 
“อุตสาหกรรมวัฒนธรรม” แทนท่ีจะเรียกวา “วัฒนธรรมของมวลชน” โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือกระบวนการ
ผลิตสินคาวัฒนธรรมมีลักษณะเยี่ยงอุตสาหกรรม หรืออุปมาคลายกับการผลิตสินคาจากระบบสายพานผลิตท่ี
สามารถผลิตสินคาจากตนแบบเดียวไดครั้งละจํานวนมหาศาล (Mass product) สินคาวัฒนธรรมท่ีถูกผลิตข้ึน
จึงมีลักษณะคลายสินคาอุตสาหกรรม นั่นคือ ถูกทําใหเหมือนกันไปท้ังหมด (นันทวัฒน  ฉัตรอุทัย, 2549: 83) 

สํานักแฟรงกเฟรตไดมองปรากฏการณระบบทุนนิยมในตนศตวรรษท่ี 20 ท่ีนอกจากจะสราง
อุตสาหกรรมการผลิตและการบริโภควัตถุแลว ในมิติดานการผลิตและการเสพวัฒนธรรมก็ไดเขาสูอุตสาหกรรม
เชนเดียวกัน Horkheimer และ Adorno (อางใน สุวรรณมาศ  เหล็กงาม, 2554: 262) นักคิดแหงสํานัก
แฟรงกเฟรต ไดเชื่อมมิติทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเขาดวยกันโดยอธิบายถึง “อุตสาหกรรมการสราง
วัฒนธรรม” (Culture Industry) วาในระบบทุนนิยมทุกวันนี้ ไมวาจะเปนวัฒนธรรมแบบใด (รวมถึงการ
สื่อสารตางๆ) เชน การรองรําทําเพลง งานศิลปะ ฯลฯ ลวนเปนสินคาท่ีไดรับการผลิตข้ึนโดยนายทุน
อุตสาหกรรมท่ีจะขายปอนกลับมาใหมวลชนไดเสพ เพราะฉะนั้น แทนท่ีเราจะเรียกสินคาชนิดนี้วา “วัฒนธรรม 
(ของ) มวลชน” เราควรเรียกวิถีการผลิตดังกลาววา “อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม” มากกวา (กาญจนา  แกว
เทพ และสมสุข  หินวิมาน, อางใน สุวรรณมาศ  เหล็กงาม, 2554: 263) หากพิจารณาอุตสาหกรรมการสราง
วัฒนธรรมในในแงของ Nostalgia ก็คือ การหวนกลับไปหยิบความเปนอดีตมาสรางใหเปนวัฒนธรรมประชา
นิยม โดยนายทุนอุตสาหกรรมไดมองเห็นมูลคาของความเปนอดีต จึงหยิบอดีตนั้นเขามาสูวิถีอุตสาหกรรมทาง
วัฒนธรรมนั่นเอง อาทิเชน การหยิบยกเรื่องราวทางประวัติศาสตรมาสรางภาพยนตร การตูนเรื่องกานกลวย 
เปนตัวอยางของการนําเอาความเปนอดีตเชิงประวัติศาสตรมาสรางเปนสินคาทางวัฒนธรรม ท้ังยังมีเนื้อหาแฝง
สงถึงผูชมคนไทย ซ่ึงก็คือการคํ้าจุนไวซ่ึงสํานึกรักชาติและรากเหงาความเปนไทย (สุวรรณมาศ  เหล็กงาม, 
2554: 263) นอกจากนี้หากพิจารณาดานอุตสาหกรรมการทองเท่ียวในสังคมไทยปจจุบันก็จะพบกับลักษณะ
ของ “อุตสาหกรรมการขายอดีต” (Nostalgia Industry) เชนกัน กลาวคือ การหวนกลับไปหาอดีตนั้นเปน
ความตองการหนึ่งท่ีโดดเดนของคนในยุดหลังสมัยใหม คนในยุคนี้รูสึกไมพอใจกับสภาพสังคมในปจจุบันท่ียุง
เหยิงและรูสึกกังวลกับอนาคตท่ียังคงเปนสิ่งท่ีนาสะพรึงกลัว อดีตจึงถูกพิจารณาวาเยี่ยมกวาปจจุบันท่ีเปนอยู 
โลกอดีตเปนโลกของความปลอดภัย ความม่ันคงแนนอนและความมีระเบียบ ดวยเหตุนี้เองทําใหผูผลิต
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อุตสาหกรรมการทองเท่ียวเห็นชองทางในการทํากําไรมากข้ึน ท้ังยังเปนการตอบสนองตอความตองการของ
ผูบริโภค โดยการผนวกเอาอุตสาหกรรมการขายอดีตรวมเขากับการทองเท่ียว ตัวอยางเชน การสรางตลาดน้ํา
หรือตลาดโบราณ เชนตลาดน้ําอโยธยา ตลาดน้ําหัวหิน เพลินวาน ฯลฯ ท่ีใหกลิ่นอายบรรยากาศแบบไทยๆ 
การสรางเมืองโบราณหรือแมแตโรงแรมบางแหงก็พยายามบูรณะรักษาสภาพอาคารเดิมไว ตกแตงสถานท่ีดวย
เฟอรนิเจอรแบบโบราณ และบริกรตกแตงดวยชุดยอนยุคเพ่ือใหแขกท่ีมาพักไดสัมผัสกับความรูสึกหวนถึงวัน
เกาๆ ในอดีต 
 
วิธีวิจัย  

การศึกษาเรื่อง “งานวัด” การเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนท่ี ความหมายและการหนาท่ีในบริบทสังคมเมือง  
มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสาเหตุท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของงานวัด การเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือ
องคประกอบของงานวัด การเกิดข้ึนของงานวัดในความหมายอ่ืนและพ้ืนท่ีอ่ืนซ่ึงทําให หนาท่ี ความหมายและ
พ้ืนของ “งานวัด” เปลี่ยนไปจากเดิม และงานวัดถูกนํามาใชในความหมายใหมและพ้ืนท่ีใหมอยางไร โดยวิจัยนี้
ไดศึกษางานวัดในฐานะท่ีเปน วัฒนธรรมประเพณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และในขณะเดียวกันงานวัดก็
ถูกนําสัญญะมาใชในเชิงสินคาทางวัฒนธรรม ผูศึกษาใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ วิธีการท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้
เก็บขอมูลจากผูท่ีเปนเจาของงานวัดและผูจัดงานวัดเปนหลักโดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In–depth 
Interview) จากกลุมตัวอยางผูท่ีเปนเจาของงานวัดและผูจัดงานวัด และการสังเกตแบบมีสวนรวมของผูศึกษา
โดยการเขาชมงานท่ีจัดข้ึนโดยเก็บขอมูลจากลุมตัวอยางแรกจากงานวัดท่ีจัดข้ึน โดยจําแนกตามประเภทของ
งานวัดในการศึกษาเปน 3 ประเภท คือ (1) งานวัดแบบดั้งเดิม (2) งานวัดแบบดั้งเดิมในบริบทใหม (3) งานวัด
แบบใหม  
 
ผลการศึกษา 
 
1) งานวัดแบบดั้งเดิม: พิธีหมผาแดง นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ (งานวัดภูเขาทอง) 

งานพิธีหมผาแดง นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ เปนกรณีศึกษาของงานวัดแบบดั้งเดิม คือเปนงานวัดท่ี
จัดในพ้ืนท่ีวัดและมีความเก่ียวเนื่องกับพุทธศาสนา การจัดงานวัดของวัดสระเกศวรมหาวิหารหรือท่ีรูจักท่ัวไป
วา "งานวัดภูเขาทอง"นั้นจัดข้ึนทุกป แบงพ้ืนท่ีงานออกเปน 3 สวน คือ  1) บริเวณพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) 
ในงานวัดภูเขาทองนี้จะมีอัญเชิญผาแดงข้ึนหมพระธาตุ การใหประชาชนข้ึนไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุท่ี
บรรจุอยูในพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) ไดในชวงเวลาพิเศษคือชวงกลางคืน ชมพระบรมบรรพตท่ีชั้นบนสุด 
และการเขาไปชมความงามของพระพุทธรูปและภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ  2) ลานพระวิหารมี
การแสดงดนตรีไทย กิจกรรมการประกวดรองเพลง  3)บริเวณโดยรอบวัดจะมีบริการเครื่องเลนตางๆ เชน 
ชิงชาสวรรค มาหมุน ปาเปา สาวนอยตกน้ํา บานผีสิง เปนตน และมีรานคาจากท่ัวประเทศท่ีเอาสินคาข้ึนชื่อ
มาจําหนายมากมาย ซ่ึงไดรับความสนใจและตอบรับจากประชาชนท่ัวไปเปนอยางมากทุกป 

งานวัดภูเขาทองมีการปรับเปลี่ยนตามสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือใหเกิดความเหมาะสมและ
สอดคลองกับความตองการของประชาชน มีการรื้อฟนของเกาท่ีเคยจัดเชนการประกวดรองเพลงท่ีรื้อฟนมา
จากการประกวดลูกทุงภูเขาทอง แตบางสิ่งบางอยางก็ตองปรับเปลี่ยนและลดลงไป เชน การโชวรถไตถังท่ีใช
พ้ืนท่ีมาก ซ่ึงไมเหมาะกับสภาพชุมชนเมืองและเพ่ิมพ้ืนท่ีใหประชาชนไดคาขายมากข้ึน ซ่ึงโดยรวมแลวไมไดมี
การเปลี่ยนแปลงมากนักวัตถุประสงคของการจัดงานวัดภูเขาทองก็ยังคงวัตถุประสงคเดิมคือการชักจูงใหคนได
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เขาใกลศาสนาโดยใชพระบรมสารีริกธาตุเปนกุศโลบายใหคนเขาวัดแมการเขาวัดดังกลาวจะเปนเพียงแค
ชวงเวลาสั้นๆ และไมไดศึกษาคําสอนศาสนามากนักแตก็ถือเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหคนไมหางไกลจากพุทธศาสนา
มากนัก ในดานการจัดงานก็ยังไดรับความรวมมือจากคนในชุมชนท่ีสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาชวยเหลืองาน
ภายในวัดอยูแมจะลดลงตามสภาพสังคมท่ีเปนสังคมเมืองแตก็ยังไมคนในชุมชนและคนท่ีศรัทธามาชวยเหลือ
งานและไดรับความรวมมือจากองคกรตางๆ เปนอยางดี ในดานความสําเร็จและการตอบก็ไดรับการตอบรับ
เปนอยางดีมีประชาชนมารวมสักการะพระบรมสารีริกธาตุเปนอยางมาก นอกจากนี้ยังเห็นทัศนะท่ีเปลี่ยนไป
คือเห็นเยาวชนเขาวัดมากข้ึนเพราะมีกระแสงานวัดท่ีหมุนกลับมา เด็กและเยาวชนเดินเขาวัดมากข้ึนแมใน
ขอเท็จจริงอาจไมไดดื่มด่ําซาบซ้ึงกับธรรมะมากนักแตก็เปนโอกาสท่ีเยาวชนจะไดรูจักวัดและเปนโอกาสท่ีพระ
จะไดใหหลักธรรมแกเยาวชนมากข้ึน และกระแสท่ีหมุนกลับไปอดีตจะยังคงมีอีกสักกระยะหนึ่งจนกวาพ้ืนท่ีวัด
จะไมสามารถตอบสนองแกกลุมเยาวชนไดอีก วัดจะตอบสนองจินตนาการไดมากแคไหนข้ึนอยูกับวาวัดใหอะไร
แกเยาวชนไดและสามารถยึดโยงอะไรไดบาง โดยเฉพาะหากวัดไมสามารถแสดงใหเยาวชนเห็นความแตกของ
คําวาวัดกับพ้ืนท่ีอ่ืน วัดก็ยิ่งจะลดบทบาทจากเยาวชนมากข้ึนเทานั้น ดังนั้นรูปแบบการจัดงานวัดก็เชนเดียวกัน 
การจัดงานวัดในแบบดั้งเดิม คงความเปนงานวัดไมตามกระแสสังคมจนมากเกินไปก็จะสามารถเรียกคนใหเขาวัด 
และคงงานวัดใหคูกับสังคมไทยไดตอไป 

สิ่งสําคัญท่ีทําใหงานวัดภูเขาทองของวัดสระเกศวรมหาวิหารยังคงอยูและสามารถจัดข้ึนไดทุกป
เนื่องจากวัดสระเกศมีพระบรมสารีริกธาตุเปนศูนยกลาง การท่ีงานวัดสระเกศยังคงอยูเพราะไดไมใชเพราะ
การละเลน แตเพราะแนวคิดท่ีจะตองมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุในทุกๆ ปท่ีถูกสืบทอดมายังคงอยูแม
กระแสสังคมจะเปลี่ยนไปแตเนื่องจากการสักการะพระบรมสารีริกธาตุเปนแกนในการจัดท่ีเปนแกนของงานวัด
สระเกศงานวัดภูเขาทองจึงยังดํารงและปฏิบัติสืบตอมาไดจนปจจุบัน 

 
2) งานวัดแบบดัง้เดิมในบริบทใหม: มหกรรมลานโพธิ์ ตอนงานวัดลอยฟา 

มหกรรมลานโพธิ์ตอนงานวัดลอยฟาเปนกรณีศึกษางานวัดแบบดั้งเดิมในบริบทใหมคืองานวัดท่ีจัดข้ึน
นอกเขตพ้ืนท่ีวัดแตมีนัยทางธรรม มีความเก่ียวเนื่องกับพุทธศาสนา 

มหกรรมลานโพธิ์ ตอนงานวัดลอยฟา จัดข้ึนในวันท่ี 17-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ณ รอยัลพารา
กอนฮอลล ชั้น 5 หางสรรพสินคาสยามพารากอนจัดข้ึนโดยความรวมมือของหอจดหมายเหตุพุทธทาส 
อินทปญโญและภาคีเครือขายกวา 100 องคกรในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปท่ีพระพุทธเจาตรัสรู 23 
การจัดงานนี้มีเปาหมายชัดเจน คือการเผยแผหลักธรรมของพุทธศาสนาใหคนไดเขาถึงแกบุคคลท่ัวไปท่ียังไมได
ใชพุทธธรรมเปนหลักในการดําเนินชีวิต ผูท่ีเริ่มสนใจ หรือเห็นความสําคัญของพุทธธรรมพอสมควรแตยังไมได
นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันอยางจริงจัง หรือไมรูจะเริ่มศึกษาและปฏิบัติอยางไร ตางๆ สงเสริมใหบุคคล
ท่ัวไปไดศึกษาธรรมมีความสุขตามแนวทางพุทธธรรม และพัฒนาทดลองนวัตกรรมใหมๆ ในการทํากิจกรรม 
การสงเสริมการศึกษาปฏิบัติและเผยแผธรรมในรูปแบบลักษณะท่ีนาสนใจ ทันสมัยใหเขากับวิถีชีวิตของคน
เมืองใชประสบการณจากการจัดกิจกรรมตางๆ ของหอจดหมายเหตุมาปรับรวมเพ่ือออกแบบใหเปนงานวัดท่ี

                                                   
3 ปพุทธศักราช 2555  เปนปครบรอบ  2600 ป ท่ีพระพุทธเจาตรัสรูแลวทรงเมตตาสั่งสอนเผยแผอีก 45 ป จึงปรินิพพาน 
แลวจึงเริ่มนับพุทธศักราช โดยฝายอินเดีย ลังกานับปปรินิพพานเปน พ.ศ. 1 ในขณะท่ีประเทศไทยเริ่มนับ พ.ศ. 1 เมื่อหลังจาก
พระพุทธเจาปรินิพพานไปแลว 1 ป พุทธชยันตี หมายถึง การเฉลิมฉลองชัยชนะของพระพุทธเจาท่ีทรงมีตอความทุกขอัน
หมายถึงกิเลส มาร สิ่งไมดีงามท้ังปวง 
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ออกไปจากเขตพ้ืนท่ีของวัด โดยใชชื่อ ใชสัญลักษณ ของงานวัด แตใหความสําคัญกับเนื้อหาสาระ กระบวนการ
และหลักธรรม โดยใหคําจํากัดความงานวัดลอยฟาครั้งนี้วาเปนงานวัด “รูปแบบเดิม แตใจความใหม” 
 การจัดงานมหกรรมลานโพธิ์ตอนงานวัดลอยฟาไดรับความรวมมือจากธรรมะภาคีท้ังท่ีเคยรวมงานกัน
มากอนและไมเคยรวมงานกันโดยไมไดใชเงินจางและไมมีคาชมสําหรับผูเขาชมงาน ดังนั้นงานจึง ไมเนนหา
รายได แตมุงเผยแผหลักธรรม และบอกใหคนท่ัวไปทราบวาหนวยงานของเราคือใคร วัตถุประสงคคืออะไรและ
อยูท่ีไหน เพ่ือเชื่อมโยงและดึงคนท่ีสนใจมาเรียนรูกับเราตอหลังจากจบงาน 
 ตลอดระยะเวลา 4 วันท่ีจัดงาน มีผูเขารวมงานทุกเพศทุกวัยเปนจํานวนมาก ซ่ึงจากผลการศึกษาของ
ผูจัดงานพบวาแมกลุมเปาหมายของงาน เปนคนสนใจธรรมะเล็กนอย-ปานกลาง แต พบวาคนสวนใหญท่ีมาใน
งาน สนใจในระดับมากถึงมากท่ีสุดอยูแลว 

มหกรรมลานโพธิ์ตอนงานวัดลอยฟาถือเปนงานวัดแบบดั้งเดิมในบริบทใหมเพราะจัดข้ึนใน
หางสรรพสินคาแตยังมีนัยทางธรรม มีความเก่ียวเนื่องกับพุทธศาสนาตามท่ีผูศึกษาไดนิยามไว รูปแบบของงาน
ท่ีมีความแตกตางจากงานวัดแบบดั้งเดิมแมจะมีการนําสัญญะของงานวัดมาใชในการจัดงานแตก็มีการปรับ
รูปแบบท่ีแฝงไปดวยขอคิด แกนธรรมตามหลักของพุทธศาสนาใหเขาใจงาย ไมใหความสําคัญกับการทําบุญ
ดวยการบริจาค หรือพิธีกรรมแตเนนใหคนในสังคมเมืองไดเกิดการเรียนรูท้ังพุทธประวัติ หลักธรรมคําสอนของ
พุทธศาสนาอันถือเปนแกนของพุทธศาสนาเพ่ือใหคนในสังคมเมืองท่ีอาจมีความนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน 
 จะเห็นวามหกรรมลานโพธิ์ตอนงานวัดลอยฟาเปนการเกิดข้ึนของงานวัดแบบใหมท่ีไมเคยเกิดมากอน 
นอกจากจะเกิดพ้ืนท่ีใหมของงานวัดแลว หนาท่ีของงานวัดลอยฟายังมีความแตกตางจากงานวัดดั้งเดิมคือเนน
เฉพาะเผยแผใหเกิดการเรียนรูหลักธรรมของพุทธศาสนาใหแกคนในสังคมเมืองและเปนการแนะนําองคกรหรือ
หนวยงานท่ีเผยแผและจัดกิจกรรมการเรียนรูทางดานธรรมและสาธารณะประโยชนใหแกผูสนใจเพ่ือนําไปสู
การเรียนรูและรวมกิจกรรมตอไปในรูปแบบอ่ืน 
 
3) งานวัดแบบใหม: เทศกาลเท่ียวงานวัด แฟช่ันไอสแลนด 

 หางสรรพสินคาแฟนชั่นไอสแลนดเลือกจัดงานในลักษณะงานวัดยอนยุคก็เนื่องมาจากการจับประเด็น
วาคนไทยชอบความสนุกสนาน จึงจับเอาความสนุกท่ีอยูในตัวงานวัดท่ัวไป ซ่ึงตองเรียกวา เพราะในยุคหลังเม่ือ
พูดถึง “งานวัด” คนจะนึกถึงความสนุกสนานกอน คนไมไดมองท่ีแกนวาจะตองไปปฏิบัติธรรม วิปสสนา ไหว
พระหรือทําบุญอะไร แตจะนึกถึงบรรยากาศความสนุกสนาน นึกถึงกิจกรรมท่ีมีในงานวัด เชน ชิงชาสวรรค  
ปาเปา มาหมุนแทน ดังนั้นทางหางสรรพสินคาจึงจับจุดท่ีคนชอบความสนุกของเนื้องานวัด จึงดึงเอาสิ่งท่ีเปน
สัญลักษณของงานวัด ซ่ึงก็คือชิงชาสวรรค ปาเปา มาหมุนแทน สาวนอยตกน้ําท่ีเปนภาพสัญลักษณของงานวัด
มาใช รวมถึงการแสดงท่ีเปนมหรสพในงานวัดซ่ึงก็หนีไมพนเพลงลูกทุง ลิเก รําตัด ทางหางจึงพยายามเชิญ
ศิลปน นักรองท่ีมีชื่อเสียงในอดีตท่ีคนรุนพอรุนแมของเราชอบและจัดกิจกรรมท่ีหาดูไดยากมาไวในงานเพ่ือดึง
คนเขามาในงาน “งานวัดยุคใหม”  

ในการจัดงานแนวคิดหลักของงานก็คืองานวัดทุกปแตมีการเปลี่ยนแนวคิดยอยเพ่ือใหเกิดความ
หลากหลายไมนาเบื่อ แมจะมีแนวคิดยอยเรื่องใดก็ตามแตตองจัดงานใหมีความเชื่อมโยงหรือยูภายใตแนวคิด
หลักก็คือ งานวัด คงความเปนงานวัดเอาไวซ่ึงไมใชเรื่องยุงยากก็คือตองมีการไหวพระทําบุญ มีโซนเกมงานวัด 
ท่ีขาดไมไดเลยก็คือสิ่งท่ีเปนสัญลักษณของงานวัดก็คือ การละเลนตางๆ กิจกรรมกอกองทราย ปาเปา ชิงชา
สวรรค มาหมุน สาวนอยตกน้ําเหมือนเดิมทุกป คือจะไมท้ิงความสนุกสนาน รื่นเริงและสัญลักษณของงานวัด 

จากการศึกษาโปสเตอร ปายโฆษณาของเทศกาลเท่ียวงานวัดทุกครั้งท่ีจัดข้ึนทุกครั้งจะประกอบไป
ดวยภาพของวัด ชิงชาสวรรคและใชสีสันท่ีสดใสในทุกๆ ป สวนรูปองคประกอบอ่ืนๆ ของโปสเตอรโฆษณาจะ
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เปลี่ยนไปตามแนวคิดยอยของงานวัดในแตละป สอดคลองกับท่ีคุณอภินันทใหขอมูลวา “การจัดงานเทศกาล
งานวัดจะเปลี่ยนแนวคิดยอยไปทุกๆ ปเพ่ือไมใหนาเบื่อแตจะคงแนวคิดหลักงานวัดของไวซ่ึงไมใชสิ่งท่ียุงยาก
เพียงแคมีพระใหสักการะ ทําบุญ มีชิงชาสวรรค มาหมุนและเกมในงานวัดเขาไปก็เปนงานวัดแลว” 

โดยสรุปความหมายของงานวัด คือ ความสนุกสนานรื่นเริง สัญลักษณของงานวัดก็คือชิงชาสวรรค  
มาหมุน ปาเปา สิ่งท่ีแสดงอกถึงความสนุกสนานแบบยอนยุค งานวัดเปนภาพตัวแทนของความสนุกสนานใน
รูปแบบของความเปนไทย เปนวัฒนธรรมแบบไทยๆ 

กลุมเปาหมายหลักของเทศกาลเท่ียวงานวัดก็คือกลุมคนมีอายุ คือ ตองการดึงความสนใจของคนมี
ประสบการณรวมกับยุคท่ีจัดงาน ซ่ึงในเชิงการตลาดหางสรรพสินคาก็ตองมองวากลุมคนท่ีมีอายุเทาไหร 
ท่ีเหมาะกับงานของเราและกลุมนั้นตองมีกําลังซ้ือสินคาของเราดวย ซ่ึงสวนใหญจะเปนคนอายุ 40-60 ป แตใน
ขณะเดียวกันคนท่ีเขามาดูงานท่ีมีกําลังซ้ือก็ไมไดมาคนเดียวแตอาจจะมากับครอบครัว พอแม ลูกหลานและคน
อ่ืนๆ ในครอบครัวดวย การมาดูหนัง ซ้ือของ ซ่ึงจากการสังเกตพบวาแมงานยอนยุคจะเหมาะกับคนมีอายุเยอะ 
คนมีอายุมีความรูสึกรวมกับงาน แตจริงๆ แลวคนสมัยใหมก็มีความรูสึกรวมและชื่นชอบงานลักษณะนี้
เชนเดียวกัน อาจจะเปนเพราะมันกําลังอยูใน กระแส และมีรูปแบบท่ีสนุกสนานท่ีเหมาะกับจริตคนไทย สิ่งนี้
คือสิ่งท่ีทําใหงานวัดไมตาย ถึงแมวาโลกจะเปลี่ยนไปสามสิบสี่สิบป ปจจุบันจะสังเกตไดวากิจกรรม หนัง หรือ
งานอีเวนทอะไรท่ีเก่ียวกับกระแสในอดีตจะไดรับความนิยมแมจะเปนแคชวงเวลาหนึ่งๆ แตจะไดความนิยม
และพูดถึงเปนอยางมาก ยกตัวอยางเชน ภาพยนตรเรื่องแฟนฉัน ซ่ึงอันนี้จะชัดเจนมากๆ ทําใหคนดูรูสึกถึง
อดีต มีความรูสึกรวมวาเปนยุคของตน หรือละครท่ีเปนละครยอนยุคสมัยกอน คนก็นึกถึงบรรยากาศ การ
แตงตัว วิถีชีวิตในอดีต ซ่ึงทําใหเกิดความตองการสัมผัสบรรยากาศในละครท่ีไดดูแลวรูสึกประทับใจ จึงนํามา
ปรับใชกับในการจัดเทศกาลเท่ียวงานวัด อะไรท่ีเคยมี อะไรท่ีเคยดัง เปนท่ีนิยม ก็จําลองอกมาไวในงาน เชน 
โรงหนังเกา โรงละครเกา เปนตน 
 เทศกาลเท่ียวงานวัดท่ีจัดข้ึนไดรับการตอบรับอยางดีมากทุกป ถือเปนงานอีเวนทอันดับหนึ่งของหาง
แฟชั่นไอสแลนด ในชวงเวลาท่ีจัดงานลูกคาจะแนน ไดรับการตอบรับท่ีดีตลอด ซ่ึงในชวงท่ีจัดงานเทศกาลเท่ียว
งานวัดรถยนตท่ีเขาสูหางจะสูงมาก ในชวงท่ีจัดเทศกาลเท่ียวงานวัดจะมีลูกคาท่ีเขามาใหหางเยอะ การจับจาย
ก็มากตามไปดวย ทําใหในปตอๆ ไปก็ตองทําใหดีข้ึนเรื่อยๆและทําใหดีข้ึนทุกๆ ป และเทศกาลเท่ียวงานวัดก็
กลายเปนกิมมิค3

4 (Gimmick) ของหางสรรพสินคาท่ีคนจะจําได รอท่ีจะมางานเทศกาลงานวัดในปตอไป 
 จากการศึกษาพบวาเทศกาลเท่ียวงานวัดเปนงานอีเวน (Event) มีรูปแบบในลักษณะของงานยอนยุค 
โดยใชสัญลักษณท่ีปรากฏในงานวัดแบบดั้งเดิมมาใชเพ่ือเปนสัญญะของงานวัดแบบใหม มีความคลายกับ
งานวัดท่ีจัดในวัดคือการนําเอาการละเลน การแสดง เกม เครื่องเลนและสินคาท่ีขายในงานวัดมาไวใน
หางสรรพสินคา แตไมไดมีนัยทางธรรม หรือการเผยแผพุทธศาสนา จะมีก็เพียงแตการนําพระพุทธรูปมาใหผู
ศรัทธาสักการะและบริจาคเงินทําบุญ มีวัตถุประสงคเพ่ือดึงใหคนเขามาบริโภคสินคาและบริการ สรางยอดขาย
ใหกับหางสรรพสินคา และยังเปนการสรางใหเกิดการจดจําของผูบริโภคใหเกิดตอหางสรรพสินคา แมรูปแบบ
ของงานวัดแบบสมัยใหมนี้จะมีความคลายคลึงกับงานวัดแบบดั้งเดิมมาก แตก็เปนเพียงการจําลองสิ่งท่ีเคย
เกิดข้ึนของงานวัดในอดีตมาไวในหางเพ่ือผลทางการตลาด งานวัดอีเวนในลักษณะนี้จึงมีลักษณะเปนเพียง
สัญญะทําหนาท่ีภาพจําลองของงาน และดวยกระแสความนิยมตอสิ่งท่ีเคยเกิดข้ึนหรือเคยมีในอดีต ทําให
ปจจุบันเกิดการนําคําวา “งานวัด” มาใชเปนธีม (Theme) หรือแนวคิด (Concept) ของงานหรือกิจกรรม

                                                   
4 กิมมิค (Gimmick) หมายถึง “ กลไก ทีช่วยใหลูกคาสนใจและจดจาํผลิตภัณฑของตนเอง” เพราะฉะนั้นแลวกิมมิคบางคร้ังอาจเปนแคจุดชวยจาํ 
หรือบางคร้ังอาจหมายถึงส่ิงของใดๆ ที่ชวยทําใหลูกคาจดจาํผลิตภัณฑไดงายขึน้นั่นเอง เทศกาลงานวัดก็ถูกสรางเปนกิมมิคเพื่อใหผูบริโภคจดจํา
หางสรรพสินคาในฐานะผูริเร่ิมงานวัดในหางสรรพสินคา 
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ตางๆ ซ่ึงนอกจากจะทําใหหนาท่ีของงานวัดเปลี่ยนไปก็ยังทําใหความหมายของงานวัดมีความหมายท่ีกวาง
ไมใชจําเพาะงานท่ีจัดข้ึนแตเพียงในวัดอีกตอไป  
 
บทสรุป “งานวัด”: การเปล่ียนแปลงเชิงพ้ืนท่ี ความหมายและการหนาท่ีในบริบทสังคมเมือง 

 ในสังคมอดีตท่ีคนไทยพุทธมีความผูกพันกับวัด วัดไมเพียงเปนพ้ืนท่ีท่ีเผยแผพุทธศาสนาแตวัดคือพ้ืนท่ี
ท่ีคนในสังคมใชทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน ผสมผสานวิถีชีวิต ประเพณีและศาสนาเขาดวยกันมีการปฏิบัติยึดถือ
สืบทอดตอกันมาจนยึดถือเปนวิถีการปฏิบัติและเรียกวา “งานวัด” จากการศึกษางานวัดตั้งแตอดีตจนปจจุบัน 
พบวางานวัดเปนประเพณีท่ีมีลักษณะเปนวัฒนธรรมท่ีมีความลื่นไหลไปตามสภาพของสังคมท่ีเปลี่ยนไป จาก
งานวัดท่ีเปนการทํากิจกรรมรวมกันของชุมชนอยางเรียบงาย เปนการทํากิจกรรมรวมกันของคนในชุมชนท่ี
เก่ียวเนื่องกับพุทธศาสนาพัฒนาตัวเองมาสูงานวัดในลักษณะของงานประเพณีหรืองานบุญในโอกาสตางๆ เชน 
งานบุญกฐิน งานผาปา งานปดทองลูกนิมิต เปนตน การจัดงานก็มีแบบแผนมากข้ึน มีการละเลน มหรสพและ
การคาขายซ่ึงไมไดจํากัดอยูเพียงคนในชุมชนเทานั้นแตมีความกวางขวางมากข้ึนท้ังในแงของผูมารวมงานผูมี
สวนในการจัดงาน เชน แมคาพอคา มหรสพท่ีไมใชเพียงการละเลนการแสดงท่ีเปนของคนในชุมชนนั้นอีกตอไป 
เม่ือสังคมพัฒนากาวหนาข้ึนสังคมมีพ้ืนท่ีท่ีใชทํากิจกรรมใหมๆ เกิดข้ึนมากมาย ความนิยมของคนในสังคม
เปลี่ยนสูความเปนสังคมสมัยใหม ความนิยมตองานวัดเริ่มลดลงทําใหหนาท่ีของงานวัดในแงท่ีเปนพ้ืนท่ีสําหรับ
ทํากิจกรรมลดลง มีพ้ืนท่ีใหมข้ึนมาแทนท่ี ทําใหวัดเริ่มจัดงานวัดนอยลงคงไวเฉพาะงานวัดท่ีเปนงานวันสําคัญ
ทางศาสนา หรือจัดงานวัดใหเปลี่ยนไปตามสภาพและความตองการของคนซ่ึงสําหรับบางงานเกิดการผสม
ปนเประหวางงานทางธรรมกับงานทางโลก สวนวัดท่ีสามารถจัดงานวัดไดอยางตอเนื่องสวนใหญจะเปนวัดท่ีมี
ประเพณีเฉพาะ เชน พิธีผูกหมผาแดง บูชาพระบรมสารีริกธาตุของวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เปนตน 
 แมงานวัดจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพท่ีเปลี่ยนไปของสังคม กิจกรรมหลายอยางของงานวัดเปลี่ยนไป
แตสิ่งท่ีไมเปลี่ยนไปคือภาพของงานวัดในยุคทองของงานวัดท่ีสื่อถึงความสนุกสนาน เต็มไปดวยอาหารแปลก
จากถ่ินตางๆ ของใชจําเปนและของเลนสนุก ไดแกจําพวกรานยิงปนจุกไมกอก สาวนอยตกน้ํา ชิงขาสวรรค 
รถไฟเล็ก รถไตถัง มาหมุน ยิงธนู เปาไมซาง ขวางกระปองบุหรี่ดวยลูกบอล เปนตน มหรสพนานาชนิดและ
รวมฮิตของแปลก (ทวี  วัดงาม, 2537: 23-28) แมแตในปจจุบันหากมีการจัดงานวัดก็จะเห็นวาสิ่งเหลานี้ท่ี
ยังคงอยูคูกับงานวัด เปนสื่อในการนําเสนองานวัดและกลายเปนสัญญะของงานวัดท่ีไมวาใคร ก็จะนึกถึงงานวัด
ไดโดยอัตโนมัติ ซ่ึงสัญญะเหลานี้ก็ไดถูกนํามาใชเปนตัวแทนของความสนุกสนานในงานวัด ในสังคมท่ีกระแส
แหงการถวิลหาอดีตและการบริโภคอดีตกําลังไดรับความนิยม 

ปจจุบันเกิดปรากฏการณความนิยมเอาสิ่งท่ีเคยมีกลับมาใชใหมในหลายๆ ทาง เชนเสื้อผา การแตง
กาย ของตกแตงบาน การถายรูป การทองเท่ียวตามสถานท่ียอนยุคตางๆ ซ่ึงเปนกระแสและไดรับความนิยม
ของ ซ่ึงตามธรรมชาติของคนยอมอยากทําอะไรซักอยางใหมันดีข้ึนเสมอ เม่ือเห็นของใหมซ่ึงเปนปจจุบันท่ีรูสึก
วาสูของเกาไมได ก็จะนึกถึงของเกา แลวเกิดการถวิลหา โหยหาอดีต ความทรงจําเกาๆ ท่ีผานมา (ปเตอร  กัน, 
2556) ซ่ึงแนนอนวางานวัดก็เปนหนึ่งในกระแสของนิยมถวิลหาอดีตอีกประการหนึ่ง ดังจะเห็นวา กระแสของ
งานวัดไดรับความนิยมและถูกหยิบมาเปนแนวคิด (Concept) ในการจัดกิจกรรมหรืองานตางๆ มากมาย ไมวา
จะเปนการจัดงานแฟรขายสินคา การจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย การจัดงานรวมรุน งานวันเกิดหรือไมเวน
แมแตงานแตงงานและการเกิดข้ึนของบริษัทใหรับจัดงานวัดและใหเชาอุปกรณเครื่องเลนงานวัดมากมาย 
เพราะงานวัดเปนตัวแทนของงานยอนยุคท่ีทําใหรูสึก ระลึกถึงความสนุกสนานของงานวัดในอดีต ซ่ึงสัญลักษณ
ของงานวัดท่ีนํามาใชก็หนีไมพนเครื่องเลนของเลนในงานวัด เชน ชิงชาสวรรค มาหมุน ปาเปา สาวนอยตกน้ํา
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เปนตน ซ่ึงสัญญะบางอยางก็จะเปลี่ยนไปตามแนวคิดของงานไมวาจะเปนการแตงกาย อาหารหรือ
องคประกอบในงานอ่ืนๆ และสัญญะนั้นก็ถูกนําไปใชไมมีท่ีสิ้นสุด 

ในสังคมทุนนิยมท่ีทุกสิ่งทุกอยางสามารถแปรเปนสินคาได ซ่ึงเกิดจากการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
ภายใตกระแสทุนนิยมเสรีท่ีกระบวนการผลิตสินคาไดเริ่มผนวกเอาคุณคาในมิติดานทุนวัฒนธรรม (Cultural 
Homogenization) เพ่ือเขามาสรางมูลคาเชิงสัญลักษณหรือท่ีเรียกวา “สินคาทางวัฒนธรรม” (Cultural 
product) (รังสรรค  ธนะพรพันธุ, 2539) งานวัดจึงถูกนํามาแปลงเปนสินคาใหแกผูบริโภค ผูบริโภคท่ีตองการ
เสพเพียงสัญญะเพ่ือตอบสนองอารมณความรูสึกท่ีถวิลหาความสวยงามในอดีตท่ีแตกตางกับปจจุบันท่ีมีความ
ซับซอนนาเบื่อไมมีอะไรโดนใจ โดยผูบริโภคบริโภคเพียงสัญญะของงานวัด โดยไมจําเปนคํานึงวางานวัดท่ี
แทจริงเปนอยางไร หรืองานวัดควรจะเปนอยางไร การเสพงานวัดในแงของสัญญะนี้จึงไมไดคํานึงความหมายท่ี
แทจริง แกนหรือความลุมลึกของงานวัด แมการบริโภคตัวสําเนาอาจใหไดเพียงคุณคาอันผิวเผินเทานั้น อยางไร
ก็ดี สําหรับกลุมทฤษฎีหลังสมัยใหม ไมวาจะบริโภคตนฉบับหรือตัวสําเนาก็มีความหมายท่ีเทากัน ดังนั้น การ
นํารูปแบบของงานวัดมาทําใหเปนสินคาสําหรับผูบริโภคซ่ึงผูบริโภคไมจําเปนตองไปเสพบรรยากาศงานวัดท่ีจัด
ข้ึนในวัดซ่ึงถือเปนตนฉบับจึงไดรับความนิยมอยางแพรหลาย งานวัดจึงถูกนํามาใชเปนสินคาทางวัฒนธรรมเพ่ือ
ดึงใหผูบริโภคไปบริโภคและจับจายตามแตนายทุนผูจัดงานตองการ 

เม่ือกระแสความถวิลหาอดีตนําพาความนิยมท่ีมีตองานวัดกลับมาอีกครั้งงานวัดจึงกลายเปนสินคาชั้น
ดีแกผูบริโภคในสังคมทุนนิยมท่ีไมไดตองการเพียงการบริโภคเพ่ืออ่ิมทองหรือมีชีวิตรอด ความตองการของ
มนุษยยุคนี้จึงไมใชแคการใชหรือการเสพสินคาท่ีเปนวัตถุรูปธรรม หากแตมีดานของการเสพสัญญะ (Sign) ท่ี
แนบอยูในสินคานั้นไมวาจะเสพเพ่ือแสดงตัวตน หรือตอบสนองทางดานอารมณความรูสึกก็ตาม และเนื่องจาก
สัญญะนั้นเปนนามธรรมและมีนัยยะทางวัฒนธรรม ดังนั้นเม่ือเราเสพสัญญะ เราจึงสามารถบริโภคสินคาตางๆ 
ไดไมสิ้นสุด (กาญจนา และสมสุข, 2551: 460) 
 ในสังคมเมืองท่ีมีพ้ืนท่ีเพ่ือตอบสนองความตองการของคนในสังคมเกิดข้ึนมากมาย วัดก็เริ่มลดบทบาท
ลงทีละนอยคนมีพ้ืนท่ีใหทุกกิจกรรมมากข้ึนไมวาจะเปนดานสาธารณูปโภค ความบันเทิงหรือแมกระท่ังแหลงท่ี
ใหความรูท้ังทางโลกและทางธรรม มีองคกรเอกชนท่ีทําหนาท่ีเผยแผหลักธรรมคําสอน แนวก็ปฏิบัติ และใช
ชีวิตตามหลักพุทธศาสนาเกิดข้ึนมากมาย เชน มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินปญโญ (สวนโมกขกรุงเทพฯ) 
หมูบานพลัม เปนตน ซ่ึงเปนทางเลือกใหมสําหรับคนสังคมเมืองในปจจุบันท่ีมีโอกาสเลือกศึกษาธรรมะไดอยาง
หลากหลายและเหมาะสมกับตนเอง 
 ซ่ึงการเกิดข้ึนขององคกรเอกชนทางพุทธศาสนาเหลานี้นอกจากจะเกิดทางเลือกในการศึกษาเรียนรู
ธรรมะของพระพุทธเจาแลวยังเกิดแนวทางการจัดกิจกรรมในการเรียนรูธรรมดวยกิจกรรมใหมๆ ท่ีเขาถึงเขาใจ
งายเหมาะกับสภาพสังคมและชีวิตของคนในสังคมเมือง 
 การจัดมหกรรมลานโพธิ์ ตอนงานวัดลอยฟา ซ่ึงเกิดจากความรวมมือภาคีเครือขายทางธรรมซ่ึงสวน
ใหญเปนภาคเอกชน เปนการจัดงานวัดท่ีมีรูปแบบงานท่ีเนนการเผยแผหลักธรรมทางพุทธศาสนาของ
พระพุทธเจา นําเสนอธรรมะท่ีเขาใจงาย นาสนใจนําเอาสัญลักษณของงานวัดบางอยางมาไวในงานแตคงไวซ่ึง
แกนธรรม และจัดงานภายนอกพ้ืนท่ีวัด ซ่ึงนับเปนการเกิดข้ึนของงานวัดแบบดั้งเดิมในบริบทใหม ท่ีไดรับการ
ตอบรับเปนอยางดีจากผูท่ีมีความสนใจธรรมะและผูท่ีกําลังคิดท่ีจะเริ่มใหความสนใจ แตงานวัดลักษณะนี้มี
ความแตกตางจากงานวัดแบบดั้งเดิมก็คือเกิดจากความรวมมือจัดข้ึนของภาคีเครือขายกวา 100 องคกรซ่ึงหาก
จะถือวาเปนความพิเศษ เปนจุดเดนของงานและทําใหงานออกมาสมบูรณยิ่งใหญก็วาได แตในขณะเดียวกัน
งานวัดในลักษณะก็เกิดข้ึนไดไมบอยนักเพราะในการจัดงานแตละครั้งตองไดรับความรวมมือและสนับสนุนจาก
องคกรตางๆ ไมสามารถจัดข้ึนลําพังหรือจัดบอยๆ ท่ัวไปไดทําใหคนท่ัวไปอาจจะยังไมสามารถเขาถึงงานไดมากนัก 
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แตอยางนอยการเกิดงานวัดแบบดั้งเดิมในพ้ืนท่ีใหมเชนนี้ข้ึนก็เพ่ิมทางเลือกในการบริโภคงานวัด และอาจ
นําไปสูการตั้งคําถามในงานวัดถึงวัดถึงความแตกตาง ความหมายและหนาท่ีของงานวัดในแตละประเภท เพ่ือ
นําไปสูการหาจุดสมดุลของงานวัดท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 ในการศึกษานี้เพ่ือศึกษาสาเหตุการเปลี่ยนแปลงพ้ืน ความหมายและหนาท่ีของงานวัดซ่ึงผูศึกษาก็
ไดรับคําตอบนั้นแลวอันจะเห็นวางานวัดนั้นเปนประเพณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และมีความลื่นไหลตามสภาพ
สังคมเสมอ งานวัดไมใชงานท่ีตายตัวแตมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงดังเชนประเพณีวัฒนธรรมอ่ืนๆ งานวัด
ในปจจุบันปรากฏข้ึนเปนลักษณะใหญๆ 3 รูปแบบ คือ  1) แบบดั้งเดิม คืองานวัดท่ีจัดข้ึนในพ้ืนท่ีวัดมีนัย
เก่ียวของกับพุทธศาสนา  2) งานวัดแบบดั้งเดิมในบริบทใหม คืองานวัดท่ีมีนัยทางธรรม มีความเก่ียวเนื่องกับ
พุทธศาสนาแตจัดข้ึนนอกพ้ืนท่ีวัด  3) งานวัดแบบใหม คืองานวัด ไมมีนัยหรือเก่ียวเนื่องกับพุทธศาสนาเลย แต
ใชคําวา “งานวัด” และสัญลักษณท่ีทําใหผูพบเห็นรูสึกถึงความเปนงานวัด 
 งานวัดมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงรูปแบบอยูเสมอไมวาจะเปนการแตกรูปแบบของงานวัดเปน
หลายรูปแบบ เกิดข้ึนในหลายพ้ืนท่ีหรือแมแตงานวัดแบบดั้งเดิมท่ีเกิดข้ึนในวัดก็ยังมีความแตกตางกัน ความ
หลากหลายท่ีเกิดข้ึนของงานวัดในสังคมเมืองนี้สงผลใหนิยามท่ีวา “งานวัดก็คืองานท่ีจัดในวัด” ใชไมไดอีก
ตอไป ความหมายและหนางานวัดท่ีเคยมีก็เกิดการเปลี่ยนแปลงลื่นไหล ซ่ึงเปลี่ยนแปลงความหมายและหนาท่ี
ไปในทิศทางใดนั้นก็ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของผูจัดงานวาตองการใหงานวัดทําหนาท่ีอะไร  
 ทายท่ีสุดแลวสิ่งท่ีเราชาวพุทธควรทําคือการตั้งคําถามกับการเกิดข้ึน และการดําเนินไปของงานวัดวา 
งานวัดควรจะมีความหมายอยางไร ควรจะดําเนินไปในทิศทางใด เพ่ือไมใหงานวัดสูญเสียความหมาย และ
หนาท่ีทางธรรมอันจะเกิดประโยชนแกตนเอง และธํารงไวซ่ึงหนาท่ีทางธรรมนั้นคงเกิดข้ึนไมไดหากปราศจาก
ความรวมมือของท้ังฝายชาวพุทธท่ีเปนผูบริโภคงานวัดและผูจัดงาน 
 
ขอคนพบของงานวิจัย 

1. งานวัดเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนหลายรูปแบบแมงานวัดแบบดั้งเดิมก็มีรูปแบบท่ีแตกตางกัน  
2. งานวัดรูปแบบใหมท่ีถูกจัดข้ึนพ้ืนท่ีใหม จํากัดอยูในเฉพาะคนในสังคมบางกลุมท่ีสามารถเขาถึงได 

ดวยปจจัยดานวัตถุประสงคของผูจัดงานและพ้ืนท่ีในการจัดทํางาน  
 
ขอเสนอแนะตอการทําวิจั ครั้งตอไป 

 จากการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาได เห็นประเด็นสําคัญท่ีควรศึกษาตอไป เชน การศึกษาเจาะลึกในการ
ทํางานวัดใหกลายเปนสินคาเชิงวัฒนธรรม ศึกษาการคงอยูของงานวัดแบบดั้งเดิมทามกลางสังคมท่ีเปลี่ยนไป   
ศึกษาความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมีตองานวัดในรูปแบบตางๆ เพ่ือนําไปสูรูปแบบท่ีเหมาะสมและการหาจุด
สมดุลระหวางแกนของศาสนากับความบันเทิงทางโลกภายใตบริบทของสังคมเมืองท่ีมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม  
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บทคัดยอ 
 บทความนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิธีการท่ีทุนนํามาใชเพ่ือใหคนกลุมชาติพันธุกูยตองตกเปน
แรงงานตัดออยและมีหนี้สิน และเพ่ือศึกษากลยุทธการตอรองของแรงงานอพยพตัดออยกลุมชาติพันธุ
กูย โดยศึกษาจากกลุมชาติพันธุกูย บานตูม ตําบลตูม อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ และใชแนวคิด
การสะสมทุนโดยการดูดซับมูลคาสวนเกินรวมกับแนวคิดการควบคุมแรงงาน และแนวคิดกลยุทธการ
ตอรอง และเก็บขอมูลระหวางป พ.ศ.2554-2557 โดยใชวิธีการทางมานุษยวิทยาแบบมีสนามวิจัยหลาย
พ้ืนท่ี พบวา ทุนมีวิธีการสะสมทุนโดยการดูดซับมูลคาสวนเกินท่ีหลากหลายเพ่ือทําใหกลุมชาติพันธุกูย
ตองเปนแรงงานตัดออย ดวยวิธีการขูดรีดแรงงานเขมขน การเอาเปรียบดวยการจางแรงงานตัดออยท่ี
เปนแรงงานนอกระบบ ไมมีสวัสดิการและไมไดรับการคุมครองจากกฎหมายแรงงาน มีวิธีการจาง
แรงงานแบบเหมาหัวตันคิดคาจางโดยใชน้ําหนักออยเปนคาตอบแทน รวมถึงวิธีการผลักภาระความเสี่ยง
ใหกับแรงงานตัดออย ทุนในอุตสาหกรรมออยยังมีวิธีการควบคุมแรงงานตัดออยดวยวิธีการทาง
เศรษฐกิจโดยการการตกเขียวแรงงาน ทําใหแรงงานตัดออยตองเปนหนี้ ขณะท่ีแรงงานอพยพตัดออยมี
กลยุทธการตอรองดวยวิธีการรวมกลุมกันผานระบบเครือญาติและหัวหนาสาย การใชอัตลักษณท่ีลื่นไหล
และการใชวัฒนธรรมในการเจรจาตอรอง บทความนี้ยังชี้ใหเห็นวา แรงงานอพยพตัดออยกลุมชาติพันธุ
กูย จังหวัดศรีสะเกษ มีชีวิตเปนแรงงานตัดออยท่ีตอยต่ํา ตองเผชิญกับ การมีอคติทางชาติพันธุ มีปญหา
สุขภาพ ปญหาสังคม มีความทุกขและความเสี่ยง 

คําสําคัญ: การสะสมทุนโดยการดูดซับมูลคาสวนเกิน, กลยุทธการตอรอง, แรงงานอพยพตัดออย,  
กลุมชาติพันธุกูย 

 
Abstract 

This article aims to study mechanisms which Sugar industry use for accumulation 
from Kui ethnic sugarcane migrant labor and study tactics of negotiation of Kui ethnic 
group in Ban Toom, Sriratana, Srisaket province. The article applying concept of capital 
accumulation by absorb surplus value, labor control, tactics of negotiation and social 

                                                           
1 บทความนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจยัเร่ือง วิถีชีวิตแรงงานอพยพตัดออยกลุมชาติพันธุกยู จังหวัดศรีสะเกษ 
2 บัณฑิตสาขาวจิัยเพือ่พัฒนาทองถิ่น  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3 อาจารย,ดร., คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ,ประธานกรรมการควบคุมวิทยานพินธ 
4 ผูชวยศาสตราจารย, ดร, คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม .กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ 
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suffering,  and collect the data by multi-sited ethnography. The article had been 
implemented during 2011-2014 and found that the capital used capital accumulation in 
various ways such as employing an informal labor who are excluded from labor protection 
laws, employing the labor with contraction, and controlling the labors through forward 
buying. Whilst the labors used tactics of negotiations; gathering into group among relative 
and line head to negotiate for receiving good treatment from their employers, adapting 
flexible identities and local culture. This study illustrates that the Kui labors are inferior 
struggling with race bias, health problems, and risks.  

Key words: Capital accumulation by absorb surplus, Tactics of negotiation, Migrant 
laborers for sugarcane harvest, Kui Ethnic Group 

 
 
บทนํา 

 เซราะพะเนา เปนภาษาของคนกลุมชาติพันธุกูย ท่ีใชเรียกชื่อ บานตูม ตําบลตูม อําเภอศรีรัตนะ 
จังหวัดศรีสะเกษ ชาวบานตูมสวนใหญเปนกลุมชาติพันธุกูยหรือกวย ซ่ึงคนท่ีพูดตระกูลภาษาไท คนลาว 
และคนเขมรในไทยมักเรียกพวกเขาวา สวย ซ่ึงแตกตางจากกลุมชาติพันธุกูยเลี้ยงชางท่ีจังหวัดสุรินทร  
ท่ีคนสวนใหญรูจักกัน เนื่องจากกลุมชาติพันธุกูย จังหวัดศรีสะเกษ มีอาชีพทํานาน้ําฝน หลังจากทํานา
เสร็จชวงตนเดือนธันวาคมของทุกป พวกเขาจะเดินทางไปเปนครอบครัว ประกอบดวย เด็กเล็ก เด็กท่ี
กําลังเรียนหนังสือ และพอแม เพ่ือไปเปนแรงงานอพยพรับจางตัดออยท่ีตางจังหวัดเปนเวลา 4-6 เดือน 
เพ่ือใหมีรายได การอพยพไปทํางานรับจางตัดออยทุกครั้งจะตองผานระบบนายหนาหรือหัวหนาสาย
แรงงานตัดออย ขณะท่ีอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลของไทย มีการพัฒนาอยางตอเนื่องมีการใช
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย มี พ.ร.บ.ออยและน้ําตาล ป พ.ศ.2527 กํากับควบคุม จนสามารถผลิตน้ําตาลปอน
สูตลาดโลกเปนอันดับตนๆ รองจากประเทศบราซิลและประเทศออสเตรีย สามารถสรางรายไดจากการ
สงออกปละมากกวา 80,000 ลานบาท ขณะท่ีกลุมชาติพันธุกูยบานตูม จําเปนตองไปเปนแรงงานตัด
ออยตางถ่ิน โดยวิธีการตกเขียวแรงงาน ของทุนในอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล พวกเขาตองทํางาน
อยางหนัก ตองเผชิญกับปญหาสังคม ปญหาสุขภาพ และมีความเสี่ยงตางๆ จากการทํางานท่ีตองไป
สัมพันธกับแรงงานตัดออยกลุมอ่ืน เถาแกไรออย ชาวบานในพ้ืนท่ีตัดออย เจาหนาท่ีรัฐ เปนตน เปนท่ีนา
สังเกตวาทําไมแรงงานอพยพกลุมนี้ตองกลับมาพรอมกับการเปนหนี้แทบทุกครั้งท้ังท่ีแรงงานเหลานี้ตอง
ทํางานหนัก ดวยการใชแรงงานท่ีเขมขน และอยูในวงจนของหนี้สินกวา 30 ป 
 จากปรากฏการณขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษา ภายใตการผลิตออยออยและน้ําตาลสู
ตลาดโลก ทุน หรือกลุมทุนหรือคนท่ีมีอํานาจในการควบคุมปจจัยการผลิตออยและน้ําตาลเพ่ือการ
สงออกสูตลาดโลก ท่ีไดรับประโยชนจากแรงงานอพยพตัดออยมีวิธีการอยางไร ทําใหคนกลุมชาติพันธุ
กูย ตองมาเปนแรงงานตัดออยและมีหนี้สินเพ่ิมมากข้ึน และแรงงานอพยพตัดออยกลุมชาติพันธุกูย มีกล
ยุทธในการตอสูตอรองอยางไร ในการทํามาหากิน เพ่ือใหตนเองมีชีวิตรอดจากการเปนแรงงานตัดออยท่ี
ยากลําบาก ภายใตวิธีการท่ีทุนนํามาใชกับแรงงานกลุมนี้ 
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วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือศึกษาวิธีการท่ีทุนนํามาใชเพ่ือใหคนกลุมชาติพันธุกูยตองตกเปนแรงงานอพยพตัดออย 
และตกอยูในวงจรของการเปนหนี้ 
 2. เพ่ือศึกษาวิถีการดํารงชีวิตซ่ึงหมายถึงการตอสูตอรองของกลุมชาติพันธุกูยท่ีเปนแรงงาน
อพยพตัดออย ภายใตวิธีการและเง่ือนไขของทุนท่ีนํามาใชกับพวกเขา 
 
ทบทวนแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 งานวิจัยนี้จะใหความสําคัญกับแรงงานอพยพตัดออยกลุมชาติพันธุกูย จังหวัดศรีสะเกษ โดย
นําแนวคิดการสะสมทุนโดยการดูดซับมูลคาสวนเกินรวมกับแนวคิดการควบคุมแรงงาน และแนวคิด 
กลยุทธการตอรองมาอธิบายดังนี้ 
 แนวคิดการสะสมทุนโดยการดูดซับมูลคาสวนเกิน (Capital accumulation by absorb 
surplus) เกิดจากแนวคิดเรื่องทุนนิยม ของมารกซ ท่ีมองวาความสัมพันธทางการผลิตในสังคมนิยม 
ประกอบดวย ทุนกับแรงงาน ทุนมีวิธีการตางๆ ในการสะสมทุนท่ีหลากหลาย เชน การสะสมทุนแบบ 
บุพกาล (Primitive accumulation) มารกไดอธิบายถึงการยึดท่ีดินหรือปจจัยการผลิตของทุน โดยไดไล
เรียงพัฒนาการของการบุกยึดท่ีดินแบบมีขอบเขตจนถึงการบุกยึดขนานใหญ กลาวคือ การยึดท่ีดินผาน
วิธีการซ้ือในราคาท่ีถูกและการบุกยึดเอาโดยตรงเพ่ือใหไปอยูในมือของเจาขุนมูลนายภายใตเหตุผลการ
ทําใหท่ีดินกลายเปนสินคาและขยายการผลิตขนาดใหญในภาคเกษตรกรรม มารกซ  คารล (2542) 
 นอกจากนั้น มารกซยังไดกลาวถึงการขีดวงท่ีดินสวนรวมโดยถูกกฎหมายเพ่ือเอาท่ีดินเหลานั้น
มาเปนของสวนตัว โดยการใชอํานาจรัฐในรูปแบบรัฐสภา ดวยเหตุนี้การทํามาหากินของชนชั้นลางจึงมี
ความยากลําบากมากข้ึน หรืออาจเรียกวิธีการเชนนี้วา การปลนสดม ประกอบกับการทําใหแรงงานไรการ
คุมครองทางกฎหมาย โดยเฉพาะในกรณีของการใชความรุนแรง ซ่ึงแตละประเทศมีความแตกตางกัน 
แนวคิดดังกลาว เดวิด  ฮารวี ไดนํามาประยุกตใชการอธิบายถึงวิธีการสะสมทุนในปจจุบันวาเปน
จุดเริ่มตนของทุนและการสะสมทุน และไดอาศัยแนวคิดนี้มาสรางแนวคิดการสะสมทุนดวยการปลนชิง 
(accumulation by dispossession) ท่ีเปนการสะสมทุนอยางตอเนื่องและขยายขอบเขตออกไป ดวย
การทําใหท่ีดินกลายเปนสินคาและการแปรรูปท่ีดิน รวมท้ังการขับไลเกษตรกรออกโดยการบีบบังคับ 
และใหพวกเขากลายเปนแรงงาน โดย เดวิด  ฮารวี (2555) 
 งานศึกษาของสมภพ  มานะรังสรรค (2534) ไดอธิบายเก่ียวกับแรงงานตัดออยจากบทความ
ทางเลือกของแรงงานในภาคการเกษตรในหนังสือพลวัตไทยมุมมองจากเศรษฐศาสตรการเมือง พบวา 
การขายแรงงานในภาคการเกษตรเกิดข้ึนท้ังในเกษตรกรไรท่ีดิน (Land lass farmers) และเกษตรกรท่ี
ถือครองท่ีดินซ่ึงมีท้ังลักษณะผลัดกันจาง ออยจะเปนพืชท่ีจะใชแรงงานรับจางมากท่ีสุดโดยเฉพาะในชวง
ตัดออย และการจางแรงงานนอกพ้ืนท่ี สวนใหญแรงงานเหลานี้มาจากภาคอีสาน โดยอัตราคาจาง
แรงงานในไรออยจะไมเปลี่ยนแปลงมากนักเนื่องจาก เกิดลักษณะความสัมพันธแบบอุปถัมภ (Patron-
Client Relationship) ระหวางเถาแกไรออยกับแรงงานตัดออย 
 นอกจากนี้ พฤกษ  เถาถวิล และสุธีร  สาตราคม (2554) ไดชี้ใหเห็นวารัฐและทุนมีวิธีการ
ควบคุมแรงงานขามชาติท่ีถูกกฎหมาย โดยใชกฎหมายคนเขาเมือง กฎหมายแรงงานตางดาว รวมถึงการ
ใช MOU ในการควบคุมและคุมครองแรงงานการจางแรงงานขามชาติท่ีถูกกฎหมาย ผูวิจัยสนใจวา 
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แมแตแรงงานขามชาติ รัฐและทุนมีวิธีการในการควบคุมและปองกันแรงงานดวยกฎหมายตางๆ ขณะท่ี
แรงงานตัดออยกลุมชาติพันธุกูย ท่ีเปนคนไทย ตองทํางานอยางหนักไมตางจากแรงงานขามชาติ พวก
เขาถูกทุนในอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลใชวิธีการควบคุมและคุมครองแรงงานตัดออยอยางไร 
 แนวคิดกลยุทธการตอรอง (Tactics of negotiation) ของ Dorairajoo, Saroja davi. 
พัฒนามาจากสองแนวคิดท่ีมีลักษณะไมแตกตางกันระหวาง แนวคิดกลยุทธปฏิบัติการในชีวิตประจําวัน 
(Tactics in everyday life practice) ของ de Certeau (1984) ท่ีอธิบายถึงพลวัตรของความสัมพันธ
เชิงอํานาจในชีวิตประจําวัน โดยแบงออกเปนสองลักษณะ คือ Strategy หรือยุทธศาสตร ท่ีหมายถึงการ
กระทําของอํานาจ สวน Tactic หรือกลยุทธ การกระทําของผูออนแอ แตแฝงอยูในเครือขายของอํานาจ 
อาศัยจังหวะและโอกาสในการฉกฉวยผลประโยชน หรือตอรองกับอํานาจ และแนวคิดรูปแบบการ
ตอตานในชีวิตประจําวัน (Every forms of resistance) ของ James C. Scott (1985) ท่ีศึกษาสังคม
ชาวนามีหลายระดับแตละระดับก็มีการตอสูตอรอง การขัดขืนของชนชนชาวนาท่ีถูกกดทับแตกตางกัน
ออกไป โดยท้ังสองคนนี้ไดพัฒนาแนวคิดเพ่ิมเติมจาก Outline of a theory of practice ของ 
Bourdieu 
 การศึกษาของ Dorairajoo, Saroja davi. (2002) ใชแนวคิดกลยุทธการตอรอง (Tactics of 
negotiation) โดยศึกษาชาวประมงพ้ืนบานท่ีเปนคนจนและนับถือศาสนาอิสลามในภาคใตท่ีเรียกวา 
ชาวนายู หรือชาวไทยมุสลิมท่ีพูดภาษามาเลย ท่ีมีปญหาจับปลาไดนอยลงจากปญหาสิ่งแวดลอมและการ
ประมงพานิชย พบวา แมวาชาวนายูจะเปนชนชั้นท่ีถูกกดทับ แตชาวประมงก็ไมไดตอตานอํานาจของ
ชาวประมงพาณิชยอยางเปดเผย แตพวกเขาไดปรับกลยุทธท่ีมีอยูในวัฒนธรรมการตอรองเพ่ือท่ีจะทํามา
หากินใหมีชีวิตรอดในแตละวัน ขณะท่ีขอบเขตของกลยุทธบางอยาง เชน การประทวงเรืออวนรุนอวน
ลาก ท่ี Dorairajoo เรียกวาการตอตานท่ีมีรูปแบบ ไมไดเปนการตอตานเพียงอยางเดียว ในความเปน
จริง มีกลยุทธอ่ืนๆ อีกมากท่ีชาวประมงพ้ืนบานและครอบครัวของพวกเขานํามาใช รวมถึงการใช
วัฒนธรรมการตอรอง (The culture of negotiation) เชน ในกรณีของคนหนุมสาวชาวนายูท่ีไปหางาน
ทําในมาเลเชีย โดยทํางานเปนกุก เด็กเสริฟ หรือเด็กลางจานในรานอาหารตมยําท่ีเปนท่ีนิยมของคนชั้น
กลางในมาเลเชีย คนหนุมเหลานี้ไมเคยทําอาหารท่ีบาน นอกจากนั้นตมยําในรานอาหารไทยในมาเลเชีย
ก็เปนตมยําแบบจีน แตกลับเชื่อกันวาตมยําท่ีเสริฟในภัตตาคารท่ีมีคนไทยเปนเจาของและปรุงโดยคน
ไทยนั้นเปนตมยําแท คนหนุมเหลานั้นไดใชอัตลักษณของความเปนชาติพันธุชาติไทย และอาหารไทยแท
เปนพ้ืนท่ีตอรองในการหางานทําในมาเลเซีย ซ่ึงมีรายไดดีกวาทํางานในประเทศไทยถึง 5 เทา การศึกษา
นี้ตองการนําแนวคิดกลยุทธการตอรอง มาใชอธิบายใหเห็นถึง กลยุทธการตอสูตอรองของกลุมชาติพันธุกูย 
ท่ีเปนแรงงานอพยพตัดออย ภายใตการสะสมทุน ของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลเพ่ือการสงออก
เชื่อมโยงกับตลาดโลก 
 
วิธีการวิจัย 

 ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยแบบมีสนามวิจัยหลายพ้ืนท่ี (Multi-sited ethnography) 
โดยผูวิจัยศึกษาแรงงานอพยพตัดออยกลุมชาติพันธุกูย บานตูม ตําบลตูม อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 
และไดติดตามแรงงานกลุมนี้ ผูวิจัยไดเลือกประชากรศึกษาแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมแรก กลุมแรงงาน
อพยพตัดออย ท่ีเดินทางไปตัดออยท่ีภาคอีสาน จังหวัดมหาสารคาม เนื่องจากมีลักษณะวัฒนธรรมความ
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เปนคนอีสานเหมือนกัน พ้ืนท่ีภาคตะวันออก ท่ีจังหวัดสระแกว เนื่องจากมีพ้ืนท่ีตัดออยอยูติดชายแดน
ไทย-กัมพูชา และพ้ืนท่ีภาคกลาง ท่ีจังหวัดนครสวรรค เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีศูนยกลางอุตสาหกรรมออย
และน้ําตาลมีการยื้อแยงแรงงานตัดออยสูง และกลุมท่ีสอง กลุมท่ีมีสวนไดเสียกับแรงงงานอพยพตัดออย 
ประกอบดวย เถาแกไรออย หัวหนาสาย ผูนําชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และ
องคการบริหารสวนตําบล 
 โดยผูวิจัยใชเครื่องมือเก็บขอมูล ประกอบดวย ประการแรก การสังเกตการณแบบมีสวนรวม 
(Participant observation) หรือการมีสวนรวมทางสังคม โดยผูวิจัยเขารวมเหตุการณท่ีสําคัญท้ังท่ีอยู
ในชุมชน และชวงท่ีผูวิจัยติดตามกลุมแรงงานตัดออย ประการท่ีสอง การสัมภาษณบุคคลผูใหขอมูล
สําคัญ (Key informants) ผูวิจัยจะใชวิธีการเลาชีวิต (Live history) ของแรงงานอพยพตัดออย การ
สนทนาแบบไมเปนทางการ กับฝายตางๆ ท่ีเขามาเก่ียวของกับแรงงานอพยพตัดออย และประการท่ีสาม 
การสนทนากลุม (Focus group discussion) แรงงานอพยพตัดออย ผูนําชุมชน และองคกรของรัฐใน
ทองถ่ิน เพ่ือจัดทําขอเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานอพยพตัดออย 
 
ผลการวิจัย 
 
 1.พัฒนาการของการแรงงานอพยพตัดออย  

 กลุมชาติพันธุกูยบานตูม จังหวัดศรีสะเกษ แตกตางจากกลุมชาติพันธุกูยเลี้ยงชางท่ีจังหวัด
สุรินทร ท่ีคนสวนใหญรูจักกัน เนื่องจากกลุมชาติพันธุกูย จังหวัดศรีสะเกษ มีอาชีพทํานาน้ําฝน เปน
สังคมชาวนาเชนเดียวกันกับชาวนาสวนใหญในภาคอีสาน ท่ีมีผลตอผลผลิตและรายไดจากภาค
การเกษตรไมพอตอการยังชีพ สงผลใหชาวบานตูมตองมีการอพยพแรงงานไปรับจางในตางถ่ินจํานวน
มาก ขณะท่ีคนอีสานสวนใหญเปนกลุมชาติพันธุลาว จะอพยพแรงงานไปเปนแรงงานระดับลางในเมือง  
และในโรงงานอุตสาหกรรม แตกลุมชาติพันธุกูยบานตูมท่ีเปนแรงงานสวนใหญไมสามารถพูดภาษาไทยได 
ทําใหเกิดขอจํากัดในการอพยพเปนแรงงานในเมือง พวกเขาจึงตองไปเปนแรงงานในภาคการเกษตร 
โดยเฉพาะการเปนแรงงานอพยพตัดออย ในพ้ืนท่ีตางๆ ของประเทศไทย เชน จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัด
ชลบุรี จังหวัดสระแกว จังหวัดนครสวรรค จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดขอนแกน 
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดกาฬสินธุ เปนตน 
 กลุมชาติพันธุกูย บานตูม มีพัฒนาการและถูกทําใหกลายเปนแรงงานอพยพตัดออยในตางถ่ิน
เปนเวลานาน โดยเกิดข้ึนพรอมๆ กับการเจริญเติมโตของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลของไทย เกิดจาก
วิธีการของทุนในการสะสมทุนท่ีหลากหลาย แรงงานกลุมนี้มักเดินทางไปรับจางตัดออยเปนครอบครัว 
ประกอบดวย พอ แม และลูกท่ีเปนเด็กเล็ก และเด็กท่ีกําลังเรียนหนังสือ การเปนแรงงานอพยพตัดออย
กลุมชาติพันธุกูยเปนแรงงานระดับลางสุดของระบบสายพานการผลิตออยและน้ําตาลเพ่ือการสงออกสู
ตลาดโลก เปนแรงงานท่ีคนไทยสวนใหญไมอยากทํา เนื่องจากเปนงานท่ีมีความยากลําบาก มีความเสี่ยง 
เปนงานท่ีสกปรก และเปนงานท่ีมีอันตราย แรงงานอพยพตัดออยเหลานี้จะไปทํางานในท่ีทุรกันดาร  
ใกลชายแดนไทย พวกเขาจะอาศัยอยูรวมกันเปนกลุมครอบครัวและเครือญาติ โดยการสรางแคมส นอน
เต็นทในพ้ืนท่ีตัดออย หรือท่ีพักตาม ขนํา ท่ีเจาของไรออยสรางไวพักระหวางทํางานในไร  
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 พัฒนาการแรงงานอพยพรับจางตัดออยของบานตูมสามารถแบงได 3 ยุคตามเหตุการณสําคัญ 
ไดแก ยุคเถาแกโหดจุดเริ่มตนของโรงเรียนฝกหัดแรงงานตัดออย เกิดข้ึนครั้งแรกป พ.ศ. 2516 ดวยการ
นั่งรถไฟจากจังหวัดศรีสะเกษ ถึงโคราช เพ่ือไปรับจางตัดออยท่ีจังหวัดลพบุรี เปนแหงแรก จากนั้นได
ขยายไปตัดออยพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครสวรรค และจังหวัดสระแกว ขณะท่ี
ระบบนายหนา ถูกนํามาใชในหมูบานตูมครั้งแรก ในปพ.ศ.2518 ดวยเครือขายของเถาแกไรออยและใน
ป พ.ศ.2526 ระบบหัวหนาสายถูกนํามาใชกับบานตูมจากเถาแกไรออยในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรีเปนแหง
แรก ในยุคนี้การตัดออยในแตละพ้ืนท่ีมีเหตุการณสําคัญแตกตางกัน เชน บางพ้ืนท่ีเถาแกโหด การตัด
ออยท่ีตองมีคนถือปนคุม แรงงานตัดออยตองหนีตาย มีการใชยาบาผสมน้ําใหแรงงานตัดออย มีการฝง
ศพแรงงานตัดออยท่ีถูกฆาไวไตขนํา เพ่ือขมขูแรงงานตัดออย มีเหตุการณโจรปลนเงินแรงงานตัดออย
ระหวางเดินทางกลับบาน หลายคนไปตัดออยแลวไมไดเงินกลับบาน ยุคท่ีสอง ชวงป พ.ศ.2542 ถึง 
พ.ศ.2552 เปนยุคของแรงงานอพยพตดัออยกลุมชาติพันธุกูยบานตูมบางกลุมขามแดน เพ่ือไปรับจางตัด
ออยท่ีประเทศมาเลเชีย ดวยเหตุผลการไปตัดออยท่ีไมตองรอคิวตัดออย ขณะท่ีแรงงานตัดออยสวนญ
ใหญก็ยังเดินทางไปตัดออยในจังหวัดอ่ืนๆ ของประเทศไทยเหมือนเดิม และยุคท่ีสาม ยุคแรงงานตัดออย
ภายใตบริบทความเปนอีสานเหมือนกัน เริ่มตั้งแตชวง พ.ศ.2551 โดยรัฐไทยมีมติเห็นชอบนโยบายวาระ
ออยแหงชาติ โดยใหความสําคัญของออยในการพัฒนาเปนพลังงานทดแทน และการผลิตออยอยางครบ
วงจร รัฐและทุนมีนโยบายสงเสริมเพ่ิมพ้ืนท่ีการปลูกออยในพ้ืนท่ีภาคอีสานมากข้ึน มีการสงเสริมการ
ปลูกออยทดแทนพ้ืนท่ีทํานา สงเสริมใหชาวนาหันมาปลูกออยแทนขาวนาป และพ้ืนท่ีการปลูกมัน
สําปะหลัง ปรับพ้ืนท่ีปาหัวไรปลายนา และพ้ืนท่ีปลูกขาวนาดอนใหหันมาเปนเกษตรกรปลูกออยราย
ยอย จะเห็นไดจากขยายการตั้งโรงงาน และพ้ืนท่ีปลูกออยพ้ืนท่ีการปลูกออยโรงงานโดยเฉพาะในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว กลาวคือ มีโรงงานหีบออยและผลิตน้ําตาล จํานวน 17 โรง 
พ้ืนท่ีปลูกออยเพ่ิมข้ึนจาก 2,849,690 ไร ในปเพาะปลูก 2552/2553 เปน 3,936,371 ไร ในปเพาะปลูก 
2555/2556 ขณะเดียวกันเถาแกเจาของไรออยขนาดใหญ มีวิธีการและเง่ือนไขตางๆ ในการรวบรวม
พ้ืนท่ีปลูกออยใหไดตามจํานวนโควตา รวมถึงการลงทุนของอุตสาหกรรมน้ําตาลในตางประเทศดวย จึง
ทําใหเกิดความตองการแรงงานตัดออยและยื้อแยงแรงงานตัดออย จึงเกิด ระบบการตกเขียวแรงงานท่ี
เขมขน ดวยการทําสัญญาเงินกูผูกมัด เพ่ือใหไดมีแรงงานมาตัดออยทันตามระบบโควตาออย ภายใต
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลเพ่ือการสงออกสูตลาดโลก อยางไรก็ตามทุนในอุตสาหกรรมออยและ
น้ําตาลของไทย ไดมีการใชวิธีการกักขังแรงงานตัดออยดวยวิธีการทางเศรษฐกิจ ดวยการตกเขียว
แรงงานมีมากอนชวงนี้มานานแลวก็ตาม 
 

2. วิธีการสะสมทุนโดยการดูดซับมูลคาสวนเกินจากแรงงานอพยพตัดออย 

 กระบวนการท่ีทุนนํามาใชเพ่ือใหกลุมชาติพันธุกูย บานตูม กลายเปนแรงงานตัดออยจนถึงทุก
วันนี้ มีข้ันตอนสําคัญดังนี้  ข้ันตอนแรก เถาแกไรออยติดตอหานายหนามาติดตอหาหัวหนาสายใน
หมูบาน  ข้ันตอนท่ีสอง การตกลงเง่ือนไขและรับเปนหัวหนาสายแรงงานอพยพตัดออยของเถาแก 
ข้ันตอนท่ีสาม กระบวนการสรรหาและคัดสรรคแรงงานตัดออย  ข้ันตอนท่ีสี่ การจายเงินลวงหนาและทํา
สัญญาขอผูกมัดเงินกู ท่ีเรียกวา เงินตกเขียวแรงงาน  ข้ันตอนท่ีหา การเตรียมการและการเดินทางไปตัด
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ออยในตางถ่ิน  ข้ันตอนท่ีหก การเปนแรงงานตัดออยและมีวิถีการดํารงชีวิตของแรงงานอพยพตัดออยใน
ตางถ่ิน  และข้ันตอนสุดทาย การรับและจายเงินคาตัดออยและการสงแรงงานตัดออยกลับบาน 
 ทุนในอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล โดยเฉพาะเจาของไรออยขนาดใหญ มีวิธีการสะสมทุนโดย
การดูดซับมูลคาสวนเกินท่ีหลากหลาย จําแนกได 3 วิธีการสําคัญ  วิธีการแรก เถาแกไรออยนิยมใช
แรงงานคนในการตัดออยดวยวิธีแบบดังเดิมดวยวิธีการสะสมทุนแบบบุพกาล (Primitive accumulation) 
ทําใหเถาแกไรออยไดกําไรจากการผลิตออยมากกวาวิธีการอ่ืน ขณะท่ีอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลมีการ
พัฒนาและใชเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชอยางตอเนื่อง แตเถาแกไรออยไมเลือกท่ีจะใชเครื่องจักรตัด
ออยท่ีทันสมัยมาใชแทนแรงงานคน เนื่องจากตองนําเขาเครื่องจักรจากตางประเทศ ซ่ึงมีราคาแพง 
ตองสิ้นเปลืองงบประมาณคาคนขับและคาบํารุงรักษารถตัดออยจํานวนมาก การใชรถตัดออยจะทําให
หนาดินแนน ออยไมงาม ตองเสียเงินคาระเบิดดินบอยครั้ง ตอออยท่ีใชรถตัดแลวไมเสมอกัน ตาออยท่ี
ถูกลอรถเหยียบทําใหแตกตาใหมยาก ตองเสียเงินจางแรงงานคนแตงตอออยใหมเหมือนเดิม เปนการลด
รายจายท่ีซํ้าชอนก็ทําใหเถาแกไรออยมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน 
 วิธีการท่ีสอง การเอาเปรียบแรงงานตัดออยใน  3 ลักษณะคือ ลักษณะแรก การจางแรงงาน
ตัดออยท่ีเปนแรงงานนอกระบบ ไมไดอยูในการคุมครองของกฎหมายแรงงาน โดยท่ีเถาแกไรออยไมตอง
จายคาสวัสดิการใหกับแรงงานตัดออย รวมถึงแรงงานเหลานี้ไมไดรับประโยชนจากพรบ.ออยและน้ําตาล 
พ.ศ.2527  ลักษณะท่ีสอง การจางแรงงานตัดออยแบบเหมาหัวตัน ซ่ึงหมายถึง คาตอบแทนของแรงงาน
ตัดออยท่ีไดจาก การตัดออยสด การเผาออย การตัดออยเผา การมัดออย การนับจํานวนมัดออยท่ีตัด 
และการข้ึนออย จะถูกคิดเปนน้ําหนักออยจากตาชั่งท่ีเถาแกนําออยไปขาย  ลักษณะท่ีสาม การผลัก
ภาระความเสี่ยงใหกับแรงงานตัดออย เถาแกไรออยไมตองแบบรับภาระคาใชจายอยางอ่ืน เชน คาท่ีพัก 
คาอาหาร คาอุปกรณตัดออย สิ่งของอุปโภคบริโภคเพ่ือยังชีพของแรงงานตัดออย คารักษาพยาบาลใน
กรณีแรงงานเจ็บปวยไมสบาย บางครั้งแรงงานตัดออยตองหยุดตัดออยบอยครั้ง โดยเฉพาะการบังคับให
แรงงานตัดออยตัดออยสด ทําใหแรงงานตองทํางานยากตัดออยไดนอย การบังคับใหแรงงานตัดออยตอง
ข้ึนออยในเวลากลางคืน 
 วิธีการท่ีสาม การควบคุมแรงงานตัดออยและการใชแรงงานเด็ก เนื่องจากเด็กท่ีติดตาม
แรงงานตัดออยไมไดเรียนหนังสือ แมวาการใชแรงงานเด็กจะผิดกฎหมาย แตการฝกหัดใหพวกเขาคุนชิน
กับการใชแรงงานในกระบวนการผลิตออยและการตัดออยเปนการสรางทายาทการตัดออยตั้งแตวัยเด็ก 
การนายจางไมไดจายเงินใหเด็กโดยตรง ทําใหเถาแกไรออยไมตองเสียคาจางแรงงานดวยฝกใหขับรถ
แทรกเตอร ควบคุมเครื่องสูบน้ํา นอนเฝาเครื่องสูบน้ํา ฉีดพนสารเคมี หรือการฝกหัดใหเด็กท่ีติดตาม
แรงงานมาตัดออย การหามแรงงานตัดออยออกพ้ืนท่ีตัดออยใหแรงงานตัดออยอยูในพ้ืนท่ีตัดออย
ตลอดเวลา เพ่ือลดปญหาแรงงานตัดออยหลบหนีกอนตัดออยเสร็จ เพ่ือทําใหเถาแกไรออยม่ันใจวา  
จะสามารถตัดออยโควตาเสร็จทันตอการปดหีบออยของโรงงาน และท่ีสําคัญ ลดความเสี่ยงใหตนเองได
เงินคืนจากคาตกเขียวแรงงานจากแรงงานตัดออย 

 
3. การควบคุมแรงงานตัดออยกลุมชาติพันธุกูยดวยวิธีการทางเศรษฐกิจ 

 การตกเขียวแรงงาน ของกลุมชาติพันธุกูยหมายถึง เงินกูท่ีเถาแกไรออยนํามาใหแรงงานตัด
ออย และหัวหนาสายกอนถึงฤดูการตัดออย แลวแรงงานคอยไปรับจางตัดออยใชหนี้ในชวงการเปดหีบ
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ออยในปถัดไป การหวานโปรยเงินกูผูกมัดสัญญากับแรงงาน นอกจากจะเปนวิธีการสรางความม่ันใจให
เถาแกไรออยวาจะมีแรงงานตัดออยในปตัดไปแลว ยังเปนวิธีการควบคุมแรงงานตัดออยเปนวิธีการสะสม
ทุนโดยการดูดซับมูลคาสวนเกินจากแรงงานตัดออย ดวยวิธีการดังกลาวสงผลใหแรงงานตัดออยตองเปน
หนี้ และยากท่ีจะหลุดพนจากวงจรของการเปนหนี้จากการเปนแรงงานตัดออย การใชสัญญาเงินกูท่ีถูก
ทําข้ึนโดยเถาแกไรออย โดยมีผูนําชุมชน มีหัวหนาสายแรงงานตัดออย และแรงงานตัดออยดวยกันเปน
พยานจะคอยบีบบังคับใหไปใชแรงงานตัดออยแทน ไมเชนนั้นจะตองถูกดําเนินคดีทางกฎหมาย แรงงาน
ตัดออยตองเสียดอกเบี้ยใหกับเถาแกไรออยในกรณีท่ีไมทําตามเง่ือนไข จะเห็นไดวา แรงงานบานตูมท่ีไป
รับจางตัดออยเปนหนี้ดวยการตกเขียวแรงงานทุกครอบครัว นอยสุด 5,000 บาท เนื่องจากเปนแรงงาน
ตัดออยในปแรก สวนใหญจะเปนหนี้ตกเขียวแรงงานอยูระหวาง 20,000-60,000 บาท และมากท่ีสุด 
200,000 บาท โดยเถาแกไรออยจะดูสัดสวนอายุและจํานวนแรงงานท่ีมาตัดออยในแตละครอบครัว 
 รายไดของแรงงานอพยพตัดออยกลุมนี้ คิดจางเปนแบบเหมาหัวตัน ดวยอัตราไมแตกตางกัน
ในแตละพ้ืนท่ีตัดออย คาจางตัดออยเผาราคาตันละ 140 บาท ออยตัดสด 150 บาท แตถากลุมแรงงาน
ตัดออยเหนื่อยมากก็จะใชรถคีบออยชวยโดยคิดคาจางรถคีบใหเปนตันละ 20 บาท พรอมคนขับ สวน
กลุมแรงงานท่ีข้ึนจะไดตันละ 30 บาท สวนท่ีเหลือก็คิดใหการตัดคํานวณใหเปนคาตัดออย 100 บาท 
โดยตัดออยพรอมมัดๆ ละ 1 บาทมีออยประมาณ 15-25 ลํา ซ่ึงจะแตกตางกันแตละพ้ืนท่ี ครอบครัว
แรงงาน 2 คน จะมีรายไดเฉลี่ยประมาณ 30,000-40,000 บาท ข้ึนอยูกับปริมาณออยท่ีตัดในแตละป 
รายไดจะถูกหักลางหนี้ของเถาแกกอน ครอบครัวท่ีเหลือเงินนอยจะใชวิธีการตกเขียวแรงงานรอบใหม 
เพ่ือนําเงินไปใชชําระหนี้ในระบบและนอกระบบ และใชการซ้ืออุปกรณทางการเกษตร เพ่ือการศึกษา
ของบุตร ใชจายในชีวิตประจําวันและงานสังคมตางๆ บางคนก็ใชเปนคาดองแตงงานใหลูก สวนแรงงาน
ตัดออยท่ีเปนวัยรุนก็จะนําเงินไปเชาชื้อ โทรศัพท รถมอเตอรไซค ซ่ึงเปนการบริโภคความทันสมัยเชน
เดี่ยวกันวัยรุนหมูบานอ่ืนๆ 
 

4. กลยุทธการตอรองของแรงงานอพยพตัดออยกลุมชาติพันธุกูย 

 “เพินบอกวามาตัดออยท่ีภาคอีสานดีท่ีสุด พ้ืนท่ีหาอยูหากินอุดมสมบูรณ ผูไดมาตัดออยมีแต 
ผูไดเงินหลายๆ เถาแกไรออยก็ใจดี ท่ีสําคัญเวาภาษาลาวนํากันได” (สมหมาย  ละครศรี, 2555: 
สัมภาษณ) เปนคําพูดของแรงงานตัดออยในภาคอีสานท่ีบงบอกถึงความรูสึกความเปนอีสานเหมือนกัน 
ซ่ึงแตกตางจากแรงงานตัดออยกลุมชาติพันธุกูยท่ีภาคตะวันออกท่ีวา “คนท่ีมาทํางานรับจางบริเวณนี้มี
แตแรงงานท่ีมาจากประเทศเขมร การท่ีพวกเราพูดภาษาสวย ซ่ึงแตกตางจากชาวบานทําใหชาวบาน
เขาใจวาพวกเราเปนคนเขมร คนในหมูบานแถวนี้ชอบดูถูกหาวาพวกเราเปนคน ลืนความ บอกไมเชื่อ 
หามไมฟง ชอบไปขโมยหาของอยูของกินของพวกชาวบานท่ีพวกเขาปลูกไว ท้ังท่ีครอบครัวของเราไมได
ไปขโมย ถาเลือกไดขอไปตัดออยท่ีไกลๆ ไปหากินท่ีไกลๆ ท่ีไมตองมีคนรูจัก ไปไกลจากหมูบาน ไมตอง
ไปพบกับใครเลย” (เพ็นญารัตน  ศรีออน, 2555: สัมภาษณ) 
 กลยุทธการตอรองของแรงงานอพยพตัดออย กลุมชาติพันธุกูย จังหวัดศรีสะเกษ ในยุคของ
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลเพ่ือการสงออกสูตลาดโลก แตละพ้ืนท่ีตัดออยมีความแตกตางกันอยาง
สิ้นเชิง ข้ึนอยูกับบริบทแตละพ้ืนท่ี การท่ีแรงงานตัดออยกลุมชาติพันธุกูยบานตูม นิยมมาตัดออยท่ีภาค
อีสานเกิดจากสํานึกวัฒนธรรมรวมความเปนอีสานเหมือนกัน มีพ้ืนท่ีในการหาอยูหากินตามธรรมชาติมี
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สมบูรณกวาท่ีอ่ืนๆ ขณะท่ีแรงงานตัดออยกลุมชาติพันธุกูยท่ีไปตัดออยจังหวัดสระแกว มีพ้ืนท่ีตัดออยอยู
บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา มีวิถีการดํารงชีวิตภายใตการถูกทําใหเปนเสมือนแรงงานขามชาติ มีปญหา
กับชาวบานและเจาหนาท่ีรัฐในพ้ืนท่ี ถูกมองวาเปนแรงงานขามชาติท่ีมาจากประเทศกัมพูชา ท่ีเกิดจาก
ปญหาอคติทางชาติพันธุ ขณะท่ีพ้ืนท่ีในการตัดออยลดนอยลง เนื่องจากเถาแกไรออยเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูก
ออยเปนพืชเศรษฐกิจอ่ืน เชน ยางพารา ปาลมน้ํามัน แตวาจํานวนแรงงานตัดออยกลับเทาเดิมเพราะ
แรงงานตองมาทํางานตัดออยใชหนี้เถาแกเหมือนเดิม ขณะเดียวกันแรงงานตัดออยกลุมชาติพันธุกูยท่ีไป
ตัดออยจังหวัดนครสวรรค มีวิถีการดํารงชีวิตท่ีถูกเรียกวา แขก และการตอรองภายใตการยื้อแยง
แรงงานตัดออยสูง ทําใหแรงงานตัดออยตอรองดวยการไดเงินตกเขียวแรงงานมากกวาท่ีอ่ืน เถาแกไร
ออยตองหาท่ีเรียนใหเด็กๆ และ มีความพรอมของท่ีพักอาศัย มีไฟฟา ระบบสุขาภิบาลดีกวา จึงจะ
สามารถหาแรงงานตัดออยไดมากกวาท่ีอ่ืนๆ 
 การตอสูตอรองของแรงงานตัดออยกลุมชาติพันธุ กูย ภายใตการสะสมทุน ของทุนใน
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาล พบวา แรงงงานตัดออยมีวิธีการใช 3 ลักษณะการตอรอง คือ ลักษณะแรก 
การรวมกลุมของแรงงานตัดออยผานระบบเครือญาติและหัวหนาสายในการตอรอง เพ่ือสรางความม่ันใจ
ใหกับแรงงานตัดออยวาจะไดรับคาจางไมไดนอยกวาเถาแกเจาของไรออยคนอ่ืน การไดรับการปฏิบัติท่ีดี 
เชน มีโรงเรียนใหเด็ก ท่ีพักมีไฟฟามีหองน้ํา การรวมกลุมเพ่ือตอรองใหเถาแกหาสถานท่ีในการหาอาหาร
ตามธรรมชาติ  ลักษณะท่ีสอง การใชอัตลักษณท่ีลื่นไหลในการตอรอง เพ่ือทําใหตนเองรูสึกผอนคลาย  
เชน การทําใหตนเองมีอัตลักษณคลายกับคนในพ้ืนท่ีและเถาแกไรออย เชน การสื่อสารดวยภาษาถ่ิน
และภาษาของนายจางในพ้ืนท่ีการตัดออย เพ่ือลดปญหาอคติทางชาติพันธุ รสนิยมในการบริโภคอาหาร
ทองถ่ิน เชน การหาปลา หาหอย ในสระของเถาแกไรออย สวนหนึ่งเก็บไวกินสวนหนึ่งแบงใหเถาแกไร
ออย หรือในกรณี เถาแกไรออยชอบกินเนื้อวัว แรงงานตัดออยก็ตอรองใหเถาแกไรออยไมตองจายคาแรง
เพ่ิมแตเปนการซ้ือเนื้อวัวมาฝากและทําอาหารกินดวยกัน เปนตน  และลักษณะท่ีสาม การใชวัฒนธรรม
ในการตอรอง ในบางครั้งหลังจากท่ีแรงงานตัดออยทํางานหนักมาตลอดท้ังวัน ในตอนเย็นแรงงานบาง
กลุมจะตอรองใหเถาแกขับรถพาไปดูหมอลํา ดูการแสดงลูกทุงหมอลําท่ีแสดงฟรีในหมูบานใกลพ้ืนท่ีตัด
ออย และในวันรุงข้ึนแรงงานตัดออยจะไปทํางานสายหรือไมก็หยุดงานไมไปตัดออย หรือการใช
วัฒนธรรมบุญประเพณีสงกรานต ตอรองกับเถาแกไรออย สงแรงงานตัดออยกลับบานในชวงเทศกาล
สงกรานต และพาแรงงานกลับมาตัดออยอีกครั้งหลังเทศกาลสงกรานตสิ้นสุด ในกรณีท่ีตัดออยยังไมแลว
เสร็จ 
 อยางไรก็ตาม การตอรองของแรงงานตัดออยกลุมชาติพันธุกูยสามารถตอรองไดเพียงบางครั้ง
เทานั้น พวกเขาไมสามารถกระทําการไดมากนัก แมวาพวกเขาจะเปนผูกระทําการตัดออย มัดออย  
ข้ึนออยเองก็ตาม พวกเขาทําไดแคเพ่ือใหตนเองลดปญหาอคติทางชาติพันธุ แคทําใหตนเองตองขูดรีด
แรงงานของตนเองนอยลงเทานั้น เชน การปฏิเสธการตัดออยสด และหรือการลักลอบเผาออยทําใหเปน
อุบัติเหตุบาง การปฏิเสธการข้ึนออยในเวลากลางคืน การใชรถคีบออยแทนแรงงานคนข้ึนออย หรือการ
พยายามสรางเง่ือนไขขอเบิกเงินคาแรงตัดออยบางสวนกอนเพ่ือสงเงินกลับบานกอนเพ่ือปองกันการ
เบี้ยวจายเงินของเถาแกไรออย 
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5. ปญหาสังคม ปญหาสุขภาพ ความทุกขและความเส่ียงของแรงงานอพยพตัดออย  

 การเผชิญปญหารวม ปญหาสังคม ปญหาคุณภาพชีวิต ความทุกขและความเสี่ยงตางๆ ของ
แรงงาน ไดสะทอนใหเห็นถึง ปญหาโครงสรางท่ีเกิดจากวิธีการสะสมทุนโดยการขูดรีดมูลคาสวนเกิน 
การเอาเปรียบ และถูกควบคุมดวยวิธีการทางเศรษฐกิจ ทําใหแรงงานเหลานี้ตองมีชีวิตท่ีตองตอสูดิ้นรน
ในการทํามาหากิน มีคุณภาพชีวิตท่ีย้ําแยจากการทํางาน การใชภาษาสวยในการสื่อสาร ถูกทําใหเปนคน
กลุมรองทางสังคมดวยปญหาอคติทางชาติพันธุ ถูกเหมารวมจากชาวบานและเจาหนาท่ีรัฐในพ้ืนท่ีตัด
ออยบางคนวาเปนแรงงานท่ีมาจากประเทศกัมพูชาและประเทศพมา ขณะเดียวกันคุณภาพชีวิตของ
แรงงานและเด็กท่ีติดตามแรงงานตัดออยเสื่อมถอย เนื่องจากพวกเขาตองใชชีวิตอยูแตในพ้ืนท่ีตัดออย
ตลอดระยะเวลา 4-6 เดือน ตองอาศัยอยูรวมกับแรงงานจํานวนมาก ไมมีท่ีพักท่ีม่ันคง ไมมีการจัด
สุขาภิบาลท่ีดี ไมมีไฟฟา ไมมีหองน้ําหองสวม ตองใชวิธีการปรุงอาหารแบบงายๆ เพ่ือการดํารงชีพ 
ซํ้ารายกวานั้นเด็กนักเรียนท่ีติดตามแรงงานตัดออยไมไดเรียนหนังสือ ตองขาดเรียนเพ่ือมาแบกรับ
บทบาทอ่ืนท่ีหนักกวาเด็กโดยท่ัวไปท่ีตองรับผิดชอบดูแลตนเอง ดูแลนอง หาอาหาร หรือบางครั้งพวก
เขาก็ตองเปนแรงงานตัดออยชวยพอแมเพ่ือใหไดเงินมากข้ึนดวย 
 ปญหาดานสุขภาพ และสิทธิการเขาถึงบริการดานสาธารณสุข พวกเขาตองเสียเงินเองจากการ
รักษาพยาบาล เนื่องจากบัตรประกันสุขภาพถวนหนาไมสามารถใชไดนอกพ้ืนท่ี แมวาแรงงานตัดออย
เหลานี้จะรูตัวเองวาจะตองพบเจอกับปญหาดานสุขภาพ ทําใหพวกเขาตองเตรียมยาแกปวด ยาแกแพ 
ยาสามัญประจําบานอ่ืนๆ แตก็ไมเพียงพอกับความจําเปนตองใช เนื่องจากพวกเขาตองทํางานหนัก 
ทํางานตากแดดท้ังวัน ทําใหพวกเขาตองเหนื่อยลา ปวดกลามเนื้อ เปนไข หรือบางครั้งก็เกิดอุบัติเหตุ  
มีดบาด เทาเหยียบตอออย พลัดตกรถบรรทุกออย เปนลมแดดจากการทํางานตากแดดเปนเวลานาน  
มีปญหาเก่ียวกับระบบทางเดินอาหาร ทองเสียบอยๆ ขณะเดียวแรงงานตัดออยเองก็มีโรคประจําตัว  
เชน โรคเบาหวาน โรคความดันทําใหตองไดรับยาอยางตอเนื่อง 
 นอกจากนั้น แรงงานตัดออยเหลานี้ มีความทุกข ไมใชแคความทุกขทางรายกายเทานั้น แต
เปนความทุกขทางสังคม ท่ีเกิดจากปญหาโครงสรางท่ีเขามากระทํากับกลุมแรงงานกลุมนี้ดวย เชน 
ปญหาอคติทางชาติพันธุ รวมถึงกรณีมีแรงงานตั้งทองแกมาตัดออยและคลอดลูกในพ้ืนท่ีตัดออย
จําเปนตองดูแลเด็กทารกในสถานท่ีพักไมเหมาะสมตอพัฒนาการของเด็กเล็กและการพักฟนของหญิง
หลังคลอดระหวางเปนแรงงานตัดออย รวมถึง ความทุกขของครอบครัวจากการเสียชีวิตจากการทํางาน
ตัดออยในฤดูกาลตัดออยปพ.ศ. 2554/2555 มีเด็กเล็กเสียชีวิตจํานวน 2 คน ในพ้ืนท่ีตัดออยจังหวัด
มหาสารคามและจังหวัดกาญจนบุรี 
 ซํ้ารายกวานั้น แรงงานตัดออยมีความเสี่ยงดานเศรษฐกิจ เปนความเสี่ยงท่ีแรงงานตัดออยไม
อยากพบเจอ คือ มาตัดออยแลวไมไดเงิน หรือไดเงินนอยกวาท่ีเปนหนี้ ไมเพียงพอกับการใชหนี้ท่ีตนเอง
ตกเขียวแรงงาน รวมถึงความเสี่ยงจากการท่ีครอบครัวแรงงานตัดออยหลายครอบครัวไมไดอาศัยอยู
ดวยกัน เด็กบางคนถูกทอดท้ิง ครอบครัวหยารางไปมีความสัมพันธใหม สิ่งเหลานี้ลวนแตจะสงผล
กระทบเปนปญหาในระดับสังคมท้ังสิ้น 
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6. แนวทางและความตองการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานอพยพตัดออยกลุมชาติพันธุกูย 

 ในเชิงการพัฒนาทองถ่ินแรงงานอพยพตัดออยกลุมชาติพันธุกูย จังหวัดศรีสะเกษ เปนแรงงาน
นอกระบบ ซ่ึงมีขอเสนอท่ีจําเปนตองไดรับการคุมครองจากกฎหมายแรงงาน ท่ีเก่ียวของกับสิทธิแรงงาน 
มีหลักประกันสุขภาพภายใตกฎหมายแรงงาน ขณะท่ีประทศไทยสงออกน้ําตาลอันดับตนๆ ของโลก  
แตผลประโยชนไมไดตกถึงแรงงานตัดออยท้ังท่ีแรงงงานตัดออยมีความสําคัญ ควรไดรับประโยชนจาก
พรบ.ออยและน้ําตาล พ.ศ.2527 ขณะแนวกันแรงงานอพยพตัดออยมีขอเสนอเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเปนอยูท่ีดีข้ึน ไดแก ดานเศรษฐกิจและรายได ดานสาธารณสุข ดานการศึกษา ดานท่ีอยูอาศัยและ
สิ่งแวดลอม ดานชีวิตความเปนอยูของครอบครัวแรงงาน ดานเศรษฐกิจและสังคม ดานความม่ันคงไดรับ
การปกปองคุมครองตามสิทธิในชีวิตและทรัพยสิน 

เปนเรื่องยากท่ีแรงงานตัดออยบานตูมจะพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานตัดออยเพียงลําพัง เพราะ
แรงงานเหลานี้ไปเชื่อมกับปญหาโครงสราง ท่ีเก่ียวของกับทุนอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล ท่ีมีวิธีการ
สะสมทุนโดยการขูดรีดมูลคาสวนเกินจากแรงงานตัดออยอยูแลว ดังนั้นความพยายามท่ีจะเสนอแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขา ตองข้ึนอยูกับความรวมมือการแกไขปญหาอยางจริงจัง และ
ตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานหลายภาคสวน เชน จากกลุมแรงงานตัดออยเอง จากหนวยงาน
ภาครัฐ จากหนวยงานเอกชน เถาแกไรออย ทุนในอุสาหกรรมออย และน้ําตาล และหนวยงานภาค
ประชาสังคมอ่ืน เชน นักวิชาการจากสถาบันตางๆ 
 
สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 จากการนําแนวคิดการการสะสมทุนโดยการดูดซับมูลคาสวนเกิน รวมกับแนวคิดการควบคุม
แรงงานมาใช ทําใหการศึกษานี้ชี้ใหเห็นวา กลุมชาติพันธุกูยตองกลายมาเปนแรงงานอพยพตัดออย ไมได
เกิดจากความสัมพันธแบบอุปถัมภ (patron-client relationship) ระหวางเถาแกไรออยกับแรงงานตัด
ออยอยางท่ี สมภพ  มานะรังสรรค (2534) ไดอธิบายไว แตเกิดจากวิธีการของทุนในการสะสมทุน  
ท่ีหลายหลายซับซอน ดวยวิธีการสะสมทุนโดยการขูดรีดมูลคาสวนเกิน ดวยวิธีการใชแรงงานคนในการ
ตัดออยดวยวิธีแบบดังเดิมดวยวิธีการสะสมทุนแบบบุพกาล (primitive accumulation) การเอาเปรียบ 
ดวยการจางแรงงานตัดออยท่ีเปนแรงงานนอกระบบ การจางแรงงานตัดออยแบบเหมาหัวตัน การผลัก
ภาระความเสี่ยงใหกับแรงงานตัดออย รวมถึงการใชแนวคิดการควบคุมแรงงานเปนวิธีการอยางหนึ่งใน
การสะสมทุน เพ่ือทําใหกลุมชาติพันธุกูยตองกลายมาเปนแรงงานอพยพตัดออยตัดออย เปนการสราง
ความม่ันใจใหกับเถาแกไรออยวาจะมีแรงงานมาตัดออยในฤดูกาลผลิตตอไป โดยอาศัยวิธีการควบคุม
แรงงานตัดออยดวยระบบเศรษฐกิจ ดวยการตกเขียวแรงงาน ทําใหแรงงานตัดออยเปนหนี้ ยากท่ีจะ
หลุดพน ทําใหแรงงานเหลานี้ตองเผชิญกับปญหาทางสังคม ปญหาสุขภาพ ปญหาคุณภาพชีวิต มีความ
ทุกข และมีความเสี่ยงท่ีหลากหลาย ซ่ึงแตกตางจากการศึกษาของพฤกษ  เถาถวิล และสุธีร  สาตราคม 
(2554) เนื่องเพราะแรงงานตัดออยกลุมชาติพันธุกูยเปนคนไทย เปนแรงงานนอกระบบ ท่ีเกิดจากวิธีการ
ของทุนในการสะสมทุน ซ่ึงแตกตางจากอํานาจรัฐ และทุน ท่ีใชการควบควบแรงงานขามชาติ ดวย
กฎหมายคนเขาเมือง กฎหมายแรงงานตางดาว และ MOU  
 ขณะท่ีการนําแนวคิดกลยุทธการตอรอง (Tactics of negotiation) ของ Dorairajoo, Saroja 
davi, (2002) ชวยทําใหผูวิจัยทําความเขาใจถึงเหตุผลในการตอสูตอรองของผูท่ีออนแอ เปนคนชายขอบ



64 Proceedings โครงการสัมมนาเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ ครั้งท่ี 14 
 

แรงงานตัดออยท่ีเปนกลุมชาติพันธุกูย จังหวัดศรีสะเกษ ทามกลางการสะสมทุนโดยการดูดซับมูลคา
สวนเกิน การเอาเปรียบ และการควบคุมแรงงานตัดออยของทุนในอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล อยางไร
ก็ตาม การศึกษานี้ไดชี้ใหเห็นวา แรงงานตัดออยกลุมชาติพันธุกูยไมสามารถกระทําการตอสูตอรอง
ไดมากนัก เนื่องพวกเขาเปนแรงงานนอกระบบ ไมอยูภายใตกฎหมายคุมครองแรงงาน อยางไรก็ตาม 
แรงงานอพยพตัดออยกลุมชาติพันธุกูย มีกลยุทธการตอรองเพ่ือใหตนเองมีชีวิตรอดจากการทํางานท่ี
ยากลําบากใน 3 ลักษณะดวยกัน คือ การรวมกลุมแรงงานตัดออยโดยใชระบบเครือญาติและหัวหนา
สายในการตอรอง การใชอัตลักษณท่ีลื่นไหลในการตอรอง และการใชวัฒนธรรมในการตอรอง  
 
ขอเสนอแนะ 

 งานวิจัยนี้ เสนอวา แรงงานอพยพตัดออยมีบทบาทท่ีสําคัญในการตัดออยเพ่ือปอนสู
อุตสาหกรรมน้ําตาลของไทย เปนแรงงานระดับลางสุดของสายพานการผลิตออยและน้ําตาลปอนสู
ตลาดโลก แตพวกเขากลับมีคุณภาพชีวิตท่ีย่ําแย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ 2 ประการ ไดแก 
 ประการแรก ใหแกไขพระราชบัญญัติออยและน้ําตาล พ.ศ.2527 ดวยการจัดสรรผลประโยชน
ใหกับแรงงานตัดออย และใหกําหนดวาแรงงานอพยพตัดออย อยูภายใตของกฎหมายแรงงาน ท่ีตอง
ไดรับการคุมครองตามกฎหมายแรงงาน   
 ประการท่ีสอง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานตัดออย โดยใหหนวยงานภาควิชาการ 
ภาครัฐและภาคสังคมตางๆ ท่ีเก่ียวของใหความสนใจในการแกไขปญหาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
แรงงานอพยพตัดออยอยางจริงจัง ตามขอเสนอของแรงงานตัดออย ท่ีเก่ียวกับดานเศรษฐกิจรายได ดาน
สาธารณสุข ดานการศึกษา ดานท่ีอยูอาศัย ดานชีวิตความเปนอยูของแรงงาน ภาวะเศรษฐกิจและสังคม 
รวมถึงความม่ันคงในชีวิตและการไดรับการปกปองคุมครอง 
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การคุมครองแรงงานขามชาติหญิงจากพมา : กรณีศึกษาลูกจางทํางานบานในกรงุเทพมหานคร 
Protection of Female Migrant Workers from Myanmar: A Case of Domestic Workers 

in Bangkok 
 

ผจงรักษ  ศรีไชยวงค 0

1 
Pajongruk  Srichaiwong 

 
บทคัดยอ 

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพการจางงาน สภาพการทํางานของแรงงานขามชาติหญิงชาวพมาท่ีทํางาน
เปนลูกจางทํางานบานในกรุงเทพมหานคร และศึกษาการคุมครองแรงงาน เพ่ือเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาการคุมครองแรงงานขามชาติในอาชีพทํางานบานตอไป วิธีการศึกษาเปนการเก็บขอมูลเชิงสํารวจโดย
สัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured interview) จากแรงงานขามชาติหญิงชาวพมาท่ีทํางานเปนลูกจาง
ทํางานบาน จํานวน 120 คน แบบสอบถามไดพัฒนาข้ึนจากกรอบแนวคิด และการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 
Interview) จากเจาหนาท่ีรัฐ เจาหนาท่ีองคกรพัฒนาเอกชน แรงงานขามชาติหญิงชาวพมาท่ีทํางานเปนลูกจาง
ทํางานบานจํานวน 10 คน 

การศึกษาครั้งนี้เนนการคุมครองแรงงาน ครอบคลุมถึงขอมูลท่ัวไปของแรงงาน สถานภาพทาง
กฎหมาย การตัดสินใจเขามาทํางานในประเทศไทย ลักษณะข้ันตอนการจัดหางาน ขอมูลในเบื้องตนนี้จะเปน
การสรางความเขาใจข้ันพ้ืนฐานและเปนการสรางมุมมองในภาพรวมตอลูกจางทํางานบาน สวนสภาพการจางงาน 
สัญญาจาง คาจาง วันหยุดวันลา สวัสดิการตางๆ พบวาข้ึนอยูกับความพึงพอใจของนายจางเปนหลัก แรงงานสวน
ใหญไมมีสัญญาจางงานเปนลายลักษณอักษรแตจะไดรับทราบเง่ือนไขขอตกลงในการทํางานดวยวาจา ในเรื่อง
ของคาจางข้ันต่ําตามกฎหมายไมครอบคลุมถึงแรงงานกลุมนี้ แตจากการสํารวจกลุมตัวอยางพบวาสวนใหญ
ไดรับคาจางอยูในเกณฑข้ันต่ําตามท่ีกฎหมายกําหนด เนื่องจากวาอาชีพลูกจางทํางานบานเปนอาชีพท่ีปจจุบัน
ขาดแคลนจํานวนมาก ลูกจางจึงสามารถตอรองเรื่องคาจางกับนายจางได ดานสวัสดิการแรงงานเหลานี้ไดรับ
สวัสดิการท่ีดีเนื่องจากพักอาศัยอยูกับนายจาง อยูกันเปนครอบครัวจึงทําใหไดรับการปฏิบัติท่ีดีจากนายจาง 

สภาพการทํางานและการคุมครองแรงงาน แรงงานจะรับผิดชอบหลายหนาท่ีภายในบาน และจาก
กลุมตัวอยางท่ีสํารวจสวนใหญรอยละ 51.7 มีชั่วโมงการทํางาน 15-17 ชั่วโมงตอวัน และอีกรอยละ 38.3  
มีชั่วโมงการทํางาน 12-14 ชั่วโมงตอวัน ถึงแมวาจะเปนระยะเวลาท่ียาวนานและชั่วโมงการทํางานไมไดถูก
คุมครองตามกฎหมาย แตดวยลักษณะงานบานท่ีไมไดทํางานตลอดเวลา ทํางานหนึ่งอยางเสร็จเปนครั้งคราวไป 
และมีเวลาพักระหวางวันสลับกับเวลาทํางาน นอกจากนั้นมีกฎหมายท่ีคุมครองแรงงานกลุมนี้มากข้ึนจากการ
ออกกฎกระทรวงฉบับท่ี 14 เพ่ือคุมครองลูกจางทํางานบานเพ่ิมเติมจากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  
พ.ศ. 2541 มีกําหนดเพ่ิมเรื่องวันหยุด วันลา และขอกําหนดการจางแรงงานเด็กในกิจการรับใชในบาน แต
อยางไรก็ตามกฎหมายไมสามารถบังคับใชกับนายจางหรือใหความคุมครองแรงงานไดอยางครอบคลุม ถึงแม
ปจจุบันมีกฎหมายกําหนดการคุมครองแรงงานรับใชในบานใหดีข้ึน แตอยางไรก็ตามการท่ีแรงงานเหลานี้
ทํางานในสถานท่ีสวนบุคคล อยูในอาณัติของนายจาง ลูกจางกับนายจางจะเปนเรื่องภายในครอบครัว กลไก
ของทางรัฐไมอาจแทรกแซงอํานาจของนายจางภายในบานได การเขาไปตรวจสอบถึงการละเมิดสิทธิและการ

                                                           
1 นิสิตปริญญาโท สาขาพัฒนามนุษยและสังคม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
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ควบคุมการคุมครองแรงงานเปนไปไดยาก ดังนั้นการคุมครองแรงงานบานข้ึนอยูกับการบังคับใชกฎหมายและ
ปฏิบัติตามกฎหมายของนายจางเปนสําคัญ 
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Abstract 

The purpose of the study was to document the status of employment and working 
conditions of female migrant workers from Myanmar who work as domestic workers in 
Bangkok. This study also explores the extent of labor protections available to these female 
domestic workers. Finally, this study offers guidelines for improving the protections for 
migrant female domestic workers in Thailand. Data were collected by using structured 
interviews with a sample of 120 female domestic workers from Myanmar working in Bangkok. 
The questionnaire was designed based on the conceptual framework of the research and 
from in-depth interviews with 10 key informants including government officials, staff of NGOs 
working with domestics helpers , and female migrant workers from Myanmar working as 
domestic workers.  

This study looked at general characteristics of the sample of female migrant workers, 
the motivation for seeking work in Thailand, the legality and procedures of being recruited 
for the work as domestic workers, the nature of the employment agreement, nature of the 
tasks performed, wages, days off, leaves, and other benefits. This study found that most of 
the female migrant workers in this sample did not have written/signed employment 
contracts with their employer. The terms of employment were described and agreed to 
verbally between the employer and the female migrant workers. The minimum wage law of 
Thailand does not apply to this category of worker. However, this survey found that most of 
the sample received the equivalent of the Thai minimum wage. Wages for domestic workers 
are competitive because of the high demand for this type of labor in Thailand at present. 
Thus, the female migrant workers have considerable bargaining power with their prospective 
employer. This sample of female migrant workers received good benefits from their 
employer including standard quality lodging in the employer’s household. Most said they 
were treated as a virtual member of the family.  

The typical domestic workers performs a range of chores. About half (51.7%) of this 
sample worked 15 to 17 hours per day, while more than one-third (38.3%) had 12-14 hour 
work days. Even though these work hours seem excessive, the domestic workers is not 
working continuously throughout the day. There are frequent rest periods between tasks or 
chores. Thai labor law is being improved to add protections for this category of female 
migrant workers (e.g., Ministerial Annoucement No. 14; in lue of the 1998 Labor Protection 
Act). Some of these protections include days off and leaves, and provisions against child 
labor as domestic workers. Nevertheless, these legal protections cannot easily be enforced 
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on employers of domestic workers since the work is in a private residence under the control 
of the household head (i.e. employer). Thus, in some interpretations, the treatment of the 
female migrant workers is a family matter and out of the reach of law enforcement. 
Accordingly, some police officers are reluctant to conduct inspections or follow-up 
allegations of violation of rights of a domestic workers. As a result, the protection of the 
rights of the foreign female migrant workers is largely up to the discretion of the employer. 

Key Words: women, domestic workers, foreign migrant worker, migration 
 
 
บทนํา 

กลาวไดวาการยายถ่ินเขามาของแรงงานขามชาติมีสวนสนับสนุนอยางมีนัยสําคัญตอการพัฒนาสังคม
และเศรษฐกิจของประเทศไทย แรงงานขามชาติในไทยสวนใหญเดินทางมาจากประเทศเพ่ือนบาน 3 ประเทศ
คือ พมา ลาว กัมพูชา จากนโยบายของรัฐไทยท่ีผอนผันใหมีการวาจางแรงงานขามชาติ โดยพยายามควบคุม
และจัดระบบใหแรงงานไดรับการจางงานโดยถูกกฎหมายแตขอเท็จจริงท่ีทราบกันดีคือ แรงงานขามชาติ
จํานวนหลายแสนคนทะลักเขามาลักลอบทํางานในประเทศไทยเปนเวลาตอเนื่อง การดําเนินการของรัฐไทยใน
การจัดระบบจึงทําไดเพียงระดับหนึ่งเทานั้น แตแรงงานขามชาติเหลานี้ไดเขามาดํารงชีวิตอยูในชุมชนหลาย
แหงในสังคมไทย ซ่ึงภายใตของการอพยพของแรงงานขามชาติเหลานี้ไดกลายเปนสิ่งท่ีคุนชินในสายตาคนไทย
มาอยางยาวนานโดยเฉพาะแรงงานขามชาติจากประเทศพมา  

จํานวนแรงงานท่ีจดทะเบียนทํางานเปนลูกจางทํางานบานในประเทศไทยมีประมาณ 251,000 คน  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรุงเทพ และจากการจดทะเบียนแรงงานตางดาวในกรุงเทพพบวาอาชีพท่ีมีการจด
ทะเบียนมากท่ีสุดหนึ่งในนั้นคือแรงงานทํางานบาน จํานวน 83,066 คน (ILO, 2013 อางใน การยายถ่ินของ
ประเทศไทยฉบับป 2557) ดวยความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของสังคม ผูหญิงตอง
รับภาระงานท้ังทํางานนอกบานและงานบาน การวาจางคนมาทํางานบานก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีสําคัญเพ่ือ
ชวยแบงเบาภาระงานบาน   
 ในอดีตการจางคนทํางานบานในกรุงเทพนั้นจะเปนกลุมแรงงานอพยพภายในประเทศโดยมีการ
เคลื่อนยายของแรงงานท้ังจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขามาทํางาน แตในระยะหลังความสนใจ
ในการเคลื่อนยายแรงงานภายในประเทศมาทํางานบานลดลง ท้ังนี้สาเหตุของการลดจํานวนมาจากการขยายตัว
ของภาคอุตสาหกรรม ทําใหแรงงานอพยพภายในประเทศสนใจท่ีจะทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมมากกวาการ
เขามาเปนคนงานทํางานบานท่ีกรุงเทพ และอีกสาเหตุคือการเขามาทํางานบานในสังคมไทยท่ีมักมองวางาน
บานเปนงานท่ีไมมีศักดิ์ศรีหรืออาจถูกเรียกวาคนใช สิ่งเหลานี้ดูเหมือนวาจะทําใหผูประกอบอาชีพนี้ไมคอยมี
ความภาคภูมิใจท่ีจะบอกวาตนทํางานเปนลูกจางทํางานบาน อีกท้ังมีการเคลื่อนยายเขามาของแรงงานขามชาติ
มากข้ึนซ่ึงเปนชองทางท่ีนาสนใจสําหรับนายจาง ประกอบกับคาแรงท่ีลูกจางแรงงานขามชาติเรียกรองต่ํากวา
แรงงานไทย สิ่งเหลานี้ลวนสงผลใหมีการขยายการจางงานของแรงงานขามชาติกวางขวางยิ่งข้ึน 

อาชีพทํางานบานเปนงานท่ีคนไมคอยใหความสนใจและไมถือวาเปนตัวเลขท่ีใหความสําคัญทางระบบ
เศรษฐกิจของประเทศหากเทียบกับภาคอุตสาหกรรมท่ีสามารถวัดตัวเลขทางเศรษฐกิจผานมูลคาผลผลิตท่ี
เกิดข้ึน การใหความคุมครองในสวนของกฎหมายคุมครองแรงงานยังไมสามารถครอบคลุมถึงแรงงานกลุมนี้
มากนัก ท้ังนี้สงผลใหการไดรับความคุมครองในสิทธิตางๆ กับคนกลุมนี้ยังไมเห็นผลเต็มท่ีเทาท่ีควร อีกท้ังงาน
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บานมีลักษณะเปดตอสาธารณชนคอนขางต่ํา เม่ือเปรียบเทียบกับแรงงานในภาคอ่ืนนับวาเปนแรงงานท่ีมีความ
เสียงสูงตอการถูกเอาเปรียบ ลวงละเมิด และการถูกเลือกปฏิบัติ ดวยลักษณะสถานท่ีทํางานแยกตัวออกมาจาก
สังคมภายนอก ทํางานอยูภายในบานของนายจางอันเปนพ้ืนท่ีสวนบุคคลและมีลักษณะท่ีเปนเรื่องภายใน
ครอบครัว ยากตอการตรวจสอบและติดตามใหความชวยเหลือคุมครอง อีกท้ังการทํางานอาจตองเผชิญปญหา
อยางโดดเดี่ยวอดทนกับสภาพการทํางานท่ีตอเนื่องยาวนาน หลายคนกลาววาการทํางานบานเปนงานท่ีทําไมมี
วันเสร็จสิ้น เนื่องจากเปนงานท่ีเก่ียวของกับการดําเนินชีวิตประจําวันของสมาชิกทุกคนในบาน การขาดสัญญา
จางท่ีเปนลายลักษณอักษรระหวางลูกจางกับนายจาง การขาดการจําจัดหนาท่ีความรับผิดชอบ การขาด
คุณลักษณะของการทํางาน สิ่งตางๆ เหลานี้อาจสงผลใหเกิดความไมเปนธรรมในการจางงาน 
 ถึงแมวารัฐไทยไดมีการจดทะเบียนแรงงานขามชาติแตไมไดหมายความวาคนท่ีจดทะเบียนแลวจะ
ปลอดภัยจากการบังคับใชแรงงานหรือการถูกละเมิดสิทธิแรงงาน เนื่องจากยังไมปรากฏการตรวจสอบติดตาม 
และการชวยเหลือแรงงานหลังจากท่ีจดทะเบียนแลว นอกจากนี้ยังไมรวมถึงแรงงานขามชาติท่ียังไมไดจด
ทะเบียนและมีซอนเรนอยูเปนจํานวนมาก คนเหลานี้มีแนวโนมท่ีจะประสบปญหาตางๆ ไมวาจะเปนสภาพการ
ทํางาน สภาพการจางงาน การเขาถึงบริการตางๆ ซ่ึงโดยท่ัวไปถือวาคนเหลานี้เปนกลุมเสี่ยงท่ีจะไมไดรับความ
เปนธรรมสูง  

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอสภาพการจางงาน สภาพการทํางานของแรงงานขามชาติหญิง
ชาวพมาท่ีทํางานเปนลูกจางทํางานบานในกรุงเทพมหานคร ศึกษาการคุมครองแรงงาน และเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาการคุมครองแรงงานขามชาติในอาชีพลูกจางทํางานบาน วิธีการศึกษาเปนการเก็บขอมูลเชิง
สํารวจโดยสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured interview) โดยแบบสอบถามไดพัฒนาข้ึนจากกรอบ
แนวคิดการยายถ่ิน แนวคิดสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน และแนวคิดการคุมครองทางสังคม สํารวจแรงงานขาม
ชาติหญิงชาวพมาท่ีทํางานเปนลูกจางทํางานบาน จํานวน 120 คน และการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 
Interview) เก็บขอมูลสภาพการจางงาน สภาพการทํางาน และการคุมครองแรงงานทํางานบาน โดยเก็บขอมูล
จากเจาหนาท่ีรัฐ เจาหนาท่ีองคกรพัฒนาเอกชน แรงงานขามชาติหญิงชาวพมาท่ีทํางานเปนลูกจางทํางานบาน 
จํานวน 10 คน 
 
แรงงานขามชาติหญิงชาวพมาท่ีทํางานบานในกรุงเทพมหานคร  

 การยายถ่ินเขามาทํางานของแรงงานขามชาตินั้นแรงจูงใจสําคัญของการยายถ่ินท่ีพบมีท้ังความ
ตองการท่ีจะหนีความยากจนเพ่ือแสวงหาโอกาสท่ีดีกวาในประเทศปลายทาง การเดินทางยายถ่ินเพ่ือทํางาน
นั้นหลายคนตองเผชิญกับภาวะความเสี่ยงและความไมเปนธรรมในการจางงาน แตกระนั้นแรงงานหลายคนก็
คุมท่ีจะเสี่ยงมาหางานทํา เพ่ือแลกกับคาตอบแทนท่ีดีกวา หรือการคาดหวังวาจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีกวา ซ่ึงจาก
การสํารวจกลุมตัวอยางท่ีตัดสินใจเขามาทํางานเปนลูกจางทํางานบานในกรุงเทพมหานครนั้นพบวา รอยละ 
70.8 ตัดสินใจเขามาทํางานดวยตัวเอง รองลงมารอยละ 18.3 มีพอแม ครอบครัว ญาติแนะนําใหเขามาทํางาน
ในประเทศไทย และมีเพียงรอยละ 10.8 ท่ีเพ่ือนแนะนําใหเขามาทํางานในประเทศไทย (ดูตารางท่ี 1) 
 อาชีพลูกจางทํางานบานทุกวันนี้สวนใหญจะเปนงานของแรงงานขามชาติ ดวยอาชีพงานบานท่ีอาศัย
ทักษะเดิมของผูหญิง เม่ือมีการยายถ่ินเขามาของแรงงานขามชาติในประเทศไทย อาชีพงานบานจึงเปนอาชีพ
แรกๆ ของแรงงานขามชาติหญิงกอนท่ีจะเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอ่ืนๆ หรือยึดอาชีพทํางานบานตอไป กลาว
ไดวาลูกจางทํางานบานเปนสวนสําคัญในการชวยแบงเบาภาระงานบานของผูหญิงท่ีปจจุบันตองทํางานท้ังนอก
บานและงานบาน ประเทศไทยจึงมีความตองการแรงงานประเภทนี้อยูอยางตอเนื่อง แรงงานขามชาติหญิงท่ี
เขามาทํางานบานสวนใหญรอยละ 95.8 มีสถานภาพโสด โดยสวนใหญรอยละ 42.5 มีอายุระหวาง 23-26 ป 
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รองลงมารอยละ 25.0 มีอายุระหวาง 19-22 ป บางรายเขามาทํางานตั้งแตอายุต่ํากวา 15 ป สวนใหญรอยละ 
55.0 เปนกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง รองลงลงมารอยละ 22.5 เปนกลุมชาติพันธุปะโอ และสวนใหญรอยละ 39.2 
เรียนจบชั้นประถมศึกษาในพมา (ดูตารางท่ี 1) เม่ือเขามาทํางานในประเทศไทยแลวการสื่อสารภาษาไทยเปน
สิ่งท่ีสําคัญและมีความจําเปนตอแรงงานเปนอยางมากสําหรับใชในการทํางานเพ่ือสื่อสารกับนายจางไดอยางเขาใจ 
ซ่ึงสวนใหญ รอยละ 52.5 สามารถเขาใจและสื่อสารภาษาไทยพอใชได รองลงมารอยละ 32.5 สามารถเขาใจและ
สื่อสารภาษาไทยไดคลอง และรอยละ 15.0 สามารถเขาใจและสื่อสารภาษาไทยไดเล็กนอย (ดูตารางท่ี 1) 

นอกจากนั้นการไดงานโดยถูกตองตามกฎหมายของแรงงานขามชาติ เปนกระบวนการท่ีมีความ
ซับซอนหลายข้ันตอน แรงงานผูประสงคจะเขามาหางานทําจะตองมีการเตรียมตัวไมวาจะเปนดานการติดตอ
ประสานตลอดจนคาใชจายท้ังหมด สําหรับวิถีทางการไดงานนั้นมีหลายรูปแบบซ่ึงจะมีคาใชจายแตกตางกัน
ออกไป จากการสํารวจกลุมตัวอยางพบวาสวนใหญรอยละ 57.5 หางานโดยมีพอแม ครอบครัว ญาติเปนคน
ชวยหางานให รองลงมารอยละ 27.5 ใหเพ่ือนท่ีรูจักชวยหางานให รอยละ 5.8 หางานโดยผานบริษัทจัดหางาน 
รอยละ 5.8 หางานดวยตนเอง และมีเพียงรอยละ 3.3 ท่ีนายหนาหางานให (ดูตารางท่ี 1)  

กรณีท่ีใหนายหนาหางานใหนั้นแรงงานเหลานี้ไดงานโดยท่ีนายหนาในประเทศปลายทางเปนคนชวย
หางานใหโดยมีการกระทําเปนเครือขายผานการติดตอกันระหวางนายหนาประเทศตนทางและปลายทางอยู
กอนแลว เม่ือแรงงานเหลานี้เขามาถึงประเทศปลายทางก็จะมีงานรองรับ โดยมีการจายคาดําเนินการเขา
ประเทศพรอมกับคาจัดหางานอยูท่ีประมาณ 7,000-25,000 บาท (สัมภาษณ นางสาว เอ, อายุ 17 ป) 

 
“หนูเขามาทํางานรับใชในบานหลังนี้เพราะนายหนาเขาจัดหาไวให มีคนในหมูบาน

บอกตอๆ กันวามีคนตองการคนไปทํางานบานมีใครสนใจไหมหนูอยากไปทาํงานทีป่ระเทศไทย
บาง คนในหมูบานหนูเขาก็ไปกันเยอะนะ กอนจะตัดสินใจไปเราถามกอนวาใหไปทํางานอะไร 
สวนใหญก็มีงานโรงงานกับงานแมบานที่ผูหญิงนิยมไปทํากัน หนูตัดสินใจไปทํางานแมบาน
เพราะวาเราไมตองไปหาที่อยูจะไดประหยัดและเก็บเงินไดดวย รูวาตองไปพักอาศัยอยูกับ
นายจางเพราะพี่ที่รูจักกันเขาก็ไปทํางานแมบาน เวลาเขากลับมาก็เลาใหฟงวาเปนอยางไรบาง 
นายจางพี่เขาดีนะ หนูเลยคิดวานาจะเปนงานสบายๆ ทํางานอยูกับบานคงไมเหนื่อยเทาไหร 
ถาเราโชคดีก็คงเจอนายจางที่ดี ก็ลองไปเสี่ยงดวงดูเพราะอยูที่นี่ก็ไมมีงานอะไรทํา”  

 

ในสวนของการไดงานโดยผานบริษัทจัดหางานเพ่ือทํางานเปนลูกจางทํางานบานมีรูปแบบดังนี้ บริษัท
จัดหางานจะเปนตัวกลางในการติดตอระหวางลูกจางกับนายจาง มีการทําโฆษณาท้ังภาษาไทย ภาษาพมา 
ติดตามสถานท่ีตางๆ เชน แหลงชุมชนท่ีแรงงานพักอาศัย ปายรถเมล เปนตน นอกจากนี้มีการโฆษณาผานทาง
เวบไซด และเฟสบุค (Facebook) ซ่ึงจะเปนชองทางใหนายจางเขามาหาลูกจางทํางานบานไดสะดวกยิ่งข้ึน 
ลักษณะท่ีโฆษณาผานทางเฟสบุค จะมีการถายรูปของแรงงานแจงรายละเอียดตางๆ เชน ชื่อ อายุ สัญชาติ 
ชาติพันธุ ประสบการณทํางาน เงินเดือนท่ีตองการ เปนตน ซ่ึงเม่ือนายจางสนใจบริษัทเหลานี้ก็จะจัดการ
ดําเนินเรื่องใหทุกอยาง ซ่ึงนายจางตองจายคาดําเนินการใหบริษัทเม่ือตัดสินใจวาจางแรงงานในจํานวน 1,000-
5,000 บาทพรอมรับทํางานโดยมีเอกสารครบถวน นอกจากนั้นแรงงานเหลานี้ยังจะตองเสียคาใชจายใหกับ
บริษัทจัดหางานอยูท่ีประมาณ 500-5,000 บาท (สัมภาษณ นางสาว บี, อายุ 22 ป) 

 
“ตอนที่มาทํางานบานหลังนี้ไดเพราะหนูอยากเปลี่ยนงาน ทํางานบานหลังเกาได

เงินเดือนนอยและนายจางเขาไมมีวันหยุดให จะขอออกไปขางนอกนายจางเขาก็ไมคอย
อนุญาตใหออกไปไหน ก็เลยขอลาออกระหวางไมมีงานทําก็ไปอาศัยอยูกับญาติ พอดีไปเห็น
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โฆษณาติดที่ปายรถเมลที่หนารามคําแหง ปายเขียนเปนภาษาพมาดวยนะ ก็เลยโทรไปถาม พี่
ที่บริษัทเขาก็ใหลงชื่อไวแลวนัดวันมาถายรูปทําประวัติเพื่อหางานให พี่เขาก็บอกวาใหบอก
รายละเอียดไดวาตองการเงินเดือนประมาณก่ีบาท มีวันหยุดก่ีวัน ถามีคนสนใจเขาจะโทร
กลับมาหาเราเอง รอไมนานเทาไหรนะไมถึงเดือนก็ไดงานใหมแลว เราตองเสียคาดําเนินการให
เขา 1,500 บาท เขาบอกเปนคาจัดหางาน ตอนนัดมาคุยกับนายจางที่ตองการเราไปทํางาน
ดวยเขาก็มีการตอรองขอลดเงินเดือนเราดวยนะ เราก็โอเคนึกในใจเหมือนกันวาก็ลองไป
ทํางานดูกอนถาไมดีก็คอยลาออกก็ได พอเราไดงานใหมผานบริษัทนี้ นายจางก็มาบอกเราวา
เขาก็ตองเสียเงินใหบริษัทจัดหางาน 5,000 บาท เพื่อที่จะไดเรามาทํางาน นายจางบอกวาถา
ทํางานดีจะข้ึนเงินเดือนใหเร่ือยๆ”  

 
ตารางท่ี 1 ลักษณะของลูกจางทํางานบานในกรุงเทพมหานคร  

 
 
  

ขอมูลท่ัวไป จํานวน  รอยละ 
1. อายุ 

15-18 ป 8 6.7 
19-22 ป 30 25.0 
23-26 ป 51 42.5 
27-30 ป 23 19.2 
31-34 ป 5 4.2 
35-38 ป 3 2.5 

รวม 120 100.0 
2. กลุมชาติพันธุ 

พมา 11 9.2 
กะเหรี่ยง 66 55.0 

มอญ 4 3.3 
ไทใหญ 12 10.0 
ปะโอ 27 22.5 

รวม 120 100.0 
3. สถานภาพ 

โสด 115 95.8 
สมรส 5 4.2 

รวม 120 100.0 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน  รอยละ 
4. ระดับการศึกษา 

วิทยาลัย มหาวิทยาลัย 8 6.7 
มัธยมศึกษาตอนปลายในพมา 20 16.7 
มัธยมศึกษาตอนตนในพมา 36 30.0 

ประถมศึกษาในพมา 47 39.2 
ไมไดเรียน 9 7.5 

รวม 120 100.0 
5. ความเขาใจและการสื่อสารภาษาไทย 

ไดคลอง 39 32.5 
พอใชได 63 52.5 

ไดเล็กนอย 18 15.0 
รวม 120 100.0 

6. การตัดสินใจเขามาทํางานในประเทศไทย 
เพ่ือนแนะนํา 13 10.8 

พอแม ครอบครัว ญาติ แนะนํา 22 18.3 
ตัดสินใจเขามาทํางานดวย

ตัวเอง 
85 70.8 

รวม 120 100.0 
7. ลักษณะการจัดหางาน จํานวน  รอยละ 

ผานบริษัทจัดหางาน 7 5.8 
เพ่ือนชวยหางานให 33 27.5 

พอแมครอบครัวญาติหางานให 69 57.5 
หางานดวยตนเอง 7 5.8 

นายหนาหาให 4 3.3 
รวม 120 100.0 
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การคุมครองแรงงานขามชาติ : กรณีลูกจางทํางานบาน 

การคุมครองแรงงานขามชาติเปนเรื่องท่ีประชาคมโลกลวนใหความสําคัญ โดยสิทธิพ้ืนฐานท่ีแรงงาน
เหลานี้ควรไดรับนั้นจากหลักธรรมนูญขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ป 1998 มีสาระสําคัญของ
หลักการคุมครองสิทธิแรงงานขามชาติระบุไว 4 ขอ คือ  1) เสรีภาพของแรงงานในการพบปะสมาคมกับผูอ่ืน
และสิทธิในการรวมเจรจาตอรองโดยมีการรับรองผลของการเจรจานั้นๆ  2) หลักการขจัดการใชแรงงานบังคับ
ทุกรูปแบบ  3) การยกเลิกการใชแรงงานเด็ก  และ 4) การขจัดการเลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพและการ
มีงานทําซ่ึงรวมคาตอบแทนท่ีเทาเทียมกัน โดยหลักการท่ีกลาวมานี้ลวนมุงใหความคุมครองสิทธิประโยชนของ
แรงงานขามชาติทุกคน ลูกจางทํางานบานก็เหมือนกับแรงงานอาชีพอ่ืนๆ ท่ีพึงไดรับความคุมครองจากรัฐและ
การดูแลเอาใจใสจากนายจางท้ังในฐานนะลูกจางและเพ่ือนมนุษย 

ลูกจางทํางานบานตามความหมายของอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) วาดวยงานท่ี
มีคุณคาสําหรับคนงานทํางานบาน ฉบับท่ี 189 “งานบาน” หมายถึงงานท่ีทําในครัวเรือน “คนทํางานบาน” 
หมายถึงบุคคลใดท่ีทํางานบานในความสัมพันธท่ีเปนการจางงาน บุคคลท่ีทํางานบานเปนครั้งคราวหรือใน
ระยะเวลาหนึ่งและมิไดทําเปนอาชีพไมถือวาเปนคนงานทํางานบาน ดังนั้นคนทํางานบานจึงจัดเปนลูกจางใน
สถานท่ีทํางานเชนเดียวกับลูกจางแรงงานอ่ืน ถึงแมสถานท่ีทํางานจะทํางานในบานของนายจาง ลูกจางทํางาน
บานก็เหมือนกับแรงงานงานอาชีพอ่ืนๆ ท่ีพึงไดรับความเปนธรรมในการจางงานและไดรับความคุมครองจาก
การทํางาน  

ประเด็นการคุมครองแรงงานนั้นตองเริ่มพิจารณาตั้งแตการเขาเมืองท่ีเก่ียวกับสถานะบุคคลท่ีเขามา
ทํางาน ซ่ึงจะสงผลตอการไดรับความคุมครองแรงงานในทางกฎหมายเม่ือเขามาอยูในประเทศไทย ซ่ึงสถานะ
ของลูกจางทํางานบานจากกลุมตัวอยางพบวาท้ังหมดมีสถานะการอยูอาศัยและทํางานอยางถูกตองตาม
กฎหมาย โดยแรงงานจะถือเอกสารประจําตัว มีหนังสือเดินทางชั่วคราว และมีใบอนุญาตทํางาน อยางไรก็
ตามแตเดิมนั้นแรงงานเหลานี้สวนใหญเขามาทํางานโดยการลักลอบเขาเมืองอยางผิดกฎหมาย แตแรงงาน
เหลานี้ไดผานกระบวนการข้ันตอนท่ีทําใหตัวเองสามารถทํางานในประเทศไทยไดอยางถูกตองตามกฎหมาย 
จากนโยบายเขามาจัดการควบคุมแรงงานขามชาติของทางรัฐบาล ผอนผันใหแรงงานขามชาติ 3 สัญชาติพมา 
ลาว กัมพูชา ท่ีหลบหนีเขาเมืองสามารถขอใบอนุญาตทํางานไดอยางถูกตองตามกฎหมายชั่วคราวในประเทศ
ไทย โดยใชชองทางของพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 17 ซ่ึงการขออนุญาตทํางานชั่วคราวนั้น
ไดขยายระยะเวลาตอมาตลอดทุกปเนื่องจากการขาดแคลนแรงงานระดับลาง ถึงแมมาตรการท่ีทางรัฐบาล
ออกมาใชกับแรงงานขามชาติเหลานี้เปนมาตรการเพ่ือการควบคุม อยางไรก็ตามการจดทะเบียนแรงงาน
สามารถสงผลตอการคุมครองสิทธิของแรงงานขามชาติ 

เม่ือแรงงานขามชาติเหลานี้เขามาทํางานเปนลูกจางทํางานบานในประเทศไทยแลวนั้น การใหความ
คุมครองแรงงานเปนสิ่งสําคัญ แรงงานขามชาติก็เชนเดียวกับประชาชนไทยท่ีพึงไดรับสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีเปน
ความจําเปนตอของชีวิต นอกจากนี้แรงงานยังตองไดรับการคุมครองดูแลโดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีและคุณคาของ
ความเปนมนุษยท่ีแรงงานขามชาติมีเชนเดียวกับคนไทย และเปนหนาท่ีท่ีรัฐไทยตองใหการดูแลปฏิบัติให
เปนไปตามสิทธิท่ีประกันโดยกฎหมายท้ังในระดับประเทศและในระดับสากล ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้จําเนนถึง
กฎหมายคุมครองแรงงานท่ีเก่ียวของกับประเด็นแรงงานขามชาติโดยเฉพาะลูกจางทํางานบานเปนสําคัญ 

ประเทศไทยมีกฎหมายคุมครองแรงงานเปนกฎหมายท่ีกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําเก่ียวกับการจาง
แรงงานท่ีนายจางพึงปฏิบัติตอลูกจางเพ่ือใหลูกจางทํางานดวยความปลอดภัย ไดรับคาจางคาตอบแทนและมี
หลักประกันการทํางานท่ีเหมาะสม กฎหมายคุมครองแรงงานมีวัตถุประสงคท่ีจะกอใหเกิดความเปนธรรมแก
ลูกจาง เปนบทคุมครองและอํานวยประโยชนแกลูกจาง ซ่ึงนายจางจะมีขอตกลงเก่ียวกับการจางแรงงานใหต่ํา
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กวาเกณฑตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายมิได ในประเด็นสภาพการจางงานและสภาพการทํางานของลูกจาง
ทํางานบานกฎหมายคุมครองแรงงานท่ีสําคัญคือ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เปนกฎหมาย
หลักท่ีกําหนดบทบัญญัติดานการคุมครองผูใชแรงงานทุกคนท่ีทํางานอยูในประเทศไทยอยางกวางขวางท่ีสุด 
กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใชกับแรงงานโดยไมคํานึงวาสถานะของพวกเขาเหลานั้นถูกกฎหมายหรือไม โดย
กําหนดนิยามของ “ลูกจาง” หมายถึงผูซ่ึงตกลงทํางานใหนายจางโดยรับคาจางไมวาจะเรียกชื่ออยางไร 
“นายจาง” หมายถึงผู ซ่ึงตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางให (มาตรา 5) ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้ได
กําหนดการคุมครองแรงงานข้ันพ้ืนฐานสําหรับแรงงาน ไดแก ชั่วโมงการทํางาน เวลาพัก วันหยุด วันลา คาจาง 
ขอกําหนดการจางแรงงานหญิง การจางแรงงานเด็ก เปนตน  

แตสวนของการใหความคุมครองลูกจางทํางานบานนั้น มีบางบทบัญญัติท่ีถูกยกเวนไมใหใชบังคับแก
นายจางซ่ึงจางลูกจางทํางานเก่ียวกับงานบานอันมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย ทําใหลูกจางทํางานบาน
ไดรับการคุมครองแตกตางจากผูใชแรงงานท่ัวไป แตอยางไรก็ตามในปจจุบันไดมีการประกาศใชกฎกระทรวง
ฉบับท่ี 14 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ซ่ึงกําหนดใหมีบทบัญญัติ
เพ่ิมเติมมาใชบังคับใชกับลูกจางทํางานงานบานอันมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย เปนการขยายความ
คุมครองใหลูกจางท่ีทํางานบานเพ่ิมข้ึนไดแก 1) ลูกจางตองมีวันหยุดประจําสัปดาห ไมนอยกวาสัปดาหละ1 วัน 
2) นายจางตองกําหนดวันหยุดตามประเพณี ปละไมนอยกวา 13 วัน ซ่ึงรวมวันแรงงานแหงชาติดวย และหาก
วันหยุดตามประเพณีตรงกับวันหยุดประจําสัปดาห ใหลูกจางหยุดเปนวันหยุดชดเชยเพ่ิมอีก 1 วัน  3) ลูกจางท่ี
ทํางานครบ 1 ป มีสิทธิหยุดพักผอนประจําป ปละไมเกิน 6 วันทํางาน  4) ลูกจางมีสิทธิ์ลาปวยตามท่ีปวยจริง
ได และหากลา 3 วันข้ึนไป นายจางสามารถขอใบรับรองแพทยยืนยันจางลูกจางได 5) หามจางเด็กต่ํากวา 15 
ปทํางาน กรณีลูกจางเปนเด็กอายุต่ํากวา 18 ป นายจางตองจายคาจางใหกับเด็กโดยตรง  6) นายจางตองจาย 
คาจางใหลูกจางท่ีทํางานในวันหยุด  และ 7) ลูกจางตองไดคาจางในวันท่ีลาปวยโดยไมเกิน 30 วันทํางาน  

นอกจากนั้นยังมีมาตรฐานสากลวาดวยความคุมครองลูกจางทํางานบานท่ีสําคัญไดแกอนุสัญญา
องคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับท่ี 189 และขอเสนอแนะ ฉบับท่ี 201 วาดวยงานท่ีมีคุณคาสําหรับ
คนงานทํางานบาน การใหสัตยาบันหรือการรับรองมาตรฐานสากลระหวางประเทศเปนความกาวหนาท่ีสําคัญ
ในการเสริมสรางความคุมครองใหกับแรงงานขามชาติในประเทศไทย มาตรฐานเหลานี้อาจใหเพ่ือทบทวนและ
แกไขกรอบกฎหมายระดับชาติหรือใชในการพัฒนาขอตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคี สําหรับแรงงานท่ีทํางานรับใช
ในบาน ILO ไดกําหนดมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศในอนุสัญญาฉบับนี้ ซ่ึงเปนขอผูกพันท่ีรัฐภาคีจะตอง
คุมครองและประกันวาแรงงานทํางานบานจะมีและสามารถใชสิทธิและเง่ือนไขท่ีไมนอยไปกวาท่ีใชกับแรงงาน
อ่ืนๆ แมวาในปจจุบันประเทศไทยยังไมไดใหสัตยาบัน แตไดมีการการนําอนุสัญญาดังกลาวมาเปนแมแบบใน
การปรับปรุงแกไขกฎหมายแรงงานของไทยเพ่ือใหความคุมครองลูกจางทํางานบาน เปนผลใหเกิดการ
ประกาศใชกฎกระทรวง ฉบับท่ี 14 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 
เพ่ือขยายความคุมครองใหแกลูกจางทํางานบานในประเทศไทย 

อนุสัญญาฉบับนี้เปรียบเสมือนกฎหมายระหวางประเทศท่ีตราข้ึนจากความตกลงและการยอมรับ
รวมกันของประเทศสมาชิกองคการแรงงานระหวางประเทศท่ัวโลก เพ่ือใหประเทศสมาชิกไดใหสัตยาบันใน
กฎหมายดังกลาว และนําไปเปนแมแบบในการตรากฎหมายท่ีเก่ียวกับการใหความคุมครองลูกจางทํางานบาน
ในประเทศของตน สําหรับประเทศไทยกฎหมายคุมครองแรงงานทํางานบานท่ีมีอยูไดสอดคลองกับอนุสัญญา
ฉบับนี้อยูมาก มีเพียงบางเรื่องเทานั้นยังไมครอบคลุม เชน การวาจางแรงงานรับใชในบานตองมีสัญญาจางเปน
ลายลักษณอักษร อยางไรก็ตามแรงงานขามชาติท่ีทํางานบานในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมายลวน
ไดรับการคุมครองตามกฎหมายเชนเดียวกับแรงงานในประเทศ 
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ในประเด็นการรวมตัวเจรจาตอรองกฎหมายท่ีสําคัญไดแก พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ  
พ.ศ.2518 ซ่ึงสิ่งสําคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกลาวถึงการรวมตัวสหภาพแรงงาน ซ่ึงสหภาพแรงงานเปน
สถาบันท่ีสําคัญท่ีสุดสถาบันหนึ่งในระบบแรงงานสัมพันธมีบทบาทสําคัญในฐานะตัวแทนผลประโยชนของ
ลูกจางในการควบคุมความสัมพันธกับนายจาง และความสัมพันธตอรัฐ สําหรับการจัดตั้งสหภาพในประเทศ
ไทยนั้นขอกําหนดของกฎหมายทําใหแรงงานขามชาติไมมีสิทธิจัดตั้ง (มาตรา 88-89) แตสามารถเขาเปน
สมาชิกสหภาพแรงงานได (มาตรา 95) ซ่ึงขอกําหนดในการจัดตั้งมี 2 ประเภท คือ 1) ผูจัดตั้งและสมาชิกเปน
ลูกจางของนายจางคนเดียวกัน 2) ผูจัดตั้งและสมาชิกเปนลูกจางท่ีทํางานประเภทเดียวกัน ประเภทท่ี2 นี้มี
โอกาสเกิดข้ึนไดในทางปฏิบัติโดยการรวมตัวกันของลูกจางทํางานบานจากหลายครัวเรือนจัดตั้งสหภาพ
แรงงานประเภทนี้ข้ึน แตในปจจุบันในประเทศไทยแรงงานทํางานบานยังไมมีการจัดตั้งสหภาพแรงงาน
ประเภทนี้ข้ึนแตอยางใด อาจมีสาเหตุมาจากเรื่องเวลาในการทํางานท่ีทําใหอาจไมมีเวลาในการรวมตัว และ
ลูกจางทํางานบาน เกรงกลัววานายจางจะรูอาจจะทําใหนายจางมีความรูสึกไมพอใจไดเนื่องจากตองทํางาน
ใกลชิดกับนายจางโดยตรง 
 
ลูกจางทํางานบานกับการเขาถึงการคุมครองตามกฎหมาย 

เพ่ือใหเกิดกรอบอภิปรายในประเด็นเรื่องการคุมครองแรงงานขามชาติ เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึง 
สภาพการจางงานและสภาพการทํางาน รวมถึงกฎหมายคุมครองแรงงานท่ีเก่ียวของกับลูกจางทํางานบาน 

 สภาพการจางงาน กลาวไดวามีผลตอความเปนธรรมหรือไมเปนธรรมท่ีลูกจางจะไดรับจากการทํางาน 
รวมไปถึงการไดรับความคุมครอง จากนิยามความหมายสภาพการจางงานตามกฎหมายพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 "สภาพการจาง" หมายความวา การปฏิบัติท้ังหลายระหวางนายจางกับลูกจาง 
ตั้งแตแรกเขาทํางานจนกระท้ังถึงการเลิกจาง คือ ตั้งแตเง่ือนไขการจางหรือการทํางาน การกําหนดวันและ
เวลาทํางาน คาจาง สวัสดิการ การเลิกจาง รวมท้ังประโยชนตางๆ ของท้ังนายจางและลูกจางท่ีเก่ียวกับการ
จางหรือการทํางานดวย "ขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจาง" หมายความวา ขอตกลงระหวางนายจางกับลูกจาง 
หรือระหวางนายจางหรือสมาคมนายจางกับสหภาพแรงงานเก่ียวกับสภาพการจาง ดังนั้นเรื่องใดก็ตามท่ีเปน
ความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจางแลวจะเปนสภาพการจางงานท้ังสิ้น  

ขอตกลงในการทํางานหรือสัญญาจาง ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ระบุสัญญาจาง
หมายถึง สัญญาไมวาเปนหนังสือหรือดวยวาจาระบุชัดเจน หรือเปนท่ีเขาใจโดยปริยายซ่ึงบุคคลหนึ่งเรียกวา
ลูกจางตกลงจะทํางานใหแกบุคคลอีกบุคคลหนึ่งเรียกวานายจางและนายจางตกลงจะใหคาจางตลอดเวลาท่ี
ทํางานให (มาตรา 5) จากกลุมตัวอยางพบวารอยละ 76.5 ลูกจางทํางานบานไดรับทราบเง่ือนไขขอตกลงใน
การทํางานวาตนเองจะไดรับคาจางจํานวนเทาใด มีการตกลงกันวาตองทํางานอะไรภายในบานบาง และรอยละ 
32.5 ไมไดรับทราบเง่ือนไขขอตกลงในการทํางาน เม่ือเขาไปทํางานในบานก็ตองทํางานตามท่ีนายจางสั่ง มีเพียง
บางรายเทานั้นท่ีมีสัญญาจางเปนลายลักษณอักษร ซ่ึงแรงงานท่ีมีสัญญาจางเปนลายลักษณอักษรนั้นเปน
แรงงานท่ีหางานผานบริษัทจัดหางาน ซ่ึงพวกเขาระบุไววาจะตองทํางานอะไรบาง ไดเงินเดือนข้ันต่ําก่ีบาท เริ่ม
ทํางานเวลาก่ีโมงเลิกงานเวลาก่ีโมง เปนตน และพบแรงงานเพียงบางรายท่ีทํางานในบานของนายจางท่ีเปน
ชาวตางชาติจะมีการทําสัญญาจางข้ึนมาเพ่ือเปนขอตกลงระหวางนายจางกับลูกจาง (ดูตารางท่ี 2) ถึงแม
ลูกจางทํางานบานสวนใหญไมมีสัญญาจางเปนลายลักษณอักษรแตก็ไดมีการตกลงกับนายจางวาตองทํางาน
อะไรบาง และมีการตกลงเรื่องคาจางท่ีตนเองจะไดรับ 
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ในเรื่องของคาจางถึงแมมีการระบุคาจางข้ันต่ําไวอยางชัดเจนตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ.2541 แตสําหรับอาชีพงานบานเรื่องคาจางข้ันต่ํานั้นไมครอบคลุมถึงแรงงานกลุมนี้ ตามในประกาศ
คณะกรรมการคาจาง ฉบับท่ี 7 เดือนตุลาคม 2555 ซ่ึงระบุวาอัตราคาจางข้ันต่ําไมมีผลใชกับนายจางท่ีจาง
ลูกจางทํางานบาน ดังนั้นการกําหนดอัตราคาจางจะข้ึนอยูกับนายจางเปนสําคัญ ซ่ึงจากกลุมตัวอยางสวนใหญ
รอยละ 57.5 ไดรับเงินเดือน 5,000-8,000 บาท รองลงมารอยละ 30.0 ไดรับเงินเดือน 8,001-11,000 บาท 
รอยละ 7.5 ไดเงินเดือนถึง 11,001-14,000 บาท รอยละ 3.3 ไดรับเงินเดือนคอนขางสูงถึง 14,001-17,000 
บาท และมีเพียงรอยละ 1.7 ไดรับเงินเดือนสูงถึง มากกวา 17,000 บาท (ดูตารางท่ี 2) ถึงแมเรื่องคาจางข้ันตํ่า
จะไมมีกฎหมายท่ีคุมครองพวกเขาเหลานี้ แตงานรับใชในบานเปนงานท่ีปจจุบันขาดแคลนแรงงานกลุมนี้
จํานวนมาก ลูกจางจึงสามารถตอรองเรื่องคาจางกับนายจางไดใหอยูในเกณฑท่ีพึงพอใจไดในระดับหนึ่ง 

นอกจากนั้นประสบการณการทํางานมีสวนสําคัญอยางมากในการไดงานทําและการตอรองเรื่องคาจาง
กับนายจาง ประสบการณของแรงงานเหลานี้มีความแตกตางกันไปบางรายมีการเปลี่ยนงานไปทําอาชีพอ่ืนอยู
บอยครั้ง บางรายทํางานรับใชในบานมาตลอดโดยท่ีไมคิดจะเปลี่ยนงาน จากกลุมตัวอยางพบวารอยละ 44.2  
มีประสบการณทํางาน 5-8 ป  รองลงมารอยละ 35.8 มีประสบการณ ทํางาน 1-4 ป รอยละ 16.7  
มีประสบการณทํางาน 9-12 ป มีเพียงรอยละ 3.3 ท่ีมีประสบการณทํางานมากกวา 12 ป (ดูตารางท่ี 2) 

ในเรื่องวันหยุดและวันลา ลูกจางทํางานบานไดรับความคุมครองเพ่ิมข้ึนจากกฎกระทรวงฉบับท่ี 14 
(พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ทําใหลูกจางทํางานบานไดสิทธิ
ประโยชนคุมครองเพ่ิม ดังตอไปนี้ 

วันหยุดประจําสัปดาห นายจางตองจัดใหลูกจางทํางาน บานมีวันหยุดประจําสัปดาห สัปดาห
ละไมนอยกวา 1 วัน โดยจะกําหนดเปนวันใดของสัปดาหก็ได วันหยุดประจําสัปดาหท่ีนายจางกําหนดให 
ลูกจางหยุดแตละวันตองมีระยะเวลาหางกันไมเกิน 6 วัน (มาตรา 28) หามไมใหลูกจางทํางานในวันหยุด 
(มาตรา 25) หากทํางานในวันหยุด ใหนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด (มาตรา 55) จาก
กลุมตัวอยางพบวาสวนใหญรอยละ 94.2 มีวันหยุดสัปดาหละ 1 วัน มีเพียงรอยละ 5.8 ไมมีวันหยุดประจํา
สัปดาห และมี 1 คนเทานั้นท่ีไดรับเงินชดเชยวันละ 300 บาท เม่ือไมไดหยุดงาน สวนอีก 6 คนไมไดหยุดงาน
และไมมีคาชดเชย (ดูตารางท่ี 2) 

วันหยุดตามประเพณี นายจางตองจัดใหลูกจางทํางานบาน มีวันหยุดตามประเพณี ปหนึ่งไม
นอยกวา 13 วัน โดยรวมวันแรงงานแหงชาติดวย สวนอีก 12 วันท่ี เหลือนายจางอาจเลือกกําหนดไดจาก
วันหยุดราชการประจําป วันหยุดทางศาสนา หรือตามขนบธรรมเนียมประเพณีแหงทองถ่ิน ในกรณีท่ีนายจาง
ไมอาจใหลูกจางหยุดตามประเพณีได ใหนายจางตกลงกับลูกจางวาจะหยุดในวันอ่ืนชดเชยหรือนายจางจะจาย
คาทํางานในวันหยุดใหก็ได (มาตรา 29) จากกลุมตัวอยางพบวาแรงงานสวนใหญรอยละ 73.3 ไดหยุดใน
วันหยุดตามประเพณีตามท่ีกฎหมายกําหนดไว มีเพียงรอยละ 26.7 ท่ีไมไดหยุดงาน ซ่ึงแรงงานท่ีไมไดหยุดงาน
จากท่ีเก็บขอมูลกลุมตัวอยางมีเพียง 1 คนท่ีไมไดหยุดแตไดหยุดวันอ่ืนชดเชย สวนท่ีเหลือ 31 คน ไมไดหยุด
และไมมีคาชดเชย (ดูตารางท่ี 2) 

วันหยุดพักผอนประจําป ลูกจางทํางานบานท่ีทํางาน ติดตอกันครบ 1 ป มีสิทธิหยุดพักผอน
ประจําปไดปหนึ่งไมนอยกวา 6 วันทํางานโดยใหนายจางเปนผูกําหนดวันหยุดดังกลาวใหแกลูกจางลวงหนา
หรือกําหนดใหตามท่ีนายจางและลูกจางตกลงกัน ในปตอมานายจางอาจกําหนดวันหยุดพักผอนประจําปใหแก
ลูกจางมากกวา 6 วันทํางานก็ได นายจางและลูกจางอาจตกลงกันลวงหนาใหสะสมและเลื่อนวันหยุดพักผอน
ประจําปท่ียังมิไดหยุดในปนั้นรวมเขากับปตอๆ ไปได สําหรับลูกจางซ่ึงทํางานยังไมครบหนึ่งป นายจางอาจ
กําหนดวันหยุดพักผอนประจําปใหแกลูกจางโดยคํานวณใหตามสวนก็ได (มาตรา 30) จากกลุมตัวอยางพบวา
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แรงงานสวนใหญรอยละ 83.8 สามารถขอลาหยุดได มีเพียงรอยละ 14.2 เทานั้นท่ีไมสามารถขอลาหยุด สวน
ใหญแรงงานเหลานี้จะขอลาหยุดเพ่ือกลับไปเยี่ยมบานเกิดท่ีประเทศพมา (ดูตารางท่ี 2) 

วันลาปวย กฎหมายคุมครองแรงงานไดใหความคุมครองลูกจางทํางานบานท่ีเจ็บปวย ไม
สามารถทํางานไดจะไดหยุดงานโดยไมถูกคาจาง ลูกจางทํางานบานมีสิทธิลาปวยไดเทาท่ีปวยจริง การลาปวย
ตั้งแต 3 วันทํางานข้ึนไป นายจางอาจใหลูกจางแสดงใบรับรองของแพทย ในกรณีท่ีลูกจางไมอาจแสดง
ใบรับรองของแพทยไดใหลูกจางชี้แจงใหนายจางทราบ ซ่ึงไมนับการลาปวยอันเนื่องมาจากประสบอันตรายจาก
การทํางานและการลาเพ่ือคลอดบุตร (มาตรา 32) จากกลุมตัวอยางพบวาสวนใหญรอยละ 95.0 แรงงาน
สามารถขอลาหยุดเม่ือปวยได มีเพียงรอยละ 5.0 ท่ีไมสามารถขอลาหยุดงานเม่ือปวย (ดูตารางท่ี 2) 

จะเห็นไดวาในเรื่องของวันหยุดและวันลาลูกจางทํางานบานไดรับการคุมครองมากข้ึนตามกฎหมาย 
แตก็ยังพบวาถึงแมนายจางสามารถใหมีวันหยุด แตในวันหยุดนั้นกอนออกไปเพ่ือออกไปทําธุระหรือทํากิจกรรม
ตางๆ นอกบาน ลูกจางบางคนยังตองทํางานใหเสร็จกอนหรือตองทํางานเม่ือกลับมาถึงบานแลว นอกจากนั้น
ลูกจางสามารถหยุดตามประเพณีหรือขอลาหยุดเพ่ือกลับบานไดแตก็ไมใชท้ังหมด แรงงานคงยังถูกเอารัดเอา
เปรียบจากนายจางในแงตางๆ เหลานี้ ท้ังนี้มีแนวโนมวาแรงงานทํางานบานดูเหมือนจะมีอํานาจตอรองในเรื่อง
วันหยุดและวันลามากข้ึนเนื่องจากความตองการแรงงานประเภทนี้ 

ดานสวัสดิการของลูกจางทํางานบานนั้น การท่ีลูกจางทํางานบานสวนใหญพักอาศัยอยูกับนายจาง 
นายจางจึงจัดท่ีพักอาศัยรวมถึงอาหารใหแกลูกจาง จากกลุมตัวอยางพบวาสวนใหญรอยละ 90.8 จะพักอาศัย
อยูท่ีบานของนายจางมีหองพักสวนตัวแยกเปนสัดสวนถูกสุขลักษณะ มีเพียงรอยละ 9.2 ท่ีไมมีหองพักสวนตัว
แยกเปนสัดสวน (ดูตารางท่ี 2) ซ่ึงลูกจางไมท่ีมีหองพักเปนสัดสวนพบวาตองนอนหองเดียวกับลูกๆ ของ
นายจาง หรือนอนกับผูสูงอายุท่ีตนเองดูแลอยู และลูกจางท่ีไมไดพักอาศัยอยูกับนายจางทํางานลักษณะไปเชา
เย็นกลับ ในสวนสวัสดิการดานอาหารพบวาสวนใหญแรงงานจะพักอาศัยกินอยูกับนายจาง โดยรอยละ 97.5 
นายจางจัดอาหารใหรับประทานเชนเดียวกับนายจาง มีรอยละ 2.5 แรงงานตองซ้ืออาหารรับประทานเอง  
(ดูตารางท่ี 2) แรงงานท่ีกินอยูกับนายจางนอกจากนายจางจะจัดอาหารใหรับประทานดวยแลว บางครั้ง
สามารถทําอาหารรับประทานเองไดโดยใชครัวของนายจางแตตองขออนุญาตเปนครั้งคราวไป สวนคนท่ีตองซ้ือ
อาหารรับประทานเองนั้นจากขอมูลเรื่องท่ีพักอาศัยพบวามีแรงงานไมไดพักอยูบานนายจาง ทํางานลักษณะไป
กลับจึงตองซ้ืออาหารรับประทานเอง กลาวไดวาจากการท่ีลูกจางทํางานบานสวนใหญทํางานและพักอาศัยใน
บานในครอบครัวนายจางดวยการท่ีตองอาศัยอยูรวมกัน จะมีการถอยทีถอยอาศัยกัน ลักษณะการทํางานใน
บานของนายจางจะเปนลักษณะครอบครัว การเขาถึงสิทธิสวัสดิการดานตางๆ แรงงานจึงไดรับการดูแล
คุมครองเปนอยางดีในระดับหนึ่ง 
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ตารางท่ี 2 สภาพการจางงาน 

สภาพการทํางาน ในการทํางานบานนั้นถึงแมจะเปนการวาจางใหทํางานในครัวเรือนของนายจาง 
อยางไรก็ตามงานบานก็ถือเปนอาชีพหนึ่งท่ีพึงไดรับสภาพการทํางานท่ีดีและการคุมครองรวมถึงการดูแลเอาใจ
ใสจากนายจาง ซ่ึงลักษณะการทํางานในอาชีพทํางานบานนี้ พบวาไมไดมีการกําหนดความรับผิดชอบในการ
ทํางานอยางชัดเจนและคอนขางจะแปรผันไปตามนายจาง ตองรับผิดชอบงานในหลายหนาท่ีซ่ึงมีมากมายไมมี
ขอบเขต จากกลุมตัวอยางพบวาท้ังหมดทุกคนมีหนาท่ีทําความสะอาดบาน และยังรับผิดชอบงานในหนาท่ีอ่ืนๆ 
ดวยดังนี้ ซักผารีดผา ทําอาหาร ดูแลเด็ก ดูแลผูสูงอายุ ลางรถ ทําสวน ชวยดูแลสัตวเลี้ยง และชวยงานธุรกิจ
ของนายจางซ่ึงจะวาจางใหชวยเหลือในเรื่องเล็กๆ นอยๆ ไมไดใหเปนผูรับผิดชอบหลัก เชน ขายของ, ชวยงาน
รานทําผม และเปนผูชวยแมครัวในรานอาหาร (ดูตารางท่ี 3) 

นอกจากนั้นแลวชั่วโมงการทํางานก็เปนสิ่งสําคัญท่ีนายจางควรตระหนักถึง ซ่ึงชั่วโมงการทํางานตามท่ี
กฎหมายกําหนดนั้นไมครอบคลุมถึงลูกจางทํางานบาน จึงทําใหลูกจางทํางานบานไดรับการคุมครองแตกตาง
จากผูใชแรงงานท่ัวไป ลูกจางทํางานบานมีชั่วโมงทํางานท่ียาวนานและไมแนนอน จากการสํารวจกลุมตัวอยาง
พบวาสวนใหญรอยละ 74.2 ไมไดมีขอตกลงกับนายจางเรื่องชั่วโมงการทํางานท่ีแนนอน มีเพียงรอยละ 25.8 

สภาพการจางงาน จํานวน  รอยละ 
1. การรับทราบเง่ือนไขขอตกลงในการจางงาน 

 ไดรับทราบ 81  67.5  
ไมไดรับทราบ  39  32.5  

รวม 120 100.0 
2. ประสบการณการทํางาน จํานวน  รอยละ 

มากกวา 12 ป 4 3.3 
9-12 ป 20 16.7 
5-8 ป 53 44.2 
1-4 ป 43 35.8 

รวม 120 100.0 
3. คาจาง 

5,000 – 8,000 บาท 69 57.5 
8,001 – 11,000 บาท 36 30.0 
11,001 – 14,000 บาท 9 7.5 
14,001 – 17,000 บาท 4 3.3 
มากกวา 17,000 บาท 2 1.7 

รวม 120 100.0 
4. วันหยุดประจําสัปดาห 

มีวันหยุดประจําสัปดาห 113 94.2 
ไมมีวันหยุดประจําสัปดาห 7 5.8 

รวม 120 100.0 
5. วันหยุดตามประเพณี 

ไดหยดุ 88 73.3 
ไมไดหยดุ 32 26.7 

รวม 120 100.0 
 

สภาพการจางงาน จํานวน  รอยละ 
6. วันหยุดประจําป 

ลาได 103 85.8 
ลาไมได 17 14.2 

รวม 120 100.0 
7. วันลา 

ลาหยุดได 114 95.0 
ลาหยุดไมได 6 5.0 

รวม 120 100.00 
8. ท่ีพักอาศัย 

มีหองพักสวนตัว 109 90.8 
ไมมีหองพักสวนตัว 11 9.2 

รวม 120 100.0 
9. อาหาร 
ซื้ออาการรับประทานเอง 3 2.5 
นายจางแบงใหรับประทาน
เชนเดียวกับนายจาง 

117 97.5 

รวม 120 100.0 
10. การเขารักษาพยาบาล 

ใชบัตรประกันสุขภาพ 36 30.0 
จายเงินเอง 23 19.2 

นายจางออกเงินให 24 20.0 
ไมเคยเขารับการรักษาพยาบาล 37 30.8 

รวม 120 100.0 
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เทานั้นท่ีมีขอตกลงกับนายจางถึงเวลาการทํางานท่ีแนนอน และแรงงานสวนใหญรอยละ 51.7 มีชั่วโมงทํางาน 
15-17 ชั่วโมงตอวัน รองลงมารอยละ 38.3 มีชั่วโมงทํางาน 12-14 ชั่วโมงตอวัน มีรอยละ 8.3 มีชั่วโมงทํางาน 
9-11 ชั่วโมงตอวัน และรอยละ 1.7 มีชั่วโมงทํางาน 18-20 ชั่วโมงตอวัน ซ่ึงถือวาเปนชั่วโมงการทํางานท่ี
ยาวนาน (ดูตารางท่ี 3) แรงงานมีชวงเวลาเริ่มงานระหวางเวลา ตี 4.00 น. - 10.00 น. และเลิกงานในระหวาง
เวลา 17.00 น.- 23.00 น. ซ่ึงเม่ือคิดคาเฉลี่ยท่ีแรงงานเหลานี้ทํางาน พบวามีชั่วโมงการทํางานยาวนานถึง 15 
ชั่วโมงตอวัน  

ซ่ึงการคุมครองเรื่องชั่วโมงการทํางานท่ีระบุอยูในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 คือ  
ใหลูกจางทํางานไมเกิน 8 ชั่วโมงตอวัน โดยนายจางตองแจงเวลาทํางานปกติใหลูกจางทราบหรือหากไม
สามารถระบุเวลาทํางานเริ่มตนและสิ้นสุดไดเนื่องจากสภาพการทํางาน  ใหนายจางและลูกจางตกลงกัน
กําหนดชั่วโมงทํางานแตละวันไมเกิน 8 (มาตรา 23) หามไมใหนายจางกําหนดใหลูกจางทํางานลวงเวลาท้ังใน
วันทํางานและวันหยุด นายจางสามารถใหลูกจางทํางานลวงเวลาไดโดยลูกจางตองยินยอมเปนคราวๆ ไป โดย
ท่ีเวลาทํางานลวงเวลาเม่ือรวมกันแลวตองไมเกินท่ีกฎหมายกําหนด (มาตรา 24-26) เม่ือนายจางใหลูกจาง
ทํางานลวงเวลานายจางจะตองจายคาจางใหกับลูกจางไมต่ํากวาหนึ่งเทาครึ่งตามจํานวนชั่วโมงในอัตราคาจาง
รายชั่วโมงในวันทํางานปกติ (มาตรา 61)นายจางจะตองกําหนดเวลาใหลูกจางไดหยุดพักระหวางการทํางาน
เปนการชั่วคราว เพ่ือใหลูกจางไดผอนคลายความเหน็ดเหนื่อยเม่ือยลาจากการทํางานในแตละวัน นายจาง
จะตองจัดใหลูกจางไดหยุดพักในระหวางชั่วโมงทํางานในแตละวัน วันละไมนอยกวา 1 ชั่วโมงหลังจากท่ีลูกจาง
ทํางานติดตอกันมาแลวไมเกิน 5 ชั่วโมง นายจางและลูกจางอาจตกลงกันลวงหนาใหมีเวลาพักครั้งหนึ่งนอย
กวา 1 ชั่วโมงได แตเม่ือรวมกันแลววันหนึ่งตองไมนอยกวา 1 ชั่วโมง (มาตรา 27) อยางไรก็ตามถึงแมลูกจาง
ทํางานบานไมไดถูกคุมครองในเรื่องของชั่วโมงการทํางานตามกฎหมาย แตดวยลักษณะงานบานท่ีไมไดทํางาน
ตลอดเวลา ทํางานหนึ่งอยางเสร็จเปนครั้งคราวไป จึงทําใหชั่วโมงการทํางานของลูกจางทํางานบานนั้นยืดหยุน
มีเวลาพักระหวางวันสลับกับเวลาทํางาน  

การการติดตอกับบุคคลภายนอกของลูกจางทํางานบาน จากการสํารวจกลุมตัวอยางซ่ึงแรงงาน
สามารถเลือกตอบแบบสอบถามไดหลายขอพบวาแรงงานท้ังหมดนายจางอนุญาตใหติดตอกับบุคคลภายนอก
ไดโดยใชโทรศัพทมือถือสวนตัวเพ่ือติดตอพูดคุยกับพอแมญาติพ่ีนองเพ่ือนฝูง มีรอยละ 69.2 นายจางอนุญาต
ใหออกไปพบนอกบานได รอยละ 36.7 นายจางอนุญาตใหคนมาหาท่ีบาน ซ่ึงสวนใหญคนท่ีจะมาหาท่ีบานได
นั้นตองเปนพอ แม หรือญาติสนิทของแรงงานเทานั้น และตองแจงใหนายจางทราบกอนท่ีจะใหคนมาหาท่ีบาน
ได มีเพียงรอยละ 6.7 ท่ีนายจางอนุญาตใหใชโทรศัพทของนายจางเพ่ือติดตอกับบุคคลภายนอก และมีเพียง
รอยละ 5.0 เทานั้นท่ียังมีการสงจดหมายเพ่ือติดตอกันอยู (ดูตารางท่ี 3) 

นอกจากนั้นดวยลักษณะสถานท่ีทํางานท่ีเปนพ้ืนท่ีสวนบุคคลของนายจาง มีลักษณะเปดตอ
สาธารณชนคอนขางต่ํา จึงมีความเสี่ยงตอสภาพการทํางานของลูกจางท่ีอาจจะถูกคุกคามกระทําความรุนแรง
ได ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หามมิใหนายจางลวงเกิน คุกคาม หรือกอความเดือดรอน
รําคาญตอลูกจาง (มาตรา16) ซ่ึงมีผลคุมครองแรงงานทุกคน จากการสํารวจกลุมตัวอยางพบวา รอยละ 85.8 
แรงงานไมเคยถูกคุกคามกระทําความรุนแรง รอยละ 13.3 จะเคยถูกนายจางตะโกนดุดา และรอยละ 0.8  
เคยถูกขวางปาของใสเม่ือนายจางไมพอใจ (ดูตารางท่ี 3) 

ในสวนของปญหาจากการทํางาน พบวารอยละ 90.8 ไมมีปญหาจากการทํางาน มีเพียงรอยละ 9.2 
เทานั้นท่ีมีปญหาจากการทํางาน (ดูตารางท่ี 3) ซ่ึงปญหาท่ีลูกจางทํางานบานพบเจอก็มีความแตกตางกัน
ออกไป สวนใหญจะเจอปญหาการสื่อสารกับนายจางไมเขาใจ แตจะเจอปญหานี้ในชวงแรกของการเริ่มเขามา
ทํางานเทานั้น เม่ือแรงงานเหลานี้มีความคุนเคยกับงานท่ีทําและสามารถใชภาษาไทยไดคลองมากข้ึนปญหานี้ก็
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พบนอยลง นอกจากนั้นปญหาสําคัญประการหนึ่งท่ีแรงงานสวนใหญเจอก็คือชั่วโมงการทํางานท่ียาวนาน 
ถึงแมแรงงานเหลานี้มีการตอรองกับนายจางมากข้ึน แตอยางไรก็ตามแรงงานเหลานี้ก็ยังคงแบกรับภาระงานท่ี
ตองทํายาวนานอยู และเม่ือพวกเขามีปญหาจากการทํางานแรงงานสวนใหญเลือกท่ีจะปรึกษาเพ่ือนเพ่ือ
ชวยกันหาทางออกของปญหาท่ีเกิดข้ึนกับพวกเขา  

ในเรื่องของการรองทุกขรัฐไทยไดจัดใหมีชองทางการใหความชวยเหลือและรองทุกขเม่ือแรงงานมี
ปญหาจากการทํางาน แรงงานขามชาติทุกคนสามารถเขาไปขอความชวยเหลือไมวาจะเปนจากเจาหนาท่ี
ตํารวจ หรือการรองเรียนผานฮอตไลนสายดวนเบอร 1546 ของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวง
แรงงานซ่ึงมีภาษาพมาในการตอบรับโทรศัพท และเบอร 1300 ศูนยชวยเหลือสังคมสําหรับความชวยเหลือ
เรงดวนหากตกอยูในภาวะอันตรายหรือภาวะฉุกเฉิน จากการสํารวจกลุมตัวอยางพบวาแรงงานท้ังหมดไมเคย
ไปรองทุกขเก่ียวกับการละเมิดสิทธิแรงงาน ซ่ึงท่ีไมเคยไปรองทุกขนั้นพบวา รอยละ 60 คิดวาตนเองไมเคยถูก
ละเมิดสิทธิแรงงาน รอยละ 33.3 ท่ีไมไปรองทุกขเพราะไมตองการสรางปญหา รอยละ 4.2 ไมรูวาจะไปรอง
ทุกขกับใคร และมีรอยละ 2.5 ไมกลาไปรองทุกข ซ่ึงแรงงานท่ีไมกลาไปรองทุกขนั้น ไดทราบชองทางวามี
ฮอตไลนสายดวนเพ่ือชวยเหลือแรงงานอยูแตตนเองไมกลาท่ีจะโทรไป (ดูตารางท่ี 3) 

สําหรับลูกจางทํางานบานเปนกลุมท่ีเขาถึงและใชชองทางการรองทุกขไดนอยมาก หรือแทบไมใช
หรือไมทราบวามีชองทางการรองทุกขเลย ไมวาจะผานชองทางโทรศัพทสายดวนของกระทรวงแรงงาน หรือ
ชองทางผานพนักงานตรวจแรงงาน หรือชองทางอ่ืนๆ อุปสรรคท่ีสําคัญคือการท่ีพนักงานตรวจแรงงานไม
สามารถหรือมีขอจํากัดในการเขาถึงบานท่ีเปนสถานท่ีทํางานซ่ึงถือเปนสถานท่ีสวนบุคคลของนายจาง สวน
อุปสรรคอ่ืนๆ เชน การเกรงกลัวเจาหนาท่ีตํารวจ พนักงานตรวจแรงงานมีไมเพียงพอ นอกจากนั้นแรงงานท่ี
ทํางานบานมีจํานวนไมนอยท่ีไมไดจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย ดังนั้นการรองทุกขตอเจาหนาท่ีรัฐยอม
หมายถึงความเสี่ยงท่ีจะถูกจับและนําตัวออกนอกประเทศ  

ตารางท่ี 3 สภาพการทํางาน 

สภาพการทํางาน จํานวน  รอยละ 
1. ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ* 

ทําความสะอาดบาน 120 100.0 
ดูแลเด็ก 50 41.7 

ดูแลผูสูงอายุ 10 8.3 
ทําอาหาร 65 54.2 
ซักผารีดผา 102 85.0 

ลางรถ 21 17.5 
ทําสวน 6 5.0 

ชวยธุรกิจของนายจาง 8 6.7 
ดูแลสัตวเล้ียง 7 5.8 

2. ชั่วโมงการทํางาน 
9-11 10 8.3 
12-14 46 38.3 
15-17 62 51.7 
18-20 2 1.7 

รวม 120 100.0 
*เลือกตอบไดหลายขอ 

สภาพการทํางาน จํานวน  รอยละ 
3. การติดตอกับบุคคลภายนอก* 

สงจดหมาย 6 5.0 
ใหคนมาหาท่ีบาน 44 36.7 

ออกไปพบนอกบาน 83 69.2 
ใชโทรศัพทมือถือสวนตัว 120 100.0 
ใชโทรศัพทของนายจาง 8 6.7 

รวม 120 100.0 
4. การถูกคุกคามกระทําความรุนแรง 

ไมเคยถูกกระทํา 103 85.8 
ตะโกนดุดา 16 13.3 

ขวางปาของใส 1 0.8 
รวม 120 100.0 

5. ปญหาจากการทํางาน 
มี 11 9.2 

ไมมี 109 90.8 
รวม 120 100.0 

6. การรองทุกข 
ไมเคยถูกละเมิดสิทธิแรงงาน 72 60.0 

ไมกลา 3 2.5 
ไมตองการสรางปญหา 40 33.3 

ไมรูวาจะไปรองทุกขกับใคร 5 4.2 
รวม 120 100.0 
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การคุมครองทางสังคมสําหรับแรงงานขามชาติในบริบทประเทศไทย 

นอกจากการคุมครองสิทธิแรงงานท่ีสําคัญตามกฎหมายแลวนั้น ลูกจางทํางานบานควรจะไดรับการ
คุมครองทางสังคมข้ันพ้ืนฐานดวยเชนกัน สําหรับแนวคิดการใหความคุมครองทางสังคมรากฐานแนวคิดนี้มา
จากความตองการท่ีจะลดความเปราะบางและการจัดการภาวะความเสี่ยงใหกับครอบครัวและชุมชนท่ีมีรายได
ต่ํา แรงงานท่ีมีรายไดนอย เพ่ือประโยชนในการเขาถึงการบริโภคและการบริการข้ันพ้ืนฐานท่ีเพียงพอ คําวา 
“การคุมครองทางสังคม” (Social Protection) เปนคําท่ีไดถูกนํามาใชในหลายๆ โอกาส การกําหนดนิยาม
หรือความหมายของการคุมครองทางสังคมไดมีการใหไวในหลายมุมมองแตกตางกันออกไป อาทิเชน  

ธนาคารโลก (World Bank) ไดใหความหมายของ“การคุมครองทางสังคม”เชนเดียวกันกับ 
“สวัสดิการสังคม” (Social Welfare) ท่ีหมายถึง ระบบการจัดบริการทางสังคมเพ่ือปองกัน แกไขปญหาและ
พัฒนาสังคมรวมท้ังการสงเสริมความม่ันคง เพ่ือใหประชาชนสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดในระดับมาตรฐาน 
โดยบริการดังกลาวจะตองตอบสนองความตองการพ้ืนฐานของประชาชน ใหไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยาง
ท่ัวถึงและเปนธรรม ท้ังทางดานการศึกษาสุขภาพอนามัย ท่ีอยูอาศัย การมีงานทํา นันทนาการ และบริการ
สังคม (Social Services) สวนองคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ไดใหความหมายการคุมครองทางสังคม 
(Social Protection) คือ “เปนเครื่องมือเพ่ือใหความคุมครอง และหลักประกันทางสังคมตามกฎหมาย 
ตลอดจนระบบประกันสังคมท่ีมีตอกลุมท่ีออนแอมากท่ีสุดในสังคม โดยเฉพาะกลุมผูใชแรงงานและผูยากจน” 
และยังไดระบุไวดวยวาการคุมครองทางสังคมนี้อาจใชแทนท่ีกับคําวา โครงขายความคุมครองทางสังคม 
(Social Safety Nets) ก็ไดเนื่องจากวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของคําสองคํานี้มีความใกลเคียงกันมาก 
ท้ังในเรื่องของกลุมเปาหมาย มาตรการ และความคุมครองโดยใหความสําคัญไปท่ีกลุมท่ีจําเปนตองไดรับความ
ชวยเหลือมากท่ีสุดกอน โดยถือเปนสิทธิมนุษยชนและสิทธิทางสังคม ซ่ึงมิใชเปนเพียงวัตถุประสงคทาง
มนุษยธรรมและนโยบายทางสังคมของรัฐซ่ึงเปดโอกาสใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมเทานั้น หากแตยังเปน
ระบบแหงสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศในเรื่องของการพัฒนาสังคม และการกระจายรายได (Sabates-
Wheeler and Waite, 2003)   

นอกจากนั้นธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ไดกลาวถึง การคุมครองทางสังคมคือ "ชุดของนโยบายและ
โปรแกรมท่ีออกแบบมาเพ่ือลดความยากจนและความเสี่ยง ดวยการสงเสริมตลาดแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
การลดความเสี่ยงและการเสริมสรางความสามารถในการปองกันตัวเองจากความไมแนนอน และการหยุดชะงัก
หรือสูญเสียรายได" ซ่ึงเปนแนวคิดการดําเนินภายใตระบบคุมครองทางสังคม (Social Protection Initiatives: 
SPI) โดย SPI ครอบคลุมมาตรการการคุมครองทางสังคมท้ังระบบประกอบไปดวย 1) การประกันสังคม 
(Social Insurance) ชวยลดผลกระทบจากปญหา สําหรับกลุมประชากรท่ีมีความเสี่ยงตอความเสี่ยงท่ีพบบอย 
เชน การประกันสุขภาพการเจ็บปวย การวางงาน การบาดเจ็บจากการทํางาน เงินชดเชย การคลอดบุตร วัย
ชรา บํานาญ ผลประโยชนจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 2) การชวยเหลือทางสังคม (Social Assistance) ไปยัง
กลุมตางๆ เชน คนยากจน การใหสวัสดิการสําหรับเด็ก ผูสูงอายุ คนพิการ ใหความชวยเหลือดานสุขภาพ การ
บรรเทาภัยพิบัติ และ 3) การมีสวนรวมของตลาดแรงงาน (Labour Market Intervention) ใหความชวยเหลือ
สําหรับความปลอดภัยในการจางงาน เชน การพัฒนาทักษะ และการฝกอบรม หรือโครงการพิเศษตางๆ 
รวมถึงแผนงานการตลาดแรงงานอ่ืน เชน รายไดสําหรับการวางงานภายใตการประกันสังคม (Asian 
Development Bank, 2013) 

กลาวไดวาการคุมครองทางสังคมเปนการดําเนินงานเพ่ือใหความคุมครองหรือใหหลักประกันทาง
สังคมแกประชาชนในดานตางๆ อาทิ กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ระบบประกันสังคม และบริการทางสังคม
ตางๆ โดยใหความสําคัญแกกลุมประชาชนท่ียากจนและดอยโอกาส เพ่ือใหไดรับสิทธิทางสังคมในฐานะท่ีเปน
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มนุษย อันเปนความรวมมือในการดําเนินงานระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังนี้การดําเนินการคุมครองทาง
สังคมตองเปนกระบวนการท่ีดําเนินการอยางยั่งยืนตอเนื่อง ไมวาในภาวะปกติหรือในภาวะวิกฤตทางสังคม  
การใหความคุมครองทางสังคมนั้นอยูท่ีการตีความของภาครัฐในการดําเนินโครงการท่ีจะใหความคุมครองทาง
สังคม เนื่องจากมีการนิยามความหมายของการคุมครองทางสังคมท่ีแตกตางกันออกไปดังท่ีไดกลาวมาแลว
ขางตน 

สําหรับในบริบทประเทศไทยการคุมครองทางสังคม จากวิสัยทัศนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 11 (2555-2559) มุงสรางสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุขดวยความเสมอภาคเปนธรรมและมี
ภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง การสรางสังคมท่ีเทาเทียมเปนธรรมจะสัมฤทธิ์ผลทําไดหลายแนวทาง เชนการ
ปรับโครงสรางระบบภาษีเพ่ือปรับปรุงการกระจายรายไดโดยการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของ
สวัสดิการสังคมและโดยการเพ่ิมการเขาถึงบริการทางสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับกลุมเปราะบาง  

ลักษณะการคุมครองทางสังคมในประเทศไทย สามารถแบงออกเปน  1) หลักการประกัน 
ประกอบดวยการประกันสังคมและการประกันสุขภาพ กลไกการประกันสังคมโดยภาครัฐนั้นผูประกันตนแตละ
กลุมจะไดรับสิทธิประโยชนจากการประกันตนท่ีแตกตางกัน  2) การคุมครองแรงงาน คือการใหความคุมครอง
กับลูกจางในหลายๆ ดานตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 โดยเฉพาะการคุมครองใน
เรื่อง คาจาง เวลาการทํางาน แรงงานเด็ก ซ่ึงการคุมครองแรงงานนั้นเปนสวัสดิการท่ีนายจาง และ/หรือ
ภาคเอกชนจะเปนผูรับผิดชอบภาระ  3) การสงเคราะห จะเปนการดําเนินการโดยกลุมคือกลุมเปราะบางทาง
สังคม เด็กกําพรา ผูสูงอายุ คนพิการ ขอทาน คนไรท่ีพ่ึง ครอบครัวกลุมคนยากจน ผูประสบภัยธรรมชาติ ซ่ึง
สวนนี้จะเปนการชวยเหลือในรูปแบบของท่ีพักชั่วคราว การใหคําปรึกษา การใหสิ่งของอุปโภคบริโภค การให
การฝกอบรมอาชีพ จะเปนการใหชั่วคราวเพ่ือชวยเหลือยามฉุกเฉิน  และ 4) การใหบริการทางสังคมอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากการใหความคุมครองทางสังคมท่ีกลาวมาแลวนั้นยังใหความคุมครองประชาชนท่ัวไปในรูปแบบ
ของการบริการทางการศึกษา  

โครงการการคุมครองทางสังคมในประเทศไทยสําหรับแรงงานขามชาติ สวัสดิการตางๆ ท่ีครอบคลุม
ถึงแรงงานทํางานบาน ไกแก ดานสุขภาพ การศึกษา ดังตอไปนี้ 

ดานสุขภาพ 
- การประกันสุขภาพแรงงานตางดาว ภายใตกรอบกฎหมายระบบการประกันสุขภาพแรงงานขามชาติ

ภาคบังคับ จัดตั้งโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานตางดาว
หลบหนีเขาเมืองจากประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร ประเทศสปป.ลาว และประเทศกัมพูชา  
(1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552) เพ่ือใหการดูแลสุขภาพแกแรงงานขามชาติ ระบบประกันสุขภาพแรงงานตางดาว
ภาคบังคับนี้เปนเง่ือนไขบังคับข้ันตนประการหนึ่งสําหรับแรงงานท่ียื่นคํารองขอใบอนุญาตทํางาน หรือขอผอน
ปรนเพ่ืออยูในประเทศไทยชั่วคราว แรงงานขามชาติจะมีสิทธิไดรับการประกันสุขภาพ สําหรับการ
รักษาพยาบาลผูประกันตนตองจายเงิน 30 บาทตอการรักษาหนึ่งครั้งเม่ือใชบริการรักษาพยาบาลท่ี
โรงพยาบาล  

จากกลุมตัวอยางลูกจางทํางานบานพบวาแรงงานสวนใหญรอยละ 70.8 มีบัตรประกันสุขภาพ และ
รอยละ 29.2 ไมมีบัตรประกันสุขภาพ นอกจากนั้นแรงงานรับใชในบานเม่ือไมสบายสวนใหญรอยละ 30.8 ไม
เคยเขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล จะเจ็บปวดเล็กนอยเทานั้นก็ขอยาจากนายจาง หรือซ้ือยา
รับประทานเอง สวนแรงงานท่ีปวยจนตองไปโรงพยาบาลพบวารอยละ 30.0 ใชสิทธิบัตรประกันสุขภาพ รอย
ละ 20.0 นายจางออกคารักษาพยาบาลให รอยละ 19.2 จายเงินคารักษาพยาบาลเอง (ดูตารางท่ี 2) สําหรับ
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คนท่ีนายจางออกคารักษาพยาบาลใหบางรายใหขอมูลวาถึงแมจะมีบัตรประกันสุขภาพเวลาไมสบายหนักๆ 
นายจางจะพาไปโรงพยาบาลเอกชนใกลบาน ซ่ึงไมสามารถใชสิทธิประกันสุขภาพได สวนแรงงานท่ีจายเงินคา
รักษาดวยตนเองนั้นกลาววาตนเองไมไดทําบัตรประกันสุขภาพในปตอไปเม่ือไมสบายก็ตองออกเงินเอง เพราะ
คิดวานานๆ ทีจะไมสบาย บางปจายเงินคาบัตรประกันสุขภาพไปก็ไมเคยไดใช จึงไมคิดท่ีจะซ้ือบัตรประกัน
สุขภาพอีก 

- การประกันสังคม การเขาถึงการคุมครองทางสังคมตามกฎหมายพระราชบัญญัติประกันสังคม และ
พระราชบัญญัติเงินทดแทนไมครอบคลุมถึงกลุมลูกจางทํางานบาน อยางไรก็ตามไดมี พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558 ออกวันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558 มีกําหนดนิยาม “ลูกจาง” 
หมายความวา ผูซ่ึงทํางานใหนายจางโดยรับคาจาง” (มาตรา 4) จึงทําใหลูกจางทํางานบานสามารถเขา
ประกันสังคมไดตามคํานิยามดังกลาว แตเนื่องจากยังมีกฎหมายลูกท่ีออกมาบังคับใชจึงยังตองรอประกาศท่ีจะ
ทราบผลแนชัดวาแรงงานขามชาติท่ีมีอาชีพลูกจางทํางานบานสามารถไดสิทธิในการประกันสังคมหรือไม
อยางไร นอกจากนั้นเรื่องการประกันสังคมสําหรับแรงงานขามชาติยังเปนท่ีถกเถียงกันอยูเรื่องสิทธิการประกัน
ตน ซ่ึงแรงงานตางดาวมีขอจํากัดในหลายดานดวยกัน อาทิเชนเนื่องจากแรงงานตางดาวมีระยะเวลาพํานักได
เพียง 4 ปเทานั้นจึงขาดโอกาสท่ีจะไดรับสิทธิประโยชนดานชราภาพ นอกจากนั้นแรงงานตางดาวไมมีโอกาส
เขาถึงสิทธิในกรณีวางงาน 

ดานการศึกษา  
ในท่ีนี้จะกลาวถึงการจัดการศึกษาจากภาครัฐ และองคกรพัฒนาเอกชนท่ีแรงงานขามชาติโดยเฉพาะ

อยางยิ่งลูกจางทํางานบานท่ีสามารถเขาถึงได ดังตอไปนี้ การศึกษาจากภาครัฐ ไดแกการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ของแรงงานขามชาติ เนื่องจากเปนชองทางท่ีแรงงานรับใชในบานสามารถ
เขาถึงไดเพ่ือการพัฒนาทักษะดานการศึกษาของตน มีการประกาศหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลท่ีไมมีหลักฐานทางทะเบียน
ราษฎรหรือไมมีสัญชาติไทยท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน แตยังพบบางพ้ืนท่ีเทานั้นท่ีมีการรับนักศึกษากลุมดังกลาวเขาเรียน 
ในขณะท่ีพ้ืนท่ีสวนใหญท่ีแมจะมีแรงงานขามชาติและผูมีปญหาสถานะบุคคลอยูอยางหนาแนนก็ยังไมเกิดการ
ปฏิบัติในเรื่องนี้ จะเห็นวาในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีขอติดขัดในเรื่องการนํา
นโยบายไปสูการปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ียังมีความลาชา (บุษรัตน  กาญจนดิษฐ, รําพึง  จําปากุล, และณัฐพงษ  
มณีกร, 2555)  

ซ่ึงจากกลุมตัวอยางลูกจางท่ีทํางานบานพบวามี 1 คนท่ีกําลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาในโครงการ 
ของ กศน. สําหรับแรงงานขามชาติ ปญหาการเขาถึงการศึกษา กศน.ของแรงงานกลุมนี้พบวาความไมพรอม
ของตนเองดานภาษาไทยซ่ึงเปนพ้ืนฐานของการเรียนในระบบการศึกษาท่ีใชภาษาไทยเปนหลัก อีกท้ัง กศน.ยัง
ขาดการเขามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนรวมกับศูนยสอนภาษาวันอาทิตย ซ่ึงดําเนินโดยองคกร
พัฒนาเอกชนท้ังในเรื่องการรับลงทะเบียนเรียน สถานท่ีจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรหรือวิธีการ
เรียนการสอนท่ีสอดคลองเหมาะสมกับความตองการหลากหลายของกลุมแรงงานขามชาติ สงผลใหกลุม
แรงงานขามชาติเขาเรียนในระบบ กศน. มีจํานวนท่ีนอยมากเม่ือเทียบกับความตองการของกลุมบุคคลดังกลาว
ท่ีตองการจะพัฒนาตนเองดานภาษาไทย และการไดรับการศึกษาอยางถูกตองตามกฎหมาย 

นอกจากนั้นการจัดการศึกษาจากองคกรพัฒนาเอกชนโดยคณะกรรมการรณรงคเพ่ือประชาธิปไตยใน
พมา (กรพ.) ซ่ึงมีโครงการสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหกับแรงงานขามชาติชาวพมา ภายใตชื่อโครงการ
พัฒนาความรูและใหการศึกษาแรงงานขามชาติท่ีมาจากประเทศพมา หรือเดียรเบอรมา (DEAR BURMA - 
Development of Education and Awareness for Refugees from Burma) ท่ียานราชเทวี ซ่ึงจากการ
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สํารวจกลุมตัวอยางลูกจางทํางานบานพบวาท้ังหมดกําลังเรียนภาษาไทย และมีบางรายท่ีเรียนภาษาอังกฤษ
ของโครงการนี้ แรงงานเหลานี้ไดเรียนรูทักษะภาษาไทยเม่ือจบหลักสูตรของโครงการเดียรเบอรมา ลูกจาง
ทํางานบานท่ีตองการศึกษาตอสามารถสอบวัดผลเพ่ือเขารับการศึกษาอยางเปนทางการในระบบการศึกษาของ
ประเทศไทยตามโครงการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตอไป 

 
ชองวางและการบังคับใช  

โดยหลักการแลวกฎหมายแรงงานไทย ใหประโยชนตอแรงงานขามชาติทุกคนไมวาจะเขาเมืองมา
อยางถูกกฎหมายหรือไมหรือเปนแรงงานจดทะเบียนหรือไม ถึงกระนั้นในระดับปฏิบัติเจาหนาท่ีของรัฐไทยยังมี
แนวโนมท่ีปฏิบัติตอแรงงานสัญชาติไทยกับแรงงานขามชาติ รวมถึงแรงงานขามชาติท่ีจดทะเบียนและไมจด
ทะเบียนอยางไมเทาเทียมกัน แรงงานขามชาติท่ีไปจดทะเบียนกับกับทางการไทยจะไดรับความคุมครอง
มากกวาแรงงานท่ีไมจดทะเบียน เนื่องจากมีสถานภาพท่ีชัดเจนและการเขาถึงสิทธิประโยชนตางๆ เชนเดียวกับ
แรงงานไทย   

แรงงานขามชาติท่ีทํางานเปนลูกจางทํางานบานมีความเสี่ยงท่ีจะถูกเลือกปฏิบัติและไดรับความไมเปน
ธรรมในการจางงาน เชน ชั่วโมงการทํางาน คาจางข้ันต่ํา ท่ีกฎหมายไมคุมครองครอบคลุมในสวนนี้ โดยเฉพาะ
เรื่องชั่วโมงในการทํางาน นายจางมักจะคิดวางานบางอยางเปนงานท่ีไมไดทําตอเนื่องทุกวัน จึงมักจะละเลย
เรื่องชั่วโมงการทํางานของแรงงานรับใชในบาน เนื่องจากการทํางานในบานของนายจางคนไทยท่ีมีลักษณะอยู
กันอยางครอบครัว ทําใหนายจางรูสึกวาการเรียกใชงานไดทุกเม่ือนั้นเปนเรื่องปกติ เนื่องมาจากวางานบานเปน
ภารกิจท่ีมีชวงเวลาทํางานกับเวลาพักผอนยามวาซอนทับกันอยูอยางมีนัยยะสําคัญ นั่นคือ อยางเชน เวลาทํา
ความสะอาดบาน สามารถเปดโทรทัศน หรือวิทยุเพ่ือฟงเพลงไปพรอมกับการทํางานได เวลาดูแลผูสูงอายุ
กิจกรรมท่ีผูสูงอายุทําเชน ดูหนัง ดูละคร แรงงานรับใชในบานสามารถทําไปพรอมๆ กันได ดวยตัวอยางท่ีกลาว
มานี้จึงทําใหนายจางไมเห็นความสําคัญของระยะเวลาการทํางาน หรือแมกระท่ังวันหยุดของลูกจาง 

เม่ือพิจารณาในเรื่องวันหยุด วันลา คาตอบแทนการทํางานในวันหยุด และสวัสดิการตางๆ ประเทศ
ไทยมีกฎหมายท่ีเอ้ือตอการคุมครองแรงงานขามชาติ แตขาดการนําไปปฏิบัติใชตามกฎหมาย ซ่ึงกฎหมายไม
สามารถบังคับใชกับนายจางหรือใหความคุมครองแรงงานไดอยางครอบคลุม ดวยความจริงท่ีวางานรับใชใน
บานไมถือวาเปนงานจริงๆ เพราะถือวาเปนงานท่ีทําอยูในบานของนายจาง ทําใหนายจางรูสึกวามีเหตุผล
สมควรท่ีไมตองทําตามสิทธิพ้ืนฐานแรงงาน จากการสัมภาษณนายจางพบวา รูสึกวาแรงงานควรจะมีวันหยุด
ประจํา แตในทางปฏิบัติจริงนั้นนายจางก็ยังเรียกใช หรือรองขอใหทํางานบางอยางในวันหยุดของลูกจาง ถึงแม
ปจจุบันมีกฎหมายกําหนดการคุมครองแรงงานรับใชในบานใหดีข้ึน แตอยางไรก็ตามการท่ีแรงงานเหลานี้
ทํางานในสถานท่ีสวนบุคคล อยูในอาณัติของนายจาง ลูกจางกับนายจางจะเปนเรื่องภายในครอบครัว กลไก
ของทางรัฐไมอาจแทรกแซงอํานาจของนายจางภายในบานได การเขาไปตรวจสอบถึงการละเมิดสิทธิและการ
ควบคุมการคุมครองแรงงานเปนไปไดยาก ดังนั้นการคุมครองแรงงานบานข้ึนอยูกับการบังคับใชกฎหมายและ
ปฏิบัติตามกฎหมายของนายจางเปนสําคัญ 

ในเรื่องการคุมครองทางสังคมท่ีผานมาแมรัฐจะจัดใหมีความคุมครองสังคมสําหรับแรงงานขามชาติ 
แตสิทธิประโยชนจากความคุมครองทางสังคมสําหรับแรงงานขามชาติ ในประเทศไทยยังคงไมเปนระบบท่ีครบ
สมบูรณ ทําใหแรงงานขามชาติสวนใหญไมมีชองทางการเขาถึงระบบความคุมครองทางสังคมท่ีเพียงพอ 
อยางไรก็ตามการท่ีลูกจางทํางานบานไดรับความคุมครองดานการประกันสุขภาพและในอนาคตท่ีลูกจาง
ทํางานบานอาจจะสามารถเขาประกันสังคมไดนั้น และการใหโอกาสแรงงานขามชาติท่ีทํางานเปนลูกจาง
ทํางานบานไดเขารับการศึกษา เปนองคประกอบท่ีสําคัญอันทําใหเกิดความเปนรูปธรรมตอแนวคิดการคุมครอง
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ทางสังคม หากนายจางไดปฏิบัติตามหลักการใหความคุมครองทางสังคม ซ่ึงถือเปนเครื่องมือสําคัญของการ
ดําเนินนโยบายการใหความชวยเหลือดานสวัสดิการตางๆ และเปนกลไกหนึ่งท่ีสงเสริมมาตรการในการจัดการ
กับความเสี่ยงอันจะทําใหสภาพชีวิตความเปนอยูของแรงงานดีข้ึน  

 
ขอเสนอแนะ 

- รัฐตองมีมาตรการในการจัดการกับนายจางท่ีอาศัยชองวางทางกฎหมายหรือชองวางท่ีลูกจางไมรู
กฎหมายมาเปนเครื่องมือในการเอาเปรียบหรือละเมิดสิทธิของแรงงานขามชาติ  

- รัฐควรสรางกลไกใหพนักงานตรวจแรงงานเขาถึงแรงงานทํางานบาน เพ่ือใหแรงงานทํางานบาน
ไดรับความคุมครองมากข้ึน  

- รัฐควรสนับสนุนสื่อตางๆ ในการเผยแพรใหความรูเรื่องการคุมครองแรงงานดานกฎหมายให
ครอบคลุมแกนายจางและลูกจางในภาษาท่ีเขาใจ  

- รัฐควรรวมมือกับองคกรพัฒนาเอกชนหรือหนวยงานอ่ืนๆ ใหมีการอบรมใหความรูแกลูกจางเก่ียวกับ
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการคุมครองสิทธิแรงงานอยางครอบคลุมและท่ัวถึง 

- องคกรพัฒนาเอกชนควรเพ่ิมบทบาทสนับสนุนการเคลื่อนไหวและการรวมกลุมของแรงงานขามชาติ
ในประเทศไทยไดมากข้ึน 
 
 
เอกสารอางอิง 
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1 
Trans – Border Products: The Translocality ofMigrant Workers from Myanmar in 

KhonKaen City’ Suburban Area. 
 

วิลาสินี โสภาพล1

2  จักรพันธ ขัดชุมแสง2

3 
Wilasinie Sophaphol, Jaggapan Cadchumsang 

 
บทคัดยอ 

บทความนี้ตองการนําเสนอ ประเด็นการสรางพ้ืนท่ีทางสังคมของแรงงานขามชาติสัญชาติพมาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผานการบริโภค “สินคาพมา” ในชุมชนของพวกเขา โดยใชแนวคิดการ
ขามทองถ่ิน (Translocality) เพ่ือใหเห็นถึงการเคลื่อนท่ีของวัฒนธรรมโดยไมยึดโยงกับพ้ืนท่ีเชิงกายภาพและ
การสถาปนาความเปนตัวตนของคนกลุมนี้ในพ้ืนท่ีใหม บทความนี้อาศัยขอมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงใช
วิธีการสังเกตการณอยางมีสวนรวม การสัมภาษณอยางเปนทางการและไมเปนทางการกับแรงงานขามชาติ
สัญชาติพมาท่ีมีภูมิหลังทางชาติพันธุท่ีแตกตางกัน ณ โรงงานอุตสาหกรรมแหงหนึ่งในเขตชานเมืองของจังหวัด
ขอนแกน 

จากการศึกษาพบวา ถึงแมแรงงานขามชาติสัญชาติพมาไดอพยพเคลื่อนยายเขาสูประเทศไทย แตพวก
เขายังนิยมบริโภคสินคาพมา ท่ีนําเขามาจากประเทศพมาอยู บทความนี้ไมเพียงแตใหภาพของการสินคาพมา
ขามพรมแดนเทานั้น หากยังไดสะทอนใหเห็นถึง “พ้ืนท่ีระหวางทาง” ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีบริเวณชายแดนภาค
ตะวันตกของประเทศไทย ท่ีเปนพ้ืนท่ีของการเปนสั่งสินคา ซ้ือสินคา และยังเปนพ้ืนท่ีท่ีเปนเสมือนตัวกลางใน
การเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางพ้ืนท่ีตนทางกับพ้ืนท่ีปลายทางใหใกลชิดกันทางความรูสึกมากยิ่งข้ึน  

คําสําคัญ: ขามพรมแดน, วัฒนธรรมการบริโภค, การขามทองถ่ิน, แรงงานพมา 
 
 
Abstract 
 
 This article primarily deals with the construction of social space--through products 
consumption--of migrant workers from Myanmar in their community recently established in 
Thailand’s northeastern region. Conceptualized the basis of the translocality notion, the 
article aims to show the mobility of culture, which is by no means geographically fixed, and 
to explain how the identity of this workers came to be constructed within the context of 
new space. The data used in the article is drawn from qualitative research, of which major 
data collection techniques comprise participant observation as well as formal and informal 

                                                 
1บทความชิ้นนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิทยานิพนธเร่ือง ชุมชนขามถิ่น: การขามทองถิ่นและอัตลักษณของแรงงานขามชาติสัญชาติพมาในจังหวัด
ขอนแกน 
2นักศึกษาปริญญาโท สาขาลุมน้ําโขงศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
Graduate Student in Mekong Studies Program, Faculty of Humanities and Social Science, KhonKaen University. 
3อาจารยประจําภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  
Lecturer at the Department of Sociology and Anthropology, Faculty of Humanities and Social Science, KhonKaen University. 
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interviews with informants from wide range of ethnic background in their community 
locating adjacent to the factory in the city of KhonKaen’ suburban area.  

The research reveals that despite their relatively long residence and exposition to 
Thai –specifically Northeastern Thai–culture, this group of migrant workers still prefers using 
goods imported from their home country. They also adhere to traditions the used to practice 
back home in a somewhat strict manner. This article explains not only the conception of trans–
border products, but also the significant of the  “in between place”-- situated in Thailand 
western border area, which plays a key role as the center of “sense of feelings” that allows for a 
close link between the sending country and the receiving country – particularly in KhonKaen 
and beyond. 

Key words: Trans-border, Consuming culture, Migrant workers, Myanmar labors 
 
 
บทนํา 

 การศึกษาแรงงานขามชาติสัญชาติพมา3

4ท่ีผานมา เปนการมองแรงงานกลุมดังกลาวดวยกรอบของรัฐท่ี
มองพวกเขาเหลานี้เปนปญหาตอความม่ันคงของรัฐไทย แยงงานคนไทย และสรางปญหาหลายๆ ดาน ท้ังใน
เรื่องอาชญากรรม และปญหายาเสพติด 4

5แมแวดวงวิชาการจะหันมาศึกษาประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนและการ
เปนผูกระทําการ (Agency) ของแรงงานขามชาติเหลานี้มากยิ่งข้ึน เชน งานศึกษาของอดิศร  เกิดมงคล 
(2555) บุษยรัตน  กาญจนดิษฐ (2550) ท่ีเนนในเรื่องการกระทําการในการตอสูตอรองของแรงงานขามชาติตอ
อํานาจตางๆ แตยังไมไดเนนภาพของการเคลื่อนยายของวัฒนธรรมท่ีติดตัวของคนเหลานี้ตามมาในพ้ืนท่ีใหม
มากนัก 

ในประเทศไทยมีแรงงานจากประเทศเพ่ือนบานรอบขางอพยพเขามาทํางานท้ังจากประเทศลาว 
กัมพูชา และพมาแรงงานเหลานี้นับวาเปนแรงงานหลักท่ีเขามาทํางานในภาคสวนของแรงงานไรฝมือท่ีแรงงาน
ไทยไมทํา หรือในสวนงานจําพวก 3 ส. (เสี่ยง สกปรก แสนลําบาก) จากสถิติของแรงงานขามชาติจากประเทศ
เพ่ือนบานท่ีเขามาทํางานในประเทศไทยนั้นพบวาสวนใหญเปนแรงงานสัญชาติพมากวา 1,333,227 คน 
(ชัยรัตน  เวชพานิช, 2555) ซ่ึงมักทํางานกระจัดกระจายอยูตามจังหวัดตามแนวเขตชายแดนไทย – พมา เชน 
จังหวัดเชียงใหม เชียงราย ตาก ระนอง หรือทํางานตามโรงงานอุตสาหกรรมหองแถวและอุตสาหกรรมการ
ประมงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

จากสถิติตัวเลขจํานวนมากของแรงงานขามชาติสัญชาติพมาในประเทศไทยทําใหมีการศึกษาถึงสาเหตุ
และปจจัยของการอพยพเขามาทํางาน จากการศึกษาพบวาแรงงานเหลานี้เริ่มอพยพเขามาประเทศไทย  
2 ระลอก การอพยพในระลอกแรกเกิดข้ึนในป พ.ศ.2505 ดวยเหตุผลทางความรุนแรงดานการเมืองเปนหลัก
และปญหาดานชนกลุมนอยภายในประเทศ ระลอกท่ีสองในป พ.ศ.2531 ผูคนจากประเทศพมาอพยพเขามา
อาศัยอยูในเมืองใหญเนื่องจากมีการสังหารนักศึกษาและประชาชนอยางโหดราย (พรพิมล  ตรีโชติ, 2548) 

                                                 
4ประเทศพมา หรือสหภาพพมาไดเปล่ียนชื่ออยางเปนทางการขึ้นในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554 วา “สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร(Republic 
of the Union of Myanmar)” เนื่องดวยรัฐบาลทหารเห็นวาชื่อเดิมนั้นมีนัยยะของอาณานิคมครอบอยู ทั้งนี้ในงานศึกษาชิ้นนี้ผูวิจัยจะใช คําวา 
“พมา” แทนคําวา “เมียนมา” เนื่องดวยงานศึกษาสวนใหญเกี่ยวกับแรงงานขามชาติที่อพยพมาจากประเทศเมียนมารนั้น ยังใชคําวาแรงงานจาก
ประเทศพมาอยู 
5โปรดดูเพิ่มเติมใน ฉลองขวัญ อุดทะยอด (2542) พวงผกา อาชา (2550) ทรงศักด์ิ แกวสุข (2553) 
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เชนเดียวกับบุษยรัตน  กาญจนดิษฐ (2550) ท่ีวาสาเหตุหลักของการยายถ่ินของแรงงานพมานั้นมาจากความ
หวาดกลัวการถูกประหัตประหาร การกดข่ีขมเหง เนื่องจากรัฐบาลพมามีนโยบายเขาไปจัดการและควบคุมพ้ืนท่ี
ชนกลุมนอยอาศัยอยูอยางเขมขน ดวยเหตุเหลานี้เองประชากรจากหลากหลายชาติพันธุในประเทศพมาจึงได
หลั่งไหลเขามาในประเทศไทยเปนจํานวนมหาศาล และไดผันตัวเองเปนแรงงานระดับลางในจังหวัดตางๆ ของ
ประเทศไทยในเวลาตอมาเพ่ือความอยูรอด รายงานวิจัยของกฤตยา  อาชวนิจกุล และกุลภา  วจนสาระ (2551) 
ไดแสดงใหเห็นถึงความตองการแรงงานและการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทยเปนจํานวนกวารอยละ 39 
โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องดวยแรงงานสวนใหญของคนในภูมิภาคดังกลาวอพยพ
ไปทํางานยังกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงตางประเทศดวย ทําใหผูประกอบการหลายแหงท่ีตั้งอยูใน
ภูมิภาคดังกลาว ตองหันมาใชแรงงานตางชาติเพ่ือความอยูรอดของธุรกิจ  
 จังหวัดขอนแกนนับเปนจังหวัดท่ีสําคัญแหงหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีถนนสายระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตกพาดผาน อีกท้ังในแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2557-2560 จังหวัดขอนแกนยังถูก
ผลักดันไปสูความเปนเมืองนาอยู โดยการเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง พลเมืองมีความสุข ตามรูปแบบของการ
พัฒนาและบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ใหกลายเปนศูนยกลางของอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (GMS) ท้ังดาน
เศรษฐกิจ การคมนาคม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือมุงสูการเปนมหานครแหงอาเซียนในป พ.ศ.2558 
(แผนพัฒนาจังหวัดขอนแกน พ.ศ.2557 – 2560, 2556) กอใหเกิดแหลงทุนและโรงงานอุตสาหกรรมหลั่งไหล
เขามาตั้งฐานการผลิตในพ้ืนท่ีแหงนี้เพ่ิมมากข้ึน  

การขยายตัวทางอุตสาหกรรมของขอนแกนเริ่มชัดเจนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 3 ท่ีมี
โรงงานอุตสาหกรรมปรากฏในเขตเมือง 34 โรงงาน และเพ่ิมเปน 64 โรงงานในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับท่ี 4 (วิยุทธ  จํารัสพันธุ, 2536) จากจุดเริ่มตนดังกลาว ทําใหจังหวัดขอนแกนเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ในป พ.ศ.2555 มีโครงการเขามาลงทุนในขอนแกนถึง 19 โครงการ มูลคาการลงทุนกวา 
14,000 ลานบาท ซ่ึงถือไดวาขอนแกนมีการพัฒนาและเจริญเติบโตอยางมาก และศักยภาพของขอนแกนใน
ฐานะเปนศูนยกลางดานเศรษฐกิจ การแพทย การศึกษา และการคมนาคม สามารถดึงดูดผูคนและสามารถ
พัฒนาเปนศูนยกลางของจีนโดจีนได (ผูจัดการออนไลน, 2556) ดวยความพรอมของแหลงทุนท่ีกลาวไปนั้น
นับเปนตัวดึงดูดใหแรงงานท่ีแสวงหาความม่ันคงใหกับชีวิตจากประเทศเพ่ือนบานเคลื่อนยายเขามาปกหลัก
ทํางานเปนจํานวนมาก จากขอมูลสถิติของกรมจัดหางานจังหวัดขอนแกนป พ.ศ.2556 นั้นพบวามีแรงงานขาม
ชาติท่ีจดทะเบียนในจังหวัดขอนแกนมีจํานวน 4,632 คน เปนแรงงานจากประเทศลาว 665 คน และจาก
ประเทศกัมพูชาจํานวน 242 คน และจากประเทศพมาเปนจํานวน 3,090 คน (กรมจัดหางานจังหวัดขอนแกน, 
2556) ดวยจํานวนท่ีมากท่ีสุดของแรงงานจากประเทศพมาในจังหวัดขอนแกนนี้เอง นํามาซ่ึงความสนใจใน
การศึกษาแรงงานขามชาติสัญชาติพมาในจังหวัดขอนแกน 

งานศึกษาเก่ียวกับแรงงานขามชาติสัญชาติพมาในประเทศไทยท่ีผานมา พบวาสวนใหญมักถูกศึกษาใน
พ้ืนท่ีชายแดนท่ีติดกับประเทศพมา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตจังหวัดขอนแกนนับวาเปนพ้ืนท่ีท่ีมี
วัฒนธรรมแบบไทย – ลาว และเปนพ้ืนท่ีตอนในท่ีหางไกลจากประเทศพมากวา 600 กิโลเมตรนั้นยังมี
การศึกษาเรื่องดังกลาวนอยมากดังนั้นในงานชิ้นนี้จึงตองการศึกษาแรงงานขามชาติสัญชาติพมาในจังหวัด
ขอนแกน โดยนําเสนอภาพของการเคลื่อนท่ีของวัฒนธรรมขามแดน ผานการบริโภคสินคาพมาเพ่ือใหเห็นถึง
กระบวนการสรางพ้ืนท่ีของพวกเขาในพ้ืนท่ีใหมซ่ึงแสดงใหเห็นไดวาวัฒนธรรมการบริโภคของพวกเขานั้นไมได
ยึดติดอยูกับประเทศแมเพียงแหงเดียว แตกลับเคลื่อนยายตามผูคนเขามาดวยเชนกัน โดยงานชิ้นนี้ศึกษาผาน 
“พอคา” “แมคา” ท่ีเปนเจาของรานคาในชุมชนของแรงงานขามชาติสัญชาติพมาในโรงงานแหงหนึ่ง เพ่ือให
เห็นถึงการเดินทางขามแดนของสินคาจากประเทศพมาเขามายังจังหวัดขอนแกน ท้ังนี้ผูวิจัยตองการใหเห็นถึง
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การกอรางของพ้ืนท่ีความเปนชุมชนพมาในจังหวัดขอนแกน ผานการใชแนวคิด การขามทองถ่ิน 
(Translocality) เปนแวนตาในการคัดกรองขอมูลของการเคลื่อนท่ีของสินคาขามแดน และใหเห็นถึงการ
เชื่อมโยงของพ้ืนท่ีตนทาง – ปลายทางผานการเดินทางของสินคาขามแดนเปนตัวหลักในการนําเสนอ
ปรากฏการณ 
 
แนวคิดท่ีใชในการศึกษา 

แนวคิด “การขามทองถ่ิน” นับเปนแนวคิดท่ีเกิดข้ึนในบริบทของโลกาภิวัตน ท่ีเต็มไปดวยความ
ซับซอนของพ้ืนท่ี สังคม และวัฒนธรรม Stephen Castles (2002) ไดขยายความคําวาโลกาภิวัตนวาได
กอใหเกิดการไหลขามพรมแดนและเครือขายขามชาติมากข้ึน สิ่งเหลานี้ไดเปลี่ยนบริบทของการอพยพออกไป 5

6 
โดยมีสื่อเทคโนโลยีเปนตัวสงผานใหผูคน ความคิด สัญลักษณวัฒนธรรมเคลื่อนยายไปมาอยางไมหยุดนิ่ง
สอดคลองกับขอเสนอของ Appadurai (Arjun  Appadurai อางถึงใน ฐิรวุฒิ  เสนาคํา, 2547) ท่ีวา
กระบวนการโลกาภิวัตน วาไดทําใหทองถ่ินกลายเปนสิ่งท่ีไมไดยึดติดอยูกับพ้ืนท่ีอีกตอไป เขาแนะนําวาควรท่ี
จะมุงความสนใจไปยังการตั้งคําถามวาความเปนทองถ่ินสามารถผลิตข้ึนไดอยางไร และมองวาการผลิตความ
เปนทองถ่ินเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดตลอดเวลา ความแตกตางของผูกระทําการทางสังคมทําใหเกิดการตอสูตอรอง
อยางไมหยุดนิ่งและไดผลิตความเปนทองถ่ินข้ึนมานอกจากนี้แนวคิดการขามทองถ่ินยังไดถูกทบทวนถึงนิยาม
และแนวทางการปรับประยุกตใชโดย Clemens Greiner and Patrick Sakdapolrak (2013) ซ่ึงพบวา
แนวคิดดังกลาวบางครั้งก็ไดถูกใชไปในความหมายเดียวกับลักษณะการขามชาติ งานของเขาตองการยกระดับ
การขามทองถ่ินเพ่ือชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของแนวคิดนี้ในฐานะมโนทัศนหนึ่ง ท่ีจะเนนไปยังสองมิติหลัก คือ 
การเคลื่อนท่ี (Mobility) และสถานท่ี (Place) และใชพูดถึงมิติของพ้ืนท่ีทางสังคมและกระบวนการกอรูปกอ
รางทางอัตลักษณ สวน Oakes and Schein (อางถึงใน Katherine and Datta, 2011: 3) กลาวถึงการขาม
ทองถ่ินไววา เปนแนวคิดท่ีแสดงใหเห็นถึง การเคลื่อนท่ี (Mobility) และความเปนทองถ่ิน (Localities)  
ไปพรอมๆ กัน และมุงความสนใจไปยังรูปแบบของการเคลื่อนท่ีอันหลากหลาย โดยยังคงเห็นความเปนทองถ่ิน
เปนแกนในวิถีการดํารงชีวิตของผูคนอยู 

Brickell and Datta (2011) กลาวถึงแนวคิดการขามทองถ่ินวาจะมุงเนนความสนใจไปยังตัวผูกระทํา
การตอประสบการณการขามชาติของผูอพยพ  การหวนพิจารณาถึงความเปนทองถ่ินท่ีหลากหลายข้ึนวาไดถูก
รักษา ตอสูตอรอง และดํารงอยูในสังคมนั้นไดอยางไร ซ่ึงทําใหนักวิชาการปจจุบันไดมุงศึกษาไปยังการเชื่อมตอ
ระหวางทองถ่ินสูทองถ่ิน (Local-Local connection) และนํามามองปรากฏการณในฐานะการขามชาติท่ีนํา
วัฒนธรรมรากเดิมติดตัวมาในพ้ืนท่ีใหมดวย 6

7 (Grounded Transnationalism) นอกจากนั้นท้ังสองยังมองวา
หากจะทําความเขาใจแนวคิดนี้นั้นตองพิจารณาควบคูไปกับแนวคิดฮาบิตัส (Habitus) ของ Pierre  Boudier 
ท่ีอธิบายถึงแนวคิดฮาบิตัสวาเปนสิ่งท่ีแฝงฝง ขัดเกลามาตั้งแตยังเยาววัย ซ่ึงทําใหการมาอยูในพ้ืนท่ีใหมนั้น ได
นําสิ่งท่ีถูกปลูกฝงตั้งแตบานเกิดถูกนํามาใชดวย  

ท้ังนี้ในงานชิ้นนี้นําแนวคิดการขามทองถ่ินมาใชอธิบายปรากฏการณเพ่ือใหเห็นถึงการเคลื่อนยาย 
(Mobility) ของความเปนทองถ่ินหรือวัฒนธรรมของแรงงานขามชาติสัญชาติท่ีไดนํามาปฏิบัติในพ้ืนท่ีใหม
เพ่ือใหเห็นถึงการเดินทางของวิถีการบริโภคในพ้ืนท่ีใหมผานสินคาขามแดนในฐานะหนึ่งในปฏิบัติการการสราง
พ้ืนท่ีของแรงงานขามชาติสัญชาติพมาในจังหวัดขอนแกน 

                                                 
6ในงานของ Stephen Castles ไดกลาววาการอพยพในชวงแรกนั้นมีปจจัยจากการที่โลกแตกออกเปน 2 ขั้วมหาอํานาจ การศึกษาการยายถิ่น การ
อพยพของคนจึงเนนไปยังคนพลัดถิ่นที่เปนผลพวงมาจากสงคราม 
7แปลจาก Grounded Transnationalism โดยผูวจิัย 
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ชุมชนขามถิ่นอยูท่ีไหน? 

 ออกจากตัวเมืองขอนแกนไปไมไกลนัก ตามเสนทางถนนมิตรภาพมุงหนาสูจังหวัดอุดรธานี เปนท่ีตั้ง
ของพ้ืนท่ีท่ีผูวิจัยทําการศึกษา พ้ืนท่ีแหงนี้เปนท่ีตั้งของโรงงานแหงหนึ่ง ซ่ึงมีแรงงานขามชาติสัญชาติพมา
อพยพเขามาทํางานอยูเปนจํานวนมาก ท้ังเพศชายและเพศหญิง หลากหลายชาติพันธุท่ีมาจากประเทศพมา 
ประกอบดวยชาติพันธุกะเหรี่ยง พมา ยะไข มอญ ฉ่ินเปนตน โดยมีพมาแทเปนกลุมท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดอาศัย
อยูรวมกันในพ้ืนท่ีท่ีทางโรงงานไดจัดหาไวให 
 ท่ีพักของแรงงานขามชาติสัญชาติพมาเหลานี้อยูลึกเขาไปจากโรงงานแหงหนึ่งเกือบ 2 กิโลเมตร ขาง
ทางเปนพงหญาท่ีถูกถางใหกลายเปนแปลงเกษตรไวปลูกพืชผักสวนครัว ท้ังยังมีสนามหญาวางเปลาไวเปน
พ้ืนท่ีทํากิจกรรมสันทนาการเพ่ือผอนคลายในวันหยุด (วันอาทิตย– ผูวิจัย) หางจากสนามหญาไมมากนักเปน
ท่ีตั้งของหองแถวชั้นเดียวท่ีมีธงชาติประเทศพมาปกปายบงบอกวาพวกเขาเปนใครมาจากไหน หองแถวสราง
เปนแนวยาวติดสองขางทางถนนกวา 20 หลัง แตละหลังประกอบดวยหองพักเล็กๆ จํานวน 20 หอง แตละ
หองจะมีแรงงานขามชาติสัญชาติพมาพักอยู 2-3 คนดวยกัน หองน้ําในพ้ืนท่ีชุมชนเปนหองน้ํารวมท่ีตั้งอยู
ทายสุดดานทิศตะวันตกของหองแถว สวนดานหนามักเปนท่ีตั้งของรานคาและท่ีนั่งพักผอนหยอนใจสําหรับ
แรงงานขามชาติสัญชาติพมา 
 

 
ภาพท่ี 1 แผนท่ีตั้งโรงงานและชุมชนของแรงงานขามชาติสัญชาติพมา 

 

 
ภาพท่ี 2 สภาพท่ีพักในชุมชนขามถ่ินของแรงงานขามชาติสัญชาติพมา 

ชุมชนของ

แรงงานพม่า 

โรงงาน

ท่ีศึกษา 
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อะคู7

8 หนึ่งในผูใหขอมูลไดเลาถึงพัฒนาการพ้ืนท่ีชุมชนแหงนี้ใหผูวิจัยฟงวา  
 

“แรงงานพมาเขามาทํางานท่ีโรงงานนี้ชวงแรกก็ตอนป 2547 แตกอนท่ีพักไมใช
แบบนี้พ่ี ไมดีเทาตอนนี้ แตกอนใชท่ีเลี้ยงไกเปนท่ีอาศัยอยู เอาใบไมมุงเอา อันนี้เพ่ิงมา
เปลี่ยนไมก่ีปหลังจากท่ีพมาเยอะข้ึนเรื่อยๆ ก็มาอยูนี่ไดสัก 4 ปได ท่ีพักตรงนี้เพ่ิงสราง
ในชวงป 2550 เองนะพ่ี”(อะคู (นามสมมติ), สัมภาษณ, 7 มีนาคม 2556) 
 
ในป 2547 เปนปแรกท่ีแรงงานขามชาติสัญชาติพมาไดเริ่มเดินทางเขามาทํางานในขอนแกน โดยได

คาแรงเพียงประมาณวันละ 130 บาท แรงงานสวนใหญนั้นไดเดินทางเขามาทํางานกันอยางผิดกฎหมาย หลาย
คนยอมรับวาตนเองไมมีหนังสือเดินทางในชวงแรก ไมมีใบรับรองการทํางาน หรือเรียกอยางงายๆ วาเปน  
“ผูลักลอบหนีเขาเมือง” ทําใหทางภาครัฐมองแรงงานเหลานี้วาเปนกลุมท่ีอาจกอใหเกิดปญหาในอนาคต และ
ไมนาไวใจนัก รวมถึงพยายามท่ีจะผลักดันกลุมคนเหลานี้ออกจากประเทศไทยไป อีกท้ังในป 2555 ประเด็น
เรื่องแรงงานขามชาติสัญชาติพมาในจังหวัดขอนแกนกลายเปนขาวใหญจากสื่อหลายๆ สํานักของประเทศไทย 
ไมวาจะเปนสื่อโทรทัศนหรือหนังสือพิมพท่ีมีการรายงานขาววา ตํารวจจังหวัดขอนแกนไดรับแจงวามีแรงงาน
ขามชาติผิดกฎหมายในพ้ืนท่ีโรงงานแหงหนึ่ง เม่ือเขาตรวจก็พบแรงงานขามชาติสัญชาติพมาผิดกฎหมายราว 
1,000 คนในโรงงานแหงนั้น จึงไดเขาทําการจับกุมและไดสงตัวแรงงานเหลานี้ไปท่ีอําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
เพ่ือผลักดันใหกลับประเทศตนทางของตนเอง (หนังสือพิมพไทยรัฐ, 2555) ถึงอยางไรก็ตามแรงงานเหลานั้นยัง
รอโอกาสการเดินทางเขามาทํางานในประเทศไทยอยูเชนเดิม 

ท้ังนี้อะคูไดเลาตอจากขาวท่ีปรากฏบนหนาสื่อโทรทัศนและหนังสือพิมพวา“ตอนนั้นไมใชวามาแบบ
ผิดกฎหมายนะพ่ี ชวงนั้นโรงงานกําลังรอใบพาสปอรตอยู คือพอพมามาทํางานนี่ จะตองรอประมาณ 4 เดือน
กวาจะไดพาสปอรต ตํารวจเขามาตรวจชวงท่ียังไมมีพาสปอรต เราเลยตองหลบหนีเพราะหลายคนมาแบบถูก
กฎหมายแตแคไมมีใบยืนยันการเขามาทํางาน ชวงนั้นเลยหลบไปอาศัยอยูท่ีวัดธรรมอุทยาน 8

9กอน” 
คําบอกเลาของอะคู ทําใหผูวิจัยเห็นภาพอีกดานหนึ่งของความจริงท่ีถูกนําเสนอผานผูกระทําการดวย

ตัวของเขาเอง หลายๆ ครั้งท่ีเรารับความจริงจากสื่อเพียงดานเดียว และปกใจเชื่อโดยไมสนใจคําอธิบายของคน
ท่ีถูกกลาวหาวาเปนจําเลยของสังคม ทําใหความจริงท่ีออกมาจากสื่อนั้น เปนเพียงภาพมิติเดียวท่ีมองจาก
มุมมองของรัฐตอเพ่ือนมนุษยจากประเทศเพ่ือนบานดวยมุมมองท่ีแข็งท่ือ ไมไหวติง  

ท้ังนี้เนื้อหาจากขาวดังกลาวไดทําใหคนในจังหวัดขอนแกนเริ่มตระหนักไดวาจังหวัดของตนเองนั้นมี
แรงงานขามชาติสัญชาติพมาอาศัยอยูปะปนกับคนขอนแกนเปนจํานวนไมนอย แตสิ่งหนึ่งท่ีคนขอนแกนสวน
ใหญยังไมทราบและยังไมไดทําความเขาใจคือ ภายใตพ้ืนท่ีวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแกนท่ีมีแกนวัฒนธรรม
หลักแบบไทย – ลาว ท่ีมีท้ังคนไทย คนลาวคนจีน คนเวียดนาม อาศัยอยูปะปนกันในเมืองขอนแกน แตหลาย 
ๆ คนแทบไมรูวายังมีวัฒนธรรมกลุมยอยท่ีนอกเหนือจากกลุมคนขางตนนั่นคือ วัฒนธรรมของคนจากประเทศ
พมาท่ีไดสถาปนาพ้ืนท่ีของตนเองอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกนภายใตการรวมตัวกันแบบชุมชน โดยผูวิจัยเรียก
ชุมชนท่ีเกิดข้ึนวา “ชุมชนขามถ่ินของแรงงานขามชาติสัญชาติพมา”ท้ังนี้การท่ีชุมชนขามถ่ินตั้งอยูลึกเขาไปใน
โรงงานและหางจากพ้ืนท่ีชุมชนรอบขาง ทําใหอัตลักษณความเปนพมาของคนในชุมชนขามทองถ่ินคอนขาง
                                                 
8ผูวิจัยขอสงวนชื่อจริงของผูใหขอมูล โดยจะใชนามแฝงทั้งหมดที่ไดกลาวถึง เนื่องจากความเคารพในความเปนสวนตัวและตองการรักษาความลับ
ของผูใหขอมูล เพราะบางขอมูลอาจสงผลกระทบตอความเปนสวนตัวของผูใหขอมูลได  
9วัดธรรมอุทยาน เปนวัดที่ต้ังอยูชานเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ไมไกลจากโรงงานแหงหนึ่งที่แรงงานขามชาติสัญชาติพมาไดทํางานอยู  
ในชวงของการกวดขันแรงงานตางดาวในจังหวัดขอนแกนอยางเขมงวด บางสวนของแรงงานเหลานี้ไดหลบไปอาศัยอยูที่วัดแหงนี้เปนระยะเวลาหนึ่ง 
และในปจจุบันแรงงานขามชาติสัญชาติพมายังไปแวะเวียนไปทาํบุญที่วัดแหงนี้ทุกวันในตอนเชาและในวันพระ 
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ชัดเจน โดยอัตลักษณเหลานี้ถูกนําเสนอผานท้ังการแตงกาย ภาษา และอาหารการกิน สินคาท่ีใชในชุมชน 
เปนตนในบทความชิ้นนี้จะเนนใหภาพสินคาขามแดนท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนขามถ่ินของแรงงานขามชาติสัญชาติ
พมาในจังหวัดขอนแกน 
 
รานคา: พ้ืนท่ีของการบริโภคสินคาพมา 

ในสวนนี้ผูวิจัยขอกลาวถึงการเกิดข้ึนของรานคาท่ีเปดขายสินคาท่ีนําเขาจากประเทศพมาในชุมชนขาม
ถ่ินผานคนท่ีซ้ือของในรานคา และเจาของรานคาในชุมชน เพ่ือใหเห็นถึงการปฏิสัมพันธกันและการใชรานคา
เปนพ้ืนท่ีแหงการสงตอความรูสึกการเปนสวนหนึ่งรวมกัน (Sense of belonging) 

ชุมชนขามถ่ินเปนชุมชนขนาดกลางท่ีมีแรงงานขามชาติสัญชาติพมาอาศัยอยูเปนจํานวน 1,500 คน 
ดังนั้นพ้ืนท่ีแหงนี้จึงไมไดมีเพียงท่ีพักอาศัยของกลุมแรงงานขามชาติเทานั้น แตยังประกอบไปดวยรานขาย
สินคาไวบริการคนในชุมชนถึง 11 รานดวยกัน มีท้ังรานขายของชํา รานตัดผม รานขายจักรยาน รานซอม
จักรยาน ฯลฯ ซ่ึงโดยสวนใหญเปดเปนรานขายของชําถึง 10 รานดวยกัน โดยสินคาท่ีนํามาขายในรานคาสวน
ใหญนั้นเปนสินคาท่ีนําเขามาจากประเทศพมา อาทิเชน เสื้อผา ครีมบํารุงผิว ทานาคา 9

10 หนังสือสวดมนต ซีดี
เพลง ซีดีภาพยนตร ซีดีบทสวด ขาวสาร อาหารแหง อาหารสด เครื่องแกง ถ่ัว หนอไม หมากพลู ฯลฯ  
ซ่ึงลูกคาท่ีมาซ้ือของเปนแรงงานขามชาติสัญชาติพมาท่ีอยูในชุมชนเปนหลัก โดยลูกคาแตละคนใหเหตุผล
มากมายในการตัดสินใจซ้ือสินคาพมาในชุมชนขามทองถ่ินวา“กอนพ่ีมาทํางานท่ีไทย พ่ีก็ใชของพวกนี้อยูแลว
นะ อยูท่ีนี่ก็เหมือนอยูพมา มีทุกอยางเหมือนท่ีพมามีเลย”บางคนก็กลาวถึงการเลือกซ้ือสินคาความสวยความ
งามวา“พ่ีขาดทานาคาไมได ไมทาแลวผิวจะไมดี ไมสวย คนพมาทากันสิวกันแดด ไมทาแลวผิวจะเสีย” บางคน
ก็พูดถึงการเค้ียวหมากท่ีผูชายในชุมชนขามทองถ่ินดูเหมือนจะยังเค้ียวกันแทบทุกคน“ท่ีพมาใครก็เค้ียวหมาก
นะ เค้ียวมาตั้งแตรุนพอ พ่ีเลยเค้ียวตามผูใหญ ท่ีนี่เขาก็ทําขายไวไง ถุงละ 5 บาท” 

จากคําบอกเลาของแรงงานขามชาติสัญชาติพมาเหลานี้ทําใหผูวิจัยสัมผัสไดถึงคําพูดท่ียังยึดโยงอยูกับ
ความรูสึกนึกคิดถึงบานเกิด ท่ีนับเปนความคุนชินในการปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเชนเดียวกับประเทศท่ีตนจากมา ซ่ึง
ไดกลายเปนสิ่งท่ีถูกแฝงฝงเขาไปในระดับความคิดและทัศนคติของแรงงานขามชาติสัญชาติพมา เหตุผลของ
พวกเขาในการจับจายสินคาพมาภายในชุมชนนั้น สะทอนใหเห็นถึงการเลือกบริโภคสินคาและอาหารขามแดน
ตามประเทศท่ีเขาจากมา ในแนวคิดการขามทองถ่ินตามท่ี Brickell and Datta (2011) กลาวถึงไดมอง
แนวคิดนี้วาเปนความสัมพันธทองถ่ิน – ทองถ่ิน และจะหวนพิจารณาถึงความเปนทองถ่ินท่ีหลากหลายข้ึนวา
ไดถูกรักษา ตอสูตอรอง และดํารงอยูในสังคมใหมนั้นไดอยางไร ซ่ึงจะมองปรากฏการณในฐานะการขามชาติท่ี
นําวัฒนธรรมรากเดิมติดตัวมาในพ้ืนท่ีใหม ซ่ึงตองพิจารณาควบคูกับไปเรื่องฮาบิตัส(Habitus) ท่ีกลาววา
“มนุษยใชทรัพยากรทางวัฒนธรรมเปนทุนในการดิ้นรนตอสูแขงขัน เอาชนะ เพ่ือผลิตซํ้าความแตกตางทางชน
ชั้นโดยมิใหผูถูกครอบงําทันสํานึกหรือรูตัว โดยผานระบบสัญลักษณทางวัฒนธรรม (Symbolic System) ไมวา
จะเปน รสนิยม ความคิด ความเชื่อ หรือปฏิบัติการท้ังหมดเหลานี้ ลวนทําหนาท่ีในการผลิตซํ้าความแตกตาง
ทางสังคม (Social Distinction)ท้ังสิ้น” ท้ังนี้เพ่ืออธิบายใหเห็นถึงการแฝงฝงของวัฒนธรรมเดิมขามสูพ้ืนท่ีใหม 
ดังนั้นการขามทองถ่ินท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีชุมชนขามทองถ่ินผานการบริโภคอาหารและสินคาขามแดนเหลานี้จึง
เปนการสงตอฮาบิตัสเขาสูพ้ืนท่ีใหมดวยปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีศึกษาแหงนี้จึงนับเปนตัวอยางของการ
เกิดข้ึนของการขามทองถ่ินในภูมิภาคลุมน้ําโขงไดอยางดี 

                                                 
10ทานาคาเปนไมเนื้อแข็ง มีกล่ินหอมออนๆ เปนสมุนไพรที่มีประโยชน ทีข่ึ้นในเขตแหงแลงทางภาคกลางของประเทศพมา สาวพมานยิมนําเปลือก
ไมทานาคา ฝนกับแผนหิน แลวเจือดวยดวยน้ําเล็กนอย  ทาที่ใบหนา และสวนตางๆของรางกาย เพื่อใหผิวขาวผอง 
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เม่ือเดินทางเขาสูชุมชนขามทองถ่ิน จะสามารถมองเห็นรานคาแตละรานท่ีตั้งอยูบริเวณดานหนาของท่ี
พักซ่ึงสรางเปนหองแถวยาวติดกันไปและถูกสรางเลียบขนานไปตามถนนของชุมชนขามทองถ่ิน หลังคาแตละ
รานมุงดวยหญาคาปนกับสังกะสี ประตูหนาหองเปดโลงเพ่ือโชวสินคาท่ีนําเขามาขาย  โดยมีตาขายลวดเหล็ก
ก้ันดานหนาของตัวบาน บางรานนําสินคามาหอยตามตาขายลวดเหล็ก บางรานสรางแผงลอยข้ึนมาในรานเพ่ือ
วางสินคา บางรานวางสินคาตามพ้ืนดินก็มี 

 

 
ภาพท่ี 3 ลักษณะรานคาในชุมชนขามถ่ิน 

  

ยอนไปเม่ือ 7 ปท่ีแลว แรงงานขามชาติสัญชาติพมาไดอพยพเขามาทํางานในจังหวัดขอนแกนมากข้ึน
เปนจํานวนท้ังหมดเกือบ 2 พันคน เม่ือมีจํานวนคนในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน จึงมีความตองการบริโภคสินคาพมา
เพ่ิมมากข้ึนตามมา อีกท้ังในชวงแรกของการอพยพเขามาทํางานของแรงงานขามชาติกลุมนี้ พวกเขายังไมมี
เอกสารรับรองการเปนแรงงานท่ีถูกตองตามกฎหมาย ทางโรงงานจึงมีขอหามไมใหแรงงานขามชาติสัญชาติ
พมาออกไปขางนอกท่ีพักอาศัย ใหอาศัยอยูภายในชุมชนเปนหลัก ทําใหพวกเขาแทบไมไดออกไปซ้ือของใน
ตลาดเมืองขอนแกน เนื่องจากกลัวการจับกุมของเจาหนาท่ีตํารวจ อีกท้ังอุปสรรคดานภาษาก็เปนปญหาท่ี
สําคัญอีกดวย ดังท่ีออง ชอว กลาว 

“แตกอนคนไมเยอะ แลวคนมาแบบผิดกฎหมายไงคนไมมีใบพาสปอรตนะ 
ชวงแรกเปนแบบนี้ พอคนเยอะข้ึนสักสามสี่ปใหหลัง เลยมีคนขอทางโรงงานเปดรานขาย
ของ และทางโรงงานก็อนุญาตใหเปด แตก็ตองไปยื่นหนังสือขออนุญาตเปดรานกับทาง
โรงงานกอนนะ เพราะพวกนี้ไมใชคนท่ีทําในโรงงานแลว กลายเปนทําธุรกิจไปแลว เลย
ตองจายใหเจาของโรงงานเดือนละ 1,500 บาท” (ออง ชอว (นามสมมติ), สัมภาษณ,  
5 พฤษาคม 2556) 

 

จากการสัมภาษณเจาของรานอีกคนหนึ่งพบวา เจาของโรงงานใหการสนับสนุนในการตั้งรานคา โดย
ใหกูยืมเงินกอนแรกในการเปดรานเสียกอน อะวินเจาของรานคาเพศชายอายุประมาณ 40 ปเลาวา 

 

“ผมมาอยูนี่ชวงป พ.ศ. 2547 หลังจากทํางานท่ีโรงงานไดสามป ผมตัดสินใจ
เปดรานขายของหลังจากเจาของโรงงานอยากใหมีรานคาในชุมชน โดยเงินกอนแรกท่ี
เอามาลงทุน เจาของโรงงานใหกูยืมกอน ไดทุนแลวคอยเอามาคืน” (อะ วิน (นาม
สมมติ), สัมภาษณ, 22 มิถุนายน 2557) 
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ปจจุบันเนื่องจากแรงงานขามชาติสัญชาติพมาท่ีเขามาทํางานในโรงงานดังกลาวเปนแรงงานท่ีถูกตอง
ตามกฎหมายกันหมดแลว ทําใหแรงงานเหลานี้เริ่มออกไปจับจายใชสอยในตลาดเมืองขอนแกนเชนท่ี ตลาด
บางลําพู ตลาด อ.จิระ 1 0

11บิ๊กซี อยางหนาแนนโดยเฉพาะในวันอาทิตยท่ีแรงงานเหลานี้หยุดงาน พอคาแมคาท่ี
ตลาดในเมืองขอนแกนมักพูดถึงการจับจายใชสอยของแรงงานขามชาติสัญชาติพมาเปนเสียงเดียวกันวา 

 
“วันอาทิตยคนพมาจะเยอะมาก โดยเฉพาะในชวงเชาๆ นะ ชวง 6-7 โมงเชา

แทบไมมีคนไทยเลย คนพมาเต็มไปหมด สวนใหญก็มาซ้ือของสดกันปลาก็ไดขายเยอะ
เหมือนกัน แตคนพมานี่ตอเกงนะ ตอไมไดไมซ้ือ ถาตอไดคอยซ้ือ”(แมคาขายปลาคน
หนึ่งในตลาดบางลําพู, สัมภาษณ, 8 พฤศจิกายน 2557) 
 

 สวนใหญแลวแรงงานขามชาติสัญชาติพมาเรียกการไปซ้ือของท่ีตลาดในเมืองขอนแกนเชนนี้วา “การ
ไปเท่ียว” ซ่ึงหมายถึงการเขาไปในเมือง โดยสวนใหญมักเขาไปซ้ือของสด เชน เนื้อหมู เนื้อไก ปลา รวมถึง
น้ํามันพืช ผงชูรส รองเทา เครื่องประดับ เสื้อผาสมัยนิยม ท่ีตลาดในเมืองขอนแกน หรืออาจกลาวไดวา มักจะ
ซ้ือสินคาท่ีภายในชุมชนขามทองถ่ินไมมีขาย หรือถามีขายก็อาจจะมีราคาคางวดท่ีสูงกวา แรงงานขามชาติ
เหลานี้จึงไมไดผูกติดอยูกับท่ีแคเพียงพ้ืนท่ีชุมชนขามถ่ินของตนเองเทานั้น แตยังออกไปใชชีวิตในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ใน
เมืองขอนแกนดวย โดยเฉพาะในชวงท่ีเงินเดือนออก (อาทิตยท่ีสองของทุกเดือน–ผูวิจัย) โฉวเยเจาของรานคา
อีกรานหนึ่งอายุราว 50 ป ใหคําตอบถึงสาเหตุท่ีแรงงานขามชาติสัญชาติพมาเขาไปจับจายซ้ือสินคาท่ีตลาดใน
เมืองขอนแกน โดยเฉพาะท่ีตลาดบางลําพูวา “ท่ีตลาดบางลําพูมีสินคาท่ีหลากหลายและราคาถูกกวาตลาดท่ี
อ่ืนคนพมาเลยชอบไป” (โฉวเย (นามสมมติ), สัมภาษณ 22 มิถุนายน 2557) 
 รานคาในชุมชนขามทองถ่ินนอกจากจะขายสินคาท่ีนําเขาจากประเทศพมาและขายของสดท่ีรับมา
จากตลาดในบางลําพูแลว ยังมีการขายอาหารพมาในทุกวันอาทิตยดวย เนื่องจากแรงงานขามชาติสัญชาติพมา
ในชุมชนยังนิยมบริโภคอาหารพมามากกวาอาหารไทย แรงงานขามชาติสัญชาติพมาจึงนิยมมาซ้ือสินคาเพ่ือไป
ประกอบอาหารเองในท่ีพัก และในวันอาทิตยซ่ึงเปนวันหยุดของทางโรงงาน แรงงานขามชาติสัญชาติพมาบาง
คนตองการพักผอน จึงหันมาซ้ืออาหารพมาปรุงสําเร็จจากทางรานคาซ่ึงสะดวกกวาการปรุงเอง อาหารพมาท่ี
มักทํามาขายมีท้ังของคาว ของหวาน และของทานเลน บริเวณท่ีขายอาหารมีท่ีนั่งใหลูกคานั่งรับประทานท่ี
หนารานไดอยางสะดวกสบาย ดานหนาของรานคาจะมีโตะเพ่ือวางอาหารไวใหเลือกอยางหลากหลาย และมี
เกาอ้ีวางไวหลายตัวรอบๆ โตะ เพ่ือใหลูกคาไดนั่งรับประทานอาหารและพูดคุยกัน รานคาจึงไมใชแคพ้ืนท่ีใน
การซ้ือขายเทานั้น แตเปนดังพ้ืนท่ีของการปฏิสัมพันธ พูดคุยถามไถสารทุกข สุกดิบของพวกเขาอีกดวย มะข่ิน 
หญิงสาวชาวพมาอายุประมาณ 35 ปคนหนึ่ง ไดกลาวถึงอาหารภายในชุมชนขามทองถ่ินแหงนี้วา 
 

“สวนใหญรานคาจะทําอาหารพมาในวันอาทิตย (วันหยุดของโรงงาน – ผูวิจัย) 
เมนูของอาหารก็จะแตกตางกันออกไปในแตละอาทิตย ราคาตั้งแต 10 –20 บาท คือคน
พมาชอบกินอาหารพมานะ มันถูกปากมากกวา คนพมาจะชอบกินหวานๆ มันๆ แต
อาหารไทยไมใชแบบนั้น คนพมาเลยมักซ้ือไปปรุงกินเอง ไมก็ซ้ือตามรานคาท่ีทําขายนี่
แหละ สะดวกดี บางคนเหนื่อยจากงานไมอยากทําเอง ก็มาซ้ือกิน” (มะข่ิน (นามสมมติ), 
สัมภาษณ, 26 พฤษภาคม 2556) 

 
                                                 
11ตลาดบางลําพู และตลาด อ. จิระ เปนตลาดสดที่ต้ังอยูในเมืองขอนแกน  
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ภาพท่ี 4รานคาท่ีมีการขายอาหารพมาในทุกวันอาทิตย (วันหยุดของทางโรงงาน) 

 
ในมุมมองของอะคู เขามองวารานคาขายอาหารเปนทางเลือกหนึ่งใหกับคนในชุมชนเทานั้น เพราะ

สวนใหญแลว แรงงานขามชาติสัญชาติพมาในชุมชนมักท่ีจะทําอาหารกินเองในชุมชน “คนพมาชอบกินแกง 
บางทีก็ซ้ือกิน บางทีก็ทํากินเอง แตจริงๆ แลวผมวาทํากินเองอรอยกวานะ บางรานก็ทําไมถูกปากเรา แตบาง
คนทําอาหารไมเปน ก็เลยตองมาซ้ือกิน แตสําหรับผมผมชอบทํากินเองมากกวา” 

อาหารและสินคาพมาขามแดนท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีใหม ในจังหวัดขอนแกนนั้น จึงไมใชแคการสราง
พรมแดนทางวัฒนธรรมท่ีบงบอกวาพวกเขา เปนใครมาจากไหนเพียงเทานั้น แตสิ่งเหลานี้กลับสะทอนใหเห็น
ถึงปฏิบัติการของพวกเขาในการสรางพ้ืนท่ีผานการบริโภคอาหารพมาและสินคาพมาขามแดน ปรากฏการณท่ี
นําเสนอผานการเกิดข้ึนของรานคา และการเลือกบริโภคสินคาของอาหารพมาของคนในชุมชนขามทองถ่ินนั้น 
เปนสิ่งท่ีแฝงฝงมาตั้งแตท่ีพวกเขายังอยูท่ีประเทศบานเกิด เชน การเลือกบริโภคสินคาและอาหารพมา  
สิ่งเหลานี้คือฮาบิตัสท่ีถูกสั่งสมและขัดเกลามาตั้งแตอยูท่ีบานเกิด และทําหนาท่ีในการผลิตซํ้าวัฒนธรรมเดิมใน
พ้ืนท่ีใหมใหเกิดข้ึน ซ่ึงในประเด็นตอไปจะกลาวถึงการเคลื่อนท่ีของอาหารและสินคาขามแดนเขามาในพ้ืนท่ี
ใหม โดยผานพ้ืนท่ีบริเวณชายแดนไทย – พมา ท่ีนับวาเปนพ้ืนท่ีท่ีมีบทบาทสําคัญในฐานะการเปนพ้ืนท่ีสั่งและ
สงสินคา รวมถึงเปนพ้ืนท่ีระหวางทางของการเชื่อมตอพ้ืนท่ีตนทางและปลายทางอีกดวย 
 
แมสอด: พ้ืนท่ีส่ังสินคา พ้ืนท่ีสงสินคา และพ้ืนท่ีระหวางทางของการเช่ือมโยงความรูสึก 

 ในหัวขอท่ีผานมา ผูเขียนกลาวถึงเรื่องการบริโภคอาหารและสินคาขามแดนในชุมชนขามทองถ่ินของ
แรงงานขามชาติสัญชาติพมาตอมาในสวนนี้ตองการสื่อใหเห็นถึงการเคลื่อนท่ีของอาหารและสินคาจาก
ประเทศพมาเขามาสูพ้ืนท่ีปลายทางในจังหวัดขอนแกน ซ่ึงจะทําใหเห็นถึง “พ้ืนท่ีระหวางทาง” ท่ีเปนตัวกลาง
ในการเชื่อมตอพ้ืนท่ีตนทาง (ประเทศพมา) และพ้ืนท่ีปลายทาง (จังหวัดขอนแกน) ใหใกลชิดกันผานทาง
ความรูสึกมากยิ่งข้ึน  
 แมสอดนั้นเปนอําเภอหนึ่งในจังหวัดตากท่ีนับวาเปนดานสําคัญในการคาขายกับประเทศพมาเพราะ
แมสอดเปนอําเภอท่ีตั้งอยูติดชายแดนอยูตรงขามกับเมืองเมียวดีรัฐกะเหรี่ยง ประเทศพมา จากการสอบถาม
พอคาแมคาท่ีเปดรานขายของภายในชุมชน พบวา สินคานําเขามาจากประเทศพมาท่ีวางขายอยูในพ้ืนท่ีชุมชน
ของแรงงานขามชาติสัญชาติพมาในจังหวัดขอนแกนนั้น มีการซ้ือขายและสงผานมาจากพ้ืนท่ีชายแดนไทย –
พมา บริเวณอําเภอแมสอด สินคาสวนใหญท่ีนําเขามานั้นมีท้ังของสดและของแหงท่ีสามารถเก็บไวไดนาน เชน 
ปลาทะเลสด หนอไมสด ถ่ัวชนิดตางๆ หัวหอม เสนหม่ี เสนกวยเตี๋ยว ชา กาแฟ กะป ปลารา ผลไมดอง ยา
รักษาโรค รองเทา เสื้อผา กระเปา ผาถุงและผาโสรง (ลองจี) เครื่องสําอางสําหรับผูหญิงไมวาจะเปนทานาคา 
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น้ําหอม น้ํามันใสผม รวมถึงหนังสือแบบเรียน หนังสือนิยาย พจนานุกรมพมา–ไทย ซีดีเพลง ซีดีบทสวดมนต วี
ซีดีภาพยนตร และอุปกรณเค้ียวหมาก เปนตน 
 อะวิน ชายวัยกลางคน เจาของรานคาในชุมชนขามทองถ่ินไดเลาถึงการเคลื่อนท่ีของสินคาท่ีนําเขามา
ขายในชุมชนใหฟงวา (อะ วิน (นามสมมติ), สัมภาษณ 22 มิถุนายน 2557) 
 

“สินคาพวกนี้สวนใหญมาจากแมสอด บางสวนอยางพวกผาซ่ินก็มาจากยางกุง 
ไปซ้ือท่ีแมสอดมันสะดวกกวาเราไปซ้ือท่ีอ่ืนนะ สินคาก็มาลงท่ีนี่เดือนละครั้ง พ่ีจะลงแม
สอดตลอดชวงประมาณกลางเดือน วันท่ี 12 ก็จะเอาของมาลงแลว”  

 
ยอูก็เชนเดียวกับอะวินท่ีเปดรานขายของในชุมชนเปนรานแรกๆ เขาเขามาทํางานในโรงงานแหงนี้ใน

ชวงเวลาเดียวกัน แตตางกันท่ียอูยังทํางานในโรงงานอยูและปลอยใหการดูแลรานเปนหนาท่ีของภรรยาแทน 
รานคาของยอูไมไดตางจากรานของอะวินมากนัก เนื่องจากมีสินคาประเภทเดียวกันเขามาขายใหคนในชุมชน
ไดเลือกซ้ืออยางหลากหลาย ยอูกลาวถึงการนําสินคาพมาเขามาขายในพ้ืนท่ีชุมชนท่ีแสดงใหเห็นถึงความสําคัญ
ของอําเภอแมสอดในฐานะเปนพ้ืนท่ีสําหรับสั่งซ้ือสินคาและสงสินคาเขามายังพ้ืนท่ีปลายทางใหกับแรงงานขาม
ชาติสัญชาติพมาไดบริโภคความเปนทองถ่ินจากถ่ินบานเกิดภายในพ้ืนท่ีใหมวา 

 
“สินคารานพ่ีมาจากแมสอด ของแมสอดถูกกวาท่ีนี่อีก เอามาขายนี่แลวบวกคา

รถคาภาษีเพ่ิมก็เลยแพง ซ้ือแตละทีก็แสนสองแสน รวมคารถขนสงอีกท่ีแมสอดมีทุก
อยางท่ีคนพมาอยากไดเลย แมสอดคนพมาเยอะไง แลวคือเดี๋ยวนี้การขนสงมัน
สะดวกสบายกวาแตกอน รถวิ่งสายตรงเลยก็ถึงขอนแกนแลว ทําใหสินคาขามแดนเขามา
นี่ไดเร็ว เราโทรสั่งสินคาท่ีแมสอดเอา พอดีมีเครือขายคนพมาอยูท่ีนั่น ก็โทรบอกเขาวา
อยากไดอะไร เขาก็จะจัดหาใหเรา แตบางทีเราก็ไปเลือกเองนะ บางทีเขาเลือกไมถูกใจ 
พอไดสินคาเราก็ตองใหเขาเหมารถมาสงเราท่ีขอนแกน” (ยอู (นามสมมติ), สัมภาษณ 
22 มิถุนายม 2557) 
 

ระยะทาง 548 กิโลเมตรคือระยะหางระหวางจังหวัดขอนแกนกับอําเภอแมสอด โดยพอคาแมคาใน
ชุมชนขามถ่ินใชเสนทางหมายเลข R9 หรือเสนทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (East – West 
Economic Corridor) ในการขนสงสินคา เสนทางดังกลาวไดถูกสรางข้ึนภายใตความรวมมือทางเศรษฐกิจของ
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขงท่ีตองการเชื่อมตอภูมิภาคผานเสนทางโลจิสติกสจากพมา ผานไทย ลาว สูเวียดนาม ถนน
เสนดังกลาวตัดผานท้ังจังหวัดขอนแกนและอําเภอแมสอด จังหวัดตากจึงทําใหการเคลื่อนท่ีของสินคาขามแดน
เขามาในจังหวัดขอนแกนนั้นเปนไปอยางสะดวกมากยิ่งข้ึนผานการใชเสนทางนี้เปนสําคัญ 

ท้ังนี้ตลาดท่ีสําคัญท่ีพอคาแมคาในชุมชนของแรงงานขามชาติสัญชาติพมาในจังหวัดขอนแกนเขาไปรับ
จากอําเภอแมสอดเขามาขายนั้น คือ “ตลาดพาเจริญ”หรือท่ีคนแถวนั้นเรียกจนติดปากวา “ตลาดพมา” ตลาด
เปนตลาดสดนครแมสอดนับเปนตลาดท่ีใหญท่ีสุดในอําเภอแมสอด โดยแบงเปน 3 โซนดวยกันคือ ชวงตนของ
ตลาดเปนพ้ืนท่ีท่ีขายสินคาไทย อาหารไทย เชน พืช ผัก ผลไม ขาวเหนียวหมูปง เปนตน ถัดไปประมาณอีก 
200 เมตร คือตลาดศรีมอยท่ีขายท้ังสินคาไทยและสินคาพมา ติดกันคือตลาดพาเจริญท่ีขายเฉพาะสินคาพมา 
ท้ังเสื้อผา ถ่ัว เครื่องแกง เปนตนตลาดแหงนี้ไดรับการขนานนามวาตลาดพมา เนื่องจากความเนืองแนนของคน
พมาท่ีเขาไปจับจายใชสอยซ้ือสินคาพมามากกวาคนไทย หรือคนจีนในพ้ืนท่ีนั่นเอง ในงานปฏิภาคภาวะของ
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พรมแดนชาติพันธุ และรัฐชาติ ในตลาดเมืองชายแดนแมสอดไดศึกษาถึงปฏิสัมพันธของกลุมชาติพันธุในตลาด
ท่ีอําเภอแมสอด หนึ่งในตลาดท่ีเขาศึกษาคือตลาดพาเจริญ เขาไดมองวาเปนตลาดนั้นพ้ืนท่ีแหงการพบปะ 
(Spaces of Contact) งานของเขาไดใหภาพของตลาดพาเจริญไววา “พ้ืนท่ีดังกลาวยังเปนรานคาหองแถว
ขายสินคาเพ่ือคนพมาโดยเฉพาะรานคาตางๆ ขายสินคาท่ีหลากหลายแบบเพ่ือเอาใจแรงงานพมาท่ีอาศัยอยูใน
แมสอดโดยเฉพาะ เชน รานหนังสือพมา รานขายแผนเพลงนักรองพมา อาหารและของใชท่ัวไป รวมถึงหมาก
และบุหรี่พมา” (สมัคร  กอเซ็ม, 2553: 18) 

 

 
ภาพท่ี 5รานคาในตลาดพาเจริญ หรือตลาดพมา ในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

 
จากการลงพ้ืนท่ีท่ีตลาดพาเจริญ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ผูวิจัยไดสัมผัสถึงภาพของตลาดพมาดังท่ี

คนแถบนั้นกลาวขาน สินคาและอาหารท่ีนํามาขายสวนใหญเปนสินคาพมาแทบท้ังหมด บางรานขายผาถุงหรือ
ผาโสรงพมา (ลองจี) บางรานขายหนังสือเรียนพมา บางรานขายปลาราและพริกแกงพมา บางรานขายเครื่อง
ประทินผิวและทานาคา และอ่ืน ๆ อีกมากมายสําหรับคนพมาในอําเภอแมสอด ซูมูผูใหขอมูลอีกคนหนึ่งผูเปน
พ่ีสาวของอะวิน เขาขายผาอยูท่ีตลาดพาเจริญไดเลาวา “ตลาดนี้คนพมาเยอะ สวนใหญก็ขายใหคนพมา คน
พมาท่ีอ่ืนก็มาสั่งซ้ือท่ีนี่ท้ังพมาจากสมุทรสาคร กรุงเทพฯ ก็มาเอาจากนี่ไปขายท้ังนั้น” (ซูมู (นามสมมติ), 
สัมภาษณ 5 สิงหาคม 2557) ซ่ึงแนนอนวาขอนแกนก็เชนเดียวกัน อะคูไดกลาวเพ่ิมเติมถึงประสบการณของ
เขากับตลาดพาเจริญท่ีเขาเองก็ไปซ้ือสินคาเพ่ือนํามาขายในชุมชนขามทองถ่ินในจังหวัดขอนแกนวา “ท่ีแมสอด
มีตลาดอยูท่ีเดียวท่ีมีสินคาพมามาขาย ผมก็ไปรับจากท่ีนั่นเหมือนกัน รานไหนขายถูก ผมก็ซ้ือ รานขายหนังสือ
พมาก็มี รานขายเสื้อผาก็มี เยอะเลยพ่ี” (อะคู (นามสมมติ), สัมภาษณ 7 มีนาคม 2556) 

ท้ังนี้ผูวิจัยไดตั้งคําถามตอการเคลื่อนท่ีของสินคาวา ในเม่ืออําเภอแมสอดอยูไมหางไกลจากเมืองเมียวดี 
ประเทศพมามากนัก เหตุใดพอคาแมคาจึงไมขามไปซ้ือสินคาจากเมืองเมียวดี ซ่ึงอาจจะทําใหไดสินคาท่ี
หลากหลายกวาท่ีขายกันอยูท่ีอําเภอแมสอด อะวินและยอูไดตอบคําถามของผูวิจัยไดอยางชัดเจนวา 

 
“ซ้ือสินคาพมาท่ีแมสอดสะดวกกวา เพราะวาสินคาบวกภาษีมาเรียบรอยแลว 

ไมตองมาปวดหัวกับพวกศุลกากร เพราะวายังไงสินคาท่ีขายท่ีแมสอดก็เหมือนกันกับท่ี
นูนอยูแลว เพราะก็รับมาจากทางเมียวดีอีกทอดหนึ่ง” (อะวิน (นามสมมติ), สัมภาษณ 
22 มิถุนายน 2557)  
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“สินคาท่ีพมาถูกมาก แตพอเอาเขามาเมืองไทยมันตองเสียภาษีไง อยางเวลาไป
ซ้ือสินคาศุลกากรก็จะบวกเพ่ิม สองเปอรเซ็น สามเปอรเซ็น หาเปอรเซ็น เอาเขามาไทย
ก็เลยแพง อยางรองเทา เอามาจาก เมียวดีใชไหม ราคาท่ีพมาก็ 90 บาท แตเอามานี่ขาย
ราคาเดิมไมไดนะ เขามาไทยก็ตองเสียภาษี แพงเพราะภาษี พ่ีเลยไปซ้ือแมสอด โทรไป
ใหคนรูจักเตรียมสินคาท่ีเราอยากไดไวให แลวโทรใหคนไปรับสินคามาสงท่ีนี่ สะดวกกวา
ท่ีตองไปซ้ือท่ีเมียวดี” (ยอู (นามสมมติ), สัมภาษณ 22 มิถุนายน 2557) 

 
เม่ืออะวินและยอูไดกลาวถึงเมืองเมียวดี ในฐานะเปนพ้ืนท่ีตนทางของการสงตอสินคามายังแมสอด 

ผูวิจัยจึงไดสอบถามเจาของรานคาในตลาดพาเจริญวาสินคาพมาสวนใหญนั้นเดินทางมาจากท่ีไหน ทําใหได
คําตอบวา สินคาพมาท่ีขายเรียงรายอยูในตลาดพาเจริญสวนใหญรับมาจากตลาดบายินน็อง (คนไทยเรียกวา
ตลาดบุเรงนอง-ผูวิจัย) ท่ีเมืองเมียวดี ประเทศพมาอีกตอหนึ่ง ซ่ึงเปนตลาดท่ีอยูหางจากดานขามแดนแมสอด
ประมาณ 2 กิโลเมตรและคนพมามักรับสินคาพมาจากตลาดแหงนี้ไปขายท่ีแมสอด นายตาชายวัย 32 ปผูเปน
ไกดของเมืองเมียวดีไดเลาใหผูวิจัยฟงถึงตลาดแหงนี้วา 

 
“ตลาดบายินน็อง เปนตลาดขายของในฝงเมียวดี แตคนไมคอยคึกคักเทาฝงไทย

หรอก คนท่ีตลาดเลยนิยมทําเปนรานขายสง เพราะขายท่ีนี่เฉยๆ ขายไมคอยได เลยนิยม
ขายสงไปท่ีแมสอดแทน” (นายตา (นามสมมติ), สัมภาษณ 5 สิงหาคม 2557) 

 
จากปรากฏการณการเคลื่อนท่ีของอาหารและสินคาดังกลาว ทําใหเห็นไดวาสินคาท่ีถูกสงตอมายัง

พ้ืนท่ีปลายทางในจังหวัดขอนแกนนั้นมีตนทางมาจากตลาดบายินน็อง เมืองเมียวดี ประเทศพมา ท้ังนี้นอกจาก
สองพ้ืนท่ีคือ พ้ืนท่ีตนทาง และพ้ืนท่ีปลายทางท่ีสินคาไดสัมผัสแลว กลับพบวามีอีกหนึ่งพ้ืนท่ีท่ีสําคัญคือพ้ืนท่ี
ระหวางทาง (Place in-between) ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีตรงกลางท่ีเชื่อมพ้ืนท่ีตนทางและปลายทางใหใกลชิดกันมาก
ยิ่งข้ึน ในงานของ Ana Luz ไดกลาวถึงพ้ืนท่ีระหวางทางไววาตําแหนงแหงท่ีของ “พ้ืนท่ีระหวางทาง” วาเปน
ตําแหนงตรงกลางระหวางสองเหตุการณหรือพ้ืนท่ีตรงกันขาม ตัวอยางเชน ระหวางในกับนอก ระหวางท่ีนี่กับ
ท่ีนั่น เปนตน ท้ังนี้แนวคิดดังกลาวยังไดนําไปพิจารณาถึงกระบวนการการสรางพ้ืนท่ีท่ีเชื่อมตอพ้ืนท่ีบานเกิดสง
ตอไปยังพ้ืนท่ีปลายทาง ดังนั้นแมสอดจึงมีนัยยะของการเปนพ้ืนท่ีตรงกลางท่ีเชื่อมพ้ืนท่ีตนทาง (ประเทศพมา) 
และพ้ืนท่ีปลายทาง (จังหวัดขอนแกน) ใหใกลชิดกันมากยิ่งข้ึน ผานการบริโภคสินคาขามแดนท่ีผูวิจัยนั้นมองวา
สินคาจากประเทศตนทางนั้นเปนสิ่งท่ีสงตอความรูสึกใหแรงงานขามชาติสัญชาติพมารูสึกเปนสวนหนึ่งรวมกัน
วาพวกเขาเปนใคร มาจากท่ีไหน ดังเชนท่ี เพียวเพียว หญิงสาวอายุ 30 ตนๆ รายหนึ่งผูใหขอมูลกับผูวิจัยวา 
“อยูท่ีนี่ก็เหมือนอยูท่ีพมา เพราะท่ีนี่มีทุกอยางเหมือนท่ีพมามี เพียงแตไมใชประเทศพมาเทานั้นเอง นอกนั้นก็
เหมือนหมด” ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกับยอู กลาววา “คนพมาชอบใชอะไรแบบเดิม กินอะไรเหมือนท่ีเขาเคย
ทําตอนอยูบานเกิด เลยไดเปดรานคาเพ่ือตอบสนองความตองการเหลานี้ เพราะคนพมายังมีวิถีชีวิตแบบเดิม
อยู” คําบอกเลาดังกลาวทําใหเห็นไดวาอาหารและสินคาขามแดนเหลานี้เปนสิ่งท่ีสงตอความรูสึกของแรงงาน
ขามชาติสัญชาติพมาใหผูกพันกับบานเกิดและรูสึกไมหางไกลจากบานเกิดของตนเองผานการนําวิถีชีวิต
แบบเดิมมาใชในพ้ืนท่ีใหมไดเปนอยางดี 
 ภาพของการเดินทางของอาหารและสินคาพมา ตั้งแตเม่ือสินคายังวางขายอยูท่ีประเทศตนทางคือท่ี
ตลาดบาเย็นนอง เมืองเมียววดี ประเทศพมา และขามแดนเขามาสูตลาดพาเจริญ อําเภอแมสอด ประเทศไทย 
จนกระท่ังพอคาแมคาในชุมชนขามทองถ่ินของแรงงานขามชาติสัญชาติพมาในจังหวัดขอนแกนซ่ึงเปนพ้ืนท่ี
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ปลายทางท่ีไดสั่งซ้ือสินคาขามแดนและนําสินคาขามแดนจากอําเภอแมสอดเขามาขายใหกับแรงงานขามชาติ
สัญชาติพมาไดจับจายใชสอย ภาพปรากฏการณเหลานี้สามารถสะทอนใหเห็นไดวาสินคาพมาขามแดน ไมใช
แคเพียงความเปนทองถ่ินหรือวัฒนธรรมเดิมท่ีแรงงานขามชาติสัญชาติพมายังบริโภคหรือยังปฏิบัติในพ้ืนท่ีใหม
เทานั้น แตอาหารและสินคาขามแดนเหลานี้ ไดสัมพันธกับพ้ืนท่ีอีกพ้ืนท่ีหนึ่ง คืออําเภอแมสอด ซ่ึงนับวาเปน 
“พ้ืนท่ีระหวางทาง” ท่ีเชื่อมตอพ้ืนท่ีตนทางและพ้ืนท่ีปลายทางใหใกลชิดกันผานความรูสึกมากยิ่งข้ึน ผานการ
สั่งและสงสินคาพมาขามแดนเขามาในจังหวัดขอนแกน 
 
สรุป 

 ปรากฏการณการบริโภคสินคาพมาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนขามทองถ่ินของแรงงานขามชาติสัญชาติพมาใน
จังหวัดขอนแกนนั้น ทําใหเห็นวาวัฒนธรรมไมไดยึดโยงกับพ้ืนท่ีเชิงกายภาพเพียงแคพ้ืนท่ีเดียวอีกตอไป เพราะ
โลกาภิวัตนทําใหเกิดการสลายอาณาเขต ทําใหพรมแดนรัฐชาติท่ีเคยมีกลับกลายเปนมีลักษณะขาดวิ่น งานชิ้น
นี้ไดนําเสนอปฏิบัติการในการสรางพ้ืนท่ีของแรงงานขามชาติสัญชาติพมาข้ึนมาในพ้ืนท่ีใหม ผานการบริโภค
สินคาพมาท่ีขายในชุมชนขามถ่ิน สิ่งเหลานี้แสดงใหเห็นวา การบริโภคสินคาขามแดนจากประเทศพมานั้นไมใช
เพียงแคแสดงถึงวัฒนธรรมท่ีบงบอกวาพวกเขาเปนใคร และมาจากท่ีไหนเทานั้น แตยังหมายรวมถึงการนํา
วัฒนธรรมจากถ่ินเดิมมาปฏิบัติในพ้ืนท่ีใหม หรือกลาวไดวาเปนการนําความเปนทองถ่ินเขามาในพ้ืนท่ีใหม ผาน
การบริโภคอาหารและสินคาในชุมชนขามทองถ่ินในจังหวัดขอนแกนท้ังนี้สิ่งเหลานี้ไดสะทอนถึงการนําเอาสิ่งท่ี
ไดถูกแฝงฝงและขัดเกลาทางสังคมตั้งแตเยาววัย หรือไดรับการปลูกฝงตั้งแตอยูท่ีบานเกิด นํามาปฏิบัติในพ้ืนท่ี
ใหมดวย และนี่เองนับเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีกอเกิดปฏิบัติการการสรางพ้ืนท่ีของเขาข้ึนมาในพ้ืนท่ีใหม 
 อีกท้ังงานชิ้นนี้ยังไดแสดงใหเห็นภาพของการเคลื่อนท่ีของอาหารและสินคาพมาเขามาในชุมชนขาม
ทองถ่ินในจังหวัดขอนแกน โดยมีขอคนพบวา นอกจากพ้ืนท่ีตนทาง และพ้ืนท่ีปลายทางท่ีมีความสําคัญสําหรับ
แรงงานขามชาติสัญชาติพมาแลว พ้ืนท่ีระหวางทาง (อําเภอแมสอด) ก็นับวาเปนพ้ืนท่ีท่ีสําคัญไมนอยไปกวา
สองพ้ืนท่ีท่ีทําใหปฏิบตัิการการสรางพ้ืนท่ีของแรงงานขามชาติสัญชาติในขอนแกนดูสมบูรณและใกลชิดกันผาน
การบริโภคสินคาพมาซ่ึงเปนตัวแทนของความรูสึกจากประเทศท่ีจากมามากยิ่งข้ึน  
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วัฒนธรรมการทําสวนกระวานของชาวชอง0

1 
Cardamom Gardening Culture of the Chong People 

 
อมราภรณ  จริงจิตร1

2  
 

บทคัดยอ 

วิทยานิพนธเรื่อง "วัฒนธรรมการทําสวนกระวานของชาวชอง" มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะและ
การเปลี่ยนแปลงของระบบการจัดการสวนกระวานของชาวชองแหงเขาสอยดาวใต จังหวัดจันทบุรี รวมท้ัง
ศึกษาระบบวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวชองท่ีเก่ียวของกับการทําสวนกระวาน โดยท่ีมีคําถามงานวิจัยใน
ครั้งนี้คือ วัฒนธรรมการทําสวนกระวานของชาวชองเปนอยางไร และวัฒนธรรมการทําสวนกระวานมี
ความสําคัญกับชีวิตของชาวชองอยางไร 

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ นอกจากจะสํารวจเอกสารท่ีเก่ียวของแลวนั้น ผูศึกษาใชการ
สังเกตการณแบบมีสวนรวม (participant observation) และการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interviews) 
กับชาวบานในชุมชนเปนเครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลภาคสนามในชวงระยะเวลากวา 1 ป (ตั้งแตเดือน
เมษายน 2556 ถึง เดือนกรกฎาคม 2557) เพ่ือท่ีจะไดเห็นวิถีชีวิต วิถีการผลิตในการทําสวนกระวาน และ
กิจกรรมตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในชวงรอบปของชาวบานในชุมชน 
 ผลการศึกษาพบวา การทําสวนกระวานเปนวิถีการผลิตตามวัฒนธรรมของชาวชองท่ีมีการสืบทอดตอ
กันมาจากรุนสูรุน มีข้ันตอนและวิธีการทําท่ีมีลักษณะเฉพาะ โดยท่ีข้ันตอนตางๆและเครื่องมือมีการ
ปรับเปลี่ยนตามลักษณะสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปดวย เชนเดียวกับท่ีชาวชองในหมูบานไดปรับเปลี่ยน
วิถีชีวิตใหเขากับวิถีการผลิตสวนกระวานท่ีมีการเปลี่ยนแปลง กระวานถือเปนพืชท่ีมีราคาสูง และมีความสําคัญ
กับชาวบานในชุมชนในฐานะพืชเศรษฐกิจท่ีทํารายไดใหแกชาวบาน แตรายไดท่ีไดจากการทําสวนกระวาน
เพียงอยางเดียวคอนขางจํากัดและไมเพียงพอตอความตองการในการเลี้ยงปากทองของท้ังครอบครัว นอกจาก
ผลิตกระวาน พวกเขายังดิ้นรนในการหาเลี้ยงชีพดวยการทําการเกษตรและรับจางทํางานอยางอ่ืนท่ีไมกระทบ
การทําสวนกระวานเม่ือถึงชวงฤดูกาล 
 การทําสวนกระวานของชาวบานจึงแสดงใหเห็นวามีความสําคัญทางดานเศรษฐกิจของชาวบาน และ
ในอีกดานการท่ีชาวบานยังคงรักษาวิถีการทําสวนกระวานเอาไวก็เพ่ือรักษาวัฒนธรรมการผลิตท่ีสืบทอดกันมา
จากบรรพบุรษไมใหสูญหายไปและเปนการรักษาสิทธิในท่ีดินทํากินใหยังคงอยูดวยเชนกัน  

คําสําคัญ: ชาวชอง, กระวาน, พฤกษศาสตรพ้ืนบาน, นิเวศวิทยาวัฒนธรรม 
 
Abstract 
 

The thesis “Cardamom Gardening Culture of the Chong People” aims to study 
characteristics and changes of cardamom gardening system practiced by the Chong, an 
ethnic group residing at the southern part of Soi Dao mountain in Chanthaburi province. In 

                                                 
1 บทความนี้เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธเร่ือง วัฒนธรรมการทําสวนกระวานของชาวชอง โดย อมราภรณ จริงจิตร ตามหลักสูตรสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผศ.ดร.ยุกติ  มุกดาวิจิตร วิทยานิพนธนี้ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก 
โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขามนุษยศาสตร-สังคมศาสตร รุนที่ 10  
2  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต (สาขามานุษยวิทยา) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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addition, the thesis seeks to understand the Chong’s cultural system and ways of life that 
correspond to their cardamom gardening.  

This thesis is based on qualitative research consisting of documentary research on 
previous research about the Chong and ethnographic field research in a Chong village 
located in Chanthaburi province. The field research is mainly participant observation and in-
depth interviews with villagers in a Cong’s community for one year, from April 2013 to July 
2014. The participant observation includes participating in villagers’ everyday life as well as 
practicing and observing cardamom gardening and other major social and economic 
activities.  
 The research finds that cardamom gardening is the villagers’ cultural practice that are 
descended from previous generations. The cardamom gardening is comprised of distinct 
methods, tools, and processes. The cardamom gardening has changed due to environmental 
changes. Accordingly, the villagers have adjusted their lives to the changes of their 
cardamom gardening. Cardamom is a cash crop that is a major source of the villagers’ 
income. However, profit earned from cardamom gardening is relatively limited and not 
enough for the villagers’ living; therefore, apart from cardamom gardening, the villagers 
struggle to earn a living by producing other cash crops as well as finding extra jobs that do 
not affect their cardamom gardening season. In conclusion, the cardamom gardening is 
apparently significant to the villagers’ economy. At the same time, preservation of 
cardamom gardening is the way in which the villagers preserve their rights to utilize land 
descended from their ancestors. 

Keywords: Cardamom Gardening, Chong , Ethnobotany, Cultural Ecology 
 
 
บทนํา 

 ปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางธรรมชาติอยางปาไมในสังคมไทยเกิดข้ึนมาอยางยาวนาน
และจากหลายสาเหตุดวยกัน ท้ังการลักลอบตัดไมทําลายปา การลาสัตวและใหสัมปทานปาไมอยางถูกตองตาม
กฎหมายประเทศไทยเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชาติพันธุ จนกลาวไดวาท่ัวทุกภูมิประเทศของไทยนั้นมี
กลุมชาติพันธุหลากหลายกลุมกระจายตั้งถ่ินฐานอาศัยอยู กลุมชาติพันธุหลายกลุมดํารงชีวิตอาศัยอยูบนพ้ืนท่ี
สูงมาอยางยาวนานดวยเชนกัน เม่ือมีปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ กลุมชาติพันธุท่ีอาศัยบน
พ้ืนท่ีสูงจึงมักจะถูกเหมารวมวาเปนหนึ่งในสาเหตุท่ีทําใหปริมาณทรัพยากรธรรมชาติท้ังปาไมและสัตวปาลด
นอยลง จากวิถีการดํารงชีวิตลาสัตวหาของปาและการทําไรหมุนเวียนตามวัฒนธรรมท่ีสืบทอดตอกันมา และ
ดวยอีกหลากหลายปจจัยดวยกันทางการจึงออกกฎหมายประกาศจํากัดพ้ืนท่ีปาตองหามเพ่ือตัดปญหาในการ
ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ โดยไมทันไดคํานึงถึงผลกระทบตอวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท่ีจะเกิดข้ึนกับ
ผูคนในชุมชนพ้ืนท่ีสูงท่ีมีการดํารงชีวิตโดยอาศัยทรัพยากรเหลานั้น 
 ชอง (CHONG) เปนกลุมชาติพันธุหนึ่งท่ีไดรับผลกระทบนั้นเชนเดียวกันไมตางจากกลุมชาติพันธุบน
พ้ืนท่ีสูงอยางทางภาคเหนือท่ีไดรับความสนใจจากนักวิชาการท่ีเขาไปศึกษา สะทอนใหเห็นไดจากงานศึกษา
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จํานวนนอยท่ีมีการศึกษากลุมชาติพันธุชอง สวนหนึ่งอาจเปนเพราะจํานวนประชากรชาวชองท่ีลดนอยลงและ
การผสมผสานและกลืนกลายทางวัฒนธรรมของชาวชองท่ีทําใหอัตลักษณและวัฒนธรรมของชาวชองเริ่มสูญ
หายไป  ชาวชองถูกกลาวถึงวาเปนกลุมคนพ้ืนเมืองดั้งเดิมของจังหวัดจันทบุรี นักภาษาศาสตรจัดกลุมชองให
อยูในกลุมภาษาของตระกูลออสโตรเอเชียติก (Austro-Asiatic) สายมอญ-เขมร (Mon-Khmer) สาขายอยเปย
ริก (Pearic) จากการสํารวจพบวามีการกระจายตั้งถ่ินฐานอยูในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย ไดแก 
จังหวัด ระยอง จันทบุรีและตราด และบางสวนของประเทศกัมพูชา ในเขตจังหวัดพระตะบอง โพธิ์ซัด และกํา
ปอด (Weber, 1976) ในเขตจังหวัดจันทบุรีพบวายังคงมีชาวชองอาศัยอยูมากท่ีสุด โดยเฉพาะบริเวณเขต
อําเภอคิชฌกูฎ อําเภอมะขาม และอําเภอโปงน้ํารอน  
 ตั้งแตอดีตชาวชองมักตั้งถ่ินฐานบานเรือนอยูบริเวณเชิงเขา อาศัยทรัพยากรทางธรรมชาติในการ
ดํารงชีวิตท้ังเก็บของปา ลาสัตว และมีวัฒนธรรมเฉพาะกลุมท่ีนาสนใจมายาวนาน คือ การทําสวนกระวานบน
เขาเพ่ือสงขายลูกกระวานใหกับพอคาในเมือง เม่ือเวลาผานไปวัฒนธรรมเฉพาะของแตละกลุมลวนแตมีการ
ปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เกิดจากการท่ีสภาพแวดลอมรอบดานเกิดการเปลี่ยนแปลงสงผล
กระทบตอวัฒนธรรมท่ีตองมีการปรับตัวดวยเชนกัน วัฒนธรรมการทําสวนกระวานของชาวชองก็เชนกัน เกิด
การเปลี่ยนแปลงและปรับตัวในวิถีการผลิต รวมท้ังวิถีชีวิตของชาวชองก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงดวยเชนกัน สัดสวนความสําคัญของการพ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติในการ
ดํารงชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพสังคมและสภาพแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในความเปนจริง วัฒนธรรมการทํา
สวนกระวานบนเขาของชาวชองหลายชุมชนเริ่มสูญหายไป เหลือเพียงแคชาวชองบางกลุมเทานั้นท่ียังคง
สามารถรักษาและดําเนินการทําสวนกระวานบนเขา ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีถูกประกาศใหเปนพ้ืนท่ีเขตปาสงวนและเขต
รักษาพันธุสัตวปาไวได 
 ดังนั้นผูศึกษาจึงเห็นวา การศึกษาระบบการทําสวนกระวานของชาวชอง อันเปนวิถีการผลิตตามแบบ
วัฒนธรรมของชาวชองบนเขาสอยดาวใตท่ีไดรับการถายทอดสืบตอกันมาจากบรรพบุรุษเปนสิ่งท่ีนาสนใจท่ีควร
ศึกษาและทําความเขาใจวา ชาวชองมีลักษณะและการเปลี่ยนแปลงในระบบการจัดการสวนกระวานเปน
อยางไร ดวยสภาวะสิ่งแวดลอมและสังคมท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ชาวบานมีการปรับตัวและ
เปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตและวิถีการผลิตกระวานเปนอยางไรใหสอดรับกัน นอกจากการพยายามทําความเขาใจ
ถึงลักษณะและการเปลี่ยนแปลงของระบบการจัดการสวนกระวานท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมอยูตลอดเวลา
แลวนั้น การศึกษาครั้งนี้ยังพยายามอธิบายวากระวานมีความหมายและความสําคัญอยางไรตอวิถีชีวิตของชาว
ชอง 
 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะและการเปลี่ยนแปลงของระบบการจัดการสวนกระวานของชาวชองแหงเขาสอย
ดาวใต จังหวัดจันทบุรี 

2. เพ่ือศึกษาระบบวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวชองท่ีเก่ียวของกับการทําสวนกระวาน 
 
วิธีการศึกษา 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนงานเขียนเชิงชาติพันธุวรรณนา (ethnography) เพ่ือแสดงใหเห็นวัฒนธรรม
การทําสวนกระวานของชาวชอง โดยใชการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (quanlitative research) เปนเครื่องมือ
เพ่ือศึกษาการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับวัฒนธรรมการทําสวนกระวานของชาวชอง ผูศึกษาใช
แนวคิดนิเวศวิทยาวัฒนธรรม (cultural ecology) และพฤกษศาสตรพ้ืนบาน (ethnobotany) เปนแนวทาง
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ในการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการเก็บขอมูลภาคสนามโดยใชการสังเกตการณแบบมีสวนรวม
และไมมีสวนรวม รวมท้ังการสัมภาษณเชิงลึกเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล ผูศึกษาใชระยะเวลาในการเก็บ
ขอมูลภาคสนามตั้งแตเดือนเมษายน 2556 - พฤษภาคม 2557 โดยมีพ้ืนท่ีในการศึกษาคือ หมู 2 บานวังกระ
แพร ตําบลทับไทร อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี 
 

ผลการศึกษา 

วิทยานิพนธเรื่อง "วัฒนธรรมการทําสวนกระวานของชาวชอง” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะและ
การเปลี่ยนแปลงของระบบการจัดการสวนกระวานของชาวชองแหงเขาสอยดาวใต จังหวัดจันทบุรี รวมท้ัง
ศึกษาระบบวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวชองท่ีเก่ียวของกับการทําสวนกระวาน โดยท่ีพยายามทําความเขาใจ
และอธิบายวาวัฒนธรรมการทําสวนกระวานของชาวชองนั้นมีลักษณะเปนอยางไร อีกท้ังวัฒนธรรมการทําสวน
กระวานมีความสําคัญอยางไรกับชีวิตของชาวชอง ผู ศึกษาไดใชแนวคิดเรื่องพฤกษศาสตร พ้ืนบาน 
(ethnobotany) และแนวคิดนิเวศวิทยาวัฒนธรรม (cultural ecology) มาเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้ เพ่ือชวยในการเก็บขอมูลและทําความเขาใจปฏิสัมพันธระหวางชาวบานท่ีมีตอกระวาน การใชประโยชน
จากกระวาน รวมท้ังการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมการทําสวนกระวานของชาวชองท่ีไดรับอิทธิพล
จากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมและสภาพสังคมท่ีเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา สงผลใหการทําสวนกระวานของ
ชาวบานเกิดการเปลี่ยนแปลงจากในอดีตมาจนถึงปจจุบัน 

การศึกษาเรื่องราวเก่ียวกับชอง ในชวงหลายทศวรรษมานี้มุงเนนท่ีจะศึกษาเรื่องของภาษาชอง ซ่ึงเปน
ภาษาหนึ่งท่ีกําลังอยูในชวงวิกฤตท่ีใกลจะสูญหาย นักวิชาการหลายทานจึงมุงท่ีจะศึกษาเรื่องราวของภาษาชอง 
ทําใหความสําคัญของการศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมตางๆ ของชาวชองท่ียังคงมีการสืบทอดตอกันมาลด
นอยลงไป อีกท้ังการผสมผสานและการกลืนกลายทางวัฒนธรรมของคนไทยภาคตะวันออก ก็ทําใหวัฒนธรรม
ของชาวชองลดความโดดเดนลงไป 

การทําสวนกระวานบนเขาสอยดาวใต ถือเปนวัฒนธรรมท่ีสืบทอดและเรียนรูตอกันมาของชาวชอง 
ชาวชองยึดถือการทําสวนกระวานเปนอาชีพมาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษมากวา 200 ป จุดเริ่มตนท่ีทําใหวิถีการ
ผลิตของชาวชองอยางการทําสวนกระวานบนเขาสอยดาวใตนาสนใจคือ บันทึกท่ีเปนลายลักษณอักษรของนัก
เดินทางสํารวจ คณะฑูต บาทหลวงนักสอนศาสนา และนักวิจัยจากท้ังในและนอกประเทศ รวมท้ังพระราช
นิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ท่ีกลาวถึงชาวชองในเขตจังหวัดจันทบุรี และ
การปลูกกระวานของชาวชองท่ีสื่อไดวาชาวชองกับกระวานนั้นมีความสัมพันธตอกันมาเปนระยะเวลาท่ี
ยาวนาน แตสิ่งท่ีนาแปลกคือ กวาสามทศวรรษท่ีผานมา มีการศึกษาเรื่องราวเก่ียวกับชาวชองเปนจํานวนไม
นอย ตางก็กลาววาการทําสวนกระวานและเก็บของปาเปนอาชีพการทํามาหากินของชาวชองในสมัยกอน และ
ไมปรากฏขอมูลการทําสวนกระวานหรือการเก่ียวของกับการทําสวนกระวานของชาวชองในปจจุบัน สวนหนึ่ง
อาจเปนเพราะวา วิถีการผลิต ระบบการเกษตร ระบบเศรษฐกิจการคาขายของชาวชองมีการเปลี่ยนแปลงไป 
การติดตอสื่อสารกับคนภายนอก การเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังขอบทกฎหมายทําใหการ
ทําสวนกระวานเปนอาชีพของชาวชองท่ัวๆ ไปนั้น เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงและสูญหายไปในท่ีสุด 

วิถีชีวิตท่ีผูกพันอยูกับพ้ืนท่ีปา การทําไรหมุนเวียน และอาศัยทรัพยากรทางธรรมชาติจากปาไมเพ่ือทํา
มาหากินของชาวชอง ตางก็สูญหายไปดวยการประกาศพ้ืนท่ีปาเปนเขตปาสงวนแหงชาติ แตเม่ือผูศึกษาพบวา 
ยังคงมีชาวชองบางกลุมท่ียังคงวิถีการผลิตดวยการทําสวนกระวานบนเขาไวได จึงเปนท่ีนาสนใจวาเพราะอะไร 
ชาวชองกลุมนี้จึงยังสามารถท่ีจะรักษาวิถีการผลิตสวนกระวานบนเขาไวได นอกจากนี้ยังศึกษาระบบการ
จัดการสวนกระวานของพวกเขา จากการศึกษาพบวา ชาวชองหมูบานวังกระแพรแหงเขาสอยดาวใตนี้ 
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สามารถรักษาวิถีการผลิตสวนกระวานไวไดดวยวัฒนธรรมของชาวชองซ่ึงมีการสะสม ถายทอด และผลิตซํ้า
วัฒนธรรมของชาวชองไดอยางเขมแข็ง พวกเขามีการใชวัฒนธรรมท่ีประกอบดวย องคความรูภูมิปญญา  
ความเชื่อ รสนิยม มาจัดการสวนกระวาน และเอาชีวิตรอดเม่ือตองอาศัยอยูบนเขา อีกท้ังอาศัยอํานาจของการ
มีวัฒนธรรมมารักษาสิทธิในการทําสวนกระวานของพวกเขาไมใหถูกยกเลิกจากการท่ีมีการประกาศใหปาท่ีพวก
เขาทําสวนกระวานอยูดานบนเปนเขตปาสงวนแหงชาติเขาสอยดาว และเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสอยดาวทับ
ซอนอีกชั้น ถือเปนการยืนยันรักษาสิทธิในการใชท่ีดินของชาวชองท่ีมีมาแตเดิมกอนท่ีจะมีการประกาศ
กฎหมายขอบัญญัติตางๆ 

การประกาศใหพ้ืนท่ีเขตปาสอยดาวเปนเขตปาอนุรักษเปนสวนหนึ่งท่ีสงผลกระทบทําใหการทําสวน
กระวานของชาวบานเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ชุมชนชาวชองหลายพ้ืนท่ีท่ีเคยทําสวนกระวานเปนอาชีพ
ตางก็ตองเลิกไปเนื่องจากการประกาศกฎหมายขอหาม แตชุมชนชาวชองในฝงเขาสอยดาวใตกลับตอสู
เรียกรองจนสามารถทําสวนกระวานบนเขาตอได แมวาจะไดสิทธิการอนุญาตในการทําสวนกระวานบนเขาแตก็
ตองอยูภายใตเง่ือนไขของกฎหมายและขอตกลงของชุมชน จากการทําสวนกระวานท่ีสามารถถางปาและใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติไดอยางอิสระ ชาวบานตองปรับตัวใหอยูภายใตกรอบของกฎหมาย นอกจาก
วัฒนธรรมการทําสวนกระวานของชาวบานจะมีการปรับตัวตามขอกําหนดของสังคมแลวนั้น การปรับตัวและ
เปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมการทําสวนกระวานของชาวบานก็มีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมท่ีมี
อิทธิพลตอกระวาน ทําใหวัฒนธรรมการทําสวนกระวานของชาวชองเริ่มมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงจากเดิม
ไปเชนกันจนมาถึงในปจจุบัน  

จากการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาพบวา การทําสวนกระวานยังคงมีความสําคัญกับชาวบานท้ังในดาน
เศรษฐกิจและวัฒนธรรม การทํากระวานเปนการสืบทอดวิถีการผลิตอันเปนวัฒนธรรมของชาวชองท่ีสืบทอด
ตอกันมาเปนระยะเวลานาน ผานการปลูกฝงถายทอดและเรียนรูตอกันจากรุนสูรุน จนสามารถเรียกไดวาการ
ทําสวนกระวานเปนวัฒนธรรมอยางหนึ่งของชาวชอง พวกเขายังคงดําเนินตามข้ันตอนและกระบวนการวิถีการ
ผลิตสวนกระวานนี้ตามแบบอยางท่ีบรรพบุรุษไดทํามา เพียงแตอาจจะมีบางอยางท่ีไดรับการพัฒนาปรับปรุงไป
จากเดิม และการทําสวนกระวานก็ยังมีความสําคัญตอการดําเนินวิถีชีวิตของชาวบานในฐานะพืชทางเศรษฐกิจ 
รายไดจากการทําสวนกระวานยังคงเปนรายไดสําคัญสวนหนึ่งในการดํารงชีวิตของชาวบานในแตละป การเปน
แหลงรายไดท่ีมีความสําคัญและดวยเง่ือนไขขอกําหนดทางกฎหมายท่ีอนุญาตใหการทําสวนกระวานบนเขาสืบ
ทอดสิทธิกันไดตามทายาทเทานั้น ทําใหพวกเขายังคงตองมีการสืบทอดกันภายในครอบครัวและไมสามารถเลิก
หรือละท้ิงการทําสวนกระวานไปได  

ผูศึกษาใชแนวคิดพฤษศาสตรพ้ืนบาน และนิเวศวิทยาวัฒนธรรมเปนเครื่องมือและวิธีการท่ีใชในการ
ทําความเขาใจเพ่ือศึกษาวัฒนธรรมการทําสวนกระวานของชาวชอง รวมท้ังเขาใจระบบการทําสวนกระวาน 
การเปลี่ยนแปลงระบบการทําสวนกระวาน การปรับตัวและวิถีชีวิตท่ีมีผลเก่ียวของตอการทําสวนกระวานของ
ชาวชอง  

แนวคิดพฤกษศาสตรพ้ืนบาน (ethnobotany) ถูกนิยามความหมายไววาเปนการศึกษาปฏิสัมพันธ
ของมนุษยและพืชท่ีวางอยูบนพ้ืนฐานอิทธิพลทางวัฒนธรรมของมนุษย (Turner, 1995 และ Balick and 
Cox, 1996) ตามท่ีเบนเน็ตตกลาววา การท่ีจะทําความเขาใจการใชพืชของมนุษยนั้น จําเปนตองเขาใจ
วัฒนธรรมของพวกเขาดวย (Bennett, มปป.) ในวิถีชีวิตของชาวชองเองก็มีปฏิสัมพันธกับพืชมากมายหลาย
ชนิด อาทิเชน กระวาน, เรว, ดอกกระทือ และหนอไมไผ นํามาบริโภคเปนอาหาร เถาเอ็นออน, มากระทืบโรง, 
พลังชางศาล, ชาฤาษี, วานกลีบแรด, ฟาทะลายโจร, คางคาวดํา-คางคาวแดง,ชองระอา และรางจืด นํามาใช
ประโยชนเปนพืชสมุนไพรและยารักษาโรค ท้ังบํารุงหัวใจ แกอาการปวดเม่ือย คลายกลามเนื้อ แกโรคบิด และ
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ขับสารพิษใหออกจากรางกาย รางจืดนอกจากจะมีอยูบนเขาแลวนั้น เม่ือสํารวจดูตามตามบานเรือนในชุมชนก็
มักจะเห็นวามีปลูกไวดวยเชนกัน สมัยกอนนั้นชาวชองมีความเชื่อเรื่อง “ยาสั่ง” ซ่ึงเปนไสยศาสตรท่ีมีอิทธิฤทธิ์
สามารถทําใหคนเสียชีวิตได หากพลั้งเผลอไปทําตามสิ่งท่ีถูกสั่งเอาไว อาการของผูท่ีโดนยาสั่งจะแตกตางกัน
ออกไปตามท่ีถูกสั่งถูกแชงไว เชน ศัตรูทํายาสั่งไววาหากนายหนึ่งไปกินน้ําแดงขอใหมีอันเปนไป เม่ือนายหนึ่ง
ไปกินเขาก็จะทําใหเสียชีวิตได ดังเชนท่ีชาวบานเลาใหผูศึกษาฟงวา “ถาหากอยูดีๆ เรารูสึกอยากกินน้ําแดง
ข้ึนมาเฉยๆ รูสึกอยากมากชนิดท่ีวาจะตองกินใหไดเดี๋ยวนั้น ใหรูเลยวาตองมีอะไรไมดีแนๆ ถาเราฝนกินไป
ตามท่ีอยากนะไมรอดแน ถาจะกินตองรอใหผานไปสักอาทิตยสองอาทิตยถึงจะกินได” (ปามาลัย, สัมภาษณ, 
27 มกราคม 2555) ตามความเชื่อเรื่องยาสั่ง ชาวบานเองก็มีการปองกันตนเองและนําความรูท่ีมีในพืชมาใช
รักษาอาการท่ีเกิดข้ึน เชน ชาวบานใชสวนใบจากตนรางจืด ไวสําหรับถอนพิษจากการโดนยาสั่ง ซ่ึงรางจืดนั้น 
มีสรรพคุณในการขับสารพิษออกจากรางกาย เชนเดียวกับท่ีใชเถาชองระอา ฝานบางๆ อมไวในปากหรือฝน
เปนผงใสน้ําดื่มไวกินสําหรับแกยาสั่งไดเชนกัน  

นอกจากพืชท่ีนํามาบริโภคและใชเปนสมุนไพรเพ่ือรักษาโรคแลว ชาวชองยังใชพืชบางชนิด อยางตน
ระกําและตนไผมาสรางเปนขนําและบานพัก สําหรับเปนท่ีอยูอาศัย ใชหวายและไมไผมาทําเปนเครื่องมือใน
การทําสวนกระวาน ใชลูกหมากในการยอมสี และใชเมล็ดพันธุพืชตางๆ ท้ังขาวสาร และเมล็ดถ่ัวและธัญพืช
นานาชนิด รวมท้ังใบปางขาวและใบคลุมมาใชหอขนมเทียน เพ่ือเปนสวนประกอบหนึ่งในพิธีกรรมอยางการ
ทําบุญสงทุงและพิธีเซนไหวเจาปาเจาเขา กระวานเองก็มีความสัมพันธกับชาวชอง ไมเพียงแตการใชประโยชน
ในการนํามาบริโภคเปนอาหารและสมุนไพรเพ่ือรักษาโรคอยางตรงไปตรงมาเทานั้น แตกระวานมีปฏิสัมพันธท่ี
มีความสําคัญในวิถีชีวิตของชาวชอง การทําสวนกระวานจึงถือเปนวิถีการผลิตตามวัฒนธรรมของชาวชองท่ีมีมา
ยาวนาน ชาวชองกับกระวานมีปฏิสัมพันธตอกันท้ังมิติทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การทําสวนกระวาน
เปนอาชีพของชาวบานท่ีอาศัยท้ังองคความรู ภูมิปญญา ความสามารถในการทําสวนกระวาน รวมท้ัง
ประสบการณความเชี่ยวชาญการใชชีวิตบนเขา รวมท้ังความเชื่อและพิธีกรรมตามแบบอยางของชาวชองท่ี
ไดรับปฏิบัติสืบทอดตอกันมานั้น จึงถือไดวาเปนวัฒนธรรมของชาวชองท่ีพวกเขาไดรับการสั่งสม ถายทอดตอ
กันมาจากคนในครอบครัวและบรรพบุรุษ  

แนวคิดพฤกษศาสตรพ้ืนบานจึงเปนเครื่องมือท่ีชวยทําความเขาใจบทบาทความหมายและความสําคัญ
ของกระวานท่ีมีตอวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวชองหมูบานวังกระแพร ตําบลทับไทร อําเภอโปงน้ํารอน 
จังหวัดจันทบุรีไดเปนอยางดี การทําสวนกระวานเปนอาชีพและวัฒนธรรมท่ีไดรับการสืบทอดตอกันมาจาก
บรรพบุรุษ ไมเพียงแตพวกเขาพยายามอนุรักษการทําสวนกระวานเปนอาชีพเอาไวใหยังคงอยู แตใน
ขณะเดียวกันการทําสวนกระวานก็มีความสําคัญทางดานเศรษฐกิจของวิถีการดํารงชีวิตของพวกเขาดวยเชนกัน 
แมวาในปจจุบันรายไดจากการขายกระวานอาจจะไมใชรายไดหลักท่ีเพียงพอตอการดํารงชีวิตเพียงอยางเดียว
ของพวกเขาแลว แตกระวานก็ยังถือเปนพืชเศรษฐกิจท่ีมีมูลคาและเปนสินคาท่ีมีราคาสูง ลูกกระวานเปนสินคา
สงออกท่ีทํารายไดใหกับแตละครอบครัวและชุมชนในแตละปมีมูลคารวมประมาณ 10 ลานบาท และทํารายได
ใหแตละครอบครัวไวสําหรับมีใชจายและนําไปเปนเงินทุนหมุนเวียนตอได ซ่ึงความสําคัญของกระวานท่ีมีตอ
รายไดและการดํารงชีวิตของแตละครอบครัวนั้นมีความแตกตางกัน ดวยเง่ือนไขและปจจัยหลายอยาง  
ท้ังขนาดของสวนกระวาน สถานะทางเศรษฐกิจ จํานวนท่ีดิน จํานวนแรงงานในครอบครัว ความสามารถใน
การทํางาน ฯลฯ ท่ีทําใหรายไดจากการทําสวนกระวานนั้นมีความสําคัญท่ีไมเทากัน  
 นอกจากนี้ผูศึกษายังใชแนวคิดนิเวศวิทยาวัฒนธรรม (cultural ecology) เปนเครื่องมือท่ีมาชวยทํา
ความเขาใจและอธิบายการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวชองท่ีมีการ
ปรับตัวใหเขากับการทําสวนกระวานท่ีไดรับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ 
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วัฒนธรรมการทําสวนกระวานของชาวชองมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ยศ  สันตสมบัติ (2556) กลาวถึง 
นิเวศวิทยาวัฒนธรรมตามทัศนะของสจวต วาเปนการพยายามศึกษาวิเคราะหถึง 1. ความสัมพันธระหวาง
สภาพแวดลอมกับเทคโนโลยีทางการผลิต ซ่ึงเปนตัวกําหนดท่ีสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม  
2. ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับพฤติกรรมของมนุษย  และ 3. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีท่ีมีตอวัฒนธรรม ชาวชองเองก็มีการปรับตัวในวิถีการผลิต มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการผลิตผาน
เครื่องมือเครื่องใชในการทําสวนกระวานในข้ันตอนตางๆ การพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชใหเกิดความ
ทนทานมากยิ่งข้ึนก็เปนผลมาจากสิ่งแวดลอมท่ีมีขอจํากัดในทรัพยากรทางธรรมชาติ ซ่ึงจากเดิมชาวบานอาศัย
วัสดุท่ีมีอยูในธรรมชาติมาใชเปนเครื่องมือเครื่องใช แตดวยสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปทรัพยากรเริ่มหา
ยากข้ึนและมีจํานวนจํากัดชาวบานจึงตองหาหนทางและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทําสวนกระวานของตนเอง 
 ข้ันตอนการทําสวนกระวานของชาวชองใชระยะเวลาในการข้ึนไปทําสวนกระวานประมาณ 3-6 เดือน
ตอป ระยะเวลาท่ียาวนานข้ึนอยูกับจํานวนแรงงานและขนาดของท่ีดินแตละครัวเรือน โดยแบงข้ันตอนการ
ทํางานออกเปนชวงตางๆ ดังนี้ 1. การปลูก 2.การถาง 3. การเก็บ ปลิด รอนผง และยาง 4. การขาย 5. การ
ซอมแซม ในแตละข้ันตอนตองอาศัยความรูและความชํานาญในการทําสวนกระวานท่ีแตละคนไดรับการ
ปลูกฝงและถายทอดมาตั้งแตบรรพบุรุษ มีการเรียนรู ปรับปรุงและพัฒนาในวัสดุอุปกรณตางๆ ท่ีทําใหสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ท่ีอยูอาศัยบนสวนกระวานท่ีตั้งอยูบนเขาก็มีความม่ันคงปลอดภัยถาวรมากยิ่งข้ึน 
ตางจากในอดีตดังคําบอกเลาของผูใหขอมูลวาตองนอนบนแครไมไผ มีการทําหลังคาจากใบไมท่ีหาไดมาคลุม
เปนหลังคากันฝน และกอกองไฟเพ่ือสรางความอบอุนและปองกันสัตวปา ซ่ึงยังไมมีความปลอดภัย ตางจาก
ปจจุบันท่ีมีการสรางขนําท่ีอยูอาศัยท่ีสะดวกสบายปลอดภัยจากสัตวมีพิษอันตราย และมีหองน้ําถูกสุขลักษณะ 

การควบคุมระบบการจัดการสวนกระวานวางอยูบนพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับเง่ือนไขของความสัมพันธ
ทางเครือญาติ ซ่ึงถือเปนระบบสังคมของชุมชน ครอบครัวมีบทบาทสําคัญในวัฒนธรรมการทําสวนกระวานของ
ชาวชอง รวมท้ังปลูกฝงและสืบทอดระบบความเชื่อและพิธีกรรม เพ่ือใหยังคงมีสืบทอดการทําสวนกระวานไวได 
จนกลายเปนวัฒนธรรมการผลิตท่ีเปนเอกลักษณของชาวชอง 
 

เง่ือนไขความเปนเครือญาติเกี่ยวของกับการสืบทอดและจัดการสวนกระวานของชาวชอง 

การจัดการสวนกระวานใหเรียบรอยและสามารถทําตอไดมาจนถึงทุกวันนี้ ปจจัยหนึ่งท่ีมีสวนสําคัญ 
คือ เง่ือนไขความเปนเครือญาติท่ีเขามาจัดการควบคุมการดูแลจัดการสวนกระวานใหยังคงสภาพดั้งเดิมมาได
จนถึงทุกวันนี้กระวานผืนใหญผืนเดียว จากเจาของเดียวถูกแบงซอยขนาดเล็กลงเรื่อยๆ ดวยเพราะการแบงให
ลูกๆ หลานท่ีขยายตอกันมา ดวยความท่ีเปนพ่ีนองเครือญาติกันทําใหความขัดแยงในการเก็บกระวานซ่ึง
อาจจะมีกรณีล้ําเขตแดนกันบาง เพราะกระวานแรกอาจจะข้ึนเปนแถวชัดเจน แตพอผานไปนานๆ เขากระวาน
ก็รวมเปนกอบาง แตกขยายเกินเขตไปบาง ทําใหความชัดเจนในเขตแดนบางจุดในเขตรอยตอนั้นอาจจะไม
แนนอน ยิ่งพอใหคนงานไปชวยเก็บก็อาจจะเกินมาบาง แตจากการเก็บขอมูลในชุมชนของผูศึกษา พบวาการ
เก็บเกินเล็กๆ นอยๆ นั้น ไมใชปญหาใหญของชุมชน สิ่งท่ีพวกเขากังวลคือการขโมยเก็บหนอหรือกระวานยก
แปลงจากหัวขโมยมากกวา หากพ่ีนองขางๆ กันเก็บเกินมาบางก็ไมวากัน เพราะอยางไรเสียเก็บเสร็จมา ก็มา
พักอยูขนําใกลกันอยูดี การชวยเหลือกันและเปนหูเปนตาใหกันเปนสิ่งท่ีเขาใสใจมากกวา การเปนเครือญาติท่ี
อยูติดกันทําใหเกิดความอะลุมอะหลวยกันมากกวาท่ีจะทะเลาะกัน  

แตในบางกรณีท่ีมีความขัดแยงกันอยางเรื่องของน้ําก็มีใหเห็นอยูบาง ชาวบานในชุมชนสวนใหญ 
ทําสวนเกษตรเปนจํานวนมาก ปจจัยสําคัญในการทําสวนเกษตรท่ีขาดไมไดคือ "น้ํา” สวนผลไมเปนสวนท่ีตอง
ใชน้ําจํานวนมาก และเนื่องจากทุกบานทําสวนเกษตรทําใหตองการน้ําเพ่ือเลี้ยงผลผลิต การขุดบอเพ่ิมเติมและ
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เปลี่ยนทางน้ําในท่ีของตนเองเปนเรื่องสําคัญท่ีอาจจะสงผลกระทบตอคนอ่ืน สิ่งหนึ่งทําใหเกิดเปนความขัดแยง
ในชวงฤดูแลง คือ ปญหาเรื่องน้ํา แมวาชุมชนนี้จะอุดมสมบูรณและมีน้ําเพียงพอตอความตองการในภาค
เกษตรของชุมชน แตปญหาก็มีใหเห็นคือ การสรางฝายก้ันน้ํา เพ่ือกักน้ําไวใชในสวนของตน แตเม่ือถึงฤดูน้ํา 
การสรางฝายนั้นอาจจะสงผลใหเกิดน้ําทวมในสวนของคนอ่ืนท่ีอยูติดกันดวยเชนกัน แตสิ่งท่ีนาสนใจในชุมชน
คือ เง่ือนไขความเปนเครือญาติท่ีทําใหการทะเลาะเบาะแวงนั้น สามารถคลี่คลายไดโดยเร็วและไมกอใหเกิด
ความรุนแรงมากเทาใดนัก ผูศึกษามีโอกาสอยูในชุมชนในชวงท่ีเกิดปญหาพอดี เนื่องจากพ่ีนองกันมีพ้ืนท่ีสวน
ผลไมอยูติดกันในเขตปาอนุรักษ พ่ีชายท่ีมีสวนท่ีอยูบนสุดตนน้ําดวยความท่ีกลัววาเม่ือถึงฤดูแลงแลวน้ําท่ีมี
เสนทางผานโดยตรงจากบนเขานั้นอาจจะไมพอใช จากการประกาศภัยแลงของหนวยงานราชการ จึงไดไป
สรางเข่ือนสูงเพ่ือใหเปนทางก้ันน้ําใหเขาสวนตนเอง แตดวยความท่ีน้ําจากบนเขาสอยดาวใตนี้มีจํานวนมาก
เพียงพอ ทําใหสวนผลไมท่ีอยูใกลเคียงซ่ึงเปนพ่ีนองกันเกิดความกังวลใจวาจะไดรับผลกระทบ เนื่องจากน้ําท่ี
ถูกก้ันสามารถไหลเขาสูสวนผลไมของเขาไดเชนกัน จึงตองมีการไปเจรจาพูดคุยตกลง และในท่ีสุดก็สามารถรื้อ
ฝายท่ีก้ันลงไปได หรือพ่ีนองบางรายตกลงกันผลัดเวรใชน้ํากันคนละวัน เกิดแยงน้ํากัน พอถึงเวรอีกคนไมยอม
ให ข้ันแรกก็จะจัดการกันเอง เม่ือไมสามารถตกลงกันไดก็ใหแมและญาติผูใหญเปนคนไปจัดการก็สามารถ
จัดการตกลงกันได และไมติดใจกัน 

ตระกูล "แพรงาม” เปนตระกูลขนาดใหญของชุมชน เม่ือเก็บขอมูลภาคสนามผูศึกษาพบวา ชาวบาน
จํานวนมากท่ีมีนามสกุลนี้ ชาวบานเลาใหผูศึกษาฟงวา แตเดิมนั้น "แพรงาม" เปนนามสกุลของชาวบานใน
หมูบานมาตั้งแตดั้งเดิม จากนั้นก็มีคนท่ียายเขามาอยูจากขานอกบางและมาขอรวมใชนามสกุล หลายๆปผาน
ไปชาวบานอยูรวมกันมาก็นับถือเปนเครือญาติกันหมด แมวาแตเดิมนั้นบรรพบุรุษอาจจะไมไดมีความเก่ียวของ
กันทางสายเลือด 
 นอกจากเง่ือนไขความเปนเครือญาติท่ีทําใหชาวบานไมคอยมีปญหาในเรื่องการถูกเอาเปรียบหรือเสีย
ผลประโยชนเล็กๆ นอยตอกันแลวท่ีทําใหชาวบานมีความ "เกรงใจ" ตอกัน ในการทําสวนกระวานก็
เชนเดียวกัน ดวยเง่ือนไขทางกฎหมายกําหนดใหท่ีดินทํากินบนพ้ืนท่ีปาไมถายทอดสิทธิไปสูทายาทเทานั้น ทํา
ใหสวนกระวานไมสามารถขายตอใหผูอ่ืนไดตามกฎหมาย จึงเปนเหตุผลหนึ่งท่ีทําใหลูกหลานชาวชองใน
หมูบานยังคงตองเรียนรูและสืบทอดการทําสวนกระวานตามแบบบรรพบุรุษตอไป เพ่ือเปนการรักษาสิทธิใน
การทําสวนกระวานบนเขาซ่ึงอยูในเขตพ้ืนท่ีปาอนุรักษใหยังคงอยู และเปนการรักษาผลผลิตท่ีกอใหเกิด
ประโยชนและรายไดท่ีสําคัญของชาวบานไวไดอีกทางหนึ่งดวย เชนเดียวกับการทําสวนผลไม องคความรูและ
ความสามารถในการทําการเกษตรแตละครอบครัวตางก็อบรมสั่งสอนบุตรหลานใหมีความรูความสามารถใน
การดูแลจัดการพ้ืนท่ีสวนเกษตรของตน  

วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตหรือชีวิตความเปนอยูของมนุษยทุกดาน (งามพิศ  สัตยสงวน, 2551) 
แบบแผนในการดําเนินชีวิตท่ีคนสวนใหญในสังคมมีรวมกัน (ยศ  สันตสมบัติ, 2540 อางถึงใน รัตนา  โตสกุล, 
2549) และเพ่ือท่ีจะวิเคราะหวัฒนธรรมของคนในสังคมนั้น อมรา  พงศาพิชญ (2538) กลาววา วัฒนธรรม
สามารถแบงได 2 ลักษณะ คือ วัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดเปนสัญลักษณ กลาวคือ ภาษาพูด ระบบความเชื่อ 
โลกทัศน กิริยา มารยาท ขนมธรรมเนียมประเพณี และอีกลักษณะคือ วัฒนธรรมท่ีอยูในรูปของวัตถุ ท่ีสามารถ
จับตองได เชน สิ่งของเครื่องใชตางๆ อาคารบานเรือน และงานศิลปกรรมประติมากรรม (อมรา  พงศาพิชญ, 
2538, น.2) ดังนั้น วัฒนธรรมการทําสวนกระวานของชาวชอง ก็มีการผสมผสานรวบรวมเอาวัฒนธรรมของ
ชาวชองท่ีมีลักษณะเปนสัญลักษณท่ีจับตองไมได และวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุจับตองได ระบบการจัดการสวน
กระวานท่ีไดรับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชาวชอง ก็ถือเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมของชาวชอง 

การตอสูเพ่ือเรียกรองและไดมาซ่ึงการอนุญาตใหยังคงสามารถทําสวนกระวานบนเขาไดนั้น อาจไมได
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วางอยูในเง่ือนไขของการอางอิงถึงอัตลักษณและความเปนชาติพันธุของชาวชองในหมูบานนี้อยางตรงไปตรงมา 
แตหากเปนการอางอิงถึงการมีอยูมาตั้งแตอดีตกอนท่ีจะมีการประกาศพ้ืนท่ีเขตปาตามกฎหมายท่ีทําใหพวกเขา
ไดรับการอนุญาต ประกอบกับการธํารงรักษา และมีการปฏิบัติสืบทอดวิธีการผลิตสวนกระวานตามแบบอยาง
ท่ีบรรพรุษรุนกอนไดทําไว และยังคงมีการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของบรรพบุรุษชาวชองท่ีสืบทอดตอ
กันมา กลับทําใหพวกเขามีวัฒนธรรมท่ีแตกตางจากคนกลุมอ่ืน และอาศัยวัฒนธรรมเหลานี้เขามาจัดการ 
ควบคุมและดูแลปกปองรักษาวิถีการทําสวนกระวานตามแบบวัฒนธรรมของชาวชองตอไปได จึงกลาวไดวาวิถี
การผลิตในรูปแบบดังกลาว เปนระบบท่ีใชในการจัดการสวนกระวานตามวัฒนธรรมของชาวชอง 

 
ระบบการจัดการสวนกระวานของชาวชอง 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 7.1 กลไกแสดงระบบการจัดการสวนกระวานของชาวชอง 
 

 การจัดการสวนกระวานอยางเปนระบบของชาวชอง มีข้ันตอนตางๆ มากมาย การทําสวนกระวานใช
ระบบการจัดการกันในครอบครัว แบงภาระหนาท่ีกันทํางาน และมีระบบการจัดการเพ่ือทําใหกระวานกลายมา
เปนสินคาท่ีทํารายไดใหกับครอบครัวและชุมชน ข้ันตอนการทําสวนกระวาน ประกอบไปดวย การปลูก ถาง 
เก็บ ปลิด รอนผง ยาง และสงขาย โดยท่ีการทําสวนกระวานของชาวบานอาศัยกลไกท่ีใชในการควบคุมดูแล
สวนกระวานตามวิถีการผลิตของชาวชอง ท่ียังคงรักษาและดํารงอยูมาไดจนถึงปจจุบัน กลไกท่ีทําหนาท่ี
เชื่อมโยงสอดคลองกันนั้นมี 3 สวนดวยกัน คือ  1. สิ่งศักดิ์สิทธิ์  2. ธรรมชาติ  และ 3. มนุษย กลาวคือ  
สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยาง “เจาปาเจาเขา” ท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดตอความเชื่อและการดํารงชีวิตของชาวชอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ตามความเชื่อเหลานี้เอง ท่ีทําหนาท่ีเปนตัวควบคุมและกําหนดพฤติกรรมของชาวชองทุกจังหวะในการ
ดํารงชีวิตและการทําอาชีพอยางสวนกระวาน และสวนผลไมอ่ืนๆ 

กลไกอีกตัวตอมาคือ ธรรมชาติ ปริมาณน้ําฝน สภาพอากาศ ความชื้นและความหนาวเย็น เปนสิ่งท่ี
เหนือการควบคุมของมนุษย ยากท่ีพวกเขาจะหยั่งรู ซ่ึงธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปนสิ่งท่ีพวกเขาเกรงกลัว 
และเชื่อวาหากมีการเคารพตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แลวนั้น สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะกลับมาคุมครองชวยพวกเขาและผลผลิต 
ไมใหตองเผชิญกับผลกระทบจากธรรมชาติ เม่ือไดธรรมชาติท่ีดี หมายถึงปริมาณน้ําฝนท่ีมาก อากาศท่ีหนาว
เย็น ความชื้นท่ีสูงก็จะสงผลใหไดผลผลิตท่ีดีตามไปดวย 

กลไกตัวสุดทายท่ีสําคัญอีกอยาง คือ มนุษย แมวาชาวชอง จะดํารงชีวิตและทําสวนกระวานอยูภายใต
การควบคุมท่ีไดรับอิทธิพลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และธรรรมชาติ แตการทําสวนกระวานก็ตองอาศัยปจจัยมนุษยใน
การเขาไปรวมลงมือทําในข้ันตอนตางๆ ดวยเชนกัน สวนกระวานอาจจะหมดไปจากเขาสอยดาวใต จังหวัด
จันทบุรี หากชาวชองไมข้ึนไปทํา ลูกกระวานอาจจะมีไมมาก ถาหากชาวบานไมข้ึนไปถาง หนอกระวานจะไมมี
ในทองถ่ิน ถาชาวบานไมข้ึนไปและนําเอามาเพาะปลูกขยายในพ้ืนท่ีดานลาง ลูกกระวานท่ียางแหงแลวเปน
สินคาเครื่องเทศท่ีสงออกไปท่ัวโลก อาจจะไมมี ถาหากพวกเขาซ่ึงมีความรู ความชํานาญอันเปนวัฒนธรรมท่ี
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ถายทอดตอกันมาในการทําสวนกระวาน ไมเปนผูลงมือทําและควบคุมการผลิต การทําสวนกระวานจะไมสําเร็จ
และไมสามารถดํารงอยูมาไดเลยหากไมไดท้ังสามสวนมาทํางานสอดคลองกันเปนกลไกอยางนี้  

นอกจากการจัดการท่ีชุมชนไดมีสวนรวมในการออกเปนกฎระเบียบในการดูแลและจัดการ การทําสวน
กระวานโดยมีกํานันเปนผูดูแลและอนุญาต และมีชาวบานทุกคนชวยกันสอดสองดูแล อาทิเชน หามถางเพ่ิม 
แตอนุญาตใหปลูกแซมได, หามนําหนอกระวานลงมาขาย และชาวบานตองพกบัตรประจําตัวสําหรับผูท่ีไดรับ
อนุญาตเทานั้น ยังมีความเชื่อท่ีสืบทอดกันมา ใชเปนการควบคุมสมาชิกในชุมชนอีกทางหนึ่ง เชน การทํา
กระวานแตละครั้งตามแบบของชาวชองท่ีสืบทอดตอกันมา จะตองมีการทําพิธีกรรมเซนไหวท้ังเจาท่ีเจาทาง ซ่ึง
มีศาลตั้งอยูในพ้ืนท่ีบนปากระวานของตนเอง และเจาปาเจาเขาท่ีนับถือ โดยใชขนมเปยะ เหลาขาว หัวหมู เปน
ตน เพ่ือขอใหชวยดูแลรักษาปกปองผลผลิต และคุมครองความปลอดภัยของตนเองในระหวางท่ีอยูอาศัยบนปา 
รวมถึงความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตางๆ เชน ลมพายุ เสือสมิง และชาง ท่ีทําใหชาวบานมีขอหามท้ังตนเองและ
ลูกจางมิใหพูดจาเรื่องท่ีไมดี หามหัวเราะเลนตลกขําขันกันหรือประพฤติตัวท่ีไมดีระหวางท่ีอยูบนเขา ทําให
ความเชื่อดังกลาวกลายเปนกลไกทางสังคมอยางหนึ่งท่ีสืบทอดกันมา และใชเปนสวนหนึ่งในการจัดการ
ทรัพยากรทางธรรมชาติอยางปากระวาน และควบคุมไมใหมีการกระทําความผิด ถือเปนการควบคุมและการ
จัดการแบบของชาวชอง เชนเดียวกับงานศึกษาการตอสูในการจัดการทรัพยากรปาไมของชุมชนมงแมสะ  
(ชุมชนมงบานแมสาใหม) อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ของ อะภัย วาณิชประดิษฐ (2548) ชุมชนไดใชจารีต
ประเพณีในฐานะของการเปนสถาบันชุมชนทองถ่ินเขาไปจัดการทรัพยากรเพ่ือสรางความชอบธรรมตอการอาง
สิทธิชุมชน โดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน แสดงอัตลักษณทางวัฒนธรรมในการจัดการทรัพยากร ในการศึกษาครั้งนี้ 
ผูศึกษาจึงเสนอวา การจัดการในรูปแบบดังกลาววางอยูบนฐานของวัฒนธรรมท่ีมีศักยภาพในการจัดการ
ทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ อันเปนสิ่งท่ีจะตอบคําถามของการวิจัยครั้งนี้วาระบบการจัดการสวนกระวาน
ของชาวชองมีลักษณะเปนอยางไร 

วิทยานิพนธเลมนี้ เกิดข้ึนเพ่ือท่ีจะศึกษาคนควาถึงระบบการจัดการสวนกระวานของชาวชองแหงเขา
สอยดาวใต วามีลักษณะของระบบการจัดการเปนอยางไร การประกาศพ้ืนท่ีปาเปนเขตอนุรักษพันธุสัตวปา
และการประกาศเปนเขตปาสงวนแหงชาติ สงผลกระทบและทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงอยางไรตอการทําสวน
กระวานอันเปนวิถีการผลิตของชาวชองท่ีสืบทอดตอกันมาหรือไม รวมท้ังบันทึกความเชื่อและพิธีกรรมตาม
แบบของชาวชองท่ีมีสวนในการทําสวนกระวาน การศึกษาครั้งนี้นาจะสามารถเปนขอมูลความรูเก่ียวกับวิถีชีวิต
และวิถีการผลิตของชาวชองไดอีกชิ้นหนึ่ง เพ่ือเปนขอมูลใหผูท่ีสนใจและตองการศึกษาชาวชองในมุมตางๆ
เพ่ิมข้ึนตอไป อีกท้ังอาจจะเปนงานชิ้นหนึ่งท่ีทําใหเห็นมุมมองท่ีตางออกไปจากกรณีศึกษาอ่ืนๆ ท่ีนี่ชาวบาน
สามารถอยูรวมกับปาได บางครั้งการจํากัดคนใหออกจากพ้ืนท่ีปาเพียงอยางเดียว ไมอาจสงผลดีตอท้ังคนและ
ปาก็เปนได  

การศึกษาเพ่ือท่ีจะตอบคําถามงานวิจัยครั้งนี้วา ระบบการจัดการสวนกระวานของชาวชองมีลักษณะ
และการเปลี่ยนแปลงเปนอยางไร อาจกลาวสรุปไดวา ในอดีตชาวชองมีรูปแบบการใชชีวิตท่ีอาศัยทรัพยากร
ทางธรรมชาติ ท่ี มี ในชุมชน ท้ัง ทําสวนกระวานและเ ก็บของปานํ า ไปขายเปนอาชีพหลักและใช
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีบริโภคในการดํารงชีวิต แตในปจจุบันแมวาวัฒนธรรมการทําสวนกระวานยังคงอยูในวิถี
การผลิตของผูคนในชุมชนตามวัฒนธรรมของชาวชอง แตก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงไป การมีปฏิสัมพันธกับผูคนและสังคมภายนอกเพ่ิมมากข้ึนก็ทําใหชาวบานปรับเปลี่ยนการทํางาน
และวิถีการผลิต การติดตอคาขายกับคนภายนอกก็มีความสะดวกสบายเพ่ิมมากข้ึน งานท่ีจะนํามาสูรายไดเลี้ยง
ดูครอบครัวก็มีใหเลือกมากข้ึน ทําใหการทําสวนกระวานเริ่มมีบทบาทความสําคัญลดนอยลง แตสมาชิกใน
ครอบครัวท่ีมีสิทธิเปนเจาของสวนกระวานก็ยังไมสามารถท้ิงไปท้ังหมดได การทําสวนกระวานท่ีเคยมีเครื่องมือ
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เครื่องใชท่ีอาศัยแตทรัพยากรทางธรรมชาติ ก็มีการปรับเปลี่ยนพัฒนาวัสดุใหเครื่องมือเครื่องใชทันสมัย 
แข็งแรง และทนทานมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ชาวบานยังไมไดหวังพ่ึงพาจากทรัพยากรทางธรรมชาติเพียงอยาง
เดียว ดวยความตองการท่ีมีมากข้ึน ภาระคาใชจายท่ีมีก็มากข้ึนเชนกัน รายไดจากการทําสวนกระวานไม
อาจจะเลี้ยงดูท้ังครอบครัวและเปนรายไดหลักใหแตละครอบครัวได การทําอาชีพอ่ืนท่ีไดรายไดมากกวาจึง
กลายมาเปนท่ีมาของรายไดหลักแทนการทําสวนกระวานท่ีกลายมาเปนรายไดเสริมใหแตละครอบครัวไป การ
ทําอาชีพอ่ืนของชาวบานยังคงเปนอาชีพท่ีเก่ียวของกับการทําการเกษตรในชุมชนท่ีพวกเขาถนัด  

ถึงแมวาการเรียกรองของชาวชอง จนกระท่ังไดรับอนุญาตใหทําสวนกระวานบนเขาท่ีตั้งอยูในเขตปา
อนุรักษ หรือเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสอยดาวไดนั้นจะไมไดใชความเปนกลุมชาติพันธุชองอางอิงสิทธิ
ความชอบธรรมอยางตรงไปตรงมา แตก็ไมอาจจะปฏิเสธไดวา การดํารงไวซ่ึงการทําสวนกระวานบนเขานั้น วิถี
การผลิตในรูปแบบดังกลาว เปนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวชองท่ีสืบทอดกันมาตั้งแตบรรพบุรุษ วัฒนธรรม
ของชาวชองอันไดแกภูมิปญญา ความรู ความเชื่อและพิธีกรรมท่ีมีสวนรวมในการทําสวนกระวาน อาศัย
ประสบการณและระยะเวลาในการสะสมความรู กลายเปนความเชี่ยวชาญและชํานาญในการดําเนินวิถีการ
ผลิตสวนกระวาน ความสามารถในการดํารงวิถีชีวิตใหอยูรอดบนเขาไดนั้น เรียกไดวาเปนวัฒนธรรมของชาว
ชองท่ีใชในระบบการจัดการสวนกระวาน และดูแลรักษาวิถีการผลิตดังกลาวเอาไวจนมาถึงทุกวันนี้ ใน
ขณะเดียวกันการท่ีชาวชองยังคงรักษาวิถีการผลิตการทําสวนกระวานไวจนทุกวันนี้อาจเปนเพ่ือความตองการท่ี
จะยืนยันสิทธิการใชท่ีดินบนท่ีสูงอยางตอเนื่อง 

ดังท่ีกลาวไปในขางตนวาการศึกษาครั้งนี้เปนงานเขียนเชิงชาติพันธุวรรณนาท่ีเปนการเพ่ิมมุมมอง
การศึกษากลุมชาติพันธุชองใหเพ่ิมมากยิ่งข้ึน แสดงใหเห็นภาพของระบบการจัดการหรือวิถีการผลิตท่ีมีมา
อยางยาวนานตั้งแตบรรพบุรุษของชาวชองอยางอาชีพการทําสวนกระวานบนเขาท่ียังคงดํารงอยูในทุกวันนี้ของ
ชาวชอง หมูบานวังกระแพร ตําบลทับไทร อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี การเรียนรูระบบการจัดการ 
ข้ันตอนและวิถีการผลิต ความสําคัญของการทําสวนกระวานท่ีมีผลตอวิถีชีวิตของชาวชอง จนกระท่ังความเชื่อ
และพิธีกรรมท่ีเก่ียวของกับการทําสวนกระวาน นาจะสามารทําใหเกิดประโยชนแกการศึกษากลุมชาติพันธุชอง
แกผูท่ีสนใจไดในอนาคต และอาจจะเปนประโยชนกับการศึกษาวิถีการผลิตของกลุมชาติพันธุอ่ืนๆ ซ่ึงอาจจะ
เปนกลุมเล็กๆท่ีไมไดอยูในความนิยมอีกก็เปนได นอกจากนี้ยังเปนตัวอยางกรณีศึกษาเก่ียวกับ การจัดการของ
เจาหนาท่ีรัฐและชาวบาน ในการใชท่ีดินทํากิน ซ่ึงอยูในพ้ืนท่ีเขตปาอนุรักษตามกฎหมาย 

ทายท่ีสุด การศึกษาครั้งนี้นอกจากจะเปนประโยชนกับผูศึกษาแลวนั้น ก็นาจะเปนประโยชนกับกลุม
ชาวชองหมูบานวังกระแพรแหงนี้ ท่ีการศึกษาครั้งนี้ อาจจะเปนพ้ืนท่ีเล็กๆ ใหพวกเขาไดแสดงความคิดเห็น 
ความรูและความสามารถใหเปนท่ีประจักษ และอาจจะถือเปนบันทึกเลมเล็กๆ ท่ีไดจดบันทึกเรื่องราววิถีชีวิต
และการทําสวนกระวานท่ีนาสนใจของพวกเขาเก็บบันทึกไวแลวก็ได 
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ลื้อ-ยอง ตัวตนท่ีถูกสรางขึน้ในบริบทสังคมคนเมือง 
Lue - Yong Identity is created in the Kon Mueang context 

 
จุฑามาศ  ตัณฑเจริญกิจ0

1 
 

บทคัดยอ 

การศึกษาเรื่อง “ลื้อ-ยอง ตัวตนท่ีถูกสรางข้ึนในบริบทสังคมคนเมือง” มีจุดมุงหมายเพ่ือท่ีจะศึกษา
และทําความเขาใจตอปรากฏการณของการเกิดข้ึนของคนทองถ่ินท่ีทําใหเกิดการรื้อฟนตัวตนความเปนกลุม
ชาติพันธุ เพ่ือนําไปสูการสรางตัวตนแบบใหมของกลุมคนลื้อ ภายใตความสัมพันธทางเศรษฐกิจ ผานการใช
ปฏิบัติการทางภาษาในชีวิตประจําวัน 
 ผลการศึกษาพบวา กลุมชาติพันธุไทลื้อจากเมืองยองท่ีถูกกวาดตอนผูคนในชวงสงครามและการสราง
บานแปงเมือง ไดเดินทางอพยพยายถ่ินเขามายังลานนา ทําใหคนลื้อกลุมดังกลาวกลายเปนคนกลุมใหญท่ีอาศัย
อยูในจังหวัดลําพูนและบางสวนของจังหวัดเชียงใหม ความนาสนใจคือพ้ืนท่ีศึกษามีการใชตํานานกลาวอางอิง
ถึงการเปนเชื้อสายเจาผูครองเมืองยอง และเรียกตนเองวา “คนยอง” ท้ังนี้ชวง พ.ศ. 2480 ยุคการสรางชาติได
สรางความเปนไทยผานการศึกษา เพลง ภาษาเปนตน ทําใหความหลากหลายของผูคน ทองถ่ินรวมถึงภาษาพูด
ถูกกดทับเอาไว กระท่ังชวง พ.ศ. 2519-2520 การพูดถึงคนทองถ่ิน ความหลากหลาย เริ่มมีมากข้ึน อยางไรก็
ตามความเปนทองถ่ินท่ีถูกนํากลับมาพูดถึงนั้นไดถูกทําใหอยูภายใตความเปนรัฐไทย ทศวรรษตอมา 
สถานการณการรื้อฟนทองถ่ินและตัวตนความเปนกลุมชาติพันธุ เริ่มเกิดข้ึน โดยเริ่มจากกลุมพระสงฆ 
ขาราชการ นักวิชาการ พบวากลุมชาติพันธุไทลื้อท่ีเรียกตนเองวาคนยองไดสรางตัวตนข้ึนมาใหมผานการ
เลือกใชปฏิบัติการทางภาษาใหมีบทบาทสําคัญท้ังการรวมกลุมสมาคม การจัดงานประเพณี การจัดรายการ
วิทยุ เห็นไดวาการใชภาษายองในการปฏิสัมพันธมีความหลากหลายตั้งแตระดับความเขมขนมากท่ีผูคนใช
ภาษายองในการสื่อสารตลอดเวลาไปจนถึงการเลือกท่ีจะไมใชภาษายองในการสื่อสาร และปฏิบัติการทาง
ภาษาของกลุมคนยองยังมีความสัมพันธกับเศรษฐกิจท่ีสามารถเอ้ือประโยชนใหกลุมตนมีอํานาจในการตอรอง
และสรางพ้ืนท่ีใหกับกลุมของตนเองไดมากข้ึน ประการสําคัญคือทําใหปฏิบัติการการใชภาษายองใน
ชีวิตประจําวันของกลุมคนลื้อในปจจุบันไมไดเปนเพียงเรื่องของการสนทนาสื่อสารระหวางผูคน การมีจิตสํานึก
หรือการรักษาภาษาของกลุมคนเหลานี้อีกตอไป แตปฏิบัติการดังกลาวยังรวมไปถึงเรื่องของผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจท่ีมาเก่ียวของดวย 

คําสําคัญ: ลื้อ-ยอง, คนเมือง, ปฏิบัติการทางภาษา, กลุมชาติพันธุ, ภาษายอง 
 
 
Abstract 

The "Lue - Yong Identity is created in the Kon Mueang context" aims to study and 
understand the phenomenon of the emergence of local people who contribute to revive the 
identity of an ethnic group. To surface of a new identity of the Lue under the economic 
relations through the use of the language in everyday life Practices. 

                                                           
1 นักศึกษาสาขาชาติพันธุสัมพันธและการพัฒนา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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 The results showed that Mueang Yong, Tai Lue ethnic group was prosecuted during 
times of war and pushed away by industrial urbanization, thus they migrated to Lanna. The 
large Lue groups settled mainly in areas of Lamphun and and some parts of Chiang Mai. 
Most interestingly is the use of a reference to be the Yong leaders and called themselves 
the “Kon Yong”. During 1930's, Thailand was undergoing reform in education, music, and 
language. As a result the variety of people, including local languages spoken were repessed 
and reformed. Until 1976-1977, there has been an increase of localization. Nonetheless, 
localization must be under the State of Thailand. During the next decade, people started 
prompting towards becoming local and create ethnic identity. The influences of clergy, 
government officials, and scholars found that the Tai Lue ethnic group calling themselves 
the Yong has created a new identity through the use of language studies to play a major 
role in reforming its association. They hosted festivals and held radio broadcasting in the 
Yong language. As a result, it can be clearly identified that the use of the Yong language is 
concentrate of Yong spoken people which uses the language to communicate all the time, 
or on the other hand to identify people which choose not using the Yong language to 
communicate. Furthermore, the Yong people are associated with the development of the 
economy and its authority to negotiate and create their own political seat. The key is to 
practice using the language in everyday life within its people. Today, the Lue poeple is not 
simply a discussion of its people’s consciousness or treatment of the language, but to 
include the operations of the economic interests of the parties involved as well. 

Keyword: Lue-Yong, Kon Mueang or Local People, language Practices, Ethnic Group, 
Yong language  

 
 
บทนํา 

 เมืองยอง เปนเมืองท่ีชาวไทลื้ออาศัยอยูเปนกลุมหลัก (สรัสวดี  อองสกุล, 2551) ปจจุบันเมืองยองมี
สถานะเปนอําเภอหนึ่งของประเทศพมา (ภูเดช  แสนสา, 2555) แตดวยบริบทของการถูกอพยพยายถ่ินฐาน
ในชวง “ยุคเก็บผักใสซา เก็บขาใสเมือง” ผูคนชาวเมืองยองกลุมใหญจึงถูกกวาดตอนมายังลานนานับตั้งแตป 
พ.ศ.2348 (แสวง  มาละแซม, 2538) การกวาดตอนผูคนชาวเมืองยองดังกลาวไดนําเอาโครงสรางการปกครอง
โดยมี เจาเมือง เจานาย ขุนนาง พระภิกษุสามเณร และชาวเมืองมาดวย และตั้งถ่ินอาศัยบริเวณฝงตะวันออก
ของแมน้ํากวงในเมืองลําพูน อยางไรก็ตามหลังจากการฟนฟูเมืองลําพูน ผูคนจากเมืองยองท่ียังเหลืออยูในเมือง
ลําปางและเมืองแพร เปนท่ีนาสังเกตวาชาวเมืองยองท่ีอยูในเมืองดังกลาวยังคงเรียกตนเองวาเปน “ไทลื้อ” ซ่ึง
ตางจากชาวเมืองยองท่ีไดถูกกวาดตอนไปตั้งถ่ินฐานในเมืองลําพูนท่ีเรียกตนเองวา “ไทยอง” ตามชื่อเมือง ทํา
ใหเกิดอัตลักษณทางชาติพันธุข้ึนใหม ท้ังนี้ปฏิบัติการทางภาษาของกลุมคนยองยังมีความสัมพันธกับเศรษฐกิจ
ท่ีสามารถเอ้ือประโยชนใหกลุมตนมีอํานาจในการตอรองและสรางพ้ืนท่ีใหกับกลุมของตนเองไดมากข้ึน 
ประการสําคัญคือทําใหปฏิบัติการการใชภาษายองในชีวิตประจําวันของกลุมคนลื้อในปจจุบันไมไดเปนเพียง
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เรื่องของการสนทนาสื่อสารระหวางผูคน การมีจิตสํานึกหรือการรักษาภาษาของกลุมคนเหลานี้อีกตอไป แต
ปฏิบัติการดังกลาวยังรวมไปถึงเรื่องของผลประโยชนทางเศรษฐกิจท่ีมาเก่ียวของ 

ความเคลื่อนไหวตางๆ ท่ีไดกลาวมานี้ทําใหผูศึกษาเกิดคําถามท่ีนําไปสูประเด็นศึกษาและทําความ
เขาใจตอปรากฏการณของการเกิดข้ึนของคนทองถ่ินท่ีทําใหเกิดการรื้อฟนตัวตนความเปนกลุมชาติพันธุ เพ่ือ
นําไปสูการสรางตัวตนแบบใหมของกลุมคนลื้อ ภายใตความสัมพันธทางเศรษฐกิจ ผานการใชปฏิบัติการทาง
ภาษาในชีวิตประจําวัน 
 บทความชิ้นนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาถึงปรากฏการณทางภาษาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีของกลุมชาติพันธุ
ยอง โดยเนนการเก็บขอมูลเชิงชาติพันธุวรรณนา (ethnography) เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพท่ีมุงเนนอธิบาย 
ปฏิบัติการในชีวิตประจําวันของชาวยอง การนิยามอัตลักษณความเปนยอง และขณะเดียวกันกลุมคนยองเอง
ยังใช/มีปฏิบัติการทางภาษา ทามกลางบริบทของสังคมพหุภาษาภายใตนโยบายเอกภาษาของรัฐชาติ รวมท้ัง
บริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป การปฏิสัมพันธระหวางกลุมคนยองและกับคนกลุมอ่ืนรวมไปถึงปฏิบัติการ
ทางภาษาของคนยอง ไดนําไปสูการสลายและสรางใหมในการนิยามอัตลักษณความเปนยอง และสรางสํานึก
ทางชาติพันธุผานปฏิบัติการในชีวิตประจําวันของชาวยองผานการสื่อสาร การสนทนา เม่ือตองสัมพันธกับผูคน
อยูตลอดเวลา โดยใชระยะเวลาในการลงพ้ืนท่ีเพ่ือเรียนรู สังเกตการณปฏิบัติการในชีวิตประจําวัน มีการ
วิเคราะห และตีความลักษณะของผูคนท่ีใชภาษาในการติดตอสื่อสารในบริบท หรือการใชภาษาในสถานการณ
เฉพาะหนึ่งๆ อาศัยเครื่องมือท่ีหลากหลายในการเก็บขอมูล ตามกระบวนการศึกษาทางดานมานุษยวิทยา 
ประกอบดวย 
 
 พ้ืนท่ีการวิจัย 

 ในการวิจัยผูวิจัยไดเลือกพ้ืนท่ีหลักในการศึกษาคือ ชุมชนบานบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม และในการศึกษาซ่ึงผูวิจัยจะตองลงไปสังเกตการณปฏิบัติการในการใชภาษาของคนยอง พ้ืนท่ีของคน
ยองในจังหวัดลําพูน เปนพ้ืนท่ีรอง ชุมชนบานบวกคางมีท้ังหมด 13 หมูบานโดยสวนใหญเปนกลุมชาติพันธุยอง 
ในประวัติศาสตรชาวยองท่ีมาอาศัยยังบานบวกคางนี้เปนผูคนท่ีอพยพมาจากเมืองยองในประเทศพมา ท้ังนี้
จากขอมูลของเทศบาลตําบลบวกคาง ยังกลาววา เดิมชาวตําบลบวกคางนั้นอาศัยอยูท่ีเมืองยอง ในเขตรัฐเชียง
ตุงประเทศพมา ตอมาในป พ. ศ. 2356 พระเจากาวิละไดกวาดตอนผูคนจากเมืองยองมาจนถึงเมืองโยนก 
เมืองเชียงแสน ปจจุบันคือ บานบอกาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย และตอมาจึงไดอพยพมาอยูท่ีตําบลบวก
คาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหมในปจจุบัน (ขุนบวกคางคนึงนิจ, 2550) ชาวยองท่ีอาศัยอยู ณ ท่ีนี้ เลาวา 
วัดบวกคาง แตเดิมชื่อวา วัดบวกคาง สรางข้ึนในระหวาง พ.ศ. 1912 - 1914 ในสมัยพระเจากือนา เปนกษัตริย
ครองอาณาจักรลานนา ทรงอาราธนาพระมหาสุมณเถระจากกรุงสุโขทัย และพระเถระชาวรามัญอีก 10 รูป 
เขามาเผยแพรพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ โดยตั้งสํานักครั้งแรกท่ีวัดพระยืน จังหวัดลําพูน สรางวัดตามชุมชน
ตางๆ เรื่อยมาจนถึงชุมชนบานบวกคาง ไดสรางวัดตรงท่ีฝูงคางมาขุดบวก (สระน้ํา) ไว จึงไดชื่อวา “วัดบวกคาง” 
เปนวัดเกาแก มีวัตถุโบราณ เชน บอดาง พระนอนหลา พระธาตุกูดํา และเครื่องแหธรรม ตั้งอยูบานหมูท่ี 2 ตําบล
บวกคาง ประชากรกวาครึ่งของบานบวกคาง ยังมีเชื้อสายยองท่ีมีภาษาพูดและวัฒนธรรมประเพณีบางอยางเปน
เอกลักษณเปนของตัวเอง (ดวงพร  ออนหวาน และคณะวิจัย, 2553 และรัตนาพร  เศรษฐกุล, 2537) 
 เหตุการณสําคัญท่ีทําใหคนยองบานบวกคาง ไดหันมาตระหนักและใหความสําคัญกับปฏิบัติการใน
ชีวิตประจําวันผานการใชภาษามากข้ึน ในชวงปลายทศวรรษ 2540-2550 เม่ือเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเขามายัง
หมูบานและพ้ืนท่ีอ่ืนโดยรอบ ทําใหวิถีชีวิตของผูคนเริ่มเปลี่ยนแปลงไป ภาษายองเริ่มมีการสูญหาย เพราะขาด
คนสืบทอด คนยองจะพูดยองเฉพาะในกลุมคนยองดวยกัน แตถาพูดกับคนภายนอกจะ "อูลาว" หรือ พูดคํา
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เมือง หากเปนวัยรุนถาไดเรียนสูงข้ึน ก็จะพูดภาษาไทยภาคกลางเพ่ิมมากข้ึนในพ้ืนท่ีดังกลาวมีการริเริ่มการ
ฟนฟูและอนุรักษโดยจัดใหมีการเรียนการสอนภาษายอง โดยพระอาจารยสมุหมงคล เจาอาวาสวัดปาตาล อีก
ท้ังยังเกิดการจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชน ซ่ึงจัดรายการเปนภาษายอง การรวมกลุมของเยาวชนภายในชุมชน เพ่ือให
เยาวชนหันมาใชภาษายองกันมากข้ึน และพ้ืนท่ีโดยรอบของบานบวกคางยังมีกลุมชาติพันธุกลุมอ่ืนๆท่ีอาศัยอยู
ในอําเภอสันกําแพง คือ  1) ไทเขิน ตําบลทรายมูล (อพยพมาจากเชียงตุง ประเทศพมา)  2) คนเมือง  3) ชาว
ญี่ปุน  4) ไทลื้อ บานออนหลวย บานลวงเหนือ บานลวงใต ดอยสะเก็ด  5) ไทใหญ กะเหรี่ยงบริเวณดอย
สะเก็ด ลักษณะของชาวยองบานบวกคางท่ีอาศัยอยูรวมกันกับความเปนเมือง ท้ังยังเปนพ้ืนท่ีท่ีหางไกลจาก
ศูนยกลางของความเปนยองท่ีอยูจังหวัด และในอดีตบริเวณท่ีตั้งของบานบวกคางยังเก่ียวกับตํานานการสราง
หมูบาน โดยผูปกครองเปนเจาผูครองเมืองยองมากอน และยังเปนบริเวณท่ีมีความทับซอนกันระหวางเชียงใหม
และลําพูน มีความสอดคลองคือการมีประวัติของหมูบานท่ีสอดคลองกับประวัติศาสตรเมืองลําพูน และ
ความสําคัญอีกประการคือ การรวมตัวกันของสลา (ชางฝมือ) ซ่ึงนําโดย สลาเพชร  วิริยะ โดยเริ่มข้ึนเม่ือป 
2528 ท่ีไดรวมกลุมกันในการแกะสลักงานไมและงานปูน โดยชางฝมือชาวยอง แมวาในเริ่มแรกจะเปนเรื่องของ
การแกะสลักชาง แตเหตุการณท่ีเกิดข้ึนนี้นําไปสูการรวมกลุมของชาวยอง การมีปฏิบัติการตางๆท่ีสรางตัวตน
คนยองใหเปนท่ีรับรูแกสังคมภายนอกมากยิ่งข้ึน  
 
 มุมมองแนวคิดประกอบการมองปฏิบัติการการสรางตัวตนคนยอง 

 บทความนี้ผู เ ขียนไดยกแนวคิดเก่ียวกับปฏิบัติการในชีวิตประจําวันเพ่ือใชอธิบายและมอง
ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนของกลุมคนยอง และมองวาอัตลักษณทางชาติพันธุนั้นยังประกอบดวยปจจัยหลากหลาย
ประการ ท้ังนี้ยังรวมไปถึงเปนการประกอบสรางทางสังคมของกลุมตางๆ และมองการใชภาษายองวาเปนการ
ใชภาษาในฐานะท่ีเปนปฏิบัติการทางสังคมแบบหนึ่ง 
 
 แนวคิดปฏิบัติการในชีวิตประจําวัน (Everyday Life Practices) 

 แนวคิดปฏิบัติการในชีวิตประจําวัน เปนแนวคิดท่ี De Certeau พัฒนามาจาก Outline of a 
Theory of Practice ของ Bourdieu (1977) De Certeau อธิบายวาปฏิบัติการในชีวิตประจําวันคือ
ปฏิบัติการท่ีมีนัยสําคัญ (Signifying Practice) เปนผลลัพธของการเกิดข้ึนของท่ีวาง เพ่ือปรับเปลี่ยน
ความสัมพันธเชิงอํานาจ (สันต  สุวัจฉราภินันท, 2552: 29-45) ในชีวิตท่ีตองเผชิญอยูสามารถแสดงออกมา
ดวยการเคลื่อนไหวเพ่ือสรางอัตลักษณใหม หรือการเรียกรองสิทธิชุมชนในความสัมพันธเชิงอํานาจกับอํานาจ
ทางสังคมอ่ืนๆ ปฏิบัติการในชีวิตประจําวันจะทําใหเห็นถึงความซับซอนของการแสดงอัตลักษณชาติพันธุใน
การปฏิสัมพันธกับกลุมผูคนท่ีหลากหลายแบงปฏิบัติการออกเปน 2 ลักษณะคือ “ยุทธศาสตร” (Strategy) 
และ “กลยุทธ” (Tactices) (วันเพ็ญ  สุภาจันทร, เก็ตถวา  บุญปราการ และเอมอร  เจียรมาศ, 2556;  
ไชยณรงค  เศรษฐเชื้อ, 2552) ท้ังนี้ปฏิบัติการชีวิตประจําวันยังใหความสําคัญกับเรื่องธรรมดา แทจริงแลว
ชีวิตประจําวันไมไดปลอดจากการตอรอง การแขงขัน การควบคุมอํานาจ และมนุษยถูกครอบงําจากกลไก
บางอยางท่ีแทรกซึมเขาไปแทนท่ีความจริงจนไมรูสึกตัว (สุธารินทร  คูณผล, 2550: 140) 
 อยางไรก็ตาม De Certeau ยังตั้งคําถามวาชีวิตประจําวันเปนเครื่องมือท่ีนําไปสูจุดมุงหมายทางการ
เมืองอยางใดอยางหนึ่ง จากมุมมองดังกลาวทําใหแนวคิดเรื่องชีวิตประจําวันของ De Certeau ไดรับการตอบ
รับในแวดวงวัฒนธรรมศึกษาแนวหลังโครงสรางนิยม กลไกของอํานาจในภาวะสมัยใหม ชีวิตประจําวันเปน
เรื่องของการแยงชิงและตอรองความสัมพันธเชิงอํานาจ แนวความคิดดังกลาวยังกระตุนใหเกิดการตั้งคําถามถึง
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วิธีการสรางความรูเก่ียวกับเรื่องราวของชีวิตประจําวัน ท่ีไมใชการหาขอสรุปวา ชีวิตประจําวันคืออะไร  
แตพยายามเปดโอกาสใหชีวิตประจําวันสื่อสารดวยวิธีการเลาเรื่อง เพ่ือสรางเง่ือนไขใหเกิดกระบวนการผลิต
ความรูตอไปเรื่อยๆ เปนเรื่องเฉพาะสถานการณ (Circumstantial) เปนผลผลิตของวงจรหรือเครือขายของ
ความสัมพันธเฉพาะหนา เฉพาะสถานการณ อิทธิพลจากแนวคิดดังกลาวถูกนํามาใชมอง เชนปฏิบัติการใน
ชีวิตประจําวันของผูเปนแรงงาน เชนงานศึกษาของ ไชยณรงค  เศรษฐเชื้อ (2552) มีขอคนพบวา ปฏิบัติการ
ในชีวิตประจําวันของแรงงานไมไดผูกติดกับวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่ง แตมีการหยิบใชวัฒนธรรมตางๆ และ
ปรับเปลี่ยนอัตลักษณอยูตลอดเวลา ท่ีกลุมแรงงานเปนท้ังผูถูกกระทําและผูกระทําการ โดยมีการนําเอา
วัฒนธรรมความทันสมัยเขามาเผยแพร ขณะเดียวกันยังสรางความสัมพันธกับพอคาเงิน สรางความสัมพันธกับ
นายจางในการทํางาน และบางครั้งยังปรับเปลี่ยนอัตลักษณเพ่ือสรางเครือขายทางสังคม เชนเดียวกับงานของ 
Panyagaew (n.d.) ท่ีพบวาพระสงฆชาวไตสิบสองปนนาท่ีอพยพมาฝงประเทศไทยและเม่ือกลับไปยังบานเกิด
ไดนําเอาวัฒนธรรมเพลงปอปจากประเทศไทยกลับไปดวย และมีบทบาทในการตั้งวงดนตรียังบานเกิด 
 งานศึกษาขางตนแมจะเปนงานท่ีกลาวถึงปฏิบัติการของคนขามแดน ผานการสรางอัตลักษณทางดาน
การสรางพ้ืนท่ีเครือขายทางสังคม การผลิตวัฒนธรรมขามพรมแดน แตในประเด็นเรื่องของภาษา ถือเปนเรื่อง
หนึ่งท่ียังไมปรากฏงานท่ีศึกษาท่ีกลาวถึง ภาษา กับวิถีชีวิตประจําวันของกลุมชาติพันธุวาพวกเขาดํารงภาษา
ของตนทามกลางความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางไร การนําเอาแนวคิดปฏิบัติการในชีวิตประจําวันมาอธิบาย
ปรากฏการณ ปฏิบัติการทางภาษาของชาวยอง จะชวยใหอธิบายและทําความเขาใจวิธีการทํางานของ
ชีวิตประจําวันท่ีสําคัญคือ “การกระทํา” และ “วิธีการ” ท่ีเบียดแทรกเขาไปในพ้ืนท่ีของอํานาจจากฝายท่ีมี
อํานาจเหนือกวา ท้ังนี้การดําเนินชีวิตประจําวันเปนเรื่องการแยงชิงและตอรองความสัมพันธเชิงอํานาจใน
ชีวิตประจําวัน 
 

ภาษาในฐานะท่ีเปนปฏิบัติการทางสังคม 

Tanabe (1991) ไดตั้งขอสังเกตวา อัตลักษณชาติพันธุของชนกลุมหนึ่งจะถูกสรางข้ึนในกระบวนการ
ท่ีมีความตอเนื่อง มีลักษณะซับซอนท่ีไมเพียงแตการเรียกชื่อตามลักษณะแบงทางภาษาศาสตร และการ
เรียกชื่อจากคนภายนอกเทานั้น  แตยังถูกสรางข้ึนโดยกระบวนการทางสังคมในการสรางภาพลักษณของชาติ
พันธุตน อัตลักษณของกลุมชนเปนสิ่งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เพ่ือท่ีจะกําหนดตนเองภายใตบริบท
ทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง เนื่องจากวิถีชีวิต ความเปนอยูของกลุมคนเหลานี้ถูกซึมซับโดยรัฐชาติสมัยใหมใน
ทํานองเดียวกัน Ranciere (1999) ไดชี้ใหเห็นวา ภาษาเปนวิธีหนึ่งในการสรางการรับรูในการท่ีจะปรับเปลี่ยน
ตัวเองจากปายชื่อท่ีสังคมไดหยิบยื่นให ในการเปนตัวแสดงทางการเมืองและกระบวนการในการรับรูทางสังคม
ก็ไมใชเรื่องของการสรางเอกลักษณของกลุม แตยังเปนเรื่องของการสลายเสนแบงตางๆท่ีสังคมกําหนด ตีตรา
ข้ึน เพ่ือท่ีจะนําไปสูการลากเสนแบงใหม นัยหนึ่งเปนเรื่องของการตั้งคําถามกับเอกลักษณท่ีดํารงอยูและเปน
การทําหนาท่ีของตัวแสดงทางการเมืองทามกลางตรรกะ 2 ชนิดท่ีขัดแยงกันนั้นคือลักษณะของการเผชิญหนา
ระหวางความคิดท่ีเผยใหเห็นชองวางของตัวตนกับสิ่งท่ีสังคมกําหนด ไดรับการยอมรับผานการพูดหรือขอ
ถกเถียง  ทําใหผูคนไดมีพ้ืนท่ีของการสื่อสารเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงตางกับไชยรัตน  เจริญสินธโอฬาร (2549) ท่ีเห็นวา
ภาษาเปนเครื่องมือในการสะทอนความคิดของคน ความเชื่อ อุดมการณ แตจะพิจารณาภาษาในฐานะท่ีเปน
การกระทํา การจัดระเบียบ และนําไปสูการเปดพ้ืนท่ีของสิ่งท่ีเรียกวา “ความเปนการเมือง” โดยภาษามี
ความสัมพันธเก่ียวของกับการเมือง (Politics) อยางแนบแนนจนเรียกวาภาษาคือการเมือง และการเมืองคือ
ภาษา และชุมชนท้ังหลายตางมีการเชื่อมกันและยึดโยงกันดวยภาษา การสื่อสาร ภาษานั้นทําใหมนุษยไมวาจะ
เปนชาติใดหรือกลุมคนกลุมใดสามารถกระทํากิจกรรมตางๆรวมกันได แมกระนั้นก็ดีพ้ืนท่ีของภาษานอกจาก
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การเปนเครื่องมือในการสื่อสาร เครื่องมือในการรวมชาติและการหลอหลอมใหเกิดอุดมการณของรัฐชาติข้ึน
มาแลว ภาษายังเปนสื่อหรือสัญลักษณท่ีมีนัยสะทอนถึงความตางดวย 

หากพิจารณาในแงมุมขางตนจะเห็นไดวา ภาษากอใหเกิดพ้ืนท่ีของการสื่อสารระหวางกลุมคนข้ึนมา 
ภาษาจึงเปนเรื่องของอํานาจรวมอยูดวยในฐานะท่ีเปนชุดความรูหนึ่งท่ีดํารงอยูในสังคมผานการสรางข้ึนโดยคน
กลุมหนึ่งซ่ึงเปนไดท้ังกลุมท่ีมีอํานาจและกลุมท่ีตอตานอํานาจ การวิเคราะหภาษาในแงนี้ จัดไดวาเปนการมอง
ภาษาในลักษณะของการเปนเทคโนโลยีทางอํานาจท่ีเขาไปจัดระเบียบวิถีชีวิตของคนในสังคม (Foucault, 
1975) ท้ังนี้ธเนศวร  เจริญเมือง (2536) ยังมีขอถกเถียงท่ีกลาววาภาษาเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการสืบทอด
วัฒนธรรมของเผาพันธุ ถาหากลูกหลานไมสามารถรูภาษาของบรรพบุรุษของตนเอง ก็ยอมไมเขาใจวาบรรพ
บุรุษของตนเองเปนใคร มีประวัติศาสตรความเปนมาจากท่ีไหน จะสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีได
อยางไร ยิ่งไปกวานั้นเหตุการณท่ีพอแมพูดภาษาอ่ืนกับลูกและละเลยภาษาพูดเดิมของตน เปนการทําลาย
ศิลปวัฒนธรรมของบรรพบุรุษตนเอง จึงมีขอเสนอคือ การใหความสําคัญกับระบบความคิด ภาษาและวิถี
ชีวิตประจําวัน ท่ีจะเปนตัวเชื่อมในการรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ินเอาไวในแงมุมหนึ่งเราอาจจะ
กลาวไดวา ภาษาเปนสัญลักษณหรือสิ่งท่ีสื่อสะทอนสํานึกของความเปนชาติพันธุนั่นเอง 

 
อัตลักษณทางภาษาของชาวยองในบริบทของความเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

แนวคิดและงานศึกษาท่ีผานมาขางตนและปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนในชุมชนบวกคาง ทําใหเห็นการ
เปลี่ยนแปลงของชาวยอง ซ่ึงนอกจากอัตลักษณทางวัฒนธรรมของชาวยองในดานการแตงกาย ประเพณี 
พิธีกรรม วิถีชีวิตแลว อัตลักษณทางภาษานับเปนอัตลักษณสําคัญอยางหนึ่งท่ีชาวยองยังคงรักษาและสืบทอด
ตอมาจนถึงปจจุบัน ภาษายองเปนภาษาท่ีชาวยองในถ่ินตางๆ ใชพูดสื่อสาร (บุญชวย  ศรีสวัสดิ์, 2551) เปน
ภาษาพูดท่ีมีเอกลักษณมีสําเนียงท่ีแตกตางจากภาษาคําเมือง สวนภาษาเขียนนั้นภาษายองไมมีตัวอักษรเฉพาะ 
จึงอาศัยตัวเมือง (ตัวอักษรลานนา) มาเขียน แตจะมีเอกลักษณก็คือสําเนียงการพูดท่ีคนยองสรางข้ึนและบง
บอกวาคือภาษายอง ปจจุบันผูใชภาษายองมีการปรับตัวกับบริบทของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
ขณะเดียวกันยังคงรักษาภาษายองเอาไว มีการใชภาษาคําเมืองและภาษาอ่ืนๆ รวมกัน เชน ภาษาไทยกลาง 
ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ เปนตน มีการใชภาษาท่ีหลากหลายระดับของผูคนท่ีแตกตางกัน แมวาความเขมขน
ของการใชภาษาในหลายระดับนั้นจะตางกันออกไปในกลุมชาวยองท่ีมีสถานภาพตางกัน ตั้งแตสามารถใชภาษา
ยองในการสื่อสารไดอยางคลองแคลว ไปจนถึงการฟงได แตไมสามารถพูดได และไมสามารถพูดภาษายองได
เลย แตกลุมคนเหลานี้ยังคงรับรูและยังคงสํานึกในความเปนคนยองอยูเสมอ 
 อยางไรก็ตาม อัตลักษณทางภาษาของชาวยองก็ไดรับผลกระทบจากนโยบายการสรางชาติ จําตอง
ปรับตัวผานชวงเวลาและนโยบายการพัฒนาประเทศมาเชนเดียวกับกลุมชาติพันธุอ่ืนๆ กลาวคือ การท่ีรัฐใช
อํานาจในการกําหนดนโยบาย และปฏิบัติการเพ่ือสรางภาษามาตรฐาน หรือภาษาราชการ Keyes (2003: 
177) เสนอวาภาษาประจําชาติ เปนผลผลิตทางการเมืองท่ีใหสิทธิแกภาษาหนึ่งในทามกลางบรรดาภาษาท่ี
หลากหลายของผูคนท่ีอยูในเสนพรมแดนดวยกัน ภาษาประจําชาติจึงเริ่มดวยการเมืองในการเลือกภาษาและ
สําเนียงอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือสรางใหเปนภาษาประจําชาติ ทําใหผูคนท่ีสามารถพูด อาน เขียนภาษาประจํา
ชาติไดรับการยอมรับวาเปนสมาชิกของชาติขณะท่ีผูคนท่ีไมสามารถพูด อาน เขียนไดอยางสมบูรณ จึงมี
แนวโนมถูกกีดกันหรือเบียดขับออกจากการเปนสมาชิกชุมชนชาติ 
 กรณีของประเทศไทยนั้นไดเลือกดําเนินนโยบายเอกภาษา นําเอาจินตนาการภาษาเดี่ยวมาครอบทับ
บนความหลากหลายของชุมชนทางภาษาและอักษร แตในความเปนจริงแลวชุมชนภาษาของไทยเปนชุมชนพหุ
ภาษา ผูคนก็ยังคงใชภาษาของตนเองในการปฏิสัมพันธ (ยุกติ  มุกดาวิจิตร, 2551: 189-190) แตอยางไรก็ตาม
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ภายใตแนวคิดชาตินิยมในยุครัฐชาติ ภาษา เปนเครื่องมือท่ีสําคัญอยางหนึ่ง โดยใน ป พ.ศ.2480 รัฐมีนโยบาย
ท่ีตองการสรางและเชิดชูความเปนไทย โดยหลวงวิจิตรวาทการไดสรางความเปนไทยผานแบบเรียน
ประวัติศาสตรไทยของกระทรวงศึกษาธิการมีการสั่งหามไมใหพูด หรือเขียนภาษาถ่ินในโรงเรียน และรัฐบาล
จอมพล ป.พิบูลสงคราม (พ.ศ.2481-2487) มีนโยบายท่ีเนนการสรางสํานึกความเปนไทย โดยการรณรงค
ความคิดชาตินิยมใหเกิดสํานึกรวมของคนในชาติเพ่ือหลอมรวมผูคนท่ีหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุท่ี
อยูภายใตพรมแดนรัฐชาติใหกลายเปนหนึ่งเดียว เพ่ือสรางความเขมแขงใหเกิดข้ึนภายในรัฐชาติโดยเฉพาะการ
ใชภาษาไทยกลาง (Common language) ในการสื่อสารจึงเปนจุดท่ีนําไปสูการสรางจินตนาการรวมกัน โดย
กระทําผานเทคโนโลยีทางอํานาจของรัฐ เชน สื่อตางๆ ท้ังขาวสารทางราชการ วิทยุกระจายเสียง การแสดง
ละคร รําวง ภาพยนตร หนังสือพิมพ การศึกษาในระบบโรงเรียน การประกวดนางงาม เปนตน ทําใหรัฐไทย
ประสบความสําเร็จในการสรางความเปนไทยมี “วัฒนธรรมแหงชาติ” ท่ีมีอิทธิพลในการสลายความเปน
ทองถ่ินและยังลบเลือนความเปนอัตลักษณของทองถ่ิน โดยมุงเนนการใชภาษาไทยกลางเปนภาษาราชการใน
การติดตอสื่อสาร 
 ป พ.ศ.2530 เปนตนมาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง รัฐเริ่มดําเนินนโยบายท่ีตองการหันมาสงเสริมการ
พัฒนาทองถ่ิน กระท่ังเกิดเปนกระแสทองถ่ินนิยม ทําใหผูคนในทองถ่ินเริ่มเกิดความตองการท่ีจะสืบหา
รากเหงาความเปนมาของตน และในกรณีของคนยองมีการศึกษาเรื่องราวเก่ียวกับคนยองมากข้ึน การรณรงค
สงเสริมการทองเท่ียวในกระแสของวิถีชีวิต วัฒนธรรมทองถ่ิน เริ่มโดยทวี  สวางปญญางกูร (2527) ไดปริวรรต 
“ตํานานเมืองยอง” ข้ึน ขณะเดียวกันก็ไดมีคณะพระสงฆเชื้อสายยองไดเดินทางไปจาริกแสวงบุญท่ีเมืองยอง
เขตรัฐฉาน ประเทศพมา สงผลทําใหคนยองในลําพูนเริ่มตื่นตัวในการท่ีจะฟนฟูและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี
ของตน เชน การฟอนยอง การตีกลองหลวง อาหาร รวมไปถึงการแตงกาย ไดรับการฟนฟูข้ึนมาในรูปแบบท่ี
หลากหลาย ตอมามีนโยบายทางดานการทองเท่ียวภายใตชื่อวา Amazing Thailand ในปพ.ศ.2531 กิจกรรม
การสงเสริมการทองเท่ียวสงผลใหเกิดจิตสํานึกความเปนคนในทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน โดยไมวาจะเปนความเปน
ลานนา การแตงกายแบบลานนา การใชเครื่องเงินเปนเครื่องประดับ ท่ีไดรับความสนใจของผูคนในทองถ่ินมาก
ข้ึน หรือแมแตผูคนในสังคมเมืองเองท่ีเริ่มหันมาสนใจความเปนทองถ่ิน 
 ชวงหลังป 2530 ภาษายองและวัฒนธรรมยองเริ่มถูกฟนฟู ข้ึนมาภายใตกระแสการอนุรักษวัฒนธรรม
หรือกระแสทองถ่ินนิยมโดยพระครูเวฬุวันพิทักษ หรือ ครูบาเข่ือนคํา (เข่ือนคํา อตฺตสนฺโต) อดีตเจาอาวาสวัด
พระบาทตากผาอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ผูซ่ึงกระตุนใหเกิดสํานึกในรากเหงาของคนยอง ซ่ึงทานไดริเริ่ม
เชื่อมความสัมพันธระหวางชาวยองในประเทศไทยและชาวยองในเมืองยอง ประเทศพมา ในลักษณะของการ
เดินทางขามแดน และนําขาวสาร ชีวิตความเปนอยูของผูคนจากเมืองยองท่ีอยูประเทศพมามาบอกเลาแกชาว
ยองในลําพูน ท้ังยังไดชวยเหลือดานการศึกษาของพระท่ีมาจากเมืองยอง นําศิลปะการฟอนยอง การขับซอเขา
มาเผยแพร ท้ังนี้แสวง  มาละแซม (2538) นักวิชาการคนยองซ่ึงไดสรางพ้ืนท่ีทางประวัติศาสตรผานงานเขียน
เก่ียวกับประวัติศาสตรการอพยพเคลื่อนยายของกลุมคนยอง งานของวิลักษณ  ศรีปาซาง (2536) ก็มีสวนใน
การกระตุนสํานึกของคนยองในการศึกษาประเด็นเก่ียวกับวิถีชีวิต ความเปนอยู ความเชื่อ วัฒนธรรม รวมไปถึง
ภาษายอง ซ่ึงเปนงานเขียนชิ้นแรกๆ ท่ีทําใหกลุมคนยอง คนเมือง นักวิชาการตางหันมาสนใจในเรื่องของคน
ยอง และในสวนของการฟนฟูวัฒนธรรมยังเปนการขับเคลื่อนของกลุมชนชั้นนํา กลุมแกนนํา กลุมองคกรท่ี
จัดตั้งข้ึนมา อาทิเชน นักวิชาการ พระสงฆ สมาคมฅนยอง1

2 กลุมเยาวชน สภาวัฒนธรรมชุมชนวัดประตูปาเปน
ตน การฟนฟูวัฒนธรรมดังกลาวจึงเปนการสรางและการผลิตซํ้าอัตลักษณยอง เสริมสรางการตระหนักความ

                                                           
2จดทะเบียนและกอต้ังอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555 สถานที่ต้ังสมาคม ณ บริษัท ผ้ึงนอยเบเกอร่ี จาํกัด ทั้งนี้ยังมีเครือขายคือ 
สมาคมชาวยองจังหวัดลําพูน 
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เปนกลุมชาติพันธุของตนเอง และยังเปนไปเพ่ือการตอรองอํานาจทางการเมือง การฟนฟูความเปนยองจึงเปน
เครื่องมือหนึ่งท่ีเปนไปเพ่ือสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเขามาสูสังคมของคนยอง (อภินันท  ธรรมเสนา, 2553 
และอาทิตยา  จันทิมา, 2553) เห็นไดจากการท่ีคนยองเริ่มหันมาพูดภาษายองมากข้ึนท้ังในโรงเรียนและใน
ระดับชีวิตประจําวัน (วิลักษณ  ศรีปาซาง, 2536) 
 

ปฏิบัติการการใชภาษาในพ้ืนท่ีศึกษา 

 กลุมชาวยองจากประวัติศาสตรการอพยพเคลื่อนยายมาตั้งถ่ินฐานในประเทศไทย ทําใหปจจุบันกลุม
คนยองมีการกระจายตัวอยูตามพ้ืนท่ีตางๆ ในภาคเหนือของไทย แตท้ังนี้จากการกวาดตอนผูคนทําใหกลุมชาว
ยองอาศัยอยูอยางหนาแนนบริเวณจังหวัดลําพูน และบริเวณใกลเคียงเชน ในจังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย 
จังหวัดลําปาง จังหวัดนาน เปนตน จากการเคลื่อนไหวของกลุมผูนําชาวยองดังท่ีกลาวมา ทําใหเกิดการตื่นตัว
ของชาวยองในพ้ืนท่ีศึกษาคือ บานบวกคาง สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม โดยหากพิจารณาถึงพ้ืนท่ีศึกษาบริเวณ
อําเภอสันกําแพง และตําบลบวกคาง จากการเคลื่อนยายและการอพยพทําใหบริเวณดังกลาวเปนชุมชนชาติ
พันธุท่ีมีความหลากหลายผูคนอาศัยหนาแนน ทําใหความหลากหลายของการใชภาษามีมากข้ึนตามการตั้งถ่ิน
ฐานไปดวย 
 เง่ือนไขท่ีนาสนใจอยางหนึ่งคือบทบาทของภาคธุรกิจ เนื่องจากพ้ืนท่ีของตําบลบวกคางในปจจุบัน 
เปนพ้ืนท่ีท่ีมีอาณาเขตติดตอใกลชิดกับเขตของอําเภอเมืองเชียงใหม และอยูในบริเวณของเสนทางคมนาคม
หลักในการเขาสูแหลงทองเท่ียวของจังหวัดเชียงใหมอีกเสนทางหนึ่ง การเขามาของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม 
และการเกษตรเชิงพาณิชยเพ่ิมมากข้ึน ทําใหผูคนมีการใชภาษาในทองถ่ินท่ีหลากหลาย ท้ังลักษณะของการจัด
กิจกรรมกลุมในสถานท่ีสําคัญๆ ก็มักมีการรวมกลุมทางสังคมในบทบาทและบริบทท่ีแตกตางกันไป 
ตัวอยางเชน สถาบันของพระสงฆ ยังคงมีบทบาทท่ีสําคัญของการเปนศูนยรวมในการศึกษา การพบปะ การ
ดําเนินกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี ท้ังนี้ยังเปนชุมชนทางชาติพันธุท่ีสลายเสนแบงของกลุมคน
ท่ีหลากหลายท่ีกลุมคนกลุมตางๆ มารวมตัวกันเพ่ือการคาขายโดยใชภาษาท่ีแตกตางกันไป มีลักษณะของการ
ใชภาษาถ่ินของตนในการสื่อสารคาขายท่ีเขมขนและเม่ือบทบาทในกิจกรรมการคาขายไดจบลงผูคนตางแยก
ยายกัน  ไประดับของการใชภาษาท่ีเขมขนก็ลดลงไปตามสถานการณท่ีพบเจอ ท้ังนี้การตื่นตัวเริ่มจากการท่ี
ชุมชนนี้เปนท่ีรูจักและมีชื่อเสียงจากผลงานของกลุมสลา (ชางฝมือ) ในดานของการแกะสลักชางจากไมและปูน 
หลังจากนั้นก็ทําใหเกิดกระแสการตื่นตัวในเรื่องการฟนฟูภาษาและวัฒนธรรม ซ่ึงเกิดเหตุการณดังนี้ ในป  
พ.ศ.2547 ไดเกิดการจัดตั้งจุดปฏิบัติการเตรียมความพรอมวิทยุชุมชนของตําบลบวกคางข้ึน กระจายเสียงดวย
คลื่นความถ่ี 89.25 MHz และปจจุบันไดเปลี่ยนมาใชคลื่นความถ่ีท่ี 90.75 MHz ซ่ึงเปนการจัดรายการวิทยุโดย
ใชภาษายอง และปเดียวกันนี้ พระอาจารยสมุหมงคล  ฐิตมฺงคโล เจาอาวาสวัดปาตาล ตําบลบวกคาง ยังเปน 
ผูท่ีริเริ่มในการอนุรักษและเก็บรวบรวมขาวของเครื่องใชในวิถีชีวิตของคนยองมาจัดแสดงเปนพิพิธภัณฑ
พ้ืนบาน รวมถึงเปนผู ท่ีมีบทบาทในการสงเสริมวัฒนธรรม และใหลูกหลานชาวยองรูจักขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชาวยองตลอดจนการพูดภาษายอง มีการเรียนภาษายองโดยอาศัยวัดเปนสถานท่ีเรียนรู 
 ในชวงเวลาถัดมาไดมีการริเริ่มรณรงคใหลูกหลานในหมูบานหันมาพูดและสนใจใหความสําคัญ 
กับภาษายอง มีการรวมกลุมกันของเยาวชนชุมชนบานบวกคางในการจัดกิจกรรมเพ่ือแสดงถึงความเขมแข็ง
ของเยาวชนภายในชุมชนข้ึนในป พ.ศ.2548 ภายใตชื่อ “กลุมเยาวชนสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีชาวยอง
2

3” หรือ “สภาเด็กและเยาวชนตําบลบวกคาง” โดยภายในกลุมมีการจัดกิจกรรมเชน คายพัฒนาเด็กและ
                                                           
3กลุมเยาวชนสืบสานวัฒนธรรมประเพณีชาวยอง ไดจัดต้ังเปนองคกรและจดทะเบียนแลว เลขที่ 100122581/เลขที่รับรอง 50-000860 ปจจุบันมี
สมาชิกจํานวน 50 คน 
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เยาวชน คายพัฒนาศักยภาพเยาวชน กิจกรรมเก็บขยะ เสนทางสันกําแพง-แมออน โครงการเยาวชนพิชิต
ธรรมะพัฒนาจิตใจ โครงการประกวดดนตรีเยาวชนสันกําแพง เปนตน ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้จะจัดเปนประจํา 
เพ่ือใหเด็กและเยาวชนหันมาใชภาษายองในการพูดคุยกันมากข้ึน โดยเยาวชนกลุมนี้ไดใชภาษายองในการ
สื่อสารกับผูคนกลุมอ่ืนๆ เกิดความภาคภูมิใจในความเปนคนยองของตน ในป พ.ศ.2550 เกิดการจัดงานสืบ
สานวัฒนธรรมวิถีไทยองข้ึน ดวยความรวมมือของพ่ีนองชาวยอง ชาวลื้อ ชาวไตในชุมชนบานบวกคาง ท้ังยังมี
เครือขายสมาคมชาวยองจังหวัดลําพูน ท่ีมารวมในงานนี้ดวย โดยภายในงานไดมีความพยายามในการอนุรักษ
ภาษา กระตุนใหเกิดความภาคภูมิใจในภาษายอง “อู คํายอง” และความเปนคนยอง ปฏิบัติการใน
ชีวิตประจําวันดังกลาวทําใหเห็นถึงการใชภาษาในการสื่อสารพูดคุยท่ีหลากหลาย ท้ังในการรวมกลุมสมาคม 
การเรียนการสอน การปฏิสัมพันธกับคนอ่ืน การจัดรายการวิทยุ พบวาชาวยองมีการใชภาษายองกับชาวยอง
ดวยกัน และใชภาษาคําเมืองเม่ือเจอหรือพูดคุยกับคนอ่ืนท่ีไมรูจักคุนเคย รวมท้ังมีการใชภาษาไทยกับ
นักทองเท่ียวหรือใชเม่ือเห็นวากลุมคนท่ีจะตองปฏิสัมพันธดวยใชภาษาไทยสื่อสารกันในกลุม แตท้ังนี้ยังพบวา
ชาวยองในพ้ืนท่ีศึกษา หากทราบวากลุมคนจากภายนอกท่ีเขามาเปนชาวยองดวยกันก็จะเปลี่ยนการสนทนา
โดยใชภาษายองในทันที และบางสวนก็จะพบการใชภาษายองปนภาษาคําเมือง และปนภาษาไทย ในบทการ
สนทนาในชีวิตประจําวันอีกดวยดานของการจัดการเรียนการสอนพบวา มีการสงเสริมการใชภาษายองใน
โรงเรียน และยังมีการสอนภาษายอง ณ วัดปาตาล เปนการเรียนการสอนรูปแบบของการเรียนรูผานพิพิธภัณฑ 
ผานการปฏิบัตินอกหองเรียน เพ่ือใหเยาวชนไดเรียนรูเก่ียวกับวิถีชีวิตชาวยองของชุมชนตนเองในสวนของการ
จัดรายการวิทยุนั้นจะพบการจัดรายการโดยใชภาษาคําเมืองเปนหลัก เนื่องจากสมาชิกของชุมชนประกอบดวย
ผูคนหลากหลายกลุมอาศัยอยูรวมกัน จึงตองใชภาษาคําเมืองในการจัดรายการวิทยุ แตจะปรากฏการใชภาษา
ยองในการจัดรายการเปนชวงเวลา โดยจะเปนรายการของภาษายองตลอดชวงรายการ และทายท่ีสุดจากการ
รวมกลุม การตั้งสมาคม การจัดกิจกรรม การจัดรายการวิทยุ ตางๆ นั้น อาจกลาวไดวา เปนพิธีกรรมอยางหนึ่ง
ในกระบวนการสรางอัตลักษณของชาวยองเนื่องจากปฏิบัติการท่ีเกิดข้ึนนั้นมิไดเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา หากแต
จะเกิดข้ึนเม่ือตองการท่ีจะสรางความเปนยอง หรือบงบอกถึงอัตลักษณความเปนยองเทานั้น ความเปนยอง 
ท่ีเกิดข้ึนนี้ก็ไมไดเกิดจากการปฏิบัติหรือใชอยูตลอดทุกชวงเวลาในชีวิตประจําวัน จึงทําใหความเปนยองนั้นถูก
สรางผานปฏิบัติการท่ีไดเลือกสรรมาใหเปนตัวแทนของอัตลักษณความเปนยอง และยังใชในการตอรองและ
เปดพ้ืนท่ีทางเศรษฐกิจใหกับกลุมตนท้ังในดานของการทองเท่ียวและการจัดกิจกรรมของชาวยองโดยอาศัย
เง่ือนไข ปจจัยทางดานภาษาท่ีกระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนในดานเศรษฐกิจ หรืออาจจะกลาวไดวาอัตลักษณ
ของชาวยองท่ีสรางผานปฏิบัติการทางภาษานั้นสามารถนําออกมาโชวหรือสามารถขายได ทําใหกลายเปนท่ี
รับรูของผูคนภายนอกวาทามกลางคนเมืองหรือคนท่ีอยูในทองถ่ินท่ีมีความหลากหลายแลวยังมีกลุมคนอีกกลุม
ท่ีเรียกตัวองวาคนยอง สรางความแตกตางข้ึนมาโดยอาศัยปฏิบัติการทางภาษาเม่ือตองการจะสื่อสารหรือสราง
ความแตกตางใหตางจากคนเมืองออกไป 
 
 คนยองกับการสรางตัวตน การยอมรับจากสังคมภายนอก 

 คนยองเริ่มเปนท่ีรูจักแกผูคนภายนอกชุมชนมากข้ึนจากงานศึกษาของนักวิชาการหลายทานท่ีไดทํา
การเปดพ้ืนท่ีใหกับกลุมคนยอง ท้ังงานศึกษาของวิลักษณ  ศรีปาซาง (2536) ใน คนยองบานเหลาดู: ประวัติ 
ชีวิตความเปนอยู ความเชื่อ และเอกลักษณ, งานของแสวง  มาละแซม (2538) ในประวัติศาสตรการเคลื่อนยาย
อพยพและการตั้งถ่ินฐานของชาวยองในเมืองลําพูน (พ.ศ.2348-2445), งานของรัตนาพร  เศรษฐกุล (2537)  
ในการคงอยูและการปรับเปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุไท: กรณีศึกษาหมูบานยอง ตําบล
บวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม และงานของ วสันต  ปญญาแกว (2555) ในลื้อขามแดน  
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การเดินทางของหนุมสาวชาวลื้อ เมืองยอง รัฐฉาน ประเทศพมา เปนตน งานศึกษาเหลานี้เปนการมองกลุมคน
ยองในบริบทท่ีหลากหลายตั้งแตเรื่องของการอพยพยายถ่ินฐานของกลุมชาติพันธุไทลื้อเมืองยอง ลักษณะของ
การใชภาษายอง รวมไปถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีเกิดข้ึนของกลุมผูคนเหลานี้ อีกท้ังการ
รับรูและการสรางใหเปนท่ียอมรับมากข้ึนไปอีกในการจัดงาน “สืบสานตํานานคนยองลําพูน-ยองโลก” ข้ึนท่ี
ตําบลเวียงยอง จังหวัดลําพูน ในป พ.ศ. 2553 การจัดงานดังกลาวสังเกตไดวาไดมีความพยายามในการดึง
หนวยงานราชการใหเขามามีสวนรวมดวยตั้งแตผูวาราชการจังหวัดไปจนถึงเจาหนาท่ีและพนักงานจากรัฐ และ
องคกรสื่อมาเปนสักขีพยานในการจัดงานดังกลาวท้ังสิ้น กลาวไดวาการจัดงานดังกลาวเปนปฏิบัติการในการ
ตอรองอยางหนึ่งของกลุมคนยองเพ่ือชวงชิงพ้ืนท่ีและสรางพ้ืนท่ีใหมใหกับชาวยองไดมีบทบาทมากข้ึน 
 
 ความสัมพันธคนยองกับเศรษฐกิจ 

 วิถีชีวิตในอดีตไมวาจะเปนกลุมคนยองหรือกลุมคนไทอ่ืนๆ จะมีความผูกพันอยูกับการเกษตร ทองนา 
การเพาะปลูก ใชชีวิตอยูกับธรรมชาติ ท้ังนี้ชาวยองในพ้ืนท่ีศึกษาท่ีตั้งถ่ินฐานอยูในพ้ืนท่ีราบกวางประกอบกับ
บริเวณพ้ืนท่ีท่ีอาศัยไมไดมีทรัพยากรแรธาตุอ่ืนๆ ชาวบานจึงมีอาชีพเพาะปลูก ทํานาเปนสวนใหญ ประกอบกับ
การปลูกออยเพ่ือทําน้ําตาลและเปนการผลิตเพ่ือใชบริโภคภายในครัวเรือน การใชแรงงานและการแลกเปลี่ยน
แรงงานยังเปนลักษณะของ “การเอาม้ือเอาวัน” อาชีพท่ีนอกเหนือจากการเกษตรยังประกอบไปดวย การทอผา 
หัตถกรรมพ้ืนเมือง การแกะสลัก เครื่องเงิน เครื่องเขิน หรือแมกระท่ังการเขาไปเปนแรงงานในระบบการ
กอสราง ปจจุบันเม่ือเสนทางการคมนาคมมีความสะดวกมากยิ่งข้ึนบรรดานายทุนตางก็เขามากวานซ้ือท่ีเพ่ือ
สรางบานจัดสรร ซ้ือเพ่ือเก็งกําไร และอ่ืนๆ จึงทําใหสภาพของบานบวกคางและพ้ืนท่ีโดยรอบเริ่มกลายสภาพ
เปนหมูบานจัดสรรเพ่ิมมากข้ึน สงผลใหชาวบานทําการเกษตรลดนอยลง ระบบความสัมพันธทางเศรษฐกิจ
แบบเดิม ความเชื่อ จารีต ความสัมพันธภายในครอบครัวเริ่มเปลี่ยนแปลงไป อยางไรก็ตามไมวาในระบบสังคม
ใดก็ตามยอมตองปรับเปลี่ยน ตองเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเพ่ือความอยูรอดของผูคนในสังคมกลุมตางๆ 
เชนเดียวกับสังคมของคนยองในตําบลบวกคางท่ีสังคม ความเชื่อ วัฒนธรรมตางๆ รวมไปถึงภาษายอมตอง
ปรับตัวอยูตลอดเวลา มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและสภาพแวดลอม จากขอมูลทางประวัติศาสตรจะ
เห็นวาชาวยอง หรือกลุมชาติพันธุไทลื้อนั้นไดเขาเปนสวนหนึ่งของโครงสรางทางการเมืองของลานนา สังคม
และวัฒนธรรมของชาวยองจึงมีลักษณะเปนสังคมแบบเกษตรกรรมและยังคลายคลึงกับสังคมของกลุมคนไท
กลุมอ่ืนๆ (รัตนาพร  เศรษฐกุล, 2537) ท้ังนี้ยังมีคํากลาวท่ีระบุถึงการปรับตัวของกลุมคนยองท่ีวา 
 
  ...ชาวไทยองจะมีลักษณะท่ียอมรับและปรับเปลี่ยนตนเองเพ่ือใหสามารถ  
  เปนอันหนึ่งอันเดียวกันได เชน ยอมรับท่ีจะเขารับการศึกษาในระบบของ  
  ชาวไทยสวนใหญ รับเอาวัฒนธรรมการแตงกายแบบลานนา การประกอบ  
  อาชีพ ตลอดจนระเบียบทางสังคมอ่ืนๆซ่ึงไมมีความซับซอนและยุงยากแต  
  อยางใด เนื่องจากมีรากฐานทางวัฒนธรรมอันเดียวกัน... 
 
 การปรับตัวดังกลาวนั้นสังเกตไดวาเปนการปรับตัวเพ่ือใหเปนไปตามแบบของรัฐรวมศูนย ท่ีอนุญาต
และสามารถใหกระทําไดภายใตนโยบายของการพัฒนาประเทศใหเปนไปตามแบบของตะวันตก การปรับตัว
ดังกลาวยังสงผลทําใหเกิดโครงสรางทางสังคมและเศรษฐกิจในรูปแบบใหม ในอีกแงมุมหนึ่งมันไดทําใหกลุมคน 
กลุมชาติพันธุตางๆสามารถกาวขามเสนแบงพรมแดนชาติพันธุไดงายข้ึน สามารถเขาถึงทรัพยากรไดมากข้ึน  
แตกระนั้นผูคนกลุมตางๆ ก็ยังถูกจํากัดและแบงดวยชนชั้นและฐานะอยูตลอดเวลาแมจะถูกรวมใหอยูภายใต
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ความเปนไทย แตยังคงมีความหลากหลายของผูคนท่ีเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา ท้ังนี้ยังมีนักวิชาการและปราชญ 
ชาวยองท่ีกลาววา (สัมภาษณ: สลาเพชร  วิริยะ, 2557) 
 
  ... ถาคนยองเฮาบะอูยองแลวไผตี้ไหนจะมาอู จะมาฮักษาภาษาของเฮา   
  แลวเฮายังจะอูไปหยั่งใดวาเปนลูกหลานคนยอง...  
 

คํากลาวขางตนอธิบายไดวา ถาเราไมรักษาภาษาของตนเองไว แลวใครท่ีไหนจะมารักษาภาษาของเรา
เอาไวได จะบอกไดอยางไรถึงความเปนคนยอง  
 ทามกลางสังคม วัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไป สิ่งหนึ่งท่ีคนยองสามารถปรับใชเพ่ือสรางความเปนคน
ยองในรูปแบบใหมข้ึนมานั่นคือ ภาษายอง ท่ีปจจุบันกลายเปนการสรางข้ึนเพ่ือเปดพ้ืนท่ีใหกับกลุมคนยอง  
โดยการใชภาษายองจะเกิดข้ึนในงานโอกาสสําคัญ พิธีกรรมบางอยาง การรวมกลุมของนักวิชาการ พระสงฆ 
ปราชญ เปนตน ปฏิบัติการการใชภาษายองจึงไมเปนไปแคเพียงการอนุรักษและรักษาภาษาเอาไว แตยังเปนไป
เพ่ือสรางการยอมรับและสรางโอกาสใหแกกลุมคนยอง ภาษายองกลายเปนพ้ืนท่ีของการประกอบสรางตัวตน
ใหมของความเปนยอง ไมใชเปนเพียงแคการปฏิสัมพันธภายในครอบครัวและการสนทนาเฉพาะกลุมเล็กๆ  
อีกตอไป ท้ังนี้ยังทําใหเยาวชนออกจากหมูบานเพ่ือเขาไปสูวัฒนธรรมแบบคนเมือง เขาสูระบบการศึกษาของ
รัฐไทย โอกาสหนึ่งทําใหกลุมคนดังกลาวไดมีโอกาสเลื่อนฐานะทางสังคม สามารถเลือกประกอบอาชีพและมี
โอกาสทางธุรกิจไดมากข้ึน ปรากฏการณเหลานี้จึงนําไปสูโอกาสในการท่ีจะสรางตัวตนความเปนคนยองใหเปน
ท่ีรูจักผานท้ังวงการวิชาการ การศึกษา วงการราชการ เปนตน ดังจะเห็นจากงานศึกษาท่ีเขียนโดยคนยอง 
พระสงฆยอง และเยาวชนรุนใหม ปฏิบัติการการใชภาษาของกลุมคนยองจึงแสดงใหเห็นถึงความหลากหลาย 
และระดับความเขมขนของการนําภาษายองไปใช การสะทอนตัวตนรวมไปถึงการสะทอนในการยอมรับตัวตน
ของตนเองดวยเชนกัน ในแงนี้ภาษาจึงเปนสิ่งท่ีดํารงอยูอยางเลื่อนไหล สามารถปรับเปลี่ยนใหเขากับสภาพ
บริบทแวดลอมท้ังในพ้ืนท่ีและตางสังคม ภาษาจึงมีสวนในการสรางสํานึกของความเปนชาติพันธุท่ีอัตลักษณ
บางอยางของพวกเขาในสังคมไดถูกปรับเปลี่ยนไป 
 
สงทาย 

 กลุมไทลื้อ หรือกลุมท่ีเรียกตนเองวา คนยอง ในงานศึกษาชิ้นนี้ ทําใหเห็นลักษณะของการมองกลุม 
คนยองท่ีแตกตางออกไปจากกรอบการมองคนยองแบบเดิม มองการใชภาษาของกลุมคนยองวาเปนปฏิบัติการ
ทางภาษาหนึ่งท่ีประกอบสรางเปนตัวตนใหมของคนยอง โดยการใชภาษายองในการปฏิสัมพันธตางๆ ไมไดเปน
เพียงแคการอนุรักษรักษาอีกตอไป แตยังเปนไปเพ่ือใหเขาถึงโอกาสและเปดพ้ืนท่ีทางเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมข้ึนของ
กลุมคนยองดวยเชนกัน ท้ังนี้สิ่งท่ีทาทายในการศึกษาและคนควาท่ีจะตองตั้งคําถามตอไปคือ จะกาวขามความ
เปนยองเหลานี้ออกไปไดอยางไร การมองหามุมมองใหมของการศึกษาเก่ียวกับคนยองในมิติใหมๆ ตอไป 
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Thai female massager and possibilities of migration: A case study of Thai female 
labour migrants in Seoul, South Korea. 

 
วิลาสินี  อารียะกิจโกศล1
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Vilasinee  Areeyakijkosol 

 
 

บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้เปนการศึกษาถึงกระบวนการยายถ่ิน บริบทของการจัดหางานและสาเหตุการตัดสินใจไป
ทํางาน ประสบการณของสาวไทยอาชีพนวดแผนไทยในกรุงโซล เกาหลีใต ดวยการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
ประกอบดวยการสัมภาษณเชิงลึก การสังเกต การมีสวนรวม และการประมวลขอมูล ความคิดเห็นและ
ขอเท็จจริงจากเอกสาร ขาวและสื่อสังคมออนไลน  

อาชีพนวดแผนไทยในเกาหลีใตเปนอาชีพท่ีผิดกฎหมายทองถ่ินท่ีวาดวยเรื่องการใหบริการดานสุขภาพ
ของเกาหลีใต ซ่ึงสงวนไวสําหรับผูพิการชาวเกาหลีใตท่ีผานการอบรมเทานั้น แตปจจุบันแรงงานหญิงไทยท่ีมี
ทักษะการนวดแผนไทยนิยมเดินทางไปเกาหลีใตโดยใชประโยชนจากการยกเวนวีซาเขาเกาหลีใต 90 วันใน
ประเภทนักทองเท่ียวจํานวนมาก โดยการติดตอผานนายหนาจัดหางานเอกชนหรือเอกเทศและตองชําระคา
นายหนาในราคาสูง สาเหตุของการตัดสินใจยายถ่ิน เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจท่ีเปนสวนผลักดันใหสาวไทย
ตัดสินใจเดินทาง โดยมีรายไดสูงเปนสิ่งจูงใจท่ีสําคัญ ประกอบกับความตองการมีประสบการณ และคาดหวังให
มีชีวิตท่ีดีข้ึนท้ังในดานเศรษฐกิจของครอบครัวท่ีสาวไทยเหลานี้มีภาระท่ีตองรับผิดชอบ  

แรงงานยายถ่ินหญิงไทยรูวาอาชีพนวดแผนไทยในเกาหลีใตเปนอาชีพท่ีผิดกฎหมาย และมีโอกาสเสี่ยง
หลายประการ แตสาวไทยเหลานี้ตางมีทัศนคติเชิงบวกในการยายถ่ินเพ่ือทําอาชีพนวดแผนไทยเปนอยางมาก 
ซ่ึงทําใหสาวไทยอาชีพนวดมีเงินออม มีประสบการณท่ีแตกตาง แตไมอาจปฏิเสธไดวาสาวไทยในอาชีพนวด
แผนไทยในกรุงโซล เกาหลีใตนั้นมีการถูกลวนลาม ลวงละเมิดทางเพศเขามาเก่ียวของในระหวางทํางาน ซ่ึงแม
การบริการนวดแผนไทยมิไดเปนการคาบริการแบบธุรกิจอาบอบนวดก็ตาม แตเปนในลักษณะของการใชทักษะ
การนวดเพ่ือสุขภาพและการตอรองกับลูกคา ซ่ึงสาวไทยเหลานี้อาจไมไดตั้งใจใหตนเองนั้นทําบริการพิเศษ
ตั้งแตเริ่มตัดสินใจยายถ่ิน หรืออาจเปลี่ยนใจในภายหลังจากการยายถ่ินในระหวางการทํางานนวดแผนไทย 

คําสําคัญ: แรงงานหญิง, การยายถ่ิน, อาชีพนวดแผนไทย  
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Abstract 

The Proposes of this research are to study of migration and recruitment process, 
decisions, life experience of Thai female laborers Thai massage in South Korea. This research 
employed a qualitative methodology including in-depth interview, participant observation 
and external documentation from news and online media presenting opinion and truths. 

The results showed that in South Korea. The massage occupation is illegal due to 
local law clause of health service and in preserve for handicapped Korean get and pass 
training only. Thailand is the country of professional massage and famous in the world thus 
Thai female who have good experience will have more opportunity to work in South Korea. 
Moreover, strong benefit and opportunity have led them to join this job as easier. Travel visa 
(90 days) is the key gate to the market and also need to pay hunting head with high cost. 
However, it still get more values compare to work in Thailand then it is the answer for 
better life values. 

Eventually, they know that the massage is the illegal way to join but many persons 
would like to get high risk and high return on it. With start in good positive to move and 
work aboard. They could get saving more money for any purposes and need to get more 
and more. Additionally, it will change their mind to work for special services and direct 
negotiate to customer. It has create the offensive acts issue either want or do not want. 

Keywords: Female Labour, Migration, Thai massage 
 
 
บทนํา 

ในปจจุบันกระแสไทยในสังคมเกาหลีใต ไมวาจะเปนในเรื่องของการทองเท่ียวไทย อาหาร ภาพยนตร
ไทย รวมไปถึงการนวดแผนไทยนั้นเปนท่ียอมรับสําหรับสังคมชาวเกาหลีใตเปนอยางมาก ทําใหเกิดธุรกิจ
อาหารไทย การนําเขาภาพยนตรไทย รวมไปถึงธุรกิจบริการนวดแผนไทยท่ีเปดบริการ 24 ชั่วโมงโดยชาว
เกาหลีใตเปนเจาของและไดผลตอบรับจากลูกคาชาวเกาหลีใต จากขอมูลขององคกรนวดแผนไทยเกาหลีใตไดมี
สถิติในการเปดกิจการนวดแผนไทยของชาวเกาหลีใตมากถึง 69 แหง (Korea Thai Massage Association, 
2007: online) ซ่ึงการนวดแผนไทยท่ีเปนท่ีนิยมจากชาวเกาหลีใตเนื่องจากการทองเท่ียวไทยไดสงเสริม
วัฒนธรรมการนวด เกิดจากการไดมีโอกาสทองเท่ียวในประเทศไทยและติดใจการนวดแผนไทย รวมไปถึงชาว
เกาหลีใตเองนิยมเพ่ือคลายความเม่ือยลาและพักผอนหลังจากการทํางาน 

เม่ือมีกิจการนวดแผนไทยเกิดข้ึนในเกาหลีใตเปนจํานวนมาก ดังนั้นผูประกอบการชาวเกาหลีใตจึงมี
ความตองการพนักงานท่ีมีทักษะการนวดแผนไทยเพ่ือรองรับลูกคา จึงทําใหปจจุบันมีสาวไทยยายถ่ินนิยมไป
ทํางานนวดแผนไทยในประเทศเกาหลีใตเปนจํานวนมากข้ึน สาวไทยเหลานี้อาศัยชองทางการยกเวนวีซาการ
เขาประเทศเกาหลีใตท่ียกเวนใหสําหรับหนังสือเดินทางของไทยถึง 90 วันในฐานะนักทองเท่ียว (tourism 
visa) (สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจําประเทศไทย, 2557) ท่ีเปนชองทางท่ีใหโอกาสสาวไทยใน
การลักลอบทํางานตามรานนวดแผนไทยเปนจํานวนมาก แตอาชีพนวดแผนไทยในเกาหลีใตสําหรับชาวตางชาติ
เปนอาชีพท่ีผิดกฎหมายทองถ่ินวาดวยเรื่องการใหบริการดานสุขภาพของเกาหลีใตท่ีสงวนไวใหสําหรับผูพิการ
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ชาวเกาหลีใตเทานั้น (สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี, 2557) แตปจจุบันพบวาสาว
ไทยจํานวนมากเดินทางยายถ่ินเพ่ือไปทํางานนวดแผนไทยเปนจํานวนมากข้ึนเรื่อยๆ ดวยเพราะคาตอบแทนท่ี
รับนั้นสูง รวมไปถึงคานิยมในการทํางานในตางประเทศ ภาพลักษณของประเทศเกาหลีใตจากสื่อบันเทิง ทําให
สาวไทยคาดหวังวาชีวิตจะดีข้ึน รวมไปถึงปจจัยทางดานสังคม เครือขายสังคม ปญหาครอบครัวท่ีเปนสวน
ผลักดันในการตัดสินใจเพ่ือยายถ่ินทํางาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุภางค  จันทวานิช และคณะ (2542) 
ท่ีศึกษาถึงปรากฏการณยายถ่ินของหญิงไทยไปประเทศเยอรมนีวาปจจัยสําคัญท่ีหญิงไทยยายถ่ิน ไดแกปจจัย
เศรษฐกิจในประเทศไทยเปนสวนผลักดันและความคาดหวังถึงรายไดท่ีจะไดรับในประเทศเยอรมนีจากงาน
บริการท่ีมีความตองการแรงงานตางชาติ ปจจัยทางสังคม ปญหาชีวิตครอบครัวและการถูกชักนําจากเครือขาย
สังคม และคานิยมการไปทํางานในตางประเทศซ่ึงลวนเปนองคประกอบในการตัดสินใจยายถ่ินของผูหญิงไทย 
 โดยบทความนี้จะวิเคราะหถึงสาเหตุของการตัดสินใจไปทํางานนวดแผนไทย ประสบการณการทํางาน
ของสาวไทยระหวางทําอาชีพนวดแผนไทย ความเปนไปไดในการยายถ่ินไปทํางานในกรุงโซล ประเทศเกาหลใีต 

 
แนวคิดการยายถิ่นระหวางประเทศ 

การยายถ่ินระหวางประเทศ (international migration) เปนการเคลื่อนยายประชากรจากประเทศ
ตนทางท่ีเคยพํานักอยูไปสูประเทศปลายทาง เพ่ือดํารงชีพเปนระยะเวลายาวนานหรือชั่วระยะเวลาหนึ่งในการ
ประกอบอาชีพสรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัว การดําเนินชีวิตและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากสังคมเดิม 
แนวคิดการยายถ่ินระหวางประเทศของแรงงานประกอบดวย 2 สาย คือ สายเศรษฐศาสตร นักเศรษฐศาสตร 
นีโอคลาสสิคไดอธิบายถึงสาเหตุของการยายถ่ินวามนุษยนั้นตัดสินใจยายถ่ินจากประเทศตนทางดวยสาเหตุ 
ทางเศรษฐกิจ ปจจัยในการตัดสินใจท่ีสําคัญคือ รายไดจากคาจางท่ีไดรับสูงข้ึน การมีโอกาสไดงานทํา (Borjas, 
1987 อางถึงใน สุภางค  จันทวานิช, 2544) ซ่ึงดานอัตราคาจางท่ีเปนผลในการตัดสินใจยายถ่ินวาผลิตภัณฑ
มวลรวมประชาชาติเปนตัวแปรท่ีสงผลตอการเลือกประเทศปลายทางของแรงงาน รวมไปถึงตัวแปรในดาน
คาใชจายสําหรับการเดินทางและประเภทงานท่ีตองการทําในประเทศปลายทางดวย ตัวแปรท่ีสงผลในการยาย
ถ่ินเพ่ือทํางานไดแก คาใชจายในการเดินทาง ประเภทของงานท่ีทํา (Castello-Freeman, 1992 อางถึงใน 
สุภางค  จันทวานิช, 2544) ซ่ึงนักเศรษฐศาสตร (Taylor, 1992 อางถึงใน สุภางค  จันทวานิช, 2544) ไดพบ
ปจจัยท่ีสําคัญคือปจจัยทางดานรายไดท่ีแรงงานคาดหวังวาจะไดรับในประเทศปลายทางและปจจัยในจํานวน
รายไดท่ีครอบครัวของแรงงานคาดหวังใหแรงงานรับผิดชอบสงเสียนั้น มีผลตอการตัดสินใจยายถ่ินของตัว
แรงงานเองและครอบครัวของแรงงาน  

สายสังคมวิทยากลาวถึงปรากฏการณการยายถ่ินของแรงงานระหวางประเทศวานอกจากปจจัย
ทางดานเศรษฐกิจแลว ระบบการยายถ่ินยังครอบคลุมในปจจัยทางดานสังคม วัฒนธรรม กฎหมายและ
การเมืองระหวางประเทศดวย โดยมีกระบวนการยายถ่ินระหวางประเทศ 3 ข้ันตอน (Castles and Miller, 
1993 อางถึงใน สุภางค  จันทวานิช, 2544) คือ   

1. ข้ันตอนการตัดสินใจยายถ่ิน ปจจัยท่ีตัดสินใจยายถ่ินคือ ความดอยโอกาสในเศรษฐกิจของผูยาย
ถ่ินการวางงานจากประเทศตนทาง คาตอบแทนท่ีไดรับสูงในประเทศปลายทาง ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนปจจัยสําคัญ 
ดานสังคม ดวยการถูกชักชวนจากเครือขายสังคมท่ีแนะนําใหยายถ่ิน และการสนับสนุนจากคนในครอบครัว 
ดานวัฒนธรรมคานิยมของผูยายถ่ินหนุมสาวตองการเดินทางไปทํางานในตางประเทศเกิดเปนวัฒนธรรมการ
ยายถ่ิน (culture of migration) (Massey, 1994 อางถึงใน สุภางค  จันทวานิช, 2544) คานิยมบริโภคนิยม
ในวัฒนธรรมประเทศปลายทางท่ีมีอิทธิพลดึงดูดคนจากประเทศอ่ืนๆ ใหปฏิบัติเลียนแบบ ดานกฎหมายของ
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ประเทศปลายทางท่ีมีนโยบายในการนําเขาแรงงาน และประเทศตนทางสงเสริมสนับสนุนใหประชากรของ
ประเทศตนทางยายถ่ินไปทํางานยังตางประเทศได 

2. ข้ันตอนระหวางการยายถ่ิน ระหวางการเดินทาง ผูยายถ่ินไดรับความสะดวก ซ่ึงประกอบไปดวย 
คาใชจายในการเดินทาง การจายคานายหนาใหแกผูแนะนําหรือพาเขาสูประเทศปลายทาง เรียกไดวาเงินคาหัว
ท่ีผูยายถ่ินยอมจายนั้นสามารถทํากําไรใหแกธุรกิจนายหนาสงแรงงานมนุษยขามประเทศไดไมตางจากการ
สงออกของสินคา จึงเปนเหตุใหเกิดกระบวนการคามนุษย (human trafficking) ท่ีหลอกลวงแรงงานให
เดินทางไปทํางานตางประเทศและกดข่ีขมเหง การบังคับและไดรับความไมเปนธรรมในระหวางการใชชีวิตการ
ทํางาน การถูกใหทํางานหนักเยี่ยงทาส ปจจัยดานการเมืองในการรวมกลุมระหวางประเทศทางเศรษฐกิจและ
การคา ซ่ึงจะมีผลตอการเคลื่อนยายแรงงานในกลุมประเทศใหเปนไปอยางสะดวก เชนกลุมประเทศอาเซียน 
หรือนโยบายขอตกลงระหวางรัฐตอรัฐท่ีเปดโอกาสใหมีการคัดเลือกแรงงานยายถ่ินเขาทํางานเม่ือผูยายถ่ิน
เดินทางถึงประเทศปลายทาง ปจจัยทางดานสังคมการจัดระบบการจัดหางานท่ีอยูในประเทศปลายทางท้ังถูก
กฎหมายและผิดกฎหมาย ปจจัยทางดานวัฒนธรรม คานิยมความเชื่อถือ การคุนเคยกับนายหนาหรือเครือขาย
สังคม ปจจัยทางดานกฎหมาย กฎ กติกาและกฎหมายเขาเมืองของประเทศปลายทางเปดรับใหแรงงาน
ตางชาติเขาไปทํางานไดและคุมครองแรงงานผูยายถ่ิน 

3. ข้ันตอนเม่ือเดินทางถึงประเทศปลายทาง ผูยายถ่ินไดทํางานและไดรับผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน  
มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดข้ึนดวยการสงเงินออมกลับสูประเทศตนทางใหแกครอบครัว ทําใหคนในครอบครัว
มีกําลังซ้ือในประเทศตนทางมากข้ึน ปจจัยทางดานการเมืองท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายตามสภาพ อาจมี
นโยบายท้ังการตอนรับหรือการขับไลแรงงานตางชาติ แลวแตความตองการของประเทศปลายทางเปนหลัก 
ปจจัยทางดานสังคม เกิดการรวมกลุมของผูยายถ่ินเปนชุมชน การใชภาษาและการปฏิบัติประเพณีรวมกัน 
และชวยเหลือซ่ึงกันและกันในประเทศปลายทาง เชน การใหบริการชวยเหลือในการสงเงินกลับประเทศตนทาง 
การใหคําแนะนําและแจงขาวสารตางๆ ท่ีเปนสวัสดิการพ้ืนฐานในการอยูอาศัย ปจจัยทางดานวัฒนธรรม การ
ปรับตัวของแรงงานตางชาติใหเขากับวัฒนธรรมประเทศปลายทาง 

 

แนวคิดการยายถิ่นวาดวยปจจัยผลักและปจจัยดึงดูด 

แนวคิดการยายถ่ินวาดวยปจจัยผลักและปจจัยดึงดูด (Push-Pull Migration) เปนแนวคิดเบื้องตนวา
การท่ีมนุษยยายถ่ินฐานจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งนั้นเปนการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงทางดาน
เศรษฐกิจหรือดานสังคมท่ีเกิดข้ึนในลักษณะตอบสนองตอปจจัยตางๆ ท้ังในพ้ืนท่ีตนทางและพ้ืนท่ีปลายทาง 
ปจจัยผลักเปนสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีตนทาง ผลักดันใหมนุษยในพ้ืนท่ีนั้นท่ีประสบปญหาและมีความคิด
อยากยายถ่ินไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน ในขณะท่ีปจจัยดึงดูดเปนปจจัยในพ้ืนท่ีปลายทางมีลักษณะนาดึงดูดใจ จูงใจใหมี
การยายถ่ินโดยความสมัครใจ เห็นไดวา โอกาสทางเศรษฐกิจท่ีมาพรอมกับการพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตและ
ทันสมัยเปนปจจัยดึงดูดในการยายถ่ิน (Ravenstein, 1985 อางถึงใน พัชราวลัย  วงศบุญสิน, 2553)  

นอกจากนี้การยายถ่ินระหวางประเทศเปนหนึ่งในกระบวนการโลกาภิวัฒนทางเศรษฐกิจท่ีประเทศ
พัฒนาแลวกําหนดข้ึน เพ่ือเชื่อมโยงใหเศรษฐกิจในสวนตางๆ เขากับศูนยกลางอํานาจทางเศรษฐกิจโลกใหเปน
แหลงดึงดูดการยายถ่ิน และเพ่ือเปนการตอบสนองความตองการแรงงานในภาคอุตสาหกรรม และลดตนทุน
การผลิตพรอมไปกับการสรางปจจัยผลักดันการยายถ่ินจากพ้ืนท่ีหนึ่งท่ีไมใชเพียงปจจัยจากความยากจน การ
วางงาน แตสงผลทําใหเกิดกระแสการยายถ่ินในลักษณะของคานิยมการยายถ่ิน มีการกระจุกตัวไปยังจุดหมาย
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พ้ืนท่ีปลายทางไปยังประเทศท่ีมีการพัฒนาแลว มองวาเปนกระแสการยายถ่ินเปนผลจากการตัดสินใจสวน
บุคคลของแรงงานเพ่ือหาโอกาสท่ีดีกวา (Saskia  Sassen, 1988 อางถึงใน พัชราวลัย  วงศบุญสิน, 2553)  

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 ดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบดวยศึกษาขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Source) และ
ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) เอกสารวิชาการ ขาวหนังสือพิมพ บทความเว็บไซตกองคุมครองและ
ดูแลประโยชนคนไทยในตางประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ สื่อสังคมออนไลน กระดานขาว
ชุมชนคนไทยทํางานในเกาหลีใต  

การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) สาวไทยจํานวน 8 คนท่ีทํางานอาชีพนวดแผนไทยจาก
รานนวดแผนไทยท่ีมีคุณสมบัติทําอาชีพนวดแผนไทย อยูพํานักทํางานบริการนวดแผนไทยเปนระยะเวลา
มากกวา 1 เดือน ไมจํากัดจํานวนครั้งในการเดินทางเขา-ออกเกาหลีใต และเปนวัยแรงงานท่ีมีอายุระหวาง 20-
60 ป การเขาถึงกรณีศึกษาโดยเริ่มจากกรณีศึกษาท่ีเปนเพ่ือนของเพ่ือนผูวิจัยท่ีไปทําอาชีพนวดแผนไทยในกรุง
โซลจากนั้นเปนการแนะนําตอเนื่องปากตอปาก (Snowball Sampling Technique) ประกอบกับการหาพิกัด
รานนวดแผนไทยใน 4 เขตของกรุงโซล โดยเลือกเขตจุดศูนยกลาง เขตท่ีมีความสําคัญทางธุรกิจ เขตทางชาน
เมือง และเขตทางภาคตะวันตกของกรุงโซล  

การสังเกต (Observation) พ้ืนท่ีตั้งสภาพแวดลอม ลักษณะของรานนวดแผนไทย ประสบการณการ
ทํางานของสาวไทยผูใหขอมูลการจากการมีสวนรวมของผูวิจัยเขาไปใชบริการนวดแผนไทยในกรุงโซล เกาหลีใต 
 
ธุรกิจบริการนวดแผนไทยในเกาหลีใต 

 ธุรกิจนวดแผนไทยท่ีนิยมในเกาหลีใตเปนธุรกิจเปดบริการ 24 ชั่วโมงเปนการนวดเพ่ือสุขภาพ 
นอกจากธุรกิจนวดแผนไทยยังมีการนวดแผนจีน การนวดแบบสวีดิช แตจากขอมูลองคกรนวดแผนไทยเกาหลี
ใตนั้นมีสถิติในการเปดรานนวดแผนไทยในสาธารณรัฐเกาหลีมีจํานวนมากกวา 69 แหง (Korea Thai 
Massage Association, 2007) โดยพ้ืนท่ีกรณีศึกษาผูวิจัยเลือกรานนวดแผนไทยจาก 4 เขต 4 รานในกรุงโซล 
เกาหลีใต ไดแก เขตชุง (Jung-gu) ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีใจกลางกรุงโซล มีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญ อาทิ พระราชวัง 
ตลาดเมียงดง ตลาดนัมแดมุน โดยรานนวดแผนไทยนี้มีสาวไทยทํางานเปนพนักงานนวดแผนไทยท้ังหมด 
ลักษณะของรานเปนรานติดฟลมทึบ ดานหนามีภาพโฆษณาสื่อถึงการนวดแผนไทย รวมท้ังติดธงชาติไทย  
 เขตมาโป (Mapo-gu) เปนพ้ืนท่ีทางดานตะวันตกของกรุงโซล ท่ีตั้งรานอยูใกลสถานีรถไฟใตดิน และ
มหาวิทยาลัยศิลปะชื่อดังของเกาหลีใต รวมท้ังเปนแหลงรานคา บาร รานอาหารสําหรับวัยรุน และการเท่ียว
กลางคืน ลักษณะของรานอยูในอาคารรวม 5 ชั้น รานอยูบริเวณชั้น 2 ดานหนาอาคารบริเวณชั้น 2 ติดปาย
โฆษณาภาพและตัวอักษรสื่อใหรูวามีบริการนวดแผนไทยเปนภาษาเกาหลีและภาษาญี่ปุน ภายในรานตกแตง
ดวยฟลมมืดทึบ มีการจําลองศาลาไทย  
 เขตคังนัม (Gangnam-gu) เปนพ้ืนท่ีทางตอนใตของแมน้ําฮัน แมน้ําสายหลักของกรุงโซล พ้ืนท่ีคังนัม
เปนยานธุรกิจ บริษัท โรงแรม ในเขตนี้มีรานนวดแผนไทย รานนวดสวีดีช อยูดวย ลักษณะของรานอยูใน
อาคารรวม 7 ชั้น รานอยูบริเวณชั้น 2 ดานหนาอาคารบริเวณชั้น 2 มีภาพโฆษณาการนวดแผนไทยอยาง
ชัดเจน 
 เขตซองพา (Songpa-gu) เปนเขตชานเมืองทางดานตะวันออกของกรุงโซล เขตนี้เคยเปนท่ีตั้งศูนย
กีฬาในการแขงขันโอลิมปกในป ค.ศ. 1988 และเปนสถานท่ีตั้งของบริษัท หางสรรพสินคาขนาดใหญ และ



130  Proceedings โครงการสัมมนาเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ ครั้งท่ี 14 
 

สวนสาธารณะขนาดใหญของกรุงโซล ลักษณะท่ีตั้งรานอยูบนถนนท่ีเปนถนนรานอาหาร บาร และบริเวณ
ใกลเคียงมีรานนวดแผนไทยอีกประมาณ 2-3 ราน ลักษณะของรานอยูในอาคารรวม 4 ชั้น รานนวดแผนไทย
อยูชั้น 2 โดยมีปายและรูปโฆษณาติดบริเวณชั้น 2 หนาอาคาร เขียนเปนภาษาเกาหลีและภาษาญี่ปุน บริการ
นวดแผนไทย 
 จากท้ัง 4 รานนี้พบวาราคาคาบริการนวดแผนไทยมีราคาใกลเคียงกันอยูท่ี 55,000วอน หรือคิดเปน
เงินอยูท่ีประมาณ 1,650 บาทตอชั่วโมง มีเพียงเขตชองพาซ่ึงเปนเขตชานเมืองราคาอยูท่ี 40,000 วอน หรือคิด
เปนเงินไทยอยูท่ีประมาณ 1,200 บาทตอชั่วโมง ซ่ึงทําใหเงินเดือนของสาวไทยท่ีไดรับสําหรับรานในเขตชองพา
นั้นไดรับเงินเดือนนอยกวาในเขตอ่ืนๆในกรุงโซล ลูกคาสวนใหญเปนลูกคาชาวเกาหลีใตท่ีเขาใชบริการนวด
แผนไทยหลังจากการทํางาน การดื่มสังสรรคท่ีเปนวัฒนธรรมในการเชื่อมความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร
การทํางานท่ีใชการดื่มเหลาเปนสะพานเชื่อมความสัมพันธ (Business Korea, 2014) เม่ือดื่มสังสรรคแลว
ลูกคาเกาหลีใตมักจะเขาใชบริการนวดแผนไทย โดยอาศัยรานนวดแผนไทยในการพักผอนนอนหลับพรอมๆ 
กับการใชบริการนวดแผนไทย 
 
สาเหตุในการไปทํางานนวดแผนไทยในเกาหลีใตของสาวไทย 

ตารางท่ี 1: ขอมูลสาวไทยในอาชีพนวดแผนไทยในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต 
กรณี 
ศึกษา 

อายุ 
(ป) 

การศึกษา ภูมิลําเนา
เดิม 

อาชีพเดิม สาเหตุท่ีไป
ทํางาน

ตางประเทศ 

ประสบการณ
นวดใน

ตางประเทศ 

วิธีหางานนวดใน
เกาหลีใต 

ระยะเวลา
ทํางานใน
เกาหลีใต 

การถูกละเมิด
ทางเพศ 

1 37 ปริญญาตร ี สุราษฎรธาน ี นวดแผน
ไทย 

อยากมี
ประสบการณ 

- เพ่ือนแนะนํา
นายหนา จายคา
นายหนา 30,000

บาท 

7 เดือน ถูกลูกคาชาว
เกาหลีมนึเมา

ลวนลาม 

2 25 ม.6 อุดรธาน ี นวดแผน
ไทย 

เงินเดอืนที่
ไดรับมากขึน้ 

- เพ่ือนแนะนํา
นายหนา จายคา
นายหนา 30,000

บาท 

1 เดือน โดนลูกคา
ลวนลาม เห็น

วาเปน
พนักงานใหม 

3 25 ม.3 หนองคาย นวดแผน
ไทย 

อยากมี
ประสบการณ
และเงินออม 

- เพ่ือนทํางานนวดใน
เกาหลีใตแนะนํา ไม

เสียคานายหนา 
จายคาเดินทางเอง 

1 ป ถูกลูกคา
ลวนลาม 

ลูกคาเขาใจวา
มีบริการแอบ

แฝง 
4 44 ปริญญาตร ี อุดรธาน ี ทํางาน

บัญชี 
อยากมี

ประสบการณ 
- ติดตอนายหนาจาก 

Facebook เสียคา
นายหนา 30,000 

บาท 

1 ป ลูกคาลวนลาม
พยายามชวน

ทําพิเศษ 

5 35 ม.6 ชัยภูมิ นวดแผน
ไทย 

ชอบทํางาน
ตางประเทศ 

อิรกั 1 ปครึ่ง, 
รัสเซีย 9 เดอืน 

ติดตอนายหนาจาก
อินเตอรเนต็ เสียคา
นายหนา 30,000 

บาท 

4 เดือน ลูกคาจับมอื 
ลวนลาม 

6 32 ปริญญาโท มหาสาร- 
คาม 

ลูกจาง
หนวยงาน
ราชการ 

อยากมรีายได
มากขึน้,
หลีกเล่ียง
ปญหา

ครอบครัว 

- ชาวเกาหลีใต
ชักชวน ไมเสียคา

นายหนา 

2 เดือน ลูกคามนึเมา 
ลวนลาม 

ใหบริการดวย
การทํามอื  

7 30 ปวช. พิจิตร ชางเสรมิ
สวย 

รายไดดีกวา
ทํางานในไทย 

เกาหลีใต 3 
เดือน, 

มาเลเซีย 6 
เดือน 

เพ่ือนแนะนํา
นายหนา เสียคา
นายหนา 10,000 

บาท 

8 เดือน ลูกคาลามกใส 
พยายามโชว 
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กรณี 
ศึกษา 

อายุ 
(ป) 

การศึกษา ภูมิลําเนา
เดิม 

อาชีพเดิม สาเหตุท่ีไป
ทํางาน

ตางประเทศ 

ประสบการณ
นวดใน

ตางประเทศ 

วิธีหางานนวดใน
เกาหลีใต 

ระยะเวลา
ทํางานใน
เกาหลีใต 

การถูกละเมิด
ทางเพศ 

8 23 ม.6 สมุทรปรา- 
การ  

นวดแผน
ไทย 

หารายไดมา
ชําระหนี ้สง
นองเรียน
หนังสือ 

- เพ่ือนทํางานนวดใน
เกาหลีใตแนะนํา
นายหนา เสียคา
นายหนา 5,000 

บาท 

1 ป ลูกคาลวนลาม 
พยามยามใหมี
บริการพิเศษ 

 
จากตารางท่ี 1 แสดงขอมูลของกรณีศึกษาสาวไทยอาชีพนวดแผนไทยจํานวน 8 คนในกรุงโซล 

ประเทศเกาหลีใต ซ่ึงพบวาสาวไทยสวนใหญมีชวงอายุ 23-44 ปเปนชวงวัยทํางานท่ียังมีพละกําลัง แข็งแรง 
และพรอมท่ีจะเดินทางยายถ่ินเพ่ือไปทํางานในตางประเทศ ระดับการศึกษาตั้งแตมัธยม 3 ถึงระดับปริญญาโท 
ซ่ึงเห็นไดวาระดับการศึกษาแมจะไดรับการศึกษาสูง แตแนวโนมในการตัดสินใจไปทํางานในตางประเทศของ
สาวไทยนั้นยังมุงหวังหาโอกาสใหตนเองไดรับโอกาสและรายไดท่ีไดรับมากกวาการทํางานภายในประเทศไทย 

สาวไทยอาชีพนวดแผนไทยสวนใหญเปนผูหญิงไทยท่ีมีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัดในภูมิภาคตางๆ อาทิ 
อุดรธานี สุราษฎรธานี ชัยภูมิ พิจิตร มหาสารคาม และสมุทรปราการ ซ่ึงสาวไทยอาชีพนวดแผนไทยเหลานี้มี
ประสบการณการยายถ่ินภายในประเทศจากพ้ืนท่ีภูมิลําเนาเดิมเขามาทํางานนวดแผนไทยในเมืองหลวงหรือใน
กรุงเทพ และมีอาชีพท่ีหลากหลาย อาทิ ชางเสริมสวย ลูกจางหนวยงานราชการ พนักงานบัญชี แมบางคนมี
อาชีพหลักแตไดเรียนเสริมทักษะการนวดแผนไทยเพ่ือเปนอาชีพเสริมรายได แตดวยเศรษฐกิจและคาแรงท่ี
ไดรับจากการทํางานในประเทศไทยสวนทางกับรายจายท่ีมี ทําใหสาวไทยเหลานี้ไมมีเงินออม ประกอบกับการ
มีชองทางสื่อสังคมออนไลนท่ีปจจุบันเขาถึงไดงาย ทําใหไดรับรูขาวสารการรับสมัครในแวดวงการนวดแผนไทย
ท้ังในไทยและตางประเทศ สาวไทยเหลานี้เลือกท่ีจะตัดสินใจไปทํางานในตางประเทศดวยคําโฆษณาจากการ
ประกาศตามสื่อสังคมออนไลนท่ีมีนายหนาประกาศรับสมัครงานถึงเงินเดือน สวัสดิการท่ีไดรับ ประเทศท่ีรับ
สมัครงานนวด อาทิ เกาหลีใต ฮองกง จีน มาเลเซีย รัสเซีย เปนตน ท่ีสาวไทยเหลานี้มองวาการยายถ่ินระหวาง
ประเทศเพ่ือไปทํางานเปนหนทางท่ีสามารถยกระดับฐานะเศรษฐกิจและสังคม 
 เกาหลีใตเปนประเทศท่ีสาวไทยมุงหวังตั้งใจอยากเขาไปทํางานนวดแผนไทยในเกาหลีใตมากพอๆ กับ
ประเทศมาเลเซียท่ีใชเวลาเดินทางไมนาน และการยกเวนวีซาเขาประเทศเกาหลีใตไดถึง 90 วันสําหรับการ
ทองเท่ียวของหนังสือเดินทางไทย ภาพลักษณประเทศเกาหลีใตจากการดูภาพยนตรละครเกาหลี จึงเปน
ชองทางท่ีสาวไทยนั้นสามารถแสวงหาโอกาสในการลักลอบทํางานนวดแผนไทยเพ่ือใชชวงเวลา 90 วันนี้
กอบโกยรายไดนํากลับสูประเทศตนทาง แมสาวไทยจะตองยอมเสียคางานใหกับนายหนาเปนเงินถึง 5,000-
30,000 บาทก็ตาม  

 ดังนั้นปจจัยเศรษฐกิจจึงเปนปจจัยสําคัญท่ีผลักดันใหสาวไทยอาชีพนวดนั้นตัดสินใจเดินทางไปทํางาน 
เพ่ือคาดหวังใหชีวิตและเศรษฐกิจของครอบครัวดีข้ึน ครอบครัวมีกําลังในการใชจาย การปลดหนี้สินให
ครอบครัว และการสงเสียใหนองไดเรียนหนังสือตอ และสุดทายคือการมีเงินออมท่ีสามารถออมเงินไดมากกวา
อยูทํางานนวดในประเทศไทย ปจจัยดานสังคมเปนอีกปจจัยท่ีสําคัญเกิดจากการชักชวนของเครือขาย อาทิ 
เพ่ือนผูท่ีมีประสบการณ ชักชวน กลาวถึงผลดีท่ีไดรับเม่ือไดมาทํางานนวดแผนไทยในเกาหลีใต ทําใหสาวไทย
เกิดความตองการเลียนแบบ และตัดสินใจเดินทางเพ่ือตองการใหมีชีวิตท่ีดีตามคําเชิญชวน และปจจัยดาน
ครอบครัว ท่ีสาวไทยสวนใหญไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว ใหเดินทางไปทํางานเพ่ือจะไดนํารายไดมา
ชวยเหลือครอบครัว โดยครอบครัวไมรูถึงสิ่งท่ีสาวไทยจะตองเผชิญ และสาวไทยบางคนตัดสินใจเดินทางไป
ทํางานเพ่ือลดการทะเลาะเบาะแวงกับคูสมรสเนื่องจากปญหาทางการเงินนั่นเอง  
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ข้ันตอนการเดินทางของสาวไทยอาชีพนวดแผนไทยไปประเทศเกาหลีใต 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 

 
 

                         
 
 
                         
 
       แผนภาพท่ี 1: แสดงข้ันตอนการไปทํางานนวดของสาวไทยในเกาหลีใต 
 

จากแผนภาพท่ี 1 แสดงถึงข้ันตอนการไปทํางานนวดแผนไทยของสาวไทยในเกาหลีใต โดยเริ่มจาก
สาวไทยท่ีมีทักษะการนวดแผนไทยท่ีมีความตองการไปทํางานตางประเทศ รับรูขาวสารการรับสมัครงานราน
นวดแผนไทยในเกาหลีใตจากเครือขายทางสังคมอาจเปนเพ่ือน ญาติ คนรูจักชักชวน หรือเพ่ือนแนะนํา
นายหนาใหรูจัก และรูจักนายหนาจากสื่อสังคมออนไลนท่ีในปจจุบันประกาศรับสมัครงานผานเฟซบุค 
(facebook) ข้ึนเปนจํานวนมากและเขาถึงขอมูลไดโดยงาย สาวไทยติดตอนัดพบนายหนา นายหนาบางรายทํา
การทดสอบมือการนวด และทําการตกลงคางาน หากสาวไทยพรอมท่ีจะเดินทาง นายหนาจองตั๋วเครื่องบิน 
โดยคาใชจายสําหรับการเดินทางผูประกอบการจะสํารองจายใหกอนและทําการหักเงินเดือนสาวไทยในเดือน
แรก เม่ือสาวไทยถึงสนามบินอินชอน เกาหลีใต และสามารถผานดานตรวจคนเขาเมืองได นายหนาหรือ
ผูประกอบการจะรอรับท่ีสนามบินและนําสงยังรานนวดแผนไทย ในกรณีสาวไทยไมสามารถผานดานตรวจคน
เขาเมืองจากสนามบินไดนั้นจะถูกสงตัวกลับในทันที 

เม่ือสาวไทยถึงรานนวดแผนไทย ผูประกอบการบางรานจะทําการทดสอบมือการนวดของสาวไทยอีก
ครั้งหากผานการทดสอบ ผูประกอบการจะใหลงนวดแกลูกคาในทันที หากไมผานการทดสอบนายหนาตองหา
รานใหมลงใหกับสาวไทยตอไป สวนใหญสาวไทยท่ีไปทํางานนวดแผนไทยในเกาหลีใตจะไดรับเงินเดือนเริ่มตน
ท่ี 1,000,000 – 1,500,000 วอน หรือคือเปนเงินไทยประมาณ 30,000-45,000 บาทตอเดือน คารอบ 10% มี
ขาวสาร ไขไก บางรานผูประกอบการใหสัปดาหละ 100,000 วอน (3,000 บาท) สําหรับเปนคากับขาวใหกับ
พนักงานในราน สําหรับเงินทิปพนักงานนวดสามารถเก็บเองไดเลย ทางรานไมมีสวนเก่ียวของ มีสัญญาณ

สาวไทย

อาชีพนวด 

รูขาวสมัครงานนวด

ในตางประเทศ  

ประเทศ

ไทย 

นายหนา / เครือขาย

สังคม (เพ่ือน) / สื่อ

สังคมออนไลน 

เขาประเทศเกาหลีใตจากการ

ยกเวนวีซาเขาประเทศ 90 วัน

โดยหนังสือเดินทางไทยในฐานะ

นักทองเท่ียง (tourism visa) 

ไมผาน ตม. เกาหลีใต 

ผาน ตม. 

เกาหลีใต 

นายหนา / 

ผูประกอบการเกาหลี

ใตพาไปสงท่ีรานนวด

แผนไทย 

สาวไทยลักลอบทํางาน

นวดแผนไทยท่ีผิด

กฎหมายทองถ่ินใน

เกาหลีใต 

ลักลอบทํางานตอไปเรื่อยๆ หรือ โดน 

ตม.ข้ึนตรวจรานนวด สาวไทยโดนจับ

สงกลับไทย 

ทํางานตามสญัญาจาง 85 วันท่ีจัดทํา

ข้ึนระหวางผูประกอบการกับสาวไทย  
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อินเตอรเน็ตใหพนักงานใช วันหยุดเดือนละ 2 วัน แตสาวไทยจะไมมีตารางงานท่ีแนนอน ตองทํางานหมุนเวียน
ตลอดท่ีรานเปดใหบริการ 24 ชั่วโมง ดังนั้นเวลาพักผอนของสาวไทยคือชวงเวลาท่ีวางเวนจากการไมมีลูกคา
เขาใชบริการนั่นเอง 

สาวไทยบางคนนั้นทํางานนวดในเกาหลีใตตามสัญญาจางท่ีเกิดข้ึนระหวางสาวไทยกับผูประกอบการ
ชาวเกาหลีใตรานนวดแผนไทยจํานวน 85 วัน หรือตามเวลาของการยกเวนวีซาการเขาประเทศคือไมเกิน 90
วัน จึงเดินทางกลับประเทศไทยโดยไดรับเงินเดือนท่ี 2 เดือน สําหรับเงินเดือนเดือนสุดทายท่ีไมครบ 30 วันนั้น
ผูประกอบการจะจายโดยคิดเปนรายวันพรอมคารอบ ซ่ึงสาวไทยท่ีอยูทํางานไมเกิน 90 วันนั้นสามารถกลับเขา
ประเทศเกาหลีใตมาทํางานนวดในครั้งตอไปไดอีกหากตองการ แตสาวไทยบางคนอาศัยชวงจังหวะนี้อยูทํางาน
ตอโดยผูประกอบการสรางแรงจูงใจดวยการข้ึนเงินเดือนให จึงทําใหสาวไทยเหลานี้ลักลอบทํางานนวดแผน
ไทยในเกาหลีใตตอไปซ่ึงเรียกกันวา “อยูเวอร” โดยอยูไปเรื่อยๆ จนกวาสาวไทยจะรูสึกพอใจตอรายไดและเงิน
ออมท่ีไดรับ พรอมท้ังยอมรับตอการท่ีจะถูกจํากัดในการเขาประเทศเกาหลีใตในครั้งตอไป 
 
ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจยายถิ่นของสาวไทยอาชีพนวดแผนไทยไปเกาหลีใต 

ปจจัยท่ีสงผลในการตัดสินใจยายถ่ินของสาวไทยเหลานี้ ดวยสภาพเศรษฐกิจของประเทศตนทางเปน
สวนผลักดันใหตองการเดินทางไปทํางานในตางประเทศ สาวไทยตองการมีรายไดท่ีเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือสงเงินกลับ
ดูแลครอบครัว การชวยเหลือพอแมท่ีมีภาระหนี้สิน การมีภาระในการสงเสียนองเรียนหนังสือ ความตองการมี
เงินออม ซ่ึงสอดคลองกับท่ีนักเศรษฐศาสตร Taylor (1992) ไดพบวาปจจัยสําคัญในการยายถ่ินคือปจจัย
ทางดานรายไดท่ีแรงงานคาดหวังวาจะไดรับในประเทศปลายทาง และปจจัยในจํานวนรายไดท่ีครอบครัวของ
แรงงานคาดหวังใหแรงงานนั้นรับผิดชอบสงเสียนั้น มีผลตอการตัดสินใจยายถ่ินของแรงงานเอง นอกจากใน
เรื่องของเศรษฐกิจรายไดแลว ยังมีปจจัยทางดานสังคมซ่ึงนักสังคมวิทยา Castles and Miller, 1993 ท่ี
กลาวถึงปรากฏการณกระบวนการยายถ่ินระหวางประเทศวาปจจัยทางดานสังคมจากเครือขายสังคมคนรูจัก ท่ี
ชักชวนใหตัดสินใจยายถ่ิน สามารถยืนยันปรากฏการณและหลีกเลี่ยงการมีปญหาครอบครัวท่ีตองทะเลาะเบาะ
แวงจากปญหาทางการเงินกับคูสมรส ซ่ึงครอบครัวใหการสนับสนุนผลักดันในการเดินทางไปทํางานใน
ตางประเทศ รวมไปถึงคานิยมการทํางานในตางประเทศท่ีตองการประสบการณรวมไปถึงการไดทองเท่ียวใน
ยามวาง  

ปจจัยดึงดูดจากประเทศปลายทางท่ีมีสวนในการตัดสินใจใหสาวไทยนั้นยายถ่ินไปยังเกาหลีใตดวย
ความตองการพนักงานนวดแผนไทยท่ีมีทักษะการนวดแผนไทยจากตนตํารับ ดังนั้นจึงเปนท่ีตองการของ
ผูประกอบการชาวเกาหลีใต และจํานวนเงินเดือนในแตละเดือนท่ีสูงกวาการทํางานนวดแผนไทยในประเทศ
ไทยถึงจํานวน 4 เทา พรอมคารอบในการใหบริการลูกคา เงินพิเศษท่ีสาวไทยสามารถเก็บไดเลยโดยไมมีสวน
แบง และสวัสดิการท่ีทางผูประกอบการชาวเกาหลีใตมีใหโดยไมตองเสียคาใชจายในดานท่ีพัก อาหาร  
คาเดินทาง ซ่ึงเปนสิ่งท่ีสาวไทยนั้นตัดสินใจยายถ่ินไปทํางานนวดแผนไทยในเกาหลีใต แมสาวไทยจะรูวาเปน
การกระทําผิดกฎหมายทองถ่ินสําหรับคนตางชาติท่ีมีอาชีพนวดแผนไทย แตสาวไทยสวนใหญทํางานนวดแผน
ไทยในเกาหลีใตเปนระยะเวลาถึง 4-12 เดือนหรือมากกวานั้น ซ่ึงเห็นไดวาสาวไทยในอาชีพนวดแผนไทยนั้นมี
ความตั้งใจในการอยูพํานักในเกาหลีใตเพ่ือทํางานนวด และกระทําผิดกฎหมายจากการลักลอบทํางานและอยู
เกินกําหนดวีซาฐานะนักทองเท่ียวเขาประเทศ 90 วันก็ตาม แตสาวไทยเหลานี้พรอมยอมรับและอยูทํางานตอ  

ปจจัยดานเศรษฐกิจ ท่ีสงผลตอการตัดสินใจยายถ่ินของแรงงานยายถ่ินหญิงไทย โดยกรณีศึกษากลาววา  
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“รูมาวางานนวดท่ีเกาหลีใตไดรับเงินเดือนเปนจํานวนมาก จึงสนใจท่ี
เดินทางมาทํางานนวดท่ีนี่ ซ่ึงนาจะมีเงินเดือนมากกวาทํางานนวดในไทย”  
(สาวไทยอาชีพนวดแผนไทยในเขตคังนัม, สัมภาษณ, 16 เมษายน 2557)  

 

“เคยทํางานนวดแผนไทยยานสีลมไดรับเงินเดือนแตไมมีเงินออม 
เพราะการอาศัยในกรุงเทพฯนั้นมีคาใชจายไมวาจะเปนในเรื่องของการเดินทาง 
คาท่ีพัก และอาหาร จึงตัดสินใจมาทํางานนวดท่ีเกาหลี เพ่ือจะไดประสบการณ
และมีเงินเก็บ” (สาวไทยอาชีพนวดแผนไทยในเขตมาโป, สัมภาษณ 17 
เมษายน 2557) 

 
ปจจัยดานสังคมและคานิยม ท่ีสงผลตอการตัดสินใจยายถ่ินของแรงงานยายถ่ินหญิงไทย โดย

กรณีศึกษากลาววา  

“ตัดสินใจมาทํางานนวดในเกาหลี ใต เนื่องจากชอบทํางานใน
ตางประเทศ รูสึกดีไดประสบการณ ไมชอบทํางานในเมืองไทย” 

  (สาวไทยอาชีพนวดแผนไทยในเขตซองพา, สัมภาษณ 18 เมษายน 2557) 
 

“รายไดท่ีเกาหลีใตคาดวาไดรับมากกวาทํางานนวดแผนไทยในไทยท่ีมี
รายไดนอยกวามากแมทํางานนวดเปนอาชีพเสริมก็ตาม และประกอบกับปญหา
ครอบครัวเกิดการทะเลาะเบาะแวงกับสามีบอยครั้ง” (สาวไทยอาชีพนวดแผน
ไทยในเขตชุง, 20 เมษายน 2557) 

 
ประสบการณการทํางานในกรุงโซล เกาหลีใตของสาวไทยในอาชีพนวดแผนไทย 

ในการทํางานนวดแผนไทยของสาวไทยนั้นแมจะใชทักษะการนวดเพ่ือสุขภาพแตไมอาจปฏิเสธไดวา
ในชวงระหวางการทํางานนวดแผนไทยนั้น สาวไทยเหลานี้มีการถูกละเมิดทางเพศเขามาเก่ียวของ จากการเขา
ใหบริการลูกคา ซ่ึงมีความเสี่ยงตอการโดนลวนลาม การถูกอนาจาร ลวงละเมิดทางเพศ การรองขอใหมีการทํา
บริการพิเศษใหแกลูกคาท่ีเขาใชบริการ ซ่ึงเปนลูกคาชายท่ีมีสภาพมึนเมาและไมมึนเมาก็ตาม ดังกรณีเชน  

“การทํางานนวดในเกาหลีใตมีบางครั้งโดนลูกคาผูชายเกาหลีใตสูงอายุ
ลวนลามบาง เพราะลูกคาเหลานี้เขาใจวามีการบริการแอบแฝง ถาพบลูกคา
ดังกลาวจะไมทําให”  (สาวไทยอาชีพนวดในเขตมาโป, สัมภาษณ, 17 เมษายน 
2557) 

 

“แมรานจะเปดตลอด 24 ชั่วโมง ก็ตองเสี่ยงพบเจอลูกคามึนเมาและ
ลวนลาม ลูกคาสวนใหญเปนผูชายและสวนมากเขาใชบริการในเวลากลางคืน 
บางครั้งจะใหพนักงานทํามือใหและใหทิปเปนเงินจํานวนมาก ยอมรับวาใน
บางครั้งยอมทํามือใหลูกคา ซ่ึงแลวแตความสมัครใจของพนักงาน แตรานนี้ไมมี
บริการแอบแฝง สวนใหญจะพบวาลูกคาใหทํามือและตองใชความกะลอน ไหว
พริบ ในการเอาตัวรอด พูดคุยกับลูกคา”  (สาวไทยอาชีพนวดในเขตชุง, 
สัมภาษณ, 20 เมษายน 2557) 
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“ท่ีผานมาเคยเจอลูกคาลามกและพยายามจะปลุกปล้ํา แตอาศัยใช
มวยไทยในการแกไขสถานการณเขาชวยดวยการเตะและกัดลูกคาคนนั้น ซ่ึง
ลูกคาโวยวายและไดอางวารานนวดแผนไทยในละแวกนั้นยังสามารถทําไดเลย 
จากนั้นลูกคาคนนั้นกลั่นแกลงดวยการไปแจงตํารวจทําใหตํารวจเขามาท่ีราน 
แตไมสามารถทําอะไรไดเนื่องจากรานท่ีทํางานอยูนี้ไมมีบริการแอบแฝง ลูกคา
บางรายเลาใหฟงวารานนวดแผนไทยในบริเวณใกลเคียงเม่ือนวดเสร็จสามารถ
ใหมีเซ็กไดดวย ซ่ึงรานเหลานั้นก็มีพนักงานนวดเปนคนไทย”  (สาวไทยอาชีพ
นวดในเขตซองพา, สัมภาษณ, 15 ตุลาคม 2557) 

 
ดังนั้นเห็นไดวาแรงงานหญิงยายถ่ินอาชีพนวดแผนไทยในเกาหลีใตยังมีความเสี่ยงตอการถูกละเมิด

ทางเพศของสาวไทยท่ีมีทักษะการนวดเพ่ือสุขภาพเกิดข้ึน โดยสาวไทยเองอาจไมมีความตั้งใจแตแรกเริ่มยาย
ถ่ินทํางานในเกาหลีใต แตอาจเปลี่ยนใจในภายหลังจากการยายถ่ินโดยยอมกระทําตามใจลูกคา เพ่ือตองการ
รายไดท่ีเพ่ิมข้ึนจากการไดรับทิปหรือเงินพิเศษและดวยสภาพแวดลอมของรานท่ีเปนสถานท่ีมิดชิดไมเปดโลง
เหมือนรานนวดแผนไทยในประเทศไทย จึงเปนจังหวะเหมาะสมท่ีสามารถยอมรับตอการขอใชบริการพิเศษ
จากลูกคา  
 
บทสรุปและอภิปราย  

ความเปนไปไดในการยายถ่ินกรณีธุรกิจนวดแผนไทยของแรงงานยายถ่ินหญิงไทยในกรุงโซล เกาหลีใต 
ดวยสาเหตุจากปจจัยทางดานเศรษฐกิจจากประเทศตนทางท่ีเปนสวนผลักดัน และรายได สวัสดิการจากอาชีพ
นวดแผนไทยในเกาหลีใตท่ีไดรับนั้นสูงกวาทํางานนวดแผนไทยในประเทศไทยเปนสวนท่ีดึงดูดใหแรงงาน
หญิงไทยนั้นตัดสินใจเดินทางยายถ่ินไปทํางาน และสามารถนํารายไดสงกลับสูครอบครัวในประเทศไทย ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดการยายถ่ินวาดวยปจจัยผลักและปจจัยดึงดูด (Push-Pull Migration) ของ Ravenstein, 
1985 วาการยายถ่ินของมนุษยท่ีประสบปญหานาดึงดูดใจ จูงใจจนทําใหเกิดมีการยายถ่ินโดยความสมัครใจ 
เห็นไดวาการยายถ่ินเพ่ือทํางานอาชีพนวดแผนไทยในเกาหลีใตยังสามารถรวมถึงปจจัยทางดานเครือขายสังคม
คนรูจักท่ีชักชวนใหตัดสินใจยายถ่ิน ทางดานวัฒนธรรมคานิยมท่ีคนในครอบครัว เพ่ือนท่ีสนับสนุนในการ
เดินทางไปทํางานในตางประเทศ ทางดานกฎหมายการเมืองระหวางประเทศเขามาเก่ียวของท่ีมีชองทางจาก
การยกเวนวีซาการเขาประเทศถึง 90 วันท่ีเปนโอกาสสะดวกสําหรับแรงงานหญิงใหไปกอบโกยรายได และเปน
งานท่ีผิดกฎหมายทองถ่ินของเกาหลีใตท่ีตรงกับกระบวนการยายถ่ินระหวางประเทศ 3 ข้ันตอนของ Castles 
and Miller, 1993 ท่ีกลาวถึงกระบวนการยายถ่ินระหวางประเทศท่ีประกอบไปดวยข้ันตอนการตัดสินใจ 
ข้ันตอนระหวางการยายถ่ินท่ีไดรับความสะดวกระหวางยายถ่ิน และข้ันตอนเม่ือเดินทางถึงประเทศปลายทาง
จนทําใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในการสงเงินกลับสูครอบครัวในประเทศตนทาง  

แตถึงอยางไรสาวไทยท่ีมีทักษะการนวดแผนไทยพรอมท่ีจะเดินทางยายถ่ิน และยอมรับในการทําผิด
กฎหมายมีเปนจํานวนมาก พรอมท่ีจะเสี่ยงตอการถูกปฏิเสธการเขาประเทศ เสี่ยงตอการถูกนายหนาหลอก
และใหไปอยูในรานนวดแผนไทยท่ีมีบริการแอบแฝงคาประเวณี เสี่ยงตอการถูกลูกคาลวนลามและถูกละเมิด
ทางเพศ ซ่ึงแรงงานหญิงเหลานี้พรอมท่ีจะเผชิญและยอมรับตอสิ่งท่ีอาจเกิดข้ึน เพ่ือรายได และโอกาสทาง
เศรษฐกิจของครอบครัวใหดีข้ึนกวาท่ีเปนอยู แสวงหาโอกาส ทําใหมีเงินออม และมีประสบการณการทํางานใน
ตางประเทศตามคานิยมตามอารมณความตองการ ซ่ึงเห็นไดวาแรงงานหญิงเหลานี้มีทัศนคติในเชิงบวกเปน
อยางมาก ดานมาตรการปองกันหนวยงานรัฐควรประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนกลุมแรงงานหญิงไทย
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ธุรกิจนวดแผนไทยท่ีปจจุบันมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนเนื่องจากเปนอาชีพอิสระ และมีความตองการเดินทางไป
ทํางานนวดแผนไทยในตางประเทศในขอมูลทางดานกฎหมายในประเทศปลายทางท่ีกลุมแรงงานนี้ตองการ
เดินทางไปทํางาน เพ่ือใหเปนการเดินทางยายถ่ินทํางานและพํานักไดอยางถูกกฎหมาย   
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การฆาตวัตาย: ความเสี่ยงท่ีมีความสัมพันธกับบทบาทความเปนชาย 
Suicide: Risk related to the role of being Masculinity 
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บทคัดยอ 

 บทความนี้เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางการยึดถือบทบาทความเปนชายกับความเสี่ยงในการฆา
ตัวตายของชายวัยกลางคน ศึกษาโดยใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรท่ีศึกษาคือ ผูชายอายุระหวาง 30-50 ป 
ท่ีอาศัยอยูใน ต.ดอนปรู  อ.ศรีประจันต  จ.สุพรรณบุรี ขนาดของกลุมตัวอยางไดจากการคํานวณโดยใชสูตร
ของ Yamane ไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 292 ราย ท่ีระดับความเชื่อม่ันท่ี 95% ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ
งาย (Simple random sampling) ตามสัดสวนประชากรในแตละหมูบาน เก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้ง
นี้ 2 สวนตามลักษณะท่ีมาของขอมูล คือ การทบทวนเอกสารเชิงวิชาการ บทความ วิทยานิพนธตลอดจน
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ รวมกับขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม ซ่ึงเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 2 สวนหลัก คือ 
สวนท่ี1 ระดับการยึดถือบทบาทความเปนชาย ซ่ึงประกอบดวย  1) ผูชายตองวางแผนเปาหมายชีวิตท่ีชัดเจน 
มีความมุงม่ันไปสูความสําเร็จ  2) ผูชายตองมีความกลาหาญ  3) ผูชายตองสามารถแกไขปญหาไดดี  4) ผูชาย
ตองมีความขยัน อดทน  5) ผูชายตองมีรายไดมากกวาผูหญิง  6) ผูชายตองมีตําแหนงหนาท่ีการงาน หรือมี
บทบาทในสังคมมากกวาผูหญิง  7) ผูชายตองเปนหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว  8) ผูชายตองมีบทบาทเปน
ผูนําครอบครัว  9) พอตองสนับสนุนสงเสริมใหลูกไดรับการศึกษา  10) พอตองอบรมสั่งสอนท้ังศีลธรรม 
จริยธรรมและเปนแบบอยางท่ีดีแกลูก  11) พอตองใหความรัก ความอบอุน สรางความเขมแข็งทางจิตใจแกลูก 
12) พอตองมีเวลาพักผอนทํากิจกรรมกับลูก  13) สามีตองซ่ือสัตย ใหเกียรติภรรยา  14) สามีตองปกปองและ
ดูแลภรรยาใหสุขกายสบายใจ  15) ผูนําตองรักษาคําพูด  16) ผูนําตองรับผิดชอบตอครอบครัว  17) ผูนําตอง
เปนแบบอยางท่ีดีตอสมาชิกในครอบครัว สวนท่ี2 ความเสี่ยงในการฆาตัวตาย ปรับปรุงจากแบบคัดกรองความ
เสี่ยงตอการฆาตัวตาย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติวิเคราะหไคสแควร 
(Chi-Square)  
 ผลการศึกษาพบวา การยึดถือบทบาทความเปนชายมีความสัมพันธกับความเสี่ยงในการฆาตัวตายของ
ชายวัยกลางคน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงบทบาทความเปนชายท่ีมีความสัมพันธกับความเสี่ยงในการฆาตัว
ตายนั้น ไดแก  1) ผูชายตองทําหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จ (p<0.01)  2) ผูชายตองประสบ
ความสําเร็จตามแผนการและเปาหมายท่ีคิดไว (p<0.05)  3) ผูชายตองไมลมเหลว (p<0.01)  4) ผูชายตอง
สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกับตนเองหรือครอบครัวได (p<0.01)  5) ผูชายเม่ือเปนสามีตองมีอํานาจ
เหนือกวาภรรยา (p<0.01)  6) ผูชายเม่ือเปนสามีตองใหเกียรติและซ่ือสัตยกับภรรยา (p<0.01)  7) ผูชายเม่ือ
เปนพอตองสนับสนุนสงเสริมใหลูกไดรับการศึกษา (p<0.01) การยึดถือบทบาทความเปนชายมีความสัมพันธ
กับความเสี่ยงในการฆาตัวตายของชายวัยกลางคน 

คําสําคัญ บทบาทความเปนชาย , การฆาตัวตาย, ความเสี่ยง 
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Abstract  

The Proposes of this research are to study of Relationship between the role-taking of 
masculinity and Suicide Risk of Middle-Age Men. The study method uses quantitative 
research. The population is men aged 30-50 years, A Case Study of Donpru Sub-district, 
Sriprachan district, Suphanburi Province. with the use of Yamane’s simplified formula to 
calculate sample sizes. There are totally 292 samples sizes of entire population at the 95% 
confidence level. Questionnaire data were collected using two main following parts. For the 
first part, it’s about the “masculine ideology” generally defined as a set of attitudes, 
behaviors, and self-presentation methods to ascribe. A man is expected to plan a clear life 
goal leading to success. He should be ready to face and endure danger or pain with a brave 
decision. He needs to fix the problem with diligence and patience. Attitudes to hold (work is 
very important, women should be be primary caregivers to children, etc), and ways to look 
(wear pants and suits, wear hair short, etc). It also includes proscriptions for ways not to act 
(don’t cry, don’t be a wimp, etc). Men are responsible to work and have the role Men are 
seen as the breadwinners of the family, from whom the family’s main source of income was 
obtained. Women are in charge of the households. Men are expected to be a leader- a good 
father at home the same gender role reversal can be seen. Live-in dads can take the place 
of the working mother and take the responsibility of caring for a child: to be wealthy if at all 
possible, to be good providers for their families at the bare minimum, to support their 
children for the education. They are expected to be a good role model for children 
following ethical and moral discipline to provide the warmth and strengthen children’s 
mind. Fathers need to have time to do activities with their children as well. Furthermore, 
the leader is expected to keep his word and responsible to his family. Household chores are 
no longer seen as the sole responsibility of the wife. To being the role model of a good 
husband, a man has to be honest; to honor his wife, to protect and take care of well-being. 
For the second part, the questionnaire is adjusted in accordance with the information from 
Department of Mental Health, Ministry of Public Health, informing about the Risk of Suicide, 
and then bring the selected information applying with a statistical Chi-Square Test. 

The study result the role-taking of masculinity in middle-aged men is related with 
the risk of suicide. As follows. It clearly be seen that men are under pressure to serve as a 
delegate to success (p<0.01). They are expected to success as the goals they plan (p<0.05). 
They shouldn’t be failed in life (p<0.01). They are defined as a leader-a person who is able 
to solve and encounter with the problems (p<0.01). They are expected to have power over 
women (p<0.01). Man, when being a husband has to be honest to his wife (p<0.01) and 
when being a father is expected to encourage their children to be educated (p<0.01). Taking 
the role of Masculinity in middle-aged men is related with the risk of suicide. 

Key Word: role-taking of masculinity, suicide, risk  
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บทนํา 

ปจจุบันปญหาการฆาตัวตายเปนวิกฤตท่ีรุนแรง จากรายงานขององคการอนามัยโลกไดบอกวาตั้งแตป 
2547 อัตราการฆาตัวตายท่ัวโลกเพ่ิมสูงข้ึนและยังคงเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงการฆาตัวตายเปนสาเหตุการ
ตายท่ีไมพึงปรารถนาอีกท้ังขัดตอบรรทัดฐานในสังคมโดยเฉพาะบทบัญญัติศาสนาตางๆ และจากสถิติในป 
2551-2552 พบวาท่ัวโลกมีคนท่ีฆาตัวตายประมาณ 1,000,000 คนตอป นอกจากนี้ยังพบวาผูชายฆาตัวตาย
มากกวาผูหญิง 3-4 เทา ซ่ึงผลกระทบจากการฆาตัวตายก็ไมไดเปนเพียงแคปญหาระดับปจเจกเทานั้น แตยัง
สงผลตอบุคคลใกลชิด ครอบครัว สังคมและเศรษฐกิจ ทางองคการอนามัยโลกไดประมาณการณวา เม่ือมีคน
ฆาตัวตาย 1 คนจะมีผลตอครอบครัว คนใกลชิดอีกประมาณ 6 คน อยางไรก็ตามการสูญเสียอันเนื่องมาจาก
การฆาตัวตายโดยเฉพาะในผูชายคิดเปนมูลคาทางเศรษฐกิจสงผลใหเกิดการสูญเสียตอประเทศ แมวาบุคคลจะ
ไมเสียชีวิตจากการพยายามฆาตัวตายก็ตาม แตในกรณีท่ีเกิดภาวะแทรกซอนหรือความพิการจากการกระทํา
เพ่ือฆาตัวตายนั้นก็ยังตองสูญเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาล โดยมีการคํานวณคากลางของการทํางานใน
กรณีท่ีบุคคลยังมีชีวิตอยูในผูท่ีฆาตัวตายไวประมาณ 20 ป วารายไดเฉลี่ย 4,000 บาท/เดือนหรือ 48,000 
บาท/ป เม่ือบุคคลหนึ่งๆเสียชีวิตจากการฆาตัวตายจะทําใหบุคคลนั้นสูญเสียโอกาสในการทํารายไดไปประมาณ 
960,000 บาท และในแตละปพบวามีคนท่ีฆาตัวตายประมาณ 4,000 คน กลาวคือประเทศจะสูญเสียรายได
ประมาณ 3,840 ลานบาท/ป และจากรายงานการวิจัยของสมาคมสมาริตันส ซ่ึงไดทําการวิจัยเก่ียวกับการฆา
ตัวตายของผูชายวัยกลางคน พบวาผูชายชาวอังกฤษท่ีมีอายุอยูในชวง 43-53 ป มีความเสี่ยงในการพยายามฆา
ตัวตายสูงกวากลุมอายุอ่ืนๆ สาเหตุมาจากเรื่องของบทบาทความเปนชายท่ีผูชายตองแบกรับไว (Samaritans, 
2012) นอกจากนี้มีรายงานจากกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมของเกาหลีใตไดบงชี้วาอัตราการฆา
ตัวตายของคนเกาหลีใตเพ่ิมสูงข้ึนและเม่ือเทียบกับกลุมประเทศ OECD2 ดวยกันแลวพบวาประเทศเกาหลีใต
ฆาตัวตายมากท่ีสุด โดยสถิติในป 2553 มีผูหญิงเกาหลีฆาตัวตาย 21.4 คน ตอประชากรแสนคน ในขณะท่ี
ผูชายเกาหลีฆาตัวตาย 49 คน ตอประชากรแสนคน ซ่ึงสถิติการฆาตัวตายในผูชายสูงกวาผูหญิงสอดคลองกับ
การรายงานสถิติการฆาตัวตายของคนไทยจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข ป 2556 
วามีคนฆาตัวตายในชวงป 2550-2555 เปนผูชายมากกวาผูหญิงในทุกกลุมอายุ ผูชายมีอัตราฆาตัวตายอยูท่ี
ระหวาง 9.48-9.66 คนตอประชากรแสนคน ในขณะท่ีผูหญิงมีอัตราการฆาตัวตายอยูระหวาง 2.55-2.85 คน
ตอประชากรแสนคน 

ท้ังนี้บทบาทความเปนชาย (Masculinity) ไมเพียงแคเปนบทบาทท่ีบงชี้ถึงลักษณะทางเพศภายนอกท่ี
เปนปจจัยทางชีววิทยาเทานั้น แตบทบาทความเปนชาย (Masculinity) ยังถูกเชื่อมโยงกับอุดมคติทางสังคม
และวัฒนธรรม กฎระเบียบตางๆ ท่ีนํามาใชเพ่ือควบคุมพฤติกรรมการแสดงออกของการทําหนาท่ีบทบาทความ
เปนชาย โดยบทบาทความเปนชายในบริบทของสังคมไทยมีมุมมองเก่ียวกับบทบาทความเปนชายภายใต
แนวคิดบทบาททางเพศท่ีกําหนดบทบาทใหผูชายตองเขมแข็ง อดทน มีความเปนผูนํา เปนพอท่ีดี เปนสามีท่ีดี 
มุมมองและทัศนคติดังกลาวไดทําใหความเปนชายกลายเปนสูตรสําเร็จท่ีผูชายจะตองแสดงออกใหสังคมเห็นถึง
ความเปนชายเพ่ือจะไดเปนท่ียอมรับของสังคม ในขณะเดียวกันหากผูชายท่ีมีความยึดถือตอบทบาทความเปน
ชาย ไมสามารถทําตามเง่ือนไขความคาดหวังของสังคมไดจะสงผลทําใหเกิดความรูสึกวาตนเองบกพรอง พาย
แพ เปนเรื่องนาอาย ซ่ึงความรูสึกเชนนี้จะนําไปสูความเสี่ยงในการฆาตัวตายได  

ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกทําการศึกษาเก่ียวกับการยึดถือบทบาทความเปนชายในบริบทของสังคมไทยกับ
ความเสี่ยงในการฆาตัวตายของผูชายวัยกลางคน เพ่ือจะไดทราบวา การยึดถือบทบาทความเปนชายมี
                                                           
2 OECD (Organization for Economic Cooperation ans Development) คือ องคกรความรวมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (โสภิดา  วิวรรธน
กุศล.องคกรความรวมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ OECD,[ออนไลน],http://www.l3nr.org/posts/503252,[4 ก.พ.57] 
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ความสัมพันธกับความเสี่ยงในการฆาตัวตายของชายวัยกลางคนหรือไม เพ่ืองานวิจัยนี้จะสามารถเปนสวนหนึ่ง
ในการเพ่ิมพูนองคความรูเก่ียวกับความเสี่ยงในการฆาตัวตายได 

 
วัตถุประสงค 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการยึดถือบทบาทความเปนชายกับความเสี่ยงในการฆาตัวตายของ
ชายวัยกลางคน 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยศึกษา ทฤษฎีสังคมและ
วัฒนธรรม (อัจฉราพร  สี่หิรัญวงศ และคณะ, 2557) แนวคิดบทบาททางเพศ: บทบาทความเปนชายใน
สังคมไทย ผานวรรณกรรมเรื่อง ขุนชาง ขุนแผน (อภิวันทน  อดุลยพิเชฎฐ, 2544) แนวคิดอุดมการณชายเปน
ใหญ (Patriarchy) ภายใตแนวคิดสตรีนิยม (Feminism) (วารุณี  ภูริสนสิทธิ์, 2545) ทฤษฎีพัฒนาการตามวัย: 
วัยกลางคน (ศรีเรือน  แกวกังวาล, 2553) แนวคิดเก่ียวกับความเสี่ยงในการฆาตัวตาย ซ่ึงจากการทบทวน
เอกสารดังกลาว พบวา ความเปนชายเปนบทบาทท่ีถูกถายทอดจากรุนสูรุนท้ังการถายทอดทัศนคติ พฤติกรรม
ความคาดหวังผานกระบวนการทางสังคมเพ่ือจะบงชี้สถานะและบทบาทของหญิงและชายซ่ึงเปนสมาชิกของ
สังคม และสําหรับวรรณกรรมเรื่องขุนชางขุนแผนเปนวรรณกรรมท่ีจะชวยสะทอนใหเขาใจบทบาทความเปน
ชายในสังคมไทย ตั้งแตกระบวนการขัดเกลาทางสังคมท่ีมีความแตกตางกันในแตละเพศ การอบรมสั่งสอน
แสดงใหเห็นถึงความคาดหวังตอบทบาททางสังคมท่ีผูปกครองตองการ การสรางกรอบแหงคานิยม ความคิด 
ตอพฤติกรรมทางสังคมทําใหลักษณะของบทบาทหนาท่ีของผูชายและผูหญิงแตกตางกันตามสถานภาพทาง
สังคม ภาพของผูชายกับบทบาทท่ีปรากฏในเรื่องขุนชาง ขุนแผน มี 4 ลักษณะ คือ  1. ผูชายในฐานะสามี   
2. ผูชายในฐานะลูก  3. ผูชายในฐานะเปนบิดา  4. ผูชายในการเปนขุนนางหรือทหาร นอกจากนี้โครงสราง
สังคมและแนวการปฏิบัติท่ีผูชายมีความเหนือกวาผูหญิงในทุกดาน ไมวาจะเปน เศรษฐกิจ การเมือง หรือ
วัฒนธรรม ท่ีผูชายตองเขมแข็งกวา ฉลาดกวา มีเหตุผลมากกวา คิดอะไรท่ีลึกซ้ึงไดมากกวา ฯลฯ และทําให
ความเหนือกวานี้ดํารงอยูในความเชื่อของคนในสังคมและผูชายท่ียึดถือตอบทบาทดังกลาวก็จะเกิดความกดดัน
ในชีวิตแบบไมรูตัวท่ีจะตองทําใหไดตามท่ีสังคมคาดหวังไว ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดสตรีนิยม (Feminism)  
ไดอธิบายวา ผูหญิงและผูชายไมมีความแตกตางกัน แตความไมเทาเทียมกันเปนผลมาจากอุดมการณชายเปน
ใหญ (Patriarchy) ท่ีไดรับอิทธิพลจากความเชื่อและการปฏิบัติตามประเพณีนิยมท่ีสั่งสมมาเปนเวลานาน 
สังคมจะใหโอกาสดานตางๆกับผูชายมากกวาผูหญิง ระบบชายเปนใหญไดสรางความเชื่อท่ีวา คุณคาของผูหญิง
อยูท่ีความสวยและความสาว ในขณะท่ีคุณคาของผูชายอยูท่ีความสามารถ การประสบความสําเร็จในหนาท่ี
การงาน ซ่ึงความเชื่อดังกลาวเปนแรงกดดันท่ีทําใหผูชายตองทํางานหนัก ตองมีความสามารถและประสบ
ความสําเร็จในหนาท่ีการงาน อาจสังเกตไดวาการประสบความสําเร็จในหนาท่ีการงานคือการมีรายไดสูง ได
คาตอบแทนมาก มีตําแหนงงานท่ีสูงกวาผูหญิงหรือคูสมรส ซ่ึงการท่ีผูชายถูกกําหนดเง่ือนไขดังกลาวจึงทําให
เกิดความกดดันข้ึนโดยไมรูตัว เม่ือเกิดความกดดันข้ึน ความเขมแข็งทางจิตใจจะนอยลงทําใหบุคคลมี
ความสามารถในการแกไขปญหาลดลงตามไปดวย เม่ือบุคคลตองประสบกับสถานการณท่ีรูสึกวารับไมไหว 
บุคคลเหลานี้ก็จะมีความเสี่ยงตอการฆาตัวตาย  
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ระเบียบวิธีการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรท่ีศึกษาคือ ผูชายอายุ
ระหวาง 30-50 ป ท่ีอาศัยอยูใน ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี ขนาดของกลุมตัวอยางไดจากการคํานวณ
โดยใชสูตรของ Yamane ไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 292 คน ท่ีความเชื่อม่ันท่ี 95% ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ
งาย (Simple random sampling) ตามสัดสวนประชากรแตละหมูบานของ ต.ดอนปรู ท้ัง 9 หมูบาน ซ่ึง
ประกอบดวย หมูท่ี 1 = 37 คน, หมูท่ี 2 = 42 คน, หมูท่ี 3 = 43 คน, หมูท่ี 4 = 40 คน, หมูท่ี 5 = 29 คน,  
หมูท่ี 6 = 47 คน, หมูท่ี 7 = 24 คน, หมูท่ี 8 = 18 คน, หมูท่ี 9 = 12 คน  รวม 9 หมูบาน = 292 คน 
 

หมูที่ 
จํานวนประชากรทั้งหมด 

(ชายอายุ 30-50ป) 
จํานวนประชากรกลุมเปาหมาย รอยละ 

1 136 37 12.67 
2 155 42 14.4 
3 159 43 14.7 
4 148 40 13.7 
5 107 29 9.94 
6 173 47 16.1 
7 89 24 8.22 
8 66 18 6.16 
9 44 12 4.11 

รวม 1077 292 100 

 
เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) มี 2 สวนหลัก คือ สวนท่ี1 แบบสอบถามเก่ียวกับ

การยึดถือบทบาทความเปนชาย(Masculinity) โดยมีลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคาตามแบบ
ของลิเคิรต (Likert’s scale) แบงเปน 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด มีคําถามจํานวน 
17 ขอ โดยแตละระดับมีความหมายและเกณฑการใหคะแนน ดังนี้  

เห็นดวยมากท่ีสุด  ใหคะแนนเปน   5   คะแนน     
เห็นดวยมาก  ใหคะแนนเปน   4   คะแนน 
เห็นดวยปานกลาง ใหคะแนนเปน   3   คะแนน   
เห็นดวยนอย  ใหคะแนนเปน   2   คะแนน 
เห็นดวยนอยท่ีสุด ใหคะแนนเปน   1   คะแนน   

ซ่ึงคําถามประกอบดวย  1) ผูชายตองวางแผนเปาหมายชีวิตท่ีชัดเจน มีความมุงม่ันไปสูความสําเร็จ  
2) ผูชายตองมีความกลาหาญ  3) ผูชายตองแกไขปญหาไดดี  4) ผูชายตองมีความขยัน อดทน  5) ผูชายตองมี
รายไดมากกวาผูหญิง  6) ผูชายตองมีตําแหนงหนาท่ีการงาน มีบทบาทในสังคมมากกวาผูหญิง  7) ผูชายตอง
เปนหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว  8) ผูชายตองมีบทบาทเปนผูนําครอบครัว  9) ผูนําตองรักษาคําพูด   
10) ผูนําตองรับผิดชอบตอครอบครัว  11) ผูนําตองเปนแบบอยางท่ีดีตอสมาชิกในครอบครัว  12) พอตอง
สนับสนุนสงเสริมใหลูกไดรับการศึกษา  13) พอตองอบรมสั่งสอนท้ังศีลธรรม จริยธรรมและเปนแบบอยางท่ีดี
แกลูก  14) พอตองใหความรัก ความอบอุน สรางความเขมแข็งทางจิตใจแกลูก  15) พอตองมีเวลาพักผอนทํา
กิจกรรมกับลูก  16) สามีตองซ่ือสัตย ใหเกียรติภรรยา  17) สามีตองปกปองและดูแลภรรยาใหสุขกายสบายใจ  
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สวนท่ี2 ความเสี่ยงในการฆาตัวตาย ปรับปรุงจากแบบคัดกรองความเสี่ยงตอการฆาตัวตาย กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยโดยวิเคราะหหาคาความเท่ียงซ่ึงใชสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาช (Cronbach's Alpha) ไดคาความเท่ียงเทากับ .856 ใชสถิติวิเคราะหไคสแควร (Chi-Square) 
ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการยึดถือบทบาทความเปนชายกับความคิดทํารายตนเองเพ่ือดู
ความสัมพันธของบทบาทความเปนชายกับความเสี่ยงในการฆาตัวตายของชายวัยกลางคน 
 

ผลการวิเคราะห 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลแสดงระดับการยึดถือบทบาทความเปนชาย 

จากประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 292 ราย พบวา มีระดับการยึดถือบทบาทความเปนชายดังนี้  
ตารางท่ี1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการยึดถือบทบาทความเปนชาย 

ระดับการยึดถือบทบาทความเปนชาย 

ลักษณะบทบาทความเปนชาย   
คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

การแปลผลตาม
ความหมายระดับ

การยึดถือ 

1. ผูชายตองวางแผนเปาหมายชีวิตท่ีชัดเจน มุงมั่นไปสูความสําเร็จ  3.93 0.85 ระดับมาก 
2. ผูชายตองมีความกลาหาญ   3.92 0.81 ระดับมาก 

3. ผูชายตองแกไขปญหาไดด ี  3.87 0.84 ระดับมาก 

4. ผูชายตองมีความขยัน อดทน 4.13 0.77 ระดับมาก 

5. ผูชายตองมีรายไดมากกวาผูหญิง 3.62 0.85 ระดับมาก 

6. ผูชายตองมีตําแหนงหนาท่ีการงาน มบีทบาทในสังคมมากกวาผูหญิง 3.52 0.84 ระดับมาก 

7. ผูชายตองเปนหลักในการหาเลีย้งครอบครัว 3.99 0.75 ระดับมาก 

8. ผูชายตองมีบทบาทเปนผูนําครอบครัว 4.07 0.75 ระดับมาก 

9. ผูนําตองรักษาคําพูด 4.01 0.87 ระดับมาก 

10. ผูนําตองรับผิดชอบตอครอบครัว 4.24 0.80 ระดับมากท่ีสุด 

11. ผูนําตองเปนแบบอยางท่ีดีตอสมาชิกในครอบครัว 4.23 0.78 ระดับมากท่ีสุด 

12. พอตองสนับสนุนสงเสริมใหลกูไดรับการศึกษา 4.41 0.75 ระดับมากท่ีสุด 

13. พอตองอบรมสั่งสอนท้ังศีลธรรม จริยธรรมและเปนแบบอยางท่ีดี
แกลูก 

4.27 0.78 ระดับมากท่ีสุด 

14. พอตองใหความรัก ความอบอุน สรางความเขมแข็งทางจิตใจแกลูก 4.37 0.72 ระดับมากท่ีสุด 
15. พอตองมีเวลาทํากิจกรรมตางๆ กับลูก 3.97 0.85 ระดับมาก 

16. สามีตองซื่อสัตย ใหเกียรติตอภรรยาและรับฟงความคดิเห็นของ
ภรรยา 

3.99 0.85 ระดับมาก 

17. สามีตองปกปองและดูแลภรรยาใหสุขกายสบายใจ 3.99 0.84 ระดับมาก 

ภาพรวมการยึดถือตอบทบาทความเปนชาย 4.06 0.81 ระดับมาก 
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 จากขอมูลการวิเคราะหระดับการยึดถือบทบาทความเปนชายจะเห็นวาภาพรวมของระดับการยึดถือ

บทบาทความเปนชายอยูในระดับ มาก ( X = 4.06, SD = 0.81) 

 

สวนท่ี 2 ขอมูลความรูสึกเปนทุกขและความคิดทํารายตนเอง 

แผนภูมิแทงท่ี 1 จํานวนคนคิดทํารายตนเองจากคนท่ีมีความรูสึกเปนทุกขเก่ียวกับลักษณะบทบาทความเปนชาย 

 
 
จากแผนภูมิแทงท่ี 1 พบวากลุมตัวอยางท่ีมีความคิดทํารายตนเองเปนคนท่ีมีความรูสึกเปนทุกข

เก่ียวกับลักษณะตางๆ ของบทบาทความเปนชายรวมดวย ซ่ึงประเด็นความรูสึกเปนทุกขในลักษณะบทบาท
ตางๆท่ีสะทอนใหเห็นวาหากผูชายไมสามารถแสดงบทบาทดังกลาวไดจะสงผลตอความคิดทํารายตนเอง ซ่ึง
เม่ือนําจํานวนคนท่ีคิดทํารายตนเองมาคํานวณหาคารอยละจากคนท่ีมีความรูสึกเปนทุกข พบวา 

1. ไมสามารถทําหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จได จากขอมูลมีจํานวน 95 คนท่ีมีความรูสึก
เปนทุกขเก่ียวกับเรื่องนี้และในจํานวนคนท่ีมีความรูสึกเปนทุกขในประเด็นดังกลาวมีคนท่ีคิดทํารายตนเอง 21 
คน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 22.10 ของคนท่ีมีความรูสึกเปนทุกข 
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ถูกมองวาเปนคนไมรักษาคําพูด 

ไมสามารถทําหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จได 

แผนการและเปาหมายท่ีคิดไวไมประสบความสําเร็จ 

ตองเผชิญกับความลมเหลวในชีวิต 

ไมสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกับตนเองหรือครอบครัวได 

เปนผูนําครอบครัวไดไมดีอยางท่ีต้ังใจและไมสามารถเปนท่ีพ่ึงของใครได 

เปนผูนําครอบครัวท่ีไมสามารถปกปองภรรยาและลูกได 

เปนผูนําครอบครัวท่ีทําใหภรรยาและลูกทุกขใจ 

ไมสามารถเปนหลักในการเลี้ยงดูครอบครัวได 

เม่ือเปนสามีแลวไมสามารถมีอํานาจเหนือกวาภรรยาได 

เม่ือเปนสามีท่ีภรรยาไมเช่ือฟง ไมทําตามในสิ่งท่ีทานบอกใหทําได 

เม่ือเปนสามีท่ีไมสามารถหารายไดท่ีเหนือกวาภรรยาได 

เม่ือเปนสามีท่ีไมใหเกียรติและไมซื่อสัตยกับภรรยา 

เม่ือเปนสามีท่ีภรรยาไมใหเกียรติและไมซื่อสัตย 

เม่ือเปนพอท่ีไมสามารถสนับสนุนสงเสริมใหลูกไดรับการศึกษาอยางท่ี… 

เม่ือเปนพอท่ีไมสามารถอบรมสั่งสอนลูกใหเปนคนดีได 

เม่ือเปนพอท่ีลูกไมเช่ือฟงและไมสามารถเปนแบบอยางท่ีดีกับลูกได 

เม่ือเปนพอท่ีไมสามารถใหการชวยเหลือเม่ือลูกเจอปญหาได 

เม่ือเปนพอท่ีไมไดเอาใจใสดูแลลูกอยางเต็มท่ี 

จํานวนคนท่ีมีความคิดทํารายตนเองกับคนท่ีมีความรูสึกเปนทุกข 

ความคิดทํารายตนเอง (คน) ความรูสึกเปนทุกข (คน) 



146  Proceedings โครงการสัมมนาเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ ครั้งท่ี 14 
 

2. แผนการและเปาหมายท่ีคิดไวไมประสบความสําเร็จ จากขอมูลมีจํานวน 104 คนท่ีมีความรูสึก
เปนทุกขเก่ียวกับเรื่องนี้และในจํานวนคนท่ีมีความรูสึกเปนทุกขในประเด็นดังกลาว มีคนท่ีคิดทํารายตนเอง 21 
คน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 20.19 ของคนท่ีมีความรูสึกเปนทุกข 

3. ตองเผชิญกับความลมเหลวในชีวิต จากขอมูลมีจํานวน 113 คนท่ีมีความรูสึกเปนทุกขเก่ียวกับ
เรื่องนี้และในจํานวนคนท่ีมีความรูสึกเปนทุกขในประเด็นดังกลาวมีคนท่ีคิดทํารายตนเอง 22 คน ซ่ึงคิดเปน
รอยละ 19.47 ของคนท่ีมีความรูสึกเปนทุกข 

4. ไมสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกับตนเองหรือครอบครัวได จากขอมูลมีจํานวน 95 คนท่ีมี
ความรูสึกเปนทุกขเก่ียวกับเรื่องนี้และในจํานวนคนท่ีมีความรูสึกเปนทุกขในประเด็นดังกลาวมีคนท่ีคิดทําราย
ตนเอง 18 คน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 18.97 ของคนท่ีมีความรูสึกเปนทุกข 

5. ถูกมองวาเปนคนท่ีไมรักษาคําพูด จากขอมูลมีจํานวน 92 คนท่ีมีความรูสึกเปนทุกขเก่ียวกับเรื่อง
นี้และในจํานวนคนท่ีมีความรูสึกเปนทุกขในประเด็นดังกลาวมีคนท่ีคิดทํารายตนเอง 17 คน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 
18.47 ของคนท่ีมีความรูสึกเปนทุกข 

6. เม่ือรับบทบาทสามีท่ีไมสามารถหารายไดท่ีเหนือกวาภรรยาได จากขอมูลมีจํานวน 51 คนท่ีมี
ความรูสึกเปนทุกขเก่ียวกับเรื่องนี้และในจํานวนคนท่ีมีความรูสึกเปนทุกขในประเด็นดังกลาวมีคนท่ีคิดทําราย
ตนเอง 14 คน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 27.45 ของคนท่ีมีความรูสึกเปนทุกข 

7. เม่ือรับบทบาทสามีท่ีภรรยาไมใหเกียรติและไมซ่ือสัตย จากขอมูลมีจํานวน 102 คนท่ีมีความรูสึก
เปนทุกขเก่ียวกับเรื่องนี้และในจํานวนคนท่ีมีความรูสึกเปนทุกขในประเด็นดังกลาวมีคนท่ีคิดทํารายตนเอง 22 คน 
ซ่ึงคิดเปนรอยละ 21.57 ของคนท่ีมีความรูสึกเปนทุกข 

8. เม่ือรับบทบาทสามีท่ีไมใหเกียรติและไมซ่ือสัตยกับภรรยา จากขอมูลมีจํานวน 71 คน ท่ีมี
ความรูสึกเปนทุกขเก่ียวกับเรื่องนี้และในจํานวนคนท่ีมีความรูสึกเปนทุกขในประเด็นดังกลาวมีคนท่ีคิดทําราย
ตนเอง 15 คน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 21.12 ของคนท่ีมีความรูสึกเปนทุกข 

9. เม่ือรับบทบาทเปนสามีท่ีไมสามารถมีอํานาจเหนือกวาภรรยาได จากขอมูลมีจํานวน 54 คนท่ีมี
ความรูสึกเปนทุกขเก่ียวกับเรื่องนี้และในจํานวนคนท่ีมีความรูสึกเปนทุกขในประเด็นดังกลาวมีคนท่ีคิดทําราย
ตนเอง 9 คน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 16.67 ของคนท่ีมีความรูสึกเปนทุกข 

10. เม่ือรับบทบาทเปนสามีท่ีภรรยาไมเชื่อฟง ไมทําตามในสิ่งท่ีสามีบอกใหทํา จากขอมูลมีจํานวน 
59 คนท่ีมีความรูสึกเปนทุกขเก่ียวกับเรื่องนี้และในจํานวนคนท่ีมีความรูสึกเปนทุกขในประเด็นดังกลาวมีคนท่ี
คิดทํารายตนเอง 8 คน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 13.55 ของคนท่ีมีความรูสึกเปนทุกข 

11. เปนผูนําครอบครัวไดไมดีอยางท่ีตั้งใจและไมสามารถเปนท่ีพ่ึงของใครได โดยจากขอมูลจะเห็น
วาในจํานวนคน 100 คนท่ีมีความรูสึกเปนทุกขเก่ียวกับเรื่องนี้และในจํานวนคนท่ีมีความรูสึกเปนทุกขใน
ประเด็นดังกลาว มีคนท่ีคิดทํารายตนเองถึง 31 คน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 31 ของคนท่ีมีความรูสึกเปนทุกข 

12. ไมสามารถเปนหลักในการเลี้ยงดูครอบครัวได จากขอมูลมีจํานวน 95 คนท่ีมีความรูสึกเปนทุกข
เก่ียวกับเรื่องนี้และในจํานวนคนท่ีมีความรูสึกเปนทุกขในประเด็นดังกลาวมีคนท่ีคิดทํารายตนเอง 21 คน ซ่ึง
คิดเปนรอยละ 22.10 ของคนท่ีมีความรูสึกเปนทุกข 

13. เปนผูนําครอบครัวท่ีทําใหภรรยาและลูกทุกขใจ จากขอมูลมีจํานวน 101 คนท่ีมีความรูสึกเปน
ทุกขเก่ียวกับเรื่องนี้และในจํานวนคนท่ีมีความรูสึกเปนทุกขในประเด็นดังกลาวมีคนท่ีคิดทํารายตนเอง 19 คน 
ซ่ึงคิดเปนรอยละ 18.81 ของคนท่ีมีความรูสึกเปนทุกข 
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14. เปนผูนําครอบครัวท่ีไมสามารถปกปองภรรยาและลูกได จากขอมูลมีจํานวน 101 คนท่ีมี
ความรูสึกเปนทุกขเก่ียวกับเรื่องนี้และในจํานวนคนท่ีมีความรูสึกเปนทุกขในประเด็นดังกลาวมีคนท่ีคิดทําราย
ตนเอง 14 คน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 13.86 ของคนท่ีมีความรูสึกเปนทุกข 

15. เม่ือรับบทบาทเปนพอท่ีไมสามารถอบรมสั่งสอนลูกใหเปนคนดีได จากขอมูลมีจํานวน 97คนท่ีมี
ความรูสึกเปนทุกขเก่ียวกับเรื่องนี้และในจํานวนคนท่ีมีความรูสึกเปนทุกขในประเด็นดังกลาวมีคนท่ีคิดทําราย
ตนเอง 23 คน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 23.71 ของคนท่ีมีความรูสึกเปนทุกข 

16. เม่ือรับบทบาทเปนพอท่ีไมสามารถสนับสนุนสงเสริมใหลูกไดรับการศึกษาอยางท่ีตั้งใจไดจาก
ขอมูลมีจํานวน 104 คนท่ีมีความรูสึกเปนทุกขเก่ียวกับเรื่องนี้และในจํานวนคนท่ีมีความรูสึกเปนทุกขใน
ประเด็นดังกลาว มีคนท่ีคิดทํารายตนเอง 22 คน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 21.15 ของคนท่ีมีความรูสึกเปนทุกข 

17. เม่ือรับบทบาทเปนพอท่ีไมสามารถใหการชวยเหลือเม่ือลูกเจอปญหาได จากขอมูลมีจํานวน 98 
คนท่ีมีความรูสึกเปนทุกขเก่ียวกับเรื่องนี้และในจํานวนคนท่ีมีความรูสึกเปนทุกขในประเด็นดังกลาวมีคนท่ีคิด
ทํารายตนเอง 20 คน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 20.41 ของคนท่ีมีความรูสึกเปนทุกข 

18. เม่ือรับบทบาทเปนพอท่ีลูกไมเชื่อฟงและไมสามารถเปนแบบอยางท่ีดีกับลูกได จากขอมูลมี
จํานวน 96 คนท่ีมีความรูสึกเปนทุกขเก่ียวกับเรื่องนี้และในจํานวนคนท่ีมีความรูสึกเปนทุกขในประเด็นดังกลาว 
มีคนท่ีคิดทํารายตนเอง 20 คน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 19.79 ของคนท่ีมีความรูสึกเปนทุกข 

19. เม่ือรับบทบาทเปนพอท่ีไมไดเอาใจใสดูแลลูกอยางเต็มท่ี จากขอมูลมีจํานวน 113 คนท่ีมี
ความรูสึกเปนทุกขเก่ียวกับเรื่องนี้และในจํานวนคนท่ีมีความรูสึกเปนทุกขในประเด็นดังกลาวมีคนท่ีคิดทําราย
ตนเอง 22 คน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 19.47 ของคนท่ีมีความรูสึกเปนทุกข 
 
สวนท่ี 3 ขอมูลแสดงความสัมพันธระหวางการยึดถือบทบาทความเปนชายกับความคิดทํารายตนเอง  
ตารางท่ี 2 แสดงผลความสัมพันธของการยึดถือบทบาทความเปนชายกับความคิดทํารายตนเอง 
 

การยึดถือบทบาทความเปนชาย 
ความคิดทํารายตนเอง ผลการวิเคราะห 
คิด 

(คน) 
ไมคิด 
(คน) 

รวม 
 

value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

ถูกมองวาเปนคนไมรักษาคําพูด 17 275 292 36.264a 24 .052 
ไมสามารถทําหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จได 21 271 292 75.358a 24 .000** 
แผนการและเปาหมายท่ีคิดไวไมประสบความสําเร็จ 21 271 292 39.261a 24 .026* 
ตองเผชิญกับความลมเหลวในชีวิต 22 270 292 50.174a 24 .001** 
ไมสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกับตนเองหรือ
ครอบครัวได 

18 274 292 66.186a 24 .000** 

เปนผูนําครอบครัวไดไมดีอยางท่ีตั้งใจและไมสามารถ
เปนท่ีพ่ึงของใครได 

31 261 292 6.927a 10 .732 

เปนผูนําครอบครัวท่ีไมสามารถปกปองภรรยาและลูก
ได 

14 278 292 12.242a 10 .269 

เปนผูนําครอบครัวท่ีทําใหภรรยาและลูกทุกขใจ 19 273 292 9.104a 10 .522 
ไมสามารถเปนหลักในการเลี้ยงดูครอบครัวได 21 271 292 13.249a 10 .210 
เมื่อเปนสามีท่ีไมสามารถมีอํานาจเหนือกวาภรรยาได 9 283 292 36.122a 7 .000** 
เมื่อเปนสามีท่ีภรรยาไมเช่ือฟง ไมทําตามในสิ่งท่ีทาน
บอกใหทําได 

8 284 292 10.099a 7 .183 
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การยึดถือบทบาทความเปนชาย 
ความคิดทํารายตนเอง ผลการวิเคราะห 
คิด 

(คน) 
ไมคิด 
(คน) 

รวม 
 

value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

เมื่อเปนสามีท่ีไมสามารถหารายไดท่ีเหนือกวาภรรยาได 14 278 292 9.461a 7 .221 
เมื่อเปนสามีท่ีไมใหเกียรติและไมซื่อสัตยกับภรรยา 15 277 292 26.812a 7 .000** 
เมื่อเปนสามีท่ีภรรยาไมใหเกียรติและไมซื่อสัตย 23 269 292 3.686a 7 .815 
เมื่อเปนพอท่ีไมสามารถสนับสนุนสงเสริมใหลูกไดรับ
การศึกษาอยางท่ีตั้งใจได 

22 270 292 33.080a 12 .001** 

เมื่อเปนพอท่ีไมสามารถอบรมสั่งสอนลูกใหเปนคนดีได 23 269 292 16.355a 12 .176 
เมื่อเปนพอท่ีลูกไมเช่ือฟงและไมสามารถเปนแบบอยาง
ท่ีดีกับลูกได 

20 272 292 14.726a 12 .257 

เมื่อเปนพอท่ีไมสามารถใหการชวยเหลือเมื่อลูกเจอ
ปญหาได 

20 272 292 15.310a 12 .225 

เมื่อเปนพอท่ีไมไดเอาใจใสดูแลลูกอยางเต็มท่ี 22 270 292 11.084a 12 .522 

หมายเหตุ: * p<0.05  ** p<0.01 
 
 จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการยึดถือบทบาทความเปนชายกับความคิดทํา
รายตนเอง พบวา ระดับการยึดถือบทบาทความเปนชายมีความสัมพันธกับความเสี่ยงในการฆาตัวตายของชาย
วัยกลางคน ซ่ึงมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงสามารถสรุปบทบาทความเปนชายท่ีมี
ความสัมพันธกับความเสี่ยงในการฆาตัวตายไดดังนี้  (1) ผูชายตองทําหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จ  
(2) ผูชายตองประสบความสําเร็จตามแผนการและเปาหมายท่ีคิดไว  (3) ผูชายตองไมลมเหลว  (4) ผูชายตอง
แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกับตนเองหรือครอบครัวได  (5) ผูชายเม่ือเปนสามีตองมีอํานาจเหนือกวาภรรยา  
(6) ผูชายเม่ือเปนสามีตองใหเกียรติและซ่ือสัตยกับภรรยา  (7) ผูชายเม่ือเปนพอตองสนับสนุนสงเสริมใหลูก
ไดรับการศึกษา  
 
สรุปและอภิปรายผล 

การยึดถือบทบาทความเปนชายเปนอีกหนึ่งปจจัยสําคัญท่ีมีความสัมพันธกับความเสี่ยงในการฆาตัว
ตายในผูชายวัยกลางคน ซ่ึงบทบาทความเปนชาย เปนบทบาทท่ีตองแสดงออกเพ่ือความมีตัวตนในสังคมนั้นๆ 
ตามหลักการทฤษฎีสังคมและวัฒนธรรม หากสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆของสังคมตามบทบาทนั้นๆไดก็
จะไดรับการยอมรับจากสังคม ในขณะเดียวกันหากไมสามารถทําตามบทบาทนั้นๆได บุคคลจะเกิดความกดดัน
และนําไปสูความคิดทํารายตนเอง จากผลการศึกษาบงชี้วาการแกไขปญหาการฆาตัวตายในกลุมชายวัย
กลางคนนั้นปจจัยเก่ียวกับการยึดถือบทบาทความเปนชายมีความสําคัญและเปนอีกหนึ่งปจจัยท่ีไมควรมองขาม 
 
 
 
 
 
 
 



Proceedings โครงการสัมมนาเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ ครั้งท่ี 14 149 
 

เอกสารอางอิง 
 
ภาษาไทย 

                . (2555). เกาหลีใตฆาตัวตายสูงกวาคาเฉล่ีย OECD. (ออนไลน) แหลงท่ีมา: 
http://news.voicetv.co.th/global/49967.htm (สืบคน 4 กุมภาพันธ 2557). 

 
วารุณี  ภูริสนสิทธิ์. (2545). สตรีนิยม: ขบวนการและแนวคิดทางสังคมแหงศตวรรษท่ี 20 (ออนไลน).

แหลงท่ีมา: www.museum.msu.ac.th/webMuseum2/article/19.pdf. (วันท่ี 5 พฤษภาคม 
2557. 
 

ศรีเรือน  แกวกังวาล. (2553). จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกชวงวัย: วัยรุน-วัยสูงอายุ. พิมพครั้งท่ี 9. 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
 

อภิวันทน  อดุลยพิเชฎฐ. (2544). สถานภาพและบทบาทของผูหญิงและผูชายไทยในอดีต: ภาพสะทอนจาก
วรรณกรรมเรื่องขุนชาง ขุนแผน. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชามานุษยวิทยา สาขาวิชา
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
 

อัจฉราพร  สี่หิรัญวงศ, ชอทิพย  สันธนะวนิช, ถวิล  นภาพงศสุริยา, นภวัลย  กัมพลาศิริ, ประภา  ยุทธไตร, 
พวงเพชร  เกษรสมุทร, วรรณา  คงสุริยนาวิน, วารีรัตน  ถานอย, วิมลนันท  พุฒิวณิชพงศ, ศิรดา  
เกษรศรี, อทิตยา  พรชัยเกตุ โว ยอง, ดาราวรรณ  ตะปนตา และอติรัตน  วัฒนไพลิน. (2557). การ
พยาบาลจิตเวชศาสตร.ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร.คณะพยาบาลศาสตร,
มหาวิทยาลัยมหิดล.พิมพครั้งท่ี 1. กรุงเทพมหานคร:สายธุรกิจโรงพิมพบริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนด
พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน). 
 
 

ภาษาอังกฤษ 

Samaritans. (2012). Men Suicide and Society. (online) from: 
http://www.samaritans.org/about-us/our-research-0/research-report-men-suicide-and-
society. (index.html 17 December, 2013).  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://news.voicetv.co.th/global/49967.htm%20(สืบค้น%204%20กุมภาพันธ์%202557)
http://www.museum.msu.ac.th/webMuseum2/article/19.pdf.สืบค้น
http://www.samaritans.org/about-us/our-research-0/research-report-men-suicide-and-society.%20(index.html
http://www.samaritans.org/about-us/our-research-0/research-report-men-suicide-and-society.%20(index.html


150  Proceedings โครงการสัมมนาเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ ครั้งท่ี 14 
 

 
 
 
 



Proceedings โครงการสัมมนาเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ ครั้งท่ี 14 151 
 

 
 

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว: คานิยม ยุทธวธิีและการประกอบสรางความหมาย 
ของการศึกษาในชีวติประจําวัน0

1 
Home School: Value, Strategy and Social Construction of Education in Everyday Life. 

 
ธมนันท  ประทุม1

2 
Thamanan  Pratoom 

 
บทคัดยอ 

บทความนี้เปนงานวิจัยทางมานุษยวิทยา ศึกษาเก่ียวกับระบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home 
School) ระดับปฐมวัย จํานวน 4 รุน ในชวงทศวรรษ 2544 – 2558 ประเด็นศึกษาสําคัญคือ  1) ศึกษาการ
ทํางานของระบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว การสรางคานิยมทางการศึกษา และยุทธวิธีของครอบครัวใน
ชีวิตประจําวัน  2) ศึกษากระบวนการเรียนรู การปรับตัว และการตอรองของเด็กตอรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนและการปลูกฝงคานิยมทางการศึกษาของครอบครัวในชีวิตประจําวัน  3) ศึกษาการปรับตัวในสังคม
และการปรับเปลี่ยนคานิยมทางการศึกษาของเด็กหลังจากจบการศึกษาจากระบบการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว การศึกษานี้อาศัยแนวคิดฮาบิทัส (habitus) หรือความโนมเอียงทางอุปนิสัยของปแอร บูรดิเยอ เปน
กรอบในการวิเคราะหปรากฏการณ ขอมูลสวนใหญในงานนี้ไดจากการ สัมภาษณอยางเปนทางการและไมเปน
ทางการ และการเก็บขอมูลดวยการสังเกตการณเชิงลึกกับผูใหขอมูลในภาคสนาม 

ผลการศึกษาพบวา  1) การจัดการศึกษาโดยครอบครัวคือการการตอสูและตอรองกับโครงสรางการ
จัดการศึกษากระแสหลัก พอแมไดแสดงความเปนผูกระทําการดวยการสรางคานิยมทางการศึกษาของ
ครอบครัว คือการสรางความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ การเรียนรูอยางมีความสุข และมีทักษะชีวิต ยุทธวิธีของการ
ปลูกฝงคานิยมคือใชรูปแบบการเรียนการสอนในชีวิตประจําวันเปนตัวหลอหลอมคานิยมเขาไปในตัวเด็ก   
2) พบวาเด็กเองก็ไดแสดงความเปนผูกระทําการตอรองกับคานิยมทางการศึกษาจากพอแมในลักษณะปะทะ
และประสานกับคานิยมดังกลาว  3) เม่ือเด็กจบการศึกษาจากครอบครัวไปแลว พบวาเด็กตองปรับตัวดวยการ
ตอรองกับโครงสรางการศึกษากระแสหลักดวยการรักษาคานิยมทางการศึกษาของครอบครัวบางสวนเอาไว อีก
ดานหนึ่งเด็กก็พรอมท่ีจะปรับเปลี่ยนคานิยมเพ่ือนําไปสูการนิยามความหมายของการศึกษาดวยตัวเอง โดย
ผูเขียนมีขอเสนอวา คานิยมทางการศึกษาของครอบครัวเปนการประกอบสรางความหมายของการศึกษาใน
ชีวิตประจําวันท่ีทําใหเกิดโครงสรางของการศึกษาอีกชุด ซ่ึงเปนยุทธวิธีสําคัญในการตอสูตอรองกับโครงสราง
การศึกษากระแสหลักและมีอิทธิพลตอการเรียนรูและการปรับตัวของเด็ก  

คําสําคัญ: การจัดการศึกษาโดยครอบครัว, คานิยม, ยุทธวิธี, การตอรอง, การประกอบสรางความหมาย 
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Abstract 

The article is an anthropological research. Study of home schooling in the decade 
from 2544 to 2558. Main research objections are 1) The process of learning, cultivating 
values and tactics of the family in everyday life 2) The process of learning, adaptation and 
negotiation form the home schooling system in everyday life. 3) The adaptation and 
modifying values of education after graduating from the home schooling. The fieldwork are 
built on the concept of habitus that to data collection and interpretation. The data 
collection is derived from a depth interviews and participant observation of everyday life on 
fieldwork. 

The Study results showed that 1) Home school is to fight and negotiate with the 
management structure in the main stream education. Parents have shown is done with the 
creation of educational values of the family is to be a complete human being. Learning and 
life-skills and strategies of the culture values is to use teaching and learning in everyday life 
is a crafted values into the children 2) found that children themselves have shown as  
the negotiate with educational values from the parent as engagement and coordination with 
these 3 values when student graduated from the family. The study found that children have 
to adapt by negotiating with the main stream of education structured by maintaining the 
education values of family. On the other hand The children are ready to modify the values 
to contribute to defining the meaning of identity. The last educational values that families 
are means of generating agency of education in everyday life that cause the structure of the 
study yourself.  
Keywords: Home School, Value, Strategy, Negotiation, Social Construction. 
 
 
บทนํา  

 เม่ือมองถึงความสัมพันธของรัฐกับการจัดการศึกษาจะพบดังท่ี นิธิ  เอียวศรีวงศ กลาววา “ระบบ
โรงเรียนประสบความสําเร็จในการทําสิ่งมหัศจรรยสองอยาง หนึ่งคือทําใหเกิดรัฐชาติข้ึนได และสองทําใหเกิด
การผลิตในระบบโรงงาน สิ่งมหัศจรรยท้ังสองอยางนี้ครอบงําชีวิตเรามาหลายชั่วอายุคน จนกระท่ังทําใหเรา
เขาใจผิดวาไมมีโรงเรียนก็ไมมีการเรียนรู” (นิธิ  เอียวศรีวงศ, 2538) จากสภาพการณของการจัดการศึกษาโดย
รัฐดังกลาว ความหมายของการศึกษาจึงถูกทําใหมีความหมายอยางแคบแตเพียงเรื่องของการไปโรงเรียนและ
การเรียนในหนังสือ ทําใหการศึกษาในมิติอ่ืนๆ ของชีวิตถูกแยกสวนออกไป ท้ังท่ีการศึกษาท่ีเคยเปนเรื่องของ
การเรียนรูตั้งแตภายในครอบครัว ชุมชน ประเพณี วัฒนธรรม กลับถูกลดทอนคุณคาหรือหมดบทบาท
ความสําคัญลงไป (ยุทธชัย-อุทัยวรรณ  เฉลิมชัย, 2548)  

จากสภาพการณดังกลาว แสดงใหเห็นถึงรูปแบบและวิธีการท่ีอํานาจรัฐทํางานเก่ียวกับการศึกษาใน
สังคมในรูปของการสรางการรับรูท่ีผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือสําคัญผิด (misrecognition) ใหกับคนในสังคม 
(Bourdieu, 2000) ซ่ึงโรงเรียนทําหนาท่ีเปนเครื่องกรองทางวัฒนธรรมท่ีเด็กๆ ทุกคนตองผานการศึกษาใน
ฐานะพลเมืองของรัฐ และตองดําเนินชีวิตภายใตกรอบวัฒนธรรมการศึกษากระแสหลัก จนนําไปสูการผลิตซํ้า
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ของคานิยมท่ีรัฐกําหนดวาอะไรรับได/รับไมได อะไรคิดได/คิดไมได และอะไรพูดได/พูดไมไดทางวิชาการ เปน
ตน (Bourdieu, 2000) ดังนั้น การศึกษาท่ีรัฐจัดใหจึงไมใชเครื่องมือในการปลดปลอยศักยภาพทางการศึกษา 
แตเปนตัวเรงในการจองจํามนุษยใหอยูในกรอบของสังคม การศึกษาไมไดทําหนาท่ีผลิต แตผลิตซํ้าสิ่งท่ีสังคม
ยอมรับมากกวา นั่นคือ ผลิตซํ้าคานิยมหลักในสังคม 
 อยางไรก็ตาม เม่ือสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป ในสวนของโครงสรางการจัดการศึกษาของรัฐจึงตองมี
การปรับตัวดานการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในบริบทสังคมไทยใหความสําคัญกับการปฏิรูปการศึกษา 
จากการจัดการศึกษาในอดีตท่ีมุงเนนแตการศึกษาในระบบ เปนการจัดการศึกษาท่ีมีความหลากลหาย ยืดหยุน 
สอดคลองกับความแตกตางของผูเรียน ตรงตามธรรมชาติของการเรียนรู จึงนํามาสูการเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสรางท่ีสําคัญ คือจากเดิมรัฐเปนผูจัดการศึกษาใหกับประชาชน มาเปนการเปดโอกาสใหองคกรทางสังคม
มีสวนรวม จึงมีประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 
เพ่ือเปนทางเลือกในการจัดการศึกษาสําหรับครอบครัว (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551: คํานํา) 

สวนในทางปฏิบัติการของภาคประชาชน พบวา การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ท่ีมีการรับรองโดย
กฎหมาย และภาครัฐพยายามจะเปดโอกาสใหกับภาคประชาชนมีสวนรวมในการในการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พรอมท้ังใหสิทธิประโยชนแกผูจัดการศึกษา ในทางตรงกันขาม กลุมครอบครัวท่ีจะจัดการศึกษาและ
ไปลงทะเบียนกับเขตการศึกษา กลับเผชิญกับการปฏิเสธวาไมมีผูรับผิดชอบเรื่อง อีกท้ังยังมองวาการท่ี
ครอบครัวจัดการศึกษาเองเปนเพราะเด็กมีปญหา และเผชิญกับการตั้งคําถามจากสังคมรอบตัวท่ีมองวาการจัด
การศึกษาทางเลือกราวกับเปนการแปลกแยกจากสังคม (สัมภาษณกลุมครอบครัว โรงเรียนหมูบานเด็ก จํานวน 
10 ครอบครัว วันท่ี 20 มกราคม 2558) จึงเกิดกลุมครอบครัวจัดการศึกษาโดยครอบครัวรวมตัวจัดตั้งกลุมเพ่ือ
พิทักษสิทธิทางการศึกษา และเลือกจดทะเบียนกับโรงเรียนเครือขาย จากปรากฏการณดังกลาว ระบบการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวจึงยังอยูในสถานะท่ีถูกละเลยจากโครงสรางการศึกษาของรัฐ  

นอกจากนี้ จากการทบทวนงานวิจัยเก่ียวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทยในทศวรรษ 
พ.ศ. 2540 – 2550 พบวา ประเด็นสําคัญมุงเนนศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการเรียนการสอน สภาพปญหาและ
อุปสรรค และการคาดการณในอนาคต และมองวาการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเปนการเปลี่ยนถายอํานาจ
ของการจัดการศึกษาเทานั้น ซ่ึงงานศึกษาสวนใหญใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณและการสัมภาษณอยางเปนทางการ 
ทําใหภาพของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวยังถูกจํากัดเพียงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและสภาพ
ปญหารวมท้ังการเรียกรองสิทธิ โดยละเลยตอปฏิบัติการทางสังคมท่ีมีความละเอียดซับซอนในความสัมพันธ
ภายในครอบครัว ซ่ึงยังขาดการนําเสนอเสียงของพอแมและเด็กๆ ซ่ึงทําใหยากจะเขาถึงมุมมองของครอบครัว
ในฐานะผูกระทําการในการจัดการศึกษา และขาดการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางรัฐและปฏิบัติการทาง
สังคมในชีวิตประจําวัน  

จากสภาพการณดังกลาว ประเด็นสําคัญท่ีพบคือการท่ีรัฐเปดโอกาสใหประชาชนจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว เปนการปรับตัวและการตอรองท่ีเกิดข้ึนของรัฐท่ีพยายามตอรองกับบริบทสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง แต
ในทางกลับกัน ครอบครัวก็ตองปรับตัวและตอรองท้ังในการมีปฏิสัมพันธกับระบบการศึกษาโดยครอบครัวและ
ภายในครอบครัวดวย กระนั้นก็ตาม ประเด็นดังกลาวยังไมมีการศึกษาเชิงลึกและมีความเขาใจท่ีคลุมเครืออยู
มาก จึงเห็นวาควรมีการทบทวนถึงรูปแบบการจัดการศึกษาในสังคมไทยท่ีมีมิติหลากหลาย งานวิจัยนี้จึงมุงเนน
การสังเกตศึกษาพฤติกรรมผูกระทําการทางสังคมดวยวิธีวิทยาทางมานุษยวิทยา โดยการสังเกตการณอยางมี
สวนรวมในภาคสนาม และบรรยายปฏิบัติการในชีวิตประจําวันอยางละเอียด เพ่ือทําความเขาใจปฏิบัติการของ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวภายใตการเหลื่อมซอนกันของสนาม ระหวางบาน โรงเรียน พ้ืนท่ีทางสังคม 
และปฏิสัมพันธภายใตโครงสรางการจัดการศึกษาของรัฐอยางไร และในทางกลับกัน มุงเนนศึกษาวิถีของ
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ผูกระทําการในระบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจะดําเนินยุทธวิธีตางๆ ดวยทุนท่ีตนมีเพ่ือใหสามารถ
บรรลุผลของการจัดการศึกษาและวิถีการดํารงชีวิตอยางไร 
 
วัตถุประสงค 

1. ศึกษารูปแบบการเรียนการสอนและการปลูกฝงอุปนิสัยจากการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
2. ศึกษาการปรับตัวและการตอรองของครอบครัวตอการกํากับจากการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
3. ศึกษาการปรับตัวและการตอรองของครอบครัวตอการกํากับจากโครงสรางการศึกษากระแสหลัก 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

ในการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ ผูศึกษาแบงออกเอกสารออกตามวิธีวิทยาของสาขาวิชา โดย
แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก ประเภทแรก คืองานศึกษาเก่ียวกับประเด็นทางการศึกษาดวยแนวทาง
มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ประเภทท่ีสอง คืองานศึกษาเก่ียวกับหนวยการศึกษาคืองานวิจัยเก่ียวกับ
สภาพการณของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Homeschool) ในชวง พ.ศ.2542-2557 ซ่ึงมีการศึกษาใน
หลากหลายสาขาวิชาท้ังดาน ศึกษาศาสตร สังคมสงเคราะห จิตวิทยา เปนตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. งานทางมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาการศึกษา 
ในงานมานุษยวิทยา โดยเฉพาะประเด็นเก่ียวกับมานุษยวิทยาการศึกษา พบวางานวิจัยสวนใหญ

มุงเนนความสนใจปฏิบัติการการศึกษาในโรงเรียน อยางเชนในงานศึกษาเรื่อง “หลักสูตรแฝง: อุดมการณและ
ปฏิบัติการจริงในโรงเรียนก่ึงสถานสงเคราะห” (2555) ของพิชามญชุ ทิยพัฒนกุล งานเรื่องนี้สนใจศึกษา
ประเด็นหลักคือ ทําความเขาใจอุดมการณของโรงเรียน และคานิยมของปฏิบัติการในโรงเรียน และทําความ
เขาใจปฏิบัติการจริงในชีวิตประจําวันของบคุลากรในโรงเรียน ท่ีมีแนวโนมท่ีจะสงผลตอการเรียนรู พฤติกรรม 
และวิธีคิดของเด็ก โดยใชการมองผานแนวคิด “อุปนิสัย” (habitus) ของปแอร บูรดิเยอร ในการทําความ
เขาใจปรากฏการณของโรงเรียนแหงหนึ่งท่ีเปนรูปแบบโรงเรียนทางเลือกท่ีมีแนวคิดหลัก ไดแก ซัมเมอรฮิล 
มอนเตสซอรีและพุทธศาสนา โดยท้ังสามหลักการเนนไปท่ีเสรีภาพของเด็ก เพ่ือใหพวกเขาเติบโตอยางเปน
อิสระและไมตกอยูภายใตกฎเกณฑท่ีถูกตั้งข้ึนจากผูใหญ 

ผลการศึกษาเก่ียวกับหลักสูตรแฝงในการพิจารณา 2 ประเด็น พบวาในวิถีชีวิตท่ีดีในสายตาของ
ผูใหญ และเพศสภาพและคานิยมตามเพศสภาพ ซ่ึงพบเห็นไดในท้ังตัวหลักสูตรแฝงและวิธีการถายทอด
หลักสูตรแฝงไปสูเด็กลวนขัดแยงกับอุดมการณเรื่องเสรีภาพของโรงเรียน ท้ังนี้เพราะการขัดเกลาเหลานนั้น
บางสวนเปนการบังคับใหเด็กกระทําไปตามความเห็นของผูใหญ ขณะเดียวกันก็เปนการชี้นําทางความคิดเพ่ือ
ทําใหเด็กมีพฤติกรรม วิธีคิด และมุมมองท่ีสอดคลองกับคานิยมของผูใหญ มิใชสิ่งท่ีเกิดจากการเรียนรูอยาง
เสรีภาพของเด็ก ประเด็นสุดทายคือการวิเคราะหสาเหตุท่ีทําใหเกิดหลักสูตรแฝง ท่ีมีสวนขัดขวางไมให
อุดมการณหลักของโรงเรียนเรื่องเสรีภาพบรรลุผลไดอยางเต็มท่ี ซ่ึงพิชามญชุไดเสนอขอโตแยงวาการตีความ 
“เสรีภาพ” อยางแคบเกินไปหรืออาจพูดไดวาเปนการตีความอยางสัมพันธและสอดคลองกับอุปนิสัย 
(habitus) ของผูปฏิบัติการแตละคน เสรีภาพในความหมายตามอุดมการณของโรงเรียนจึงไมบรรลุผล 

สวนในงานทางสังคมวิทยาการศึกษา พบวามีการขยายขอบเขตของหนวยการศึกษาออกไปนอก
พ้ืนท่ีโรงเรียน ในรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเรียกวา “Home School” จากการสํารวจงานวิจัยพบวา งานของ 
Jenifer Lois (2013) เรื่อง “Home is where the school is: The logic of homeschooling and 
emotional labor of mothering” ศึกษาประเด็นหลักคือทําไมครอบครัวจึงตัดสินใจจัดการศึกษาโดย
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ครอบครัวและผลกระทบตอเด็กและครอบครัว โดยมุงเนนท่ีบทบาทของแมท่ีเปนผูจัดการศึกษาหลักและมี
บทบาทในบานในมิติท้ังความเปนแม เปนเมีย และเปนแมบานท่ีดูแลสารทุกขสุขดิบในบานท้ังหมด เธอใชการ
สัมภาษณแมท่ีจัดการศึกษาโดยครอบครัว 24 ครอบครัว เธอนําขอมูลท่ีไดมาตั้งประเด็นวาวิธีการท่ีแมนํา
แนวคิดท่ีเปนอุดมคติมาสูการจัดการศึกษาจริง และในระหวางปฏิบัติการนั้นประสบอุปสรรคตางๆ และวิธีการ
จัดการสภาพปญหา  

จากงานศึกษา Jenifer Lois มีความนาสนใจอยางมากในการมองหาประเด็นสําคัญของการศึกษา
ท่ีเจาะลึกลงไปถึงบุคคลหลักท่ีเปนผูทําใหเกิดการจัดการศึกษาโดยครอบครัวข้ึนมาในแตละครอบครัว การตั้ง
คําถามในเรื่องของ “อุดมคติของแมท่ีดี” เปนผลดีตอแมหรือไม ยิ่งเปนการนําไปสูการทบทวนตออุดมคติ
ดังกลาว ปรากฏการณของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวสงผลลึกถึงชั้นของโครงสรางภายในของจิตใจ 
กระนั้นก็ดีในงานศึกษาของ Jenifer Lois เธอมุงเนนความสนใจหลักท่ีแมเปนหัวใจของการศึกษา แตในการจัด
การศึกษาเปนกระบวนการท่ีมีความสัมพันธกันในเชิงของปฏิบัติการชุดอ่ืนๆ กลาวคือ เรื่องภายในบานและ
เรื่องการศึกษา ไมใชมีเพียงฝายหนึ่งฝายใดเปนผูกระทํา อีกท้ังยังขาดการเชื่อมโยงกับบริบทเชิงโครงสรางของ
การศึกษากระแสหลัก ทําใหการทําความเขาใจมิติของความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางท่ีสงผลกระทบเรื่องราว
ภายในบาน 

2. งานวิจัยเก่ียวกับสภาพการณของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Homeschool) ในชวง  
พ.ศ.2542-2557 พบวามีการศึกษาเก่ียวกับประเด็นสําคัญ แบงออกเปน 4 กลุม ดังตอไปนี้ 

กลุมท่ี 1 การศึกษา แนวคิดและรูปแบบเก่ียวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
จันทนกฤษณา  ผลวิวัฒน (2547) ศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหแนวคิดและรูปแบบการจัดการศึกษา

โดยครอบครัวในประเทศไทย” พบวา แนวคิดหลักท่ีมาของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว คือ แนวคิดและ
ความเชื่อท่ีตางไปจากการศึกษาในระบบโรงเรียน และไมเห็นดวยกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจน
ปจจัยดานบริบทของครอบครัว ลูกมีปญหาในโรงเรียน ประสบการณในโรงเรียนของพอแม สังคมโรงเรียนไม
ปลอดภัย ครอบครัวมีความพรอมท้ังฐานะเศรษฐกิจและความรู เปนคนกลาสวนกระแส มีความเห็นพอง
ตองกัน สวนแนวคิดรองคือ แนวคิดเสมอภาคทางการศึกษาและการสนับสนุนจากรัฐท่ีทําใหการจัดการศึกษา
ไดถูกกําหมาย สังคมยอมรับ เปนทางเชื่อมตอกับการศึกษาในระบบ รวมท้ังปจจัยเสริมคือ กระแสการตื่นตัวท่ี
พอแมมีการแสวงหาความรูและการรวมเปนเครือขาย 

ดานรูปแบบการจัดการศึกษาพบวา มีความแตกตางกันดังนี้  1) ครอบครัวท่ีตองการวุฒิการศึกษา
ของผูเรียนจัดการศึกษาแบบมีขอตกลงรวมกับโรงเรียน  2) ครอบครัวท่ีจัดการศึกษาแบบครอบครัวเดี่ยว
เนื่องจากลูกยังเล็กและมีความสนใจท่ีแตกตาง  3) ครอบครัวท่ีใชหลักสูตรจากตางประเทศเคยมีประสบการณ
ในตางประเทศ  4) ครอบครัวท่ีจัดแบบกลุมตองการสังคมเพ่ือชวยพัฒนาทักษะทางสังคม  และ 5)ครอบครัวท่ี
จัดแบบรวมศูนยจัดใหเด็กหลายคนและพอแมทํางานนอกบาน สวนดานบริหารจัดการศึกษาพบกวา การ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวเปนการวางพ้ืนฐานการเรียนรูเพ่ือพัฒนามนุษยท่ีสมบูรณใหแกผูเรียน โดยบูรณา
การหลักสูตรกับชีวิตประจําวันตามความสนใจของผูเรียน เนนการมีประสบการณตรงและรวมกิจกรรมกับ
ครอบครัวอ่ืน การใชสื่อของจริงตามธรรมชาติและการจัดสภาพแวดลอม การประเมินผลหลากหลายตามสภาพ
จริง ผลการจัดการศึกษาประเมินไดจากการพัฒนาตนเองตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ สวนปญหาท่ีเก่ียวเนื่อง
กันก็คือพอแมตองใชเวลามาก กลุมครอบครัวมีนอย ขอมูลดานแหลงเรียนรูมีจํากัด 
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กลุมท่ีสอง การศึกษาแรงจูงใจของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
ทองไพรํา  สถาวรินทุ (2543) ศึกษาเรื่อง “การตัดสินใจยอมรับแนวคิดการจัดการศึกษาโดย

ครอบครัวของพอแมและผูปกครอง” พบวา การแพรกระจายแนวคิดระบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ประกอบดวย 4 ชวง คือ ชวงเริ่มตนเงียบ ชวยจุดกระแสโดยสื่อ ชวงตางคนตางทํา และชวงเชื่อมโยงสูกัน ใน
สวนของกระบวนการตัดสินใจยอมรับ แนวคิดการจัดการศึกษาโดยครอบครัวประกอบดวย 3 ระยะ ไดแก 
ระยะแสวงหาทางออก ประกอบดวยข้ันตอนเกิดความตองการ และข้ันตอนการหาทางออก ระยะเกิดความ
สนใจ ประกอบดวยข้ันตอนการรูจัก และข้ันตอนการสอนใจ และระยะตัดสินใจปฏิบัติประกอบดวยข้ันตอน
การหาขอมูลเพ่ือไตรตรอง ข้ันตอนการตัดสินใจปฏิบัติ และข้ันตอนการปรับตัวและแกปญหาท่ีเผชิญ สวน
ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจยอมรับ แนวคิดระบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ประกอบดวย ปจจัยภายใน
ประกอบดวย ปจจัยหลัก ไดแก ประสบการณสะสม และพ้ืนฐานความคิดของพอแม และปจจัยเสริม ไดแก 
ความสนใจและความพรอมของพอแม สวนปจจัยภายนอก ประกอบดวย ปจจัยหลัก ไดแก ปญหาลูกกับ
โรงเรียนและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับใหม สวนปจจัยเสริมไดแก การเห็นวามีคนอ่ืนทํา 

กลุมท่ีสาม การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
ภาษิณี  ฮูเซ็น (2547) ศึกษาเรื่อง “การเปรียบเทียบพัฒนาการทางสังคม การอบรมเลี้ยงดูและ

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของเด็กท่ีไดรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบบานเรียนและเด็กท่ีเรียนในโรงเรียน
แบบปกติ” พบวา เด็กท่ีไดรับการศึกษาโดยครอบครัวแบบบานเรียนกับเด็กท่ีเรียนในโรงเรียนแบบปกติ มี
พัฒนาการทางสังคมไมแตกตางกัน ไมวาจะจําแนกตามเพศชายและหญิง ระดับชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา อาชีพของบิดามารดา วุฒิการศึกษาของบิดามารดา เด็กท่ีไดรับการจัดการศึกษาแบบบานเรียนกับ
เด็กท่ีเรียนในโรงเรียนแบบปกติไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยไมแตกตางกัน ยกเวนเด็กท่ีรับการจัด
การศึกษาแบบบานเรียนท่ีบิดามีอาชีพพนักงานบริษัทไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยต่ํากวาเด็กท่ี
เรียนในโรงเรียนท่ีมีบิดาเปนพนักงานบริษัท เด็กท่ีไดรับการจัดการศึกษาแบบบานเรียนไดรับการอบรมเลี้ยงดู
แบบเขมงวดกวดขันสูงกวาเด็กท่ีเรียนในโรงเรียนแบบปกติ สรุปไดวา เด็กท่ีไดรับการจัดการศึกษาแบบบาน
เรียนกับเด็กท่ีเรียนในโรงเรียนแบบปกติมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ไมแตกตางกัน ไมวาจะจําแนกตามเพศชายและ
หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อาชีพของบิดารมารดา วุฒิการศึกษาของบิดามารดา 

กลุมท่ีสี่ การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาและสภาพปญหาของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
ขจรศักดิ์  อินทรโสภา (2549) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาสภาพปญหาและการจัดการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานโดยครอบครัว” พบวา จากการจัดการศึกษาบานเรียนตามแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู 6 ดาน 
โดยศึกษาจํานวน 6 ครอบครัว  1) ดานการจัดเนื้อหาสาระตามความถนัดของผูเรียน พอแมใชหลักการยืดหยุน
ไปตามความถนัดและความสนใจของลูกเปนสําคัญ และมีการผสมผสานแนวทางหรือหลักสูตรจากหลายท่ี ยึด
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเปนหลัก  2) ดานการฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดแกปญหา พอแม
ใหอิสระในกระบวนการคิด การแกไขปญหา โดยสอดแทรกอยูในชีวิตประจําวัน  3) ดานการเรียนรูจาก
ประสบการณจริงและการฝกปฏิบัติ พอแมมุงเนนเรียนรูจากชีวิตจริงของธรรมชาติ สงเสริมใหลูกไดเขาไป
เรียนรูและสัมผัสกับสถานการณจริง  4) ดานการปลูกฝงคุณลักษณะท่ีพึงประสงค เนนการฝกปฏิบัติจริงใน
กิจกรรมตางในการเรียนรู  5) ดานการสรางสภาพแวดลอมและการใชวิธีวิจัยในการเรียนรู พอแมจัด
สภาพแวดลอมเอ้ือตอการเรียนรูของลูก และสามารถเรียนรูไดอยางกลมกลืนกับวิถีชีวิตในปจจุบัน  และ  
6) ดานการจัดการเรียนรูรวมกับทุกฝายในชุมชน พอแมจัดการเรียนรูรวมกับคนอ่ืนหรือชุมชนโดยใหโอกาสลูก
พัฒนาตนเองรวมไปกับครอบครัวและใหลูกเขารวมกิจกรรมชุมชนตามโอกาส  
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ปญญดา  ญาณวิชรา (2554) ศึกษาเรื่อง “การพัฒนางานสวัสดิการสังคมดานการศึกษา:
กรณีศึกษา การจัดการศึกษาโดยครอบครัวในระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” จากการศึกษาครอบครัวท่ีจัด
การศึกษาโดยครอบครัวท่ีจดทะเบียนกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ัวประเทศจํานวน 41 เขต จํานวน 115 
ครอบครัว โดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณและวิเคราะหทางสถิติ พบวา ผูจัดการศึกษาสวนใหญเปน
มารดา อายุระหวาง 46-55 ป การศึกษามารดาและบิดาระดับปริญญาตรีมากกวาครึ่ง สวนใหญประกอบ
อาชีพราชการ รายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 50,001 บาท เลือกจัดการศึกษาโดยครอบครัวตามความสนใจของ
พอแม โดยมีรูปแบบการจัดการศึกษาเองท้ังหมด ในดานความคิดเห็นของครอบครัวตอการจัดการศึกษา สวน
ใหญมีความเห็นในภาพรวมอยูในระดับมาก คือรูปแบบการจัดการศึกษาเหมาะสมกับผูเรียนโดยมีความพึง
พอใจตอการจัดการศึกษาและจุดมุงหมายคือพัฒนาศักยภาพท่ีแทจริงของผูเรียน สวนปญหาและอุปสรรคท่ีพบ 
6 ดาน คือ ปญหาความรูและความพรอมของผูสอน ปญหาความรับผิดชอบและวินัยของผูเรียน ปญหาความ
ชัดเจนของหลักสูตร ปญหาการจัดการเรียนรู ปญหาการประเมินผล และปญหาการสนับสนุนจากรัฐ   

จากการสํารวจงานวิจัยเก่ียวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในชวง 15 ป หลังการประกาศ
พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 ประเด็นสําคัญท่ีมุงเนนคือเรื่องการจัดการ สภาพปญหาและอุปสรรค 
และการคาดการณอนาคต โดยมองวาการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเปนทางเลือกท่ีมีความหวังท่ีจะพัฒนา
การศึกษาของไทย แตอยางไรก็ตาม ทางเลือกนั้นถูกมองจากกลุมผูกระทําหลักคือรัฐเปนผูคืนอํานาจใหกับพอ
แมมาจัดการศึกษากับลูกแตขาดการสงเสริมสนับสนุนดานงบประมาณและการทํางานเชิงรุก สวนพอแมเปนผู
ไดรับอํานาจจากรัฐและแรงจูงใจสวนตัวและจัดการใหลูกไดเรียนอยางยืดหยุนตามวิถีชีวิตของครอบครัวและ
ความตองการของลูก ดังนั้น จึงเปนเรื่องของการเปลี่ยนถายอํานาจของการจัดการศึกษาและมองวาระหวางนั้น
เกิดปญหาอะไรข้ึนบาง และพยายามจะคาดการณอนาคตเพ่ือวางยุทธศาสตรสําหรับการจัดการ ในดาน
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถาม การสัมภาษณเปนทางการ และการสัมภาษณแบบเจาะลึกท่ี
วางกรอบคําถามไวอยางชัดเจน นอกจากนี้ ผูท่ีถูกสัมภาษณมักจะเปนพอแมซ่ึงจะเปนผูใหขอมูลหลัก 

 
กรอบแนวคิด  

ผูศึกษามองวาปฏิบัติการของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สามารถนํามาพิจาณาในฐานะของ
ปรากฏการณทางวัฒนธรรม โดยมุงเนนทําความเขาใจศาสตรแหงการกระทําการ (a science of human 
practice) และการวิพากษของการครอบงํา (critique of domination) จะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของ
โครงสราง (structure) และผูกระทําการ (agency) ดังนั้น ผูศึกษาจึงทดลองใช “ทฤษฎีการกระทําการ” 
(Theory of Practice) ของปแอร บูรดิเยอ (Pierre Bourdieu) โดยมีแนวคิดท่ีสําคัญ ไดแก แนวคิด habitus 
วางเปนกรอบแนวคิดในการวิเคราะหและการเก็บขอมูลภาคสนาม ดังนี้ 

ฮาบิทัส เปนแนวคิดหลักในการศึกษาการกระทําการ (practice) ของปจเจก ฮาบิทัสมีลักษณะเปน
โครงสรางท่ีอยูในตัวคนและทํางานอยางเปนระบบ เปนผลจากการท่ีคนมีปฏิสัมพันธกับคนอ่ืนหรือสิ่งท่ีอยู
รอบตัว ผานการนําขอจํากัดภายนอกและความเปนไปไดเขามาอยูในตัวของปจเจก (internalization) และฮา
บิทัสจะแสดงออกมาโดยมีรางกายของคนเปนสื่อกลางและมีบทบาทสําคัญในการเรียนรูการกระทําโดยผาน
การใชเวลาอบรมบมเพาะอุปนิสัยเปนเวลายาวนานจนกลายเปน “ความโนมเอียงทางอุปนิสัย”ท่ีฝงในรางกาย 
(Bourdieu, 1977) 

ฮาบิทัส เปนระบบโนมเอียงทางอุปนิสัยท่ีคงทนยาวนาน สามารถปรับเปลี่ยนระดับได โดยยังรักษา
โครงสรางเดิมเอาไว เปนโครงสรางท่ีถูกสรางข้ึนมาและเปนท้ังเง่ือนไขลวงหนาในการทําหนาท่ีเปนผูวาง
โครงสราง กลาวคือ ฮาบิทัสเปนหลักแหงการกอกําเนิดและวางโครงสรางใหแกการปฏิบัติและการสรางภาพ
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แทนความจริง ซ่ึงอาจ ‘ถูกทําใหเปนกฎ’ และเปน ‘ผูวางกฎ’ อยางเปนภววิสัย โดยมิไดเปนผลมาจากการยอม
จํานนตอกฎเกณฑใดๆ สามารถปรับตัวไปตามจุดมุงหมายของตัวมันเองไดอยางเปนภววิสัย โดยปราศจากการ
คาดคะเนในการมุงไปสูจุดสิ้นสุดอยางรูสํานึกหรือปราศจากการแสดงออกซ่ึงการควบคุมใหทํางานเพ่ือบรรลุ
จุดมุงหมาย (Bourdieu, 1977) 

กลาวโดยสรุป ฮาบิทัส เปนผลผลิตของโครงสราง (product of structure) เปนผูผลิตของการกระทํา 
(producer of practice) และเปนผูผลิตซํ้าของโครงสราง (reproducer of structure) ซ่ึงจะแสดงใหเห็นถึง
ความตอเนื่องทางสังคมและความไมตอเนื่องทางสังคม กลาวคือ เปนความตอเนื่องในแงท่ีวาสรางแนวโนมทาง
อุปนิสัย หรือเก็บรักษาพลังทางสังคม (social forces) ท่ีผานการรับวัฒนธรรมเขามาในตัวเรา 
(embodiment) หรือการเรียนรูผานการปฏิบัติ ทําใหความรูตางๆท่ีคนประสบจากภายนอกเขาไปอยูเปน
อันหนึ่งอันเดียวกับรางกาย และเปนความไมตอเนื่องในแงท่ีวา แนวโนมทางอุปนิสัยดังกลาวสามารถ
เปลี่ยนแปลงแกไขไดผานการสะสมแนวโนมทางอุปนิสัยใหม 
 
วิธีการวิจัย 

ขอมูลสวนใหญในงานวิจัยนี้ ไดมาจากการสังเกตการณอยางมีสวนรวมในพ้ืนท่ีศึกษาอยางตอเนื่อง 
โดยผูศึกษาไดเขาไปเปนอาสาสมัครรวมงานดานเกษตรอินทรียกับทางครอบครัวศึกษาเปนเวลา 6 เดือน 
ระหวาง เดือนธันวาคม 2557 – พฤษภาคม 2558 โดยไดทําการสัมภาษณและสนทนาอยางไมเปนทางการ
ระหวางท่ีใชชีวิตรวมกับครอบครัว เพ่ือท่ีจะทําความเขาใจถึงมิติของวิถีการดํารงชีวิตประจําวัน การทําความ
เขาใจถึงอารมณความรูสึก การปรับตัว และการตอรองท่ีเกิดข้ึนภายในครอบครัวท้ังในกิจกรรมการเรียนการ
สอนและการอบรมดานอุปนิสัยของครอบครัว  

การคนควาเอกสาร ผูศึกษาไดคนควาเอกสารท่ีเก่ียวของกับระบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
โดยเฉพาะเอกสารการวิจัย ประกอบดวยงานวิจัยเชิงมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา การวิจัยของสาขาอ่ืนๆ ท้ัง
ครุศาสตร จิตวิทยาการเรียนรู และสาขาตางๆ ซ่ึงจะทําใหเห็นถึงภูมิทัศนความรูเก่ียวกับการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวอยางครอบคลุม รวมท้ัง รวบรวมขอมูลจากหนังสือท่ัวไปท่ีเปนการถายทอดเรื่องราวของครอบครัวท่ี
จัดการศึกษาโดยครอบครัว ซ่ึงการศึกษาเอกสารตางๆทําใหมองเห็นถึงภาพรวมของการศึกษา และเปน
จุดเริ่มตนท่ีจะนําทางไปสูการศึกษาภาคสนามตอไป 

การสัมภาษณอยางเปนทางการ การสัมภาษณผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
ในฐานะผูใหขอมูลหลัก (key informant) ท้ังท่ีอยูในภาครัฐและเอกชน ผูศึกษาใชวิธีการสัมภาษณอยางเปน
ทางการโดยออกแบบคําถามกอน จึงนําไปสัมภาษณ เพ่ือใหไดประเด็นท่ีชัดเจนและนํามาเปนฐานในการ
วิเคราะหเชิงโครงสราง และทําใหเห็นถึงความสัมพันธในระดับตางๆท้ังหนวยเจาหนาท่ีของรัฐ เอกชน และ
ครอบครัว  

 
ผลการศึกษา  

 สนามศึกษาของงานวิจัยนี้ คือ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยศึกษาปฏิบัติการการจัดการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษา 1 – 6 จํานวน 1 ครอบครัว คือ ครอบครัวประสานใจ ประกอบดวยผูเรียน
จํานวน 4 รุน ในชวง พ.ศ.2544 – 2558 จากการทํางานภาคสนามและจากการวิเคราะหตามแนวคิดทฤษฎี
กระทําการ แสดงใหเห็นวาการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเปนปฏิบัติการท่ีตองมีการปรับตัวและการตอรอง
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ทามกลางความเปลี่ยนแปลง ท่ีเกิดข้ึนท้ังในเชิงของปจเจก สังคม โครงสราง และชนชั้น โดยแสดงผลการศึกษา
แบงออกเปน 3 ประเด็น ดังนี้  

1. รูปแบบการเรียนการสอนและการปลูกฝงอุปนิสัยจากการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
วิถีชีวิตของครอบครัวและการเรียนการสอนของครอบครัวประสานใจ 2

3 แบงออกเปนสองภาค คือ 
ชวง“บานบน” หรือชวงชีวิตท่ีอยูบานหวยหินดํา ชุมชนชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงโปว อําเภอดานชาง จังหวัด
สุพรรณบุรี และชวง “บานลาง” หมายถึง บานใหม อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยในชวงท่ีอยูบาน
บน วิถีชีวิตของครอบครัวประสานใจ เรียกไดวาเปน วิถีเกษตรอินทรียของนักพัฒนาอิสระ ท่ีเกิดจากความ
ตั้งใจของแมมะลิกับพอมานะ ท่ีตองการเดินตามอุดมการณการพัฒนาชาวบานใหไดมีความรูการประกอบ
อาชีพและการพัฒนาพ่ึงพาตนเอง หลังจากท่ีท้ังสองแตงงานกันก็ไดใชชีวิตรวมกันท่ีบานบนหรือหมูบานกระ
เหรี่ยงหวยหินดําจนมีกําเนิดลูกชายคนโต คือ ขนุน 3

4 (พ.ศ.2535) ตอมาอีกหนึ่งปก็กําเนิดลูกชายคนรองคือ 
ใบไม (พ.ศ.2536) อีกสองปก็มีสมาชิกเพ่ิมอีกคือ ไมสัก (พ.ศ.2538) ซ่ึงเด็กชายท้ังสามคน อาจเรียกไดวาเปน
ลูกของคนนอก กระนั้นก็ตามบทบาทการทํางานของพอแมก็ทําใหพวกเขาตองใชชีวิตอยูรวมกับเด็กดอยจน
กลมกลืนและใชชีวิตเติบโตมาทามกลางธรรมชาติและปาเขา 

เม่ือเด็กชายท้ังสามคน เติบโตข้ึนจนถึงวัยเขาโรงเรียน แมมะลิจึงนําลูกชายคนโตเขาโรงเรียน
ประจําหมูบานเหมือนกับนักเรียนท่ัวไป ทวาเม่ือถึงลูกชายคนรองเขาโรงเรียนตามพ่ีชายไป พอเรียนไดไปถึง  
ป.2 จึงเกิดปญหาข้ึนตามท่ีแมมะลิใหฟงคือ “ครูโรงเรียนไกลปนเท่ียงนะ เขาไมคอยเอาใจใสเด็ก แถมบางครั้ง
ถึงกับลงไมลงมือทํารายเด็ก” เม่ือแมมะลิสังเกตพฤติกรรมของใบไม พบวาไมคอยราเริง ไมคอยอยากไป
โรงเรียน ซ่ึงสอดคลองกับท่ีใบไมบอกเลาใหฟงวา “ตอนนั้นไมอยากไปโรงเรียนเลย เบื่อโรงเรียน มีแตเรื่อง
ซํ้าซาก ครูก็ไมคอยสนใจ ผมชอบไปเลนตามปาเขา พอแมจะใหออกจากโรงเรียนก็ถูกใจเลยครับ” เม่ือ
สถานการณถึงข้ันท่ีแมมะลิทนไมไหว จึงตัดสินใจเอาลูกออกมาอยูบานเฉยๆ หนึ่งป และเม่ือลูกชายคนท่ีสาม
คือ ไมสักเรียนในโรงเรียนถึงชั้น ป.2 ก็ประสบเหตุการณคลายกันกับพ่ีใบไม คราวนี้แมมะลิถึงกับตองออกโรง
ไปดาครูวาไมสนใจนักเรียนเพราะมัวแตนอนกลางวันและแสดงความเกรี้ยวกราดดุดานักเรียนเปนประจํา  

เม่ือแมมะลินําลูกชายออกมาจากโรงเรียน จึงเริ่มเกิดคําถามกับตัวเอง “ตอนนั้นก็กลับมาทบทวน
ถามตัวเองนะ วาการศึกษาคืออะไร ก็ศึกษาขอมูลตางๆ เก่ียวกับการศึกษา และก็เริ่มตระหนักวาครอบครัว
สามารถจัดการศึกษาเองไดไหม” แมมะลิเลาใหฟงถึงจุดหักเหทิศทางการศึกษาของลูกมาสูเสนทางการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว หรือท่ีแมมะลิเรียกวา “การทําโฮมสคูล” อยางไรก็ตาม ในดานของพอมานะกลับมี
ทาทีแตกตางไป โดยใหความเห็นวา “ยังคงเห็นวาการศึกษาในโรงเรียนอาจจะมีประโยชนกับลูก และยังเคลือบ
แคลงอยูวาวิถีชีวิตของครอบครัวจะรองรับการจัดการศึกษาไดมากนอยแคไหน” กระนั้นก็ตาม เม่ือแมมะลิ
ตัดสินใจจะรับภาระการจัดการศึกษาของลูกเอง พอมานะก็ไมไดแสดงการสนับสนุนแมมะลิแตอยางใด 
ขณะเดียวกันก็ไมไดคาน พอจึงอยูในฐานะของผูสังเกตการณอยางไมคอยมีสวนรวม โดยครอบครัวประสานใจ
จดทะเบียนเปนครอบครัวบานเรียน 4

5 ท่ีโรงเรียนหมูบานเด็กนับแตรุนของใบไมเรื่อยมาจนถึงรุนของสโนวใน
ปจจุบัน 

                                                           
3 ชื่อครอบครัวและชื่อบุคคลตลอดวิทยานิพนธนี้เปนนามสมมติทั้งหมด เพื่อปกปองสิทธิของผูใหขอมูล 
4 ขนุน เปนลูกคนเดียวที่ยังเรียนตอในระบบโรงเรียนจนจบ ป. 6 และเรียนตอในระบบโรงเรียนจนจบมัธยมปที่ 3 และออกมาศึกษาตอในระบบ
การศึกษานอกโรงเรียน  
5 ในการใชคําศัพท การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ในบทความนี้ เลือกใช 2 คํา คือ “การจัดการศึกษาโดยครอบครัว” เพื่อส่ือความหมายถึงระบบ
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ สวนคําวา “บานเรียน” เปนคําที่นิยมเรียกกันในหมูครอบครัวผูจัด เพื่อส่ือถึงปฏิบัติการ
จริงในชีวิตประจําวันของการจัดการเรียนการสอนในครอบครัว  
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 แมมะลิ จึงมีสองสถานะภาพ คือ แม และผูจัดการศึกษา สําหรับแมมะลิ ปจจุบันอายุ 47 ป เปน
แมบานและนักพัฒนาอิสระ จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สวนพอมานะ ในฐานะผู
สนับการจัดการศึกษา ปจจุบันอายุ 49 ป จบการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อาชีพ
นักพัฒนาอิสระ จากคุณสมบัติของพอแมดังกลาวนับวาเกินพอกับการผานการท่ีกระทรวงศึกษาตั้งไววา
ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวไดตองจบระดับมัธยมปลายข้ึนไป อยางไรก็ตาม สําหรับการตัดสินใจจัดการศึกษา 
ใหลูกๆ นอกจากเหตุการณท่ีเกิดข้ึนท่ีโรงเรียนเปนชนวนใหเอาลูกออกจากโรงเรียนแลว เหตุผลท่ีสั่งสมมาเกิด
จากแนวคิดท่ีมีอยูในใจของแมมะลิท่ีมองวาการศึกษาท่ีแทจริง แมมะลิใหความเห็นวา “การศึกษาท่ีแทจริงคือ
การเรียนรูทักษะชีวิตโดยไมตองไปมุงเนนวิชาการมากเกินไป แตเด็กๆควรจะไดเรียนรูการแกปญหาจาก
ชีวิตประจําวัน และการไดมีเวลาสัมผัสกับธรรมชาติปาดิบเบญพรรณกับปาดิบแลง เลนดินโคลนบนพ้ืนท่ี
หมูบานกระเหรี่ยงนี้ นับวาเด็กๆ จะมีประสบการณท่ีเพียงพอสําหรับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” จากแนวคิด
ดังกลาวจึงกลายเปนหลักการของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวประสานใจไปโดยปริยาย สวนวิธีการหรือ
ยุทธวิธีในการปรับใชกับลูก แมมะลิบอกวาเรื่องนี้คืองานท่ีหนักและตองมีการปรับตัวอยูตลอดเวลา 
 อีก 6 ปตอมา แมมะลิก็ใหกําเนิดลูกชายคนท่ีสี่ คือ ขาวตมมัด (พ.ศ.2543) ซ่ึงไดเรียนตามพ่ีชาย
และเปนนักเรียนโฮมสคูลบานประสานใจอยางเต็มรูปแบบนับตั้งแต ป.1-ป.6 และลวงมาอีก 7 ป แมมะลิให
กําเนิดลูกสาวคนสุดทอง ชื่อ สโนว (พ.ศ.2550) (ปจจุบันเปนนักเรียนบานเรียนรุนสุดทายท่ีกําลังจัดการศึกษา
ในระดับ ป.2) อยางไรก็ตาม เม่ือ พ.ศ.2555 ครอบครัวประสานใจตองยายจากบานบนลงมาบานลาง ดวยเหตุ
ท่ีวาแมมะลิประสบอุบัติเหตุสาหัสและทําใหตองเลือกวาจะมาใชชีวิตท่ีไรตัวเองและหยุดงานพัฒนาเพ่ือสังคม 
มาทํางานไรของตัวเองแทน จึงทําใหพ้ืนท่ีของการจัดการเรียนการสอนของขาวตมมัดและสโนวจึงเกิดข้ึนท่ีบาน
ลางดวย สําหรับวิถีชีวิตครอบครัวใหญท่ีมีสมาชิกท้ังหมด 7 คน ถือวาครอบครัวประสานใจมีสมาชิกท่ีอยูกัน
ตางรุน อยางไรก็ตาม สมาชิกครอบครัวไดใชชีวิต ทํางานในพ้ืนท่ีหมูบาน เด็กๆ ไดเรียนหนังสือ เลน และ
เติบโตตามวัยในพ้ืนท่ีบานและบริเวณรอบบาน ซ่ึงบานกลายเปนพ้ืนท่ีท่ีสําคัญมากข้ึน ไมเพียงอยูอาศัยแตยัง
เปนพ้ืนท่ีการเรียนรู ดังนั้น จึงมีความนาสนใจวาการจัดการศึกษาโดยครอบครัวมีการจัดการเรียนการสอน
อยางไรจึงจะสามารถกํากับการเรียนการสอนภายใตพ้ืนท่ีบานและเวลาของวิถีชีวิตประจําวัน 

บาน: การเรียน พ้ืนท่ี และเวลา 
การเรียนการสอนของบานประสานใจ จากการบอกเลาของแมมะลิ และจากการท่ีผู ศึกษา

สังเกตการณและใชชีวิตรวมกับครอบครัวนี้ในระยะหนึ่ง ไดขอสรุปตรงตามท่ีแมมะลิบอกวา “ไมมีรูปแบบอะไร
หรอก ไมมีหองเรียน เรามีหลักการ แตก็จะใชวิธีการท่ีแตกตางกันไปตามความเหมาะสมของเด็กแตละคน” 
สําหรับแมมะลิมองวาการศึกษาระดับประถมศึกษาไมจําเปนตองใหเด็กเรียนรูวิชาการมากมาย (อยางเด็กใน
เมือง) แตควรเปนชวงท่ีเด็กจะไดเรียนรูพ้ืนฐานการใชทักษะชีวิต เชน การดูแลวิถีชีวิตประจําวันของตัวเอง การ
ชวยงานพอแม ท้ังงานบานและงานในไร การไดใชรางกายใหเหมาะสมมีความสําคัญกวาการใชสมอง หรือสรุป
ชวงวัยการเรียนระดับประถมศึกษาตามความเห็นของแมมะลิ คือ “การเตรียมพรอมดานทักษะชีวิต” จึงเปน
แนวทางท่ีครอบครัวประสานใจอยากใหลูกๆ ซึมซับบทเรียนวิชาการจากสิ่งแวดลอมรอบตัวแทนท่ีจะไปจดจอ
อยูท่ีตําราเรียน แมมะลิไมเห็นดวยวาพอพูดถึงการเรียนการสอน ตองนึกถึงกระดาน โตะเรียน หรือครูมาคอย
บอกหนาชั้น รวมท้ังไมมีการบังคับใหทําการบานอยางเอาเปนเอาตาย  
 สําหรับภาพของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวประสานใจ มีลักษณะสอดคลองตามท่ีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ระบุวา “การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ของครอบครัวมีสถานะเปนสถานศึกษาเรียกวาศูนยการเรียน (มาตรา 18) และเม่ือเปนสถานศึกษาก็เชื่อมโยง
ไปถึงบทบัญญัติอ่ืนๆ ไดแก อาจจัดการศึกษารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือท้ังสามรูปแบบ คือการศึกษาในระบบ 
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การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย (มาตรา 15)” (คูมือการดําเนินการการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว, 2555: 5-6) กลาวอีกอยางไดวา การจัดการศึกษาโดยครอบครัวสามารถเชื่อมโยงการจัดการเรียน
การสอนกับโรงเรียน หรือกับหนวยงานอ่ืนๆ หรือเลือกท่ีจะจัดการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีสอดคลองกับแนวคิด
ทางการศึกษาของครอบครัว จากการสํารวจเอกสารและการสัมภาษณ พบวา การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ในสังคมไทย นิยมจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของเด็กๆมากท่ีสุด  
 อยางไรก็ตาม ยังคงมีคําถามท่ีควรตองพิจารณาวา การจัดการเรียนการสอนตามอัธยาศัยเปนไปตาม
อัธยาศัยของพอแมหรือของลูก หรือมีการตอรองกันอยางไร ในประเด็นนี้ ผูศึกษาพบวา การจัดการเรียนการ
สอนโดยครอบครัวเปนไปอยางมีการตอรองท่ีเด็กเองมิไดเรียนรูไปเองตามธรรมชาติหรือตามความสนใจหรือ
ความถนัดของตนเทานั้น แตวาการกํากับการของพอแมใหกระบวนการเรียนรูเปนไปตามแนวโนมของวิถีชีวิต
ครอบครัวท่ีสอดคลองกับการอุดมคติการศึกษาของครอบครัว อยางเชนครอบครัวประสานใจ การเรียนการ
สอนท่ีบานบนของลูกชายสามคนอยางใบไม ไมสัก และขาวตมมัด ไมมีการเรียนการสอนท่ีมีหลักสูตรตายตัว 
การเรียนการสอนของเด็กแทบจะแยกไมออกจากการใชชีวิตประจําวัน กลาวคือ ตื่นนอน กินขาว เลน ชวยงาน
พอแม อานหนังสือ สนทนา อานนิทาน และเขานอน นอกจากนี้ ยังมีการออกไปพ้ืนท่ีอ่ืนๆบาง อาทิ ไป
พิพิธภัณฑตางๆ มีขอสังเกตวา เด็กๆไมอยากไปเลนในโรงเรียน โดยแมมะลิจะเปนคนคอยกํากับอยูหลวมๆ 
อยางไรก็ตาม เด็กๆไดรับการฝกปฏิบัติทักษะการชวยงานพอแม การทํางานบาน เด็กๆจะตองรูจักทํางานตาม
ความรับผิดชอบ ซ่ึงจะมีการประเมินลูกๆในชวงของการรับประทานอาหารเย็น แมมะลิจะเริ่มบทสนทนาโดย
ถึงวาแตละคนไดทําหนาท่ีไดดีมากนอยอยางไร ซ่ึงจะเปนกิจวัตรท่ีครอบครัวใสใจ มากกวาการเตรียมการ
รวบรวมรองรอยการเรียนรู รวมเลมเปนแฟมสงไปประเมินท่ีโรงเรียนหมูบานเด็ก หรือกลาวอีกอยางไดวา ไม
สนใจการประเมินผลทางวิชาการท่ีกระทรวงศึกษากําหนด แตจะใหน้ําหนักกับทิศทางของการปฏิบัติตัวของ
ลูกๆ วาสอดคลองกับอุดมคติของการศึกษาของครอบครัวหรือไม 

 การจัดการพ้ืนท่ีของบาน สําหรับการจัดการเรียนการสอนของบานประสานใจ มีมุมท่ีนาจะ
สอดคลองกับภาพท่ีเขากับการเรียนหนังสืออยางบาง ก็คือมุมหนังสือ ซ่ึงพอมานะเปนนักอานตัวยง จากการท่ี
เรียนจบในดานสังคมศาสตรจึงทําใหสนใจเรื่องราวทางชีวิตทางสังคม รวมท้ังอานงานวรรณกรรมอยาง
กวางขวาง ในปจจุบันเพ่ิงจบการศึกษาระดับปริญญาโทดานวิทยาศาสตรเกษตรอินทรีย จึงทําใหพอมานะเปน
นักวิชาการประจําวันและเปนนักทดลองปลูกพืชพันธุตางๆจํานวนมาก ซ่ึงแมมะลิเองเห็นวาแมพอจะไมไดชวย
ออกหนาเรื่องการเรียน แตก็นับวาเปนสิ่งแวดลอมท่ีลูกๆ มักจะเห็นพออานหนังสือ และลูกจะไปหยิบหนังสือ
ของพอมาดูภาพอยูเรื่อยๆ แมมะลิเลาวา “อยางเจาขาวตมมัดตอนอยูชวงชั้น ป.2 – ป.3 ชอบไปหยิบหนังสือ
ของพอมาดู อานหนังสือยังไมออกหรอก แตชอบชี้ภาพ แลวก็จําภาพนั้น เอาไปปะติดปะตอเปนเรื่องราว” แม
มะลิวาสังเกตพฤติกรรมของลูกๆ วาชวงระดับ ป.1 – ป.4 ยังอานหนังสือไมออก หรือจะอานหนังสือออกชา
เม่ือเทียบกับเด็กๆ ท่ีเรียนในโรงเรียนท่ีหัดอานเขียนตามลําดับชั้นเรียน กระนั้น แมมะลิก็มียุทธวิธีชวยใหเด็กๆ 
ฝกอานเขียนดวยการซ้ือสมุดเปลามา แลวแจกคนละเลม และถือเปนหนาท่ีของลูกๆ ทุกคนจะตองเขียนบันทึก
ประจําวันตามท่ีตนถนัด ท้ังการเขียน การวาด ไมวาจะเขียนไมออกท้ังหมด หรือวาดไมสวย ก็ไมใชประเด็น
สําคัญท่ีแมมะลิจะตําหนิ เม่ือเด็กๆ อยูในชวง ป.5-ป.6 มักจะกระตือรือรนกันเองท่ีจะอานหนังสือท่ีมีอยูในบาน 
จนลูกๆ กลายเปนนักอานท่ีไมตองคอยบอกจ้ําจี้ เด็กๆ ยังเลือกอานงานอยางกวางขวาง และอานมากข้ึนท้ัง
หนังสือวิชาการและวรรณกรรม  

แมมะลิบอกวา “บานก็คือบานอยูอาศัยนี่แหละ ไมตองจัดใหเปนรูปแบบหองเรียน แตขอใหมี
บรรยากาศการเรียนเทานั้นก็พอ” บรรยากาศการเรียนท่ีวานี้ คือ ในพ้ืนท่ีโตะอาหาร โดยเฉพาะม้ือเย็น มักจะ
เปนม้ือการสนทนาและการนําเสนอเรื่องราวท่ีเด็กไดไปเรียนรู เลน อาน มาหนึ่งวัน และนํามาถามแม พอ หรือ
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วานํามาอวดกันกับพ่ีนอง ซ่ึงบรรยากาศนี้เปนการเรียนท่ีเกิดข้ึนราวสองชั่วโมงในชวงอาหารม้ือคํ่า สําหรับ
เด็กๆท้ังใบไม ไมสัก ขาวตมมัด รวมท้ังสโนว ใหความเห็นตรงกันวา เรียนอยูบานท่ีมีจุดเดนท่ีสุดคือ “สนุก” 
เพราะวาไดเรียนแบบไมตองเครียด ไมตองมีพิธีกรรม ไดเรียนเรื่องสนใจ แมจะมีเบื่อการอยูบานบาง แตวา
ความสนุกมักจะเกิดข้ึนระหวางอยูบาน ซ่ึงหมายถึงการออกไปวิ่งเลนธรรมชาติรอบบาน ไรพืชผล ซ่ึงคําวาพ้ืนท่ี
จึงมีความสัมพันธกับบรรยากาศการเรียนการสอน ซ่ึงเปนผลจากวิถีชีวิตครอบครัว   

 การกํากับวินัยทางเวลา เม่ือพูดถึงวาการเรียนตามอัธยาศัยอาจจะเกิดขอกังขาของชั่วโมงของการ
ฝกฝนวา สามารถเก็บเวลาเรียนไดตามหนวยกิตหรือวิชากําหนดหรือไม ซ่ึงสําหรับการจัดการเรียนการสอน
ของครอบครัวประสานใจนั้น วินัยเวลาเปนไปตามวินัยท่ีจะเกิดข้ึนจากสํานึกของเด็กเอง แตกระนั้น ผูศึกษาก็มี
ขอสังเกตวา วินัยเวลาท่ีกําหนดเวลาการเรียนการสอนคือวินัยเวลาของวิถีชีวิตครอบครัว ท่ีเปนไปตามชวงเวลา
ทํางานหลักของพอท่ีตองออกไปทํางานใหกับชาวบาน และแมก็ตองไปทํางานกับกลุมชาวบานสตรี (วิถีชีวิตชวง
บานบน) ประเด็นท่ีสําคัญคือเด็กๆ จะตองฝกทักษะชีวิตตามท่ีแมมะลิเนนย้ําวา “การกํากับตัวเองไดจึงจะ
สามารถเรียนรูได” อยางไรก็ตาม เม่ือคลอยหลังจากพอแมแลว เด็กๆ มักจะมีไมไดปฏิบัติตามท่ีแมใหแนวทาง
ไวท้ังหมด จากาการสัมภาษณใบไมกับไมสัก บอกวา “แมจะมีการบานใหบาง แตใหแบบกวางๆ อาทิ อยากทํา
โครงงานคนควาแมลง ก็ใหลองไปหาขอมูล หาตัวอยาง หาโจทย และกําหนดสงตามกําหนดตามข้ันตอน แต
พวกเราก็มักจะไมไดสงงานตามกําหนด ซ่ึงแมมะลิก็ไมไดดุวาอะไรนัก มีบนๆบาง” สําหรับงานทางวิชาการท่ี
สําเร็จชิ้นเปนอัน ก็คือโครงงานรองรอยการเรียนรู สวนใหญจึงแลวเสร็จจริงๆ ก็กอนสงประเมินใหกับทาง
โรงเรียนหมูบานเด็ก ซ่ึงก็มักจะเสร็จแบบเฉียดฉิวตลอดมา 

 วิถีชีวิตครอบครัวกับการปลูกฝงอุปนิสัย 
จากการเรียนการสอน หรือจะเรียกใหถูกตามท่ีแมมะลิเรียกคือ “กระบวนการเรียนรู” ซ่ึงสอดคลอง

กับท่ีผูศึกษาไดสัมภาษณพอแมของการทําบานเรียน คือผูศึกษาไดรวมสังเกตการณการทํากิจกรรมประเมินผล
การศึกษา ปการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนหมูบานเด็ก จากการสัมภาษณผูจัดการศึกษาของครอบครัวตางๆ 
ท่ีมาจากท่ัวประเทศท่ีมาจดทะเบียนข้ึนรายชื่อเปนผูเรียนในความดูแลของโรงเรียนหมูบานเด็ก มักจะเปน
ครอบครัวของพอแมหัวกาวหนาท่ีตองการจะใหลูกเติบโตอยางรูจักตัวเอง และครอบครัวเหลานี้แสดงความ
พรอมในการปลูกฝงอุปนิสัยดวยแนวทางของครอบครัว จากขอมูลท่ีไดรับฟงวา “การเรียนการสอนไมไดมี
รูปแบบอะไรตายตัว ไมมีหลักสูตร สิ่งสําคัญท่ีสุดคือเอาความสนใจของเด็กเปนศูนยกลางและพอแมเปนเพียงผู
จัดกระบวนการใหเกิดข้ึนเทานั้น” อยางไรก็ตาม พอแมบานเรียนมักจะมีจุดรวมกันคือ มีอุดมคติทางการศึกษา
ท่ีอยูในใจอยางชัดเจน ซ่ึงอาจจะแตกตางในรายละเอียด การท่ีมีอุดมคติทางการศึกษาจึงเปนการกําหนด
บทบาทของอุดมคติของพอแมท่ีดี อุดมคติของลูกท่ีดีตามมาดวย ซ่ึงแมวาจะไมไดบอกวาตองทําผลการเรียนให
ไดเทานั้นเทานี้ตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาหรือในระดับสังคมชื่นชม แตกระนั้น การเดินตามอุดมคติทาง
การศึกษาของครอบครัวไดเทากับวาสามารถแสดงบทบาทในเชิงรูปธรรมถึงอุดมคติในบทบาทหนาท่ีของตัวเอง  

ลักษณะท่ีโดดเดนอยางหนึ่งของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวคือ การปลูกฝงอุปนิสัย ใหสอดคลอง
กับอุดมคติของการศึกษา ซ่ึงสามารถสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติของสมาชิกครอบครัว ท่ีมีความสัมพันธกันของ
ความเปนพอ แม และลูก ซ่ึงมีแรงกระทบทางจิตใจหรือสามารถสรางความโนมเอียงทางอุปนิสัยใหเกิดข้ึนได
อยางมีประสิทธิผล กลาวคือ นักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อยาง ปแอร บูรดิเยอร ไดอธิบายวา การกอเกิด
ความโนมเอียงทางอุปนิสัยของคนจะเกิดข้ึนตั้งแตเม่ือเด็กถือกําเนิดและใชชีวิตอยูภายในบาน ขาวของและการ
จัดวางขาวของภายในบาน รางกาย และหนาท่ีของพอซ่ึงเปนผูชายและแมซ่ึงเปนผูหญิง ลําดับการเกิด เพศ
สภาพของเด็ก หนาท่ีความรับผิดชอบ ความคาดหวังท่ีพอแม ญาติ และคนในสังคมคาดหวังใหเด็กกระทํา การ
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เรียนรูกฎเกณฑทางสังคมผานการละเลน การรวมประกอบพิธีกรรม การทํางาน ท้ังหมดดังกลาวนี้ตางเปน
ปจจัยสําคัญในการหลอหลอมใหเกิดอุปนิสัยอยางสําคัญ (Bourdieu, 1977) 
 ดังนั้น ผูศึกษาจึงมองเห็นวา การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเปนพ้ืนท่ีสําคัญท่ีทําใหเกิดตําแหนงท่ีมี
การกําหนดใหเห็นโครงสรางข้ึนโดยอาศัยการทํางานของระบบความโนมเอียงทางอุปนิสัยท่ีเกิดจากการเรียน
การสอนท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันและสอดคลองตามอุดมคติการศึกษาของครอบครัว ซ่ึงทําใหเกิดตําแหนง
ของการครอบงําข้ึนมาในลักษณะท่ีเหลื่อมซอนกันระหวางโครงสรางการศึกษากระแสหลักท่ีแฝงมาในการไดรับ
การศึกษาของพอแม และกระบวนการจัดการเรียนรูก็ทําใหเกิดโครงสรางอีกชุดหนึ่งข้ึนมา อีกท้ัง ยังมีการ
ปะทะกับการจัดการศึกษาในโรงเรียนบาน ซ่ึงทําใหเห็นวาตําแหนงของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเปน
พ้ืนท่ีทางสังคมท่ีแสดงใหเห็นมากกวาเพียงวาครอบครัวหนึ่งจัดการศึกษาอยางไรเทานั้น แตการมองเห็นถึงสิ่งท่ี
กํากับการจัดการเรียนการสอนท่ีสําคัญและเปนผลลัพธของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวคือ อุปนิสัย ซ่ึงจะ
เกิดข้ึนจากการสั่งสมและหลอหลอมใหเกิดเปนบุคลิก รสนิยม และแนวคิดไดท้ังในระดับปจเจกบุคคลและ
สังคม 

2. การปรับตัวและการตอรองของครอบครัวตอการกํากับจากการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
จากการไดมองเห็นภาพของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ของครอบครัวประสานใจ ท่ีมีการจัด

การศึกษาใหกับผูเรียนถึง 4 รุน จะเห็นวาประเด็นท่ีนาสนใจในบานเรียน คือ การปรับตัวท่ีเกิดข้ึนจาก
ประสบการณการจัดการศึกษาของผูจัดการศึกษา และการท่ีผูเรียนเริ่มเติบโตข้ึนและเรียนรูจากพ่ีนองและ
สังคมนํามาสูการปรับตัวภายในบานและมีการตอรองตามแนวทางของแตละคน 

ประสบการณและการปรับตัว  
เกือบจะทุกครั้งท่ีผูศึกษาไดสนทนากับแมมะลิ ท้ังในชวงท่ีผูศึกษาชวยงานบาน งานไร และรวม

สนทนาในชวงม้ืออาหารตางๆ แมมะลิมักจะบอกวาการเรียนรูของเด็กๆ ท่ีบานนี้ก็เปนอยางท่ีเห็นคือ “การรูจัก
ใชชีวิตประจําวัน เชน การทํางานบาน การชวยงานพอแม การรูจักดํารงชีวิตดวยปจจัยสี่ การมีสวนรวมในการ
ผลิตปจจัยดํารงชีวิต และมีทักษะในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนท้ังในดานการทํางานตางๆ และการรูจักคลี่คลาย
ปญหาการปะทะท่ีเกิดข้ึนในหมูพ่ีนอง และสถานการณตึงเครียดตางๆ” หรืออาจสรุปไดวา การจัดการศึกษา
โดยครอบครัวของบานประสานใจคือ “กระบวนการเรียนรูทักษะการใชชีวิต” อยางไรก็ตาม แมมะลิเลาวากวา
จะไดมาถึงวันนี้ตองอาศัยการปรับตัวของท้ังแม พอ อยางมาก ยิ่งกวานั้นคือการตอรองตออุดมคติของการเปน
พอแมท่ีดี และการกําหนดวาลูกท่ีดี ขอกําหนดดังกลาว คือแนวทางท่ีจะทําใหความสัมพันธของครอบครัว
เปนไปอยางท่ีสอดคลองกับอุดมคติท่ีตั้งไว 
 แมมะลิบอกวาเพราะรักลูกมาก ก็เลยอยากใหลูกอยูกับครอบครัว ใหลูกมาเรียนรูกับครอบครัว
ดีกวา ผูศึกษาจึงยิงคําถามไปวาเปนเพราะหวงลูกมากและระแวงสังคมมากหรือไม แมมะลิหัวเราะรวนๆ พรอม
กับแววตาครุนคิด บอกเสียงหนักแนนวา “เรื่องการศึกษาก็ไมควรเปนภาระของคนอ่ืนๆ ชีวิตของลูกเราตอง
ปลอดภัย สังคมแบบนี้เราไวใจไมคอยไดหรอก” อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติท่ีเกิดข้ึนตลอดการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวมา 4 รุน ในชวงระยะเวลาเกือบ 14 ป ภาระท่ีตองแบกรับกลับไมไดเปนความหวงใยวิถีชีวิต
เด็กนอกบาน และไมตองคอยหวงวาครูจะปฏิบัติตอลูกตนเองอยางไร แตท่ีกลับกลายเปนโจทยสําคัญคือ ภาระ
ของความเปนแมท่ีดีและการเปนผูจัดการศึกษาของแมมะลินั่นเอง ในประเด็นนี้เอง ผูศึกษาเห็นถึงความ
ซับซอนของของการทําหนาท่ีจะเปนแมท่ีดี ครูท่ีดี รวมท้ังเปนเมียท่ีดี ท่ีแสดงบทบาทพรอมกัน อีกท้ัง เม่ือลูกๆ 
ตองมาอยูบานเกือบตลอดเวลานับแตชวงเกิดมาถึงอายุ 11 หรือ 12 ป เด็กจะเริ่มมีการปรับเปลี่ยนมุมมองตาม
วัยท่ีเติบโตอยางไร โดยเฉพาะมุมมองดานของการศึกษาของเด็กๆ เม่ือพวกเขากาวออกไปจากบาน  
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 แมมะลิเลาวาดวยความรักลูกอาจจะทําใหเกิดความหลงและอาจคิดวาทุกอยางท่ีทําไปถูกตอง 
เพราะอยูบนพ้ืนฐานท่ีอยากใหลูกไดดี แตก็พบปญหาท่ีสําคัญเม่ือมีการสะทอนกลับจากลูกๆ ครอบครัว
ประสานใจพยายามจะสรางพ้ืนท่ีของการสนทนาอยางเปดใจ จึงมีการเปดโตะกลมครอบครัวเพ่ือวิจารณกันข้ึน
ในชวง พ.ศ.2550 ลูกชายคนท่ีสามอยางไมสัก ท่ีเริ่มไมยอมรับนิสัยของแมในหลายดาน แมมะลิเลาวาท่ีไดรับ
การสะทอนกลับมาจากลูกอยางสงผลสะเทือนมากท่ีสุดคือ “แมเปนเผด็จการและยึดตัวเองเปนศูนยกลาง” 
สวนพอมานะ ขาวตมมัดก็สะทอนวา “บางครั้งพออยูบานก็เหมือนไมอยู” แมพอจะสรางบรรยากาศการอาน
ใหกับลูกได แตวาก็ยังขาดการสนทา ขาดการเลนสนุกตามประสาพอกับลูกๆ ในชวงเวลากอนลูกคนสุดทอง
เกิดข้ึนมา ครอบครัวจึงตระหนักวา “การจัดการศึกษาโดยครอบครัวตองใสใจเรื่องภาวะทางอารมณ อุปนิสัย
ของพอแม และลูกท่ีอยูใกลชิตกันเกือบจะตลอดเวลา อาจสงผลกระทบโดยอาจสรางผลหนักหนวงเสียยิ่งกวา
การกระทําจากโรงเรียน”  
 เม่ือสโนวเกิดข้ึนมา จึงนับวาเปนจุดเปลี่ยนท่ีแมมะลิเองจะไดเริ่มตนเปลี่ยนแปลงตัวเอง พอมานะ
ก็เริ่มท่ีจะสนทนากับลูกมากข้ึน และเม่ือสโนวโตข้ึนเปนเด็กหญิงชางพูดชางคุย ผูศึกษาใชเวลาเลนกับสโนว
มากกวานองคนอ่ืนๆ สโนวเปนราเริง เรียนรูไว ชอบคะยั้นคะยอใหผูศึกษาอานนิทานใหฟง แลวเธอก็จะไปแตง
เรื่องใหมจากเคานิทานเรื่องเดิม เธอชางถาม และชอบวาดรูป สําหรับการท่ีบานประสานใจมีลูกสาวทําใหพอ
มานะตองหม่ันสนทนากับลูกมากข้ึนและมีโอบางจากแตกอนท่ีแทบไมมีปฏิสัมพันธกับลูก สวนแมมะลิเองก็เริ่ม
สังเกตผลปอนกลับท่ีสงมาจากลูกแตละคน ซ่ึงแตละคนเลือกแสดงออกดวยวิธีท่ีแตกตางกัน อาทิ ใบไม มักจะ
เปนชอบประนีประนอม แตถาไมเห็นดวยก็จะเลี่ยงประเด็น และพยายามไมทําเรื่องท่ีขัดใจตอหนาแม สวนไม
สักกลับเลือกปะทะตรงไปตรงมา มักมีปากเสียงทะเลาะกับแมบอยครั้ง และผลหลายครั้งไมสักมักเก็บความ
นอยใจ โดยเฉพาะประเด็นท่ีแมมักเปรียบเทียบพฤติกรรมไมสักกับใบไม สวนขาวตมมัด มักเฉยชากับเรื่องราว
รอบขาง และไมคอยรวมการสนทนา มักเลือกจะแสดงออกผานการบันทึกดวยตัวการตูนท่ีแสดงออกถึงการสู
รบ ซ่ึงประสบการณของบานเรียนเปนผลสะเทือนท่ีสงผลใหกับแม ซ่ึงเปนผูจัดการศึกษาไดตระหนักวา ไมวา
จะเปนพ้ืนท่ีทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในบาน หรือสังคมโรงเรียน เองอาจไมไดรับประกันถึงความปลอดภัยทาง
อารมณใหกับลูก  

การตอรองตอการกํากับจาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
ในการประเมินผลการศึกษา กอนท่ีจะทํา “รองรอยการเรียนรู” หรือผลงานการศึกษาท่ีจะ

ประเมินตามตัวชี้วัด 8 กลุมสาระการเรียนรู อยางไรก็ตาม ครอบครัวประสานใจและครอบครัวเครือขายมักจะ
พูดตรงกันวารองรอยการเรียนรูของลูกๆ ไมไดเปนไปตามตัวชี้วัด 8 กลุมสาระสักเทาไหร และเห็นวาไมควรมี
ตัวชี้วัดดังกลาวมาการกํากับการเรียนรูของเด็กจนเกินไป ควรจะวัดกันท่ีผลงานท่ีเด็กสนใจทําจริงๆ ในชวง 1 ป
ท่ีผานมา อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณเจาหนาท่ีรัฐท่ีมีสวนเก่ียวของก็ยังกังวลวามาตรฐานการศึกษาของ
ครอบครัวอาจจะยังไมผานเกณฑตามท่ีกระทรวงศึกษาตองการ ยิ่งกวานั้น สังคมเองก็กังขาวาเด็กจะไดเรียนรู
และมีความรูไดเทียบเทาอยางท่ีมีครูอาชีพและมีหลักสูตรอยางไร 
 หากนักการศึกษาของรัฐและสังคมกระแสหลักมาสนทนากับแมมะลิอาจจะตองกลับไปทบทวน
แนวคิดท่ีวา “การศึกษาคืออะไร” ผูศึกษาพบวา สิ่งท่ีการศึกษากระแสหลักละเลยไปคือการโจทยท่ีสําคัญคือ 
ความหมายของการศึกษาท่ีปจเจกเปนผูกําหนดไดเอง ในทางกลับกัน ปจเจกเองก็ควรจะเปดกวางในความ
กังวลของสังคมในดานมาตรฐานการวัดผลการศึกษา ในกรณีศึกษา การจัดการศึกษาโดยครอบครัวของ
ครอบครัวประสานใจ พบวา แมมะลิใชวิธีการประเมินผลท่ีมักจะเกิดข้ึนนอยจากการโครงสรางการศึกษา
กระแสหลักคือ “การประเมินผลตนเองของผูเรียน” ซ่ึงจะทําใหเด็กๆ ไดแสดงออกถึงความม่ันใจในการเรียนรู 
แสดงความซ่ือสัตย ซ่ึงแมมะลิมุงหวังใหเด็กเติบโตในทางวุฒิภาวะมากกวาผลชี้วัดท่ีแปรออกมาเปนเกรดตางๆ  
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เม่ือไดผลการประเมินจากเด็กๆ แลว แมมะลิจะทําหนาท่ีในฐานะผูจัดการศึกษา โดยนําผลมา
ประเมินแปรคาออกมาเปนเกรดอีกครั้ง เพ่ือนําสงใหกับทางโรงเรียนหมูบานเด็ก และจะใหเด็กๆ เรงมือทํางาน
เพ่ือจัดทําเปนแฟมรองรอยการเรียนรูตลอดหนึ่งป ซ่ึงจะเปนหลักฐานท่ีใชตรวจสอบวาสอดคลองกับผล
การศึกษาหรือไม รวมท้ังจะตองเขารวมกิจกรรมกับครอบครัวเครือขายในการรวมกิจกรรมรวมกิจกรรมการ
ประเมินผลการศึกษากับครอบครัวขายโรงเรียนหมูบานเด็ก ผูศึกษาไดเขารวมสังเกตการณกิจกรรมครั้งนี้ 
ในชวงเดือนมกราคม 2558 โดยมีครอบครัวบานเรียน จํานวน 35 ครอบครัว เด็กจํานวน 48 คน เขารวม
กิจกรรมแสดงความสามารถ สวนพอแมก็จะไดถอดบทเรียนการจัดการศึกษา  

ประเด็นสําคัญท่ีผูศึกษาพบ คือการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเปนสนามแหงการประลอง ซ่ึงเปน
การประลองกันดวยทุนตางๆ ของครอบครัว อาทิ ทุนทางเศรษฐกิจในรูปแบบการจัดการศึกษา ทรัพยากร
การศึกษา สวนทุนทางสังคมแสดงออกถึงการเปนสมาชิกของคนชนชั้น และทุนทางวัฒนธรรม คือทักษะชีวิต 
ยิ่งกวานั้นแสดงออกถึงทุนเชิงสัญลักษณเม่ือตองแสดงออกถึงอัตลักษณตอสังคม แมวาภาพของการรวม
กิจกรรมท่ีมักจะเปนการสอดประสานระหวางแนวคิดของพอ แม บานเรียน และเด็กๆบานเรียน ไดมารวมกลุม
กัน ซ่ึงเด็กๆ อยางใบไม ไมสัก ขนมตม และสโนว ตางบอกเปนเสียงเดียวกันวา สนุกมากเพราะไดเลนกับเพ่ือน
ท่ีใชชีวิตคลายกัน แตก็ท่ีมีแตกตางบางคือกิจกรรมการท่ีทําในสถานท่ีตางๆ การแสดงออกถึงตัวตนของเด็ก 
ผานภาพลักษณทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ก็กลายเปนสัญลักษณอยางหนึ่งท่ีบงบอกถึงความแปลก
แยกกันอยูภายในกลุมครอบครัวเครือขายบานเรียน และยังแสดงออกถึงการกํากับท่ีเกิดข้ึนจากการจัด
การศึกษาของครอบครัวตางๆ มักจะแสดงผลออกมาผานการมีปฏิสัมพันธทางสังคม 

 
3. การปรับตัวและการตอรองของครอบครัวตอการกํากับจากโครงสรางการศึกษากระแสหลัก 

จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับสภาพการณของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย
ท่ีผานมา พบวา ยังขาดงานท่ีศึกษาถึงชวงเวลาท่ีเด็กบานเรียนไดเขาเรียนตอในโรงเรียน ผูศึกษาจึงเริ่มตนเปด
พ้ืนท่ีศึกษาโดยพยายามทําความเขาใจประเด็นการปรับตัวทางสังคมและการตอรองทางการศึกษา ดังนี้  

ใบไม เปนนักเรียนบานเรียน รุนท่ีหนึ่ง ปจจุบัน อายุยาง 22 ป กําลังเรียนอยูป 2 เอกบานและ
ชุมชน คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีเสนทางในการออกจากบานคือ ตองทําตามเง่ือนไขของ
แมมะลิ คือตองบวชเรียนในชวง ม.ตน เพ่ือใหปรับตัวกับกลุมเพ่ือนๆ ซ่ึงเกณฑกําหนดดังกลาวก็มาจากความ
หวงใยของความเปนแม และก็คิดวาการใหลูกบวชเรียนในโรงเรียนปริยัติธรรม เปนยุทธวิธีสําคัญท่ีเปนชวงการ
สรางกันชนใหกับลูกระหวางสังคม กลาวอีกอยางคือ ใหลูกไปอยูกับเพ่ือนๆ และปรับตัวในพ้ืนท่ีสังคมอ่ืนๆ แต
ขอใหปลอดภัยไวกอนและตองอยูกับศีลและคนดี สําหรับใบไมก็ไมไดขัดใจแม เลือกไปบวชเรียนในชวง ม.ตน 
และบวชเรียนตอในระดับ ม.ปลาย กอนจะขอสึกในชวง ม.5 เพราะเริ่มอยากใชชีวิตวัยรุนอยางท่ีเด็กวัยรุนของ
ใชกันจริงๆ  
 ผูศึกษาไดติดตามแมมะลิไปเชียงใหม เพ่ือไปเยี่ยมลูกๆ และเอาของกินของใชตางๆ ท่ีทําจาก
พืชผลเกษตรอินทรียไปฝากลูกๆ ผูศึกษาจึงไดติดตามและเห็นวาแมมะลิยังคงไมคอยไวใจกับสังคมท่ีจะเขามา
เจือปนกับชีวิตของลูก อาจจะชักจูงไปในทางไมดี ในทางตรงกันขาม จากการสังเกตการณและการสนทนากับ
เด็กๆ ผูศึกษากลับพบวาเด็กๆ ไมคอยมีความกลัวในการเผชิญหนากับสังคม และเริ่มตนการดํารงชีวิตอยูใน
พ้ืนท่ีทางสังคมใหม จากท่ีใบไมบอกวา “จะรูวาการเรียนรูทักษะชีวิตของแม ของทําโฮมสคูลไดผลหรือเปลา ก็
เพ่ิงรูตอนมาอยูคนเดียวนี่ละครับ” ตอนท่ีมาอยูนี่แรกๆ สิ่งท่ีนึกถึงคือการจัดการจัดการปจจัยสี่อยางไร และจะ
ดูแลตัวเองอยางไร ใบไมบอกวาแทบจะไมมีปญหาเรื่องนี้เลย เพราะไดฝกมาอยางดีจากท่ีบานแลว แมปจจุบัน
ใบไมจะเขาเรียนมหาวิทยาลัย แตก็ยังคงพักในกุฏิในวัดดังเชนท่ีเคยพักตอนบวชเณร ใบไมบอกวาตองชวยท่ี
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บานประหยัดคาใชจาย นอกจากนี้ยังไปชวยทํางานท่ีรานกาแฟ เพ่ือใหมีรายไดเล็กนอยก็ยังดี ในดานการเรียน
ท่ีใบไมเลือกเรียนสาขาวิชาบานและชุมชน เพราะคิดวาจะสามารถนําประสบการณตรงกับนักพัฒนาอิสระ
อยางพอแมท่ีทํางานคลุกคลีกับชุมชนมาตลอด และดวยความท่ีเขาอยูบานมาตลอด จึงทําใหเห็นการเพ่ิมองค
ความรูเชิงวิชาการ อาจสงผลตอท้ังบานของเขาคือครอบครัวประสานใจ และชุมชนอ่ืนๆ ท่ีเขาจะนําความรูนี้
ไปพัฒนาได สําหรับใบไมแสดงใหเห็นวาอิทธิพลของการปลูกฝงอุปนิสัยจากท่ีบานสงผลตอเขาอยางมาท้ังใน
ดานการดํารงชีวิต การศึกษา และการวางแผนแนวทางการใชชีวิตในอนาคตหลังเรียนจบการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย 

ไมสัก เปนนักเรียนบานเรียนรุนท่ีสอง ปจจุบันอายุ 20 ป อยูระหวางการรอผลสอบเขา
มหาวิทยาลัย สําหรับไมสักเม่ือเรียนจบ ป.6 แลว ก็ดําเนินชีวิตไปอีกระดับ เขาเลาวา “ก็ตองบวชเรียนตอตาม 
“ประเพณีของลูกชายบาน ในเชิงของการยอมรับวาแมก็คิดดีนะ แตบางทีก็อยากมีทางเลือกมากกวานี้” ไมสัก
จึงขอเลือกไมบวชตามวัดพ่ีชาย แตขอไปบวชวัดอ่ืนๆ เพ่ือเรียนรูพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีออกไปจากครอบครัวบาง ในการ
ปรับตัวกับเพ่ือนเณร ไมไดมีปญหาอะไรมากนักเทากับการปรับตัวเรื่องการอยูในศีล ซ่ึงไมสักบอกวาการอยูใน
วัดก็คลายอยูในบาน จึงทําใหเขาเลือกท่ีจะขอแมสึกเม่ือเรียนจบ ม.3 “ผมบอกแมวาขอออกไปใชชีวิตวัยรุน 
และเรียนในโรงเรียนจริงๆ บาง” ในดานการปรับตัวทางสังคมกับโรงเรียนใหม ไมสักบอกวาการปรับตัวท่ียาก
ท่ีสุดคือ การปรับตัวกับเพ่ือนผูหญิง เพราะวา “ตอนสึกมาใหมๆ ผมกลัวผูหญิงมาก ไมรูจะพูดจะวางตัวยังไง 
และก็ไมกลาคุยนาน เพราะนึกหาเรื่องคุยไมออก” แตอยางไรก็ตาม ท่ีไมสักรูสึกวาท่ีไดรับมาจากตอนเรียนอยู
บาน คือการปรับตัวเขาหาผูใหญจะงายกวาปรับตัวเขาเด็ก เพราะดวยความท่ีอยูกับพอแม พระอาจารย และ
กลุมคนท่ีเปนเพ่ือนพอแม จึงทําใหไมกลัวการสนทนากับอาจารยในโรงเรียน 

สําหรับไมสัก บรรยากาศการเรียนแบบมีหองเรียน มีนักเรียนหลายคน มีครู มีหลักสูตร สําหรับไม
สักแลวนี่คือการเรียนในอุดมคติของเขา สําหรับเรื่องนาสนใจของการแสดงออกถึงการเปนเด็กโฮมสคูลของไม
สัก คือมักจะมีครูในหองเรียนถามถึงเสมอวาเรียนกับครอบครัวเปนอยางไรบาง ซ่ึงไมสักก็ยินดีเลาและก็ภูมิใจ
กับการเปนเรียนกับครอบครัว แมวาจะใฝฝนอยากเรียนแบบมีหองเรียนก็ตาม ไมสักเลาวาสิ่งท่ีติดตัวมาจาก
โฮมสคูลคือ มุมมองเก่ียวกับเรื่องราวตางๆ มีครั้งหนึ่งตอนเรียนฟสิกส อาจารยใหเขียนบรรยายประสบการณ
เรียนวิชาฟสิกสตลอดหนึ่งเทอม ไมสักจึงเขียนเลาเปนเรื่องสั้น ซ่ึงอาจารยประทับใจมาก และมีการนําไป
เผยแพรในหองเรียนตางๆ ตอนนั้นไมสักบอกวาผมวานี่แหละคือสิ่งท่ีไดจากการเรียนโฮมสคูล คือไดคิดและ
เลือกแนวทางนําเสนอมุมมองท่ีแตกตางจากเพ่ือนๆ  

ขาวตมมัด เปนนักเรียนรุนท่ีสาม ปจจุบันอายุ 14 ยาง 15 ป กําลังจะข้ึน ม.2 โรงเรียนปริยัติธรรม 
จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงเปนไปตามกฎของแมมะลิ คือตองบวชเรียนกอนออกไปเผชิญหนากับสังคมเต็มตัว อยางไร
ก็ตาม ขาวตมมัด ก็ขอตอรองกับแมดวยการยื่นขอเสนอวาถาเขาสามารถสอบเขาเรียนโรงเรียนกีฬาได แม
จะตองไมบังคับใหไปบวชเรียน แตผลการคัดเลือกปรากฏวาขาวตมมัด ก็หนีไมพนท่ีจะตองเดินตามพ่ีชาย โดย
ขาวตมมัดเลือกไปบวชเรียนท่ีวัดเดียวกับพ่ีใบไม สําหรับขาวตมมัดท่ีอยูบานมักไมคอยพูดอยูแลว เม่ือมาอยูกับ
สังคมจึงมีปญหาการปรับตัวกับเพ่ือนเณรในชวงแรกๆ แตตอนนี้ท่ีพยายามปรับตัวมากข้ึน เพราะขาวตมมัด
บอกวาตัวเองมีจุดออนคือ เรียนวิชาการไมคอยเกง บางอยางไมคอยไดเรียนมากอนจึงตองชวนเพ่ือนคุยเรื่องใน
บทเรียนและก็คิดวาบรรยากาศการเรียนในหองเรียนทําใหอยากกระตือรือรนมากข้ึน ในประเด็นเรื่องการเรียน
ท่ีนาสนใจคือ แมวาขาวตมมัดจะออนวิชาคณิตศาสตร แตในวิชาดานการเขียนตอบหรือการบรรยาย ขาวตม
มัดบอกวา “เพ่ือนท่ีเรียนมาจากโรงเรียนมักจะนึกคําเขียนไมออก หรือไมก็ตอบไปแนวๆเดียวกัน แตผมมีเรื่อง
เขียนเยอะมาก และมีใหเลือกเขียนไดหลายอยาง ผมวาอันนี้คงมาจากตอนท่ีเรียนอยูท่ีบาน” อยางไรก็ตาม 
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ขาวตมมัดก็มักจะไมบอกวาตัวเองเปนนักเรียนบานเรียน เพราะวาข้ีเกียจเลาและก็บางทีเขาก็คิดวาครูและ
เพ่ือนนักเรียนท่ีเคยสนใจถามก็ทําราวกับเขาเปนของแปลกไป สําหรับการเลาเรื่องราวของการเรียนและวิถีชีวิต
ของครอบครัวชวงเรียนโฮมสคูลกลับเปนเรื่องท่ีเขาอยากเก็บไวเงียบๆคนเดียว 
 
สรุปผลและอภิปรายผล  
 

สรุปผลการวิจัย  

จากการศึกษาปฏิบัติการของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวท่ีประกอบดวย หนวยของครอบครัว 
สังคม และโครงสรางของรัฐ จะเห็นวาตําแหนงของหนวยทางสังคมตางๆ ไมสามารถท่ีจะแยกออกจากกันได
อยางเด็ดขาด แมพยายามจะเลือกทางหลีกเรนจากรัฐและหนวยสังคมอ่ืนแลวก็ตาม ดังเชนการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว จําเปนตองมีการปรับตัวอยูเสมอท้ังการปรับตัวอยูภายในบานและการปรับตัวนอกบาน ในอีก
ดานหนึ่ง การพยายามจะออกโครงสรางหนึ่งก็นํามาสูการสรางโครงสรางหนึ่ง ทําใหเห็นแงมุมของการครอบงํา 
ซ่ึงผลสะทอนกลับท่ีสําคัญวาเกิดการครอบงําผานตําแหนงแหงท่ีของโครงสราง คือการแสดงออกถึงการตอรอง
ดวยทรัพยากรตางๆท่ีตนมี เพ่ือใหสามารถบรรลุเปาท่ีมุงหวัง 

ผูศึกษาไดพบวา การศึกษาการกระทําของคน (practice) แสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดในแนวทางท่ี
แตกตางและหลากหลาย การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เปนแนวทางการศึกษาท่ีรัฐเองพยายามบอกวาหยิบ
ยื่นโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมจัดการศึกษา แตในทางปฏิบัติกลับไมไดสอดคลองกันนัก แตครอบครัวเอง
กลับเลือกทางของการตอรองเพ่ือใหสามารถสรางทางเลือกใหกับครอบครัวได ท่ีสําคัญเพ่ือลูกๆ กระนั้นก็ตาม 
ในปฏิบัติการในระดับหนวยครอบครัวกลับพบวาอุดมคติของพอแมกลับเปนแรงผลักดันและกํากับการท่ีสําคัญ
ท่ีมีอํานาจตอรองตอความตองการของลูกๆ และลูกดําเนินดวยการตอรองเพ่ือใหตัวเองไดบรรลุเปาหมาย
เชนกัน เม่ือมองตามแนวทางของทฤษฎีกระทําการ แมวาการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจะไมรูวาจุดสิ้นสุด
ของปฏิบัติการจะเปนอยางไร แตก็ทําใหเห็นวาการแสวงหาความเปนไปไดของชีวิตเกิดข้ึนในท้ังระดับปจเจก 
สังคม และชนชั้นอยูเสมอ 
 

อภิปรายผล  

 การทํางานของฮาบิทัส ท่ีเกิดข้ึนในครอบครัวท่ีสําคัญ คือในดานการปรับตัวและการตอรอง จะเห็นได
จากท่ีแม พอ และลูกๆ พยายามท่ีจะแสดงใหเห็นถึงการตอรองท้ังดวยการคลอยตามและการปะทะ เพ่ือ
สามารถท่ีจะรักษาตําแหนงของตัวเองในสนามตอไปได จะเห็นไดวาการจัดการศึกษาโดยครอบครัวครัวดําเนิน
ไปอยางมีการปรับตัวและตอรองกันสูง โดยเฉพาะการตอรองตอการกํากับของครอบครัวในเรื่องการปลูกฝง
อุปนิสัยของเด็กๆ ใหสอดคลองกับอุดมคติทางการศึกษาของครอบครัว และอุดมคติของความเปนพอแมท่ีดี และ
ความเปนลูกทีดี ดวยการกํากับของโครงสรางท่ีสรางข้ึนจากวิถีชีวิตครอบครัวและการจัดการศึกษา จึงทําใหการ
ตอรองตองมียุทธวิธีท่ีแตกตางไป เพ่ือใหบรรลุถึงอุดมคติของครอบครัว อยางไรก็ตาม โครงสรางของการทํางาน
ของฮาบิทัสชุดนี้ก็กลายเปนการสรางโครงสรางการศึกษาท่ีไปเหลื่อมซอนกับโครงสรางการศึกษากระแสหลัก 

กาปรับเปลี่ยนฮาบิทัส จะแสดงใหเห็นอยางชัดเจนเม่ือเด็กๆ กาวสูการศึกษาตอในระบบการศึกษา
กระแสหลัก และตองไปใชชีวิตรวมกับสังคมนอกบาน จะเห็นวา ฮาบิทัสก็เปนโครงสรางท่ีปรับเปลี่ยนได แตจะ
ยังรักษาคุณสมบัติยางอยางของโครงสรางเดิมเอาไว ดังท่ีไดพบจากปฏิบัติการของผูเรียนจากระบบการจัด
การศึกษาโดยครองครัว ท้ังตัวใบไม ไมสัก และขนมตม ไดรับอิทธิพลการปลูกฝงอุปนิสัยมาจากครอบครัว 
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กระนั้นก็ตาม พวกเขาก็พยายามแสดงออกถึงการตอรองกับสังคมดวยการปรับเปลี่ยนความโนมเอียงของ
อุปนิสัยเก่ียวกับเรื่องการเรียนท่ีมีการแขงข้ัน และการใชชีวิตในบริบทใหม โดยยังคงรักษาความรูสึกรวมกัน
ของโครงสรางของอุปนิสัยของขอบครัวไวคือเรื่องการดํารงชีวิตอยางท่ีไดรับการฝกฝนทักษะมาอยางดีและมี
ลักษณะเดนของในการแสดงออกทางการศึกษาโดยเฉพาะมุมมองและการแสดงความคิดเห็นแบบผูเรียนบาน
ประสานใจ 

 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย รัฐควรจะมีใหความใสใจตอปฏิบัติการของประชาชนหรือกลุมของพอ
แมท่ีตองการจัดการศึกษาโดยครอบครัว อยางนอย 3 ประการ คือ ประการแรก รัฐควรจัดตําแหนงงานของ
เจาหนาท่ีผูเชี่ยวชาญดานการจัดการศึกษาทางเลือกและการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเพ่ือจะทําหนาท่ีเปนท่ี
ปรึกษาและรับจดทะเบียนประจํานักงานเขตท่ัวประเทศ ประการท่ีสอง คือ การใหเงินสนับสนุนกับพอแมท่ีจด
ทะเบียนเปนบานเรียน เพ่ือใหครอบครัวสามารถดําเนินการไดราบรื่นและเปดพ้ืนโอกาสใหกับครอบครัวท่ียัง
กังวลตอภาระคาใชจาย และประการท่ีสาม รัฐควรมีการประชาสัมพันธการแสดงถึงความเชื่อมโยงระหวางบาน
กับโรงเรียน และการกอกําเนิดโรงเรียนในบานอาจจะไมใชคูขัดแยง ซ่ึงรัฐควรสรางความเขาใจตอสังคมถึง
ความสําคัญของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในบริบทของระบบการศึกษาไทย  

2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ พอแมควรจะมีการตรวจสอบถึงปฏิบัติการของตนวาการสรางการศึกษา
ตามอัธยาศัยตามความสนใจของลูก มีลักษณะของการครอบงําผานคานิยมของพอแมท่ีพยายามประกอบสราง
จากอุดมคติและความตองการของตนฝายเดียวหรือไม ซ่ึงในเชิงปฏิบัติผูศึกษาจึงอยากเนนการสอบทานและ
สรางเวทีสนทนา (dialogue) ของกลุมครอบครัวเครือขายอยางสมํ่าเสมอ และขยายวงกวางในการสรางเวที
เสวนาสาธารณะ จะทําใหการจัดการศึกษาโดยครอบครัวไดรับการยอมรับมากข้ึนในสังคมไทย 
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แรงปรารถนาทางเพศ และการปดฉลากทางเพศ: วาดวยคําท่ีใชเรียก “กะเทย” ในสังคมไทย 
Sexual Desire and Gender Identification: A term for “Kathoey” in Thailand 

 
วัชรวุฒิ  ซ่ือสัตย01  พัชรินทร สิรสุนทร1

2 
 
บทคัดยอ 

บทความนี้เขียนข้ึนโดยมีวัตถุประสงค เพ่ือวิเคราะหความหมายของคําท่ีถูกผลิตข้ึนในการอธิบาย 
“กะเทย” ในสังคมไทย ภายใตแนวคิดเรื่อง แรงปรารถนาทางเพศและการปดฉลากทางเพศ ท่ีกระทําผานองค
ความรูแบบสตรีนิยมของกลุมบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (เลสเบี้ยน เกย คนรักสองเพศ และคนขาม
เพศ: LGBT) และองคความรูแบบชีวะการแพทย ผูเขียนใชวิธีวิทยาการศึกษาจากเอกสาร (Documentary 
Approach) ซ่ึงประกอบดวยการวิเคราะหและสังเคราะห ตําราวิชาการ เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ หนังสือ
บันทึกชีวิตประจําวัน และสื่อออนไลนบนเว็บไซต ท้ังขอมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และวิเคราะหขอมูล 
โดยใชกระบวนการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือหาความสัมพันธโดยเชื่อมโยงประเด็นผาน
การสังเคราะหขอมูลท่ีสอดคลองตองกัน (Method of Agreement) หลังจากนั้น จึงนํามารวบรวมเรียบเรียง
ใหม และนําเสนอในรูปของการเลาเรื่อง (Narrative) 

ผลการศึกษาพบวา ประการแรก การผลิตคําและความหมายของ “กะเทย” บนขนบทางเพศวิถีถูก
กระทําผานการปดฉลากภายใตองคความรูแบบสตรีนิยมของกลุมบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) 
และองคความรูแบบชีวะการแพทย ผานการเลาเรื่องของเครือขายเพ่ือนกะเทยไทย และสมาคมสตรีขามเพศ
แหงประเทศไทย ประการท่ีสอง คือ ความหมายของคําวา “กะเทย” ถูกนิยามผานแนวคิดเรื่อง แรงปรารถนา
ทางเพศ และสํานึกความเปนหญิงในการปดฉลากตัวตนของกะเทย ซ่ึงกระทําผานการเลาเรื่องในบันทึก
ชีวิตประจําวันของกะเทยในสังคมไทย และประการสุดทาย คือ การนิยามหรือการอธิบายตัวตนภายใตแนวคิด
ความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ทําใหเกิดความรุนแรงในชีวิตประจําวันของกะเทย 

คําสําคัญ: กะเทย แรงปรารถนาทางเพศ การปดฉลาก 
 
Abstract 

 This article had a main objective to analysis the establishing meaning of the word 
“Kathoey” in Thai Society. It intended to indicate the concept of sexual desire and gender 
identification. The meaning of Kathoey the word through feminism (Lesbian, Gay, Bisexual, 
Transgender: LGBT) and Bio-medical sciences and were criticized. The author adopted 
documentary approach which included analysis and synthesis document such as academic 
documents, thesis, daily books and websites. Both Thai and English documents were 
investigated. Narrative technique and content analysis were adopted. 
 The study found that, first, the identification and meaning of “Kathoey” was based 
on sexuality. In Thai society, the feminisms concepts was relied on the LGBT and bio-
medical sciences framework which had long been carried on through narratives Thai 
                                                           
1  นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2  อาจารยประจําสาขาวิชาพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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Transgender Alliance and Trans-Female Association of Thailand. Second, the meaning of 
“Kathoey” had defined through the concept of sexual desire, and feminine consciences 
through narratives Kathoey which were commonly found in books. Last, the identification 
based on concept of LGBT through narratives violated life had effect to abuse. 

Key Words: Kathoey, Sexual Desire, Identification 
 
 
บทนํา 

การทําความเขาใจในเรื่องเพศ (Sex) เพศสภาพ (Gender) และเพศวิถี (Sexuality) ในสังคมไทย  
เปนประเด็นสําคัญท่ีนํามาสูการถกเถียงท้ังในระดับสังคม วงการวิชาการระหวางวิทยาศาสตรการแพทย  
(ชีวะการแพทย) และสตรีนิยมของกลุมบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (เลสเบี้ยน เกย คนรักสองเพศ และ
คนขามเพศ: LGBT) มาโดยตลอด โดยเฉพาะอยางยิ่ง บุคคลท่ีไมสามารถขับเคลื่อนความตองการทางเพศ [แรง
ปรารถนาทางเพศ] เนื่องจากขอจํากัดทางดานเพศสรีระในการแสดงออก เพ่ือตอบสนองแรงปรารถนาทางเพศ
ท่ีแตกตางไปจากกรอบของระบบรักตางเพศท่ีดํารงอยูในสังคม 

หากพิจารณาวิธีการคิดเรื่องการรื้อสรางความเขาใจเรื่องเพศ เพศสภาพ และเพศวิถีผานกรอบการ
มองในแบบจูดิท บัตเลอร (Judith Butler) ท่ีนําเสนอความคิด เรื่อง การแสดงออก (Performativity)2

3 จะ
ชวยใหโลกทัศนท่ีมีตอประเด็นดังกลาวกวางขวางข้ึน และอาจชวยใหเกิดความเขาใจถึงเพศสภาพของมนุษยใน
มิติใหม ท่ีมองวาเพศสภาพ (Gender) เปนเพียง “การแสดงออก (Performativity)” เทานั้น ซ่ึงแนวคิด
ดังกลาว สะทอนมูลเหตุปจจัยท่ีสําคัญ ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการพัฒนาของสังคมไทย ไดแก การพยายามของ
สังคมในการกําหนดกรอบระบบความสัมพันธเชิงอํานาจ และการควบคุมบงการ ซ่ึงในกรณีนี้ ไดแก ความ
พยายามจัดกระทํากับเพศของมนุษย ในลักษณะของการปดฉลาก (Identification) บุคคลตั้งแตการถือกําเนิด
ข้ึน โดยใชองคประกอบท่ีสําคัญตามหลักคิดเรื่องชีวะการแพทย (Bio-Medicine) เพ่ือควบคุมจัดการกับบุคคล 
ตามนัยนี้ อวัยวะเพศชายหรือหญิง จึงเปนเครื่องมือในการกําหนดความเปนชาย (Masculine) และความหญิง 
(Feminine) โดยละเลยมิติทางสังคมและจิตวิญญาณ ท่ีถูกสรางไวในวาทกรรมสุขภาพแบบองครวม ซ่ึงแทจริง
แลว กระบวนการสรางตัวตนของบุคคลตามลักษณะเพศสรีระดังกลาวเปนเพียงการคัดลอก ผลิตซํ้าๆ เทานั้น 
และเพศสภาพท่ีพบเห็นเปนเพียง “การแสดงออก” ท่ีถูกควบคุมบงการ ภายใตกรอบท่ีซับซอนของวิธีคิดแบบ
ชีวะการแพทย (Butler, 1990: pp. 22-33, 84-91; Salih, 2006: pp. 55-62) กรอบคิดทางสังคมวัฒนธรรมท่ี
มุงเนนการควบคุมสั่งการ กรอบคิดทางการเมืองท่ีมุงแบงแยกและกีดกัน (Ranciere, 1999) และกรอบคิดทาง
เศรษฐกิจท่ีมุงตอบสนองความตองการดังกลาวดวยระบบทุนผานธุรกิจการแพทยพาณิชย (Jackson, 2011) 
 ตามคําอธิบายแนวคิดเรื่อง “การแสดงออก” เปนการเผยใหเห็นถึงเพศ เพศสภาพ และเพศวิถี ท่ีไมได
เกิดข้ึนจากธรรมชาติ หรือมีจุดกําเนิดแบบสมบูรณหนึ่งเดียว แตสะทอนมิติของความหลากหลาย เพ่ือชี้ใหเห็น
วาทุกสิ่งลวนถูกประกอบสรางข้ึนดวยเง่ือนไขและบริบทของความจริงชุดหนึ่งท้ังสิ้น ดังนั้น การท่ีปจเจกจะไม
ดําเนินตามกรอบเพศ เพศสภาพ และเพศวิถี จึงไมใชเรื่องแปลก เพราะการเปนชายหรือหญิงลวนเปนสิ่งท่ีถูก
ประกอบสรางข้ึนจากความจริงชุดหนึ่งซ่ึงยอมรับกัน ณ เวลาและพ้ืนท่ีหนึ่งๆ และสรรพสิ่งลวนเปน “การ
แสดงออก” ท้ังสิ้น 

                                                           
3  หนังสือ Gender trouble: feminism and the subversion of identity (1990) 
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ในรอบทศวรรษท่ีผานมา สังคมไทยไดปรากฏรูปแบบหนึ่งของเพศสภาพ ท่ีถูกมองวาเปน “การ
แสดงออก” ท่ีเปนปญหา เม่ือปจเจกบุคคลเลือกท่ีจะไมดําเนินการตามเพศ เพศสภาพ และเพศวิถีภายใตกรอบ
คิดแบบรักตางเพศตามสรีระทางเพศท่ีไดมาโดยกําเนิดเปนการปดฉลากบุคคลวาเปน “กะเทย” ผานวิธีการคิด
แบบสังคมจารีต ตามท่ีปรากฏในกฎหมายตราสามดวง เปนกฎหมายท่ีถูกตราข้ึนครั้งแรกในสมัยอยุธยา และ
ถูกชําระมาหลายครั้ง จนกระท่ังชวงตนกรุงรัตนโกสินทร ความในบานแผนก “พระไอยการลักษณภญาณ” ท่ีหาม
บุคคลท่ีถูกเรียกวา “กะเทย” มาเปนพยาน แตมิไดหามเด็ดขาด3

4 (กฎหมายตราสามดวง เลม 2, 2515: 74-75)  
ไดสะทอนมุมมองของสังคมท่ีมีตอ “กะเทย” นอกจากนี้ เทอดศักดิ์ รมจําปา (2545: 13) ยังชี้เห็นวา ความเขาใจ
เรื่องของกะเทยในสังคมไทย อาจพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพ ท่ีสามารถรับรูไดโดยสัมผัสท้ัง 5 และ
บุคคลถูกสรางใหเปน “กะเทยทางสังคม” ผานความแตกตางระหวางพฤติกรรมท่ีแสดงออกไมใชชาย หรือหญิง 
ซ่ึงมิไดพิจารณาจากอวัยวะเพศในวิธีการคิดแบบวิทยาศาสตรการแพทยตะวันตก หรืออีกนัยหนึ่ง เม่ือกลาวถึง
คนสองเพศท่ีมีอวัยวะเพศกํากวม (Intersex) ไมพบหลักฐานท่ีชี้ใหเห็นถึงความแปลกแยกทางพฤติกรรมของ
คนสองเพศท่ีเปนลักษณะทางชีวภาพแบบวิทยาศาสตรการแพทยตะวันตกในสังคมไทย 

นอกจากนี้ ความเขาใจเรื่องศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธศาสนา ก็เปนคําอธิบายอีกชุดหนึ่งท่ีสามารถ
สนับสนุนการอนุมานลักษณะกะเทยทางสังคมได จากการศึกษาของเปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยา (2546: 5-6) 
พบวา มีการแบงคําอธิบายเรื่องเพศชายของผูท่ีไมสามารถบวชได ตามบทบัญญัติในพระไตรปฎก โดยการชี้ชัดวา 
“กะเทย” เปนลักษณะภายนอกท่ีรับรูได แตอยางไรก็ตาม เนื่องดวยการบันทึกของพระไตรปฎกไมมีความ
ตอเนื่อง และถูกชําระดวยภาษาตางๆ หลายครั้ง จึงอาจทําใหความหมายผานภาษามีความคาดเคลื่อนได 
ดังนั้น จึงกลาวไดวา ประวัติศาสตรของกะเทยในสังคมไทย ถูกประกอบสรางข้ึนจากสถาบันทางสังคม และคํา
วา “กะเทย” เปนคําหนึ่ง ท่ีสังคมหยิบยกข้ึนมารื้อสรางความหมายใหมๆ ตลอดมา 

ในสังคมไทย การรับรูระบบวิธีการคิดแบบวิกตอเรียน (Victorians) นับเปนจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญของ
สังคม ท่ีสรางความเครงครัดในระบบเพศมากยิ่งข้ึน อยางไรก็ตาม เม่ือกลาวถึงระบบคิดแบบวิกตอเรียน งาน
ศึกษาทางเพศสภาพสวนใหญจะเลือกใชคําอธิบายจากหนังสือ The History of Sexuality ของ Foucault 
(1985) ท่ีกลาวถึง การกําหนดเพศ ภายใตอํานาจของบรรทัดฐานทางสังคม ท่ีมีความเขมงวดในยุควิกตอเรียน 
มีการออกกฎระเบียบเพ่ือควบคุมเพศ ดวยการใหผูชายแตงงานกับผูหญิงเทานั้น ในบริบทของสังคมดังกลาว 
เรื่องเพศจึงถือเปนเรื่องท่ีควรกลาวในท่ีลับ ไมสามารถนํามาเปดเผยในท่ีสาธารณะได แมแตเรื่องการแตงกาย
ของเพศหญิงก็จําเปนจะตองปกปดมิดชิด และการกําหนดเพศชายหรือหญิง ลวนข้ึนอยูกับสัญลักษณทางเพศ
เทานั้น ดังนั้น เพศจึงเปนสิ่งท่ีถูกสราง เก็บกดไวภายใตระบบระเบียบ และเชื่อมโยงเขาสูพัฒนาการทางสังคม 
การเมือง และเศรษฐกิจอยางซับซอน 

การทําความเขาใจในความจริงของระบบคิดแบบ “วิกตอเรียน” ในศตวรรษท่ี 19 ของธเนศ วงศยาน
นาวา (2556: 21-22) กลาวเนนวา “รักเพศเดียวกัน 4

5 [ภาษาตามทัศนคติของผูเขียน] ไมวาจะเปนหญิงหรือ
ชายตางก็ลวนเปนพฤติกรรมดานมืดดวยกันท้ังสิ้น รักรวมเพศเปนเรื่องตองหาม แตการสรุปวาอะไรคือรักรวม
เพศนั้นไมใชเรื่องงาย ถาพิจารณาจากคําวา ‘Homosexuality’ แลว คํานี้เปนสิ่งท่ีประดิษฐข้ึนมาในปลาย
ศตวรรษท่ี 19 มานี้เอง” 

                                                           
4  “ถาทวยราษฎรทังปวงผูมีอรรถคดี อางพญาณจะฟงเอาเปนพญาณหมีได คือวา ...หญิงนครโสภิณี หญิงแพศยา หญิงมีครรภ... เปนกะเทย เปน
บันเดาะ คนเปนพอมด แมมด คนเปนพิกลจริต... คน 33 จําพวกนี้อยาใหฟงเอาเปนพญาณ ถาโจท จําเลย ยอมใหสืบความ ฟงเปน พญาณได” 
(กฎหมายตราสามดวง เลม 2, 2515, หนา 74-75) 
5  “คนรักเพศเดียว” เปนคําใหมทีถู่กผลิตแทนคําวา “รักรวมเพศ” เดิมภาษาในหนังสือใชคําวา “รักรวมเพศ” 
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อยางไรก็ดี พบวามีการโตแยงวาสํานึกความหมายของ Homosexuality ตามนัยของอัตลักษณของ
บุคคล เปนสิ่งท่ีปรากฏกอนหนานั้นมานานกวาสองรอยปแลว เนื่องจากการกําหนดเวลาท่ีแนนอนทาง
ประวัติศาสตรสังคมและเพศ ไมไดมีความชัดเจนแบบประวัติศาสตรการเมือง ในปลายศตวรรษท่ี 19 ความเปน
รักรวมเพศ จึงเปนรากฐานสําคัญของอัตลักษณ (Identity) ของความเปนบุคคล แตไมวา Homosexuality จะ
เปนกรอบคิดท่ีประดิษฐข้ึนมาในยุคนั้นหรือไมก็ตาม สภาวะความเปนรักรวมเพศก็ยังคงเปนผลผลิตของสภาวะ
สมัยใหม (Modernity) อยูดังเดิม ท้ังนี้ ไมไดหมายความวา กามกิจระหวางเพศเดียวกันเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนในโลก
สมัยใหมเทานั้น ดังนั้น อัตลักษณทางเพศของคนรักรวมเพศจึงเปนเรื่องท่ีถูกเชื่อมโยงกับการดํารงอยูของ
อํานาจรัฐ และการสรางกลไกข้ึนมาเพ่ือควบคุมประชากร 

งานเขียนของฟูโกต จึงชี้ใหเห็นถึงการประกอบสรางความเปนเพศไวอยางชัดเจน แตเม่ือยอนกลับมา
ท่ีสังคมไทย ซ่ึงไดรับอิทธิพลของความรูจากตะวันตกมาผสมผสานกับความรูชุดเดิมวาดวยเรื่อง “กะเทย” ทํา
ใหสังคมไทย เลือกท่ีจะไมจับจอง “กะเทย” อยางเขมงวดและชัดเจน ซ่ึงคําอธิบายดังกลาว ปรากฏในงาน
เขียนของ Jackson (1995) ท่ีกลาววา สังคมไทยมีประวัติศาสตรท่ีมีความอดทนตอ “กะเทย” มายาวนาน 
และบริบทของสังคมไทยเปนแบบพุทธศาสนา ทําใหความเขมงวดของเรื่องเพศไมไดกําหนดอยางเครงครัด 
และเอ้ืออาทรตอกะเทยตามสมควร ประกอบกับไมมีการใชกฎหมายท่ีรุนแรง หรือมีนโยบายการทําลายลาง
กะเทยใหสูญสิ้นไปเชนในสังคมตะวันตก ซ่ึงเห็นไดจากกรณี “สําเร็จโทษกรมหลวงรักษรณเรศร” ในพระราช
พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร ในชวงรัชกาลท่ี 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร ความตอน “สําเร็จโทษกรมหลวงรักษ
รณเรศร และประหารชีวิตบาว 3 คน 5

6” (ทิพากรวงศ, เจาพระยา, 2555: 1361-1364) เปนการไตสวนคดี
ความของพระบรมราชวงศ ท่ีมีพฤติกรรมเลนสวาทกับคนโขนละครชายดวยกัน พฤติกรรมจากคดีความคือ 
“ตางใชมือสําเร็จความใครใหแกกัน” ซ่ึงลักษณะของความสัมพันธเชิงเสนหาระหวางชายกับชายในสังคมชน
ชั้นสูงเปนท่ีรับรูโดยท่ัวไป และพระบรมวงศานุวงศผูใหญก็มิไดเอาพระทัยใสกับเรื่องดังกลาว แตในคดีความ
ดังกลาวนั้น กรมหลวงรักษรณเรศรไดถูกกลาวโทษหลายกระทงและปญหาทางการเมือง จึงทําใหตองพระ
อาญาสําเร็จโทษดวยทอนจันทน และประหารชีวิตบาวตามไปดวย 

ความเปนมาของกะเทยในสังคมไทย สะทอนถึงพัฒนาการของความรูและความจริงท่ีวาดวยเรื่องของ 
กะเทย และการใหคําจํากัดความ หรือการผลิตคําอธิบายท่ีบงชี้ไปถึงความปรารถนาทางเพศ และการปดฉลาก
ท่ีถูกสงตอมาในสังคม จึงเปนคําถามท่ีนาสนใจวา “กะเทยมีรากฐานท่ีมา กระบวนการ และผลกระทบ
อยางไร” โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปรากฏการณการตอสูระหวาง “เครือขายเพ่ือนกะเทยไทย 6

7” (Transgender) 
และการเคลื่อนไหวของสํานักคิดสตรีนิยม ของกลุมบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) และ “ผูหญิง
ขามเพศ” (Transsexual) ในชวงหลายปท่ีผานมาของสมาคมสตรีขามเพศแหงประเทศไทย 7

8 ซ่ึงใชคําอธิบาย

                                                           
6  “คร้ันมาถึงเดือน 1 พระยาธนูจักรรามัญทําฎกีาทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย กลาวโทษกรมหลวงรักษรณเรศวรวา... เจาพวกละครหมแพรสีทับทิม
ใสแหวนเพชรแทนหมอมหาม เกล้ียกลอมขุนนางและกองรามัญไวเปนพวกพองก็มาก ที่ผูใดไมฝากตัวก็พยาบาทไว ต้ังแตเลนละครเขาแลว ก็ไมได
บรรทมลงขางในดวยหมอมหามเลย บรรทมอยูแตที่เกงขางทองพระโรงดวยพวกละคร จึ่งรับส่ังใหเอาพวกละครมาแยกยายกันไถถามไดสมกันวา
สวาทไมถึงชําเรา แตเอามือเจาละครและมือทาน กําคุยหฐาน ดวยกันทั้งสองฝาย ไวใหสัมภวะธาตุเคล่ือนพรอมกันเปนเทานั้น... จึ่งโปรดถอดออก
เสียจากท่ีกรมหลวง ใหเรียกวาหมอมไกรสร ลงพระราชอาญาแลวใหสําเร็จโทษดวยทอนจันทน ที่วัดปทุมคงคา เมื่อ ณ วันพุธเดือน 1 แรม 3 คํ่า 
อายุไดเพียง 58 ป แตบาว 3 คน ขุนวุฒามาตย ขุนศาลคน 1 เปน 4 คนดวยกัน ไปประหารเสียที่สําเหรในวันเดียวกัน” (ทิพากรวงศ, เจาพระยา, 
2555, หนา 1361-1364) 
7  มูลนิธิเครือขายเพื่อนกะเทยไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน อาคารคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา อําเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี คุณเคท คร้ังพิบูลย และคณะ เปนผูรวมกอต้ังมูลนิธิฯ ดังกลาว  
[www.thaitga.com] 
8  สมาคมสตรีขามเพศแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร [ทะเบียนเลขที่ จ.4921/2553 (ส.ค.4) ลง
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553] โดยมี คุณยลลดา เกริกกอง สวนยศ เปนนายกสมาคมอยางถูกตองตามกฎหมาย [www.thaitranssexual.org] 



Proceedings โครงการสัมมนาเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ ครั้งท่ี 14 175 

แบบชีวะการแพทย เพ่ือชวงชิงพ้ืนท่ีและอํานาจของการนิยามความเปนตัวตนโดยผานการศึกษาจากเอกสาร
วิชาการ วิทยานิพนธ และหนังสือบันทึกอัตชีวประวัติของกะเทย และสื่อออนไลนบนเว็บไซต กระท่ังเกิดเปน
กระแสความสนใจในสังคมไทย นอกจากนี้ เอกสารบันทึกชีวิตประจําวัน ท่ีเปนการเลาเรื่องชีวิตจริงของบุคคล
บนพ้ืนท่ีพิเศษในสังคม จะชวยนําไปสูความเขาใจเรื่องแรงปรารถนาทางเพศ และการปดฉลากของคําอธิบาย 
“กะเทย” ในสังคมไทย 
 
วัตถุประสงค 

เพ่ือวิเคราะหการผลิตคําอธิบาย “กะเทย” บนพ้ืนฐานแนวคิดเรื่อง ความปรารถนาทางเพศ และการ
ปดฉลากทางเพศ (Gender) ผานองคความรูแบบสํานักคิดสตรีนิยม ของกลุมบุคคลท่ีมีความหลากหลายทาง
เพศ (LGBT) เครือขายเพ่ือนกะเทยไทย และองคความรูแบบชีวะการแพทยของสมาคมสตรีขามเพศแหง
ประเทศไทย 

 
วิธีการวิจัย 

การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Approach) ประกอบดวย ตําราวิชาการ เอกสารวิชาการ 
วิทยานิพนธ หนังสือบันทึกชีวิตประจําวัน และสื่อออนไลนบนเว็บไซต โดยใชขอมูลท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

การวิเคราะหขอมูล ใชกระบวนการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) และหาความสัมพันธ
โดยเชื่อมโยงประเด็นตางๆ ผานการสังเคราะหขอมูลท่ีสอดคลองตองกัน (Method of Agreement) หลังจาก
นั้น จึงนํามารวมรวมเรียบเรียงใหม และเขียนผานการนําเสนอแบบเลาเรื่อง (Narrative) 

 
ผลการศึกษา 

 “กะเทย” บนเพศวิถีในสังคมไทย 
 คําจํากัดของเพศวิถีในสังคมไทยในบทความของ กฤตยา อาชวนิจกุล (2554) ในประเด็นเรื่อง “เพศ
วิถีทางเลือกท่ีเปลี่ยนไปในความหลากหลายทางเพศ” ไดอธิบายถึงคําศัพทของความหลากหลายทางเพศ 
(Sexual Diversities) ซ่ึงถูกใชเปนชื่อเครือขายคนทํางานเก่ียวกับสิทธิของคนรักเพศเดียวกันเม่ือกลางป 2548 
เพ่ือใหหมายรวมถึงผูมีเพศวิถีทางเลือกทุกแบบ ไมวาจะเปน ชายรักชาย หญิงรักหญิง เกยคิง เกยควีน ควิง 
ทอม ด้ี กะเทย สาวประเภทสอง คนขามเพศ ตุด แตบ และ ฯลฯ รวมถึงผูท่ีรักตางเพศดวย แตภายหลัง
เครือขายดังกลาวมีแนวโนมท่ีจะใชศัพทนี้เรียกกลุม LGBTI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and 
Intersex) 
 จากรายงานสุขภาวะทางเพศของหญิงขามเพศในประเทศไทย ซ่ึงนาดา ไชยจิตต (2553) ไดให
ความหมายของกะเทยในมิติทางสังคมสุขภาพ โดยใชคําวา “คนขามเพศ” มาอธิบายตัวตนแทนคําวา 
“กะเทย” เนื่องจากเปนชวงของการเรียกรองคํานําหนานามของกะเทย จาก “นาย” ใหเปน “นางสาว” การ
ใหความหมายของคําวา “ขามเพศ” จึงไดรับอิทธิพลจากการนิยามโดยใชวิธีคิดแบบสตรีนิยมในกลุมบุคคลท่ีมี
ความหลากหลายทางเพศ (เลสเบ้ียน เกย คนรักสองเพศ และคนขามเพศ: LGBT) โดยไมไดยึดโยงกับเพศ
สรีระ (Sex) เหนือสิ่งอ่ืนใด “ขามเพศ” เปนภาวะท่ีไมสามารถจํากัดเพียงสรีระรางกาย จึงใชคําในภาษาอังกฤษ
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วา “Transgender (ทรานเจนเดอร) 8

9” ซ่ึงความหมายดังกลาว ไดกอตัวจนเปนกระแสในสังคมกะเทยอยาง
ชัดเจน ตอมาเม่ือเกิดการกอตั้งสมาคมสตรีขามเพศข้ึน ยลดา เกริกกอง สวนยศ (2554) พยายามหยิบ
คําอธิบาย “กะเทย” มานิยามใหม และสรางพ้ืนท่ีใหตัวตนของ “กะเทย” อยูภายใตกรอบการมองแบบชีวะ
การแพทย โดยมุงเนนคําอธิบายท่ีวาดวย “Transsexual (ทรานเซ็กซวล)” หรือ “Transsexualism” จาก
บัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศ ฉบับทบทวนครั้งท่ี 10 (ICD-10) ในหมวด F64.0 Transsexualism (WHO, 
2010) ซ่ึงเปนความหมายท่ีมีพ้ืนฐานสําคัญมาจากมุมมองจากจิตเวชศาสตร และมีพ้ืนฐานองคความรูมาจาก
ผู เชี่ยวชาญทางดานตอมไรทอและเพศศาสตรอยาง Benjamin (1999) ผู ท่ี เ ขียนหนังสือเรื่อง “The 
Transsexual Phenomenon” และเปนผูคนพบภาวะ “Transsexual” เพ่ือใชอธิบายเพศสภาพท่ีอาศัย
สํานึกความเปนหญิงท่ีจะตองสอดคลองกับเพศสรีระ โดยผานการแปลงเพศ นั่นหมายความวา คําจํากัดความ
ดังกลาวจะอยูในพ้ืนท่ีของกะเทยแปลงเพศ และกะเทยท่ียังไมไดแปลงเพศ แตมีการใชฮอรโมน (ธิติ สนับบุญ, 
2553) และมุงหมายอยางแรงกลาท่ีจะแปลงเพศในอนาคต 
 หนังสือภาษาเพศในสังคมไทย: อํานาจ สิทธิ และสุขภาวะทางเพศ ไดจัดประเภทความหมายของ
กะเทยไวในหมวดเพศวิถี ซ่ึง สุไลพร  ชลวิไล (2551: 155) ชี้ใหเห็นถึงการผลิตชุดคําอธิบายของกะเทยผาน
ประวัติศาสตร โดยใชหลักฐานเปนพงศาวดาร และพจนานุกรม ซ่ึงคําวา “กะเทย” คํานี้ถูกนํามาใชเรียกบุคคล
ท่ีมีตัวตนทางเพศ มีอวัยวะเพศ หรือมีพฤติกรรมทางเพศแบบหนึ่งๆ หากสําหรับบุคคลท่ีถูกเรียกวา “กะเทย” 
แลว คําๆ นี้เปนคําท่ีมีนัยในเชิงดูถูกเหยียดยามหรือเปนคําลอเลียน ทําใหผูถูกเรียกไดรับความอับอาย หรือ
กลายเปนตัวตลกในสายตาของบุคคลท่ีพบเห็น ซ่ึงท้ังหมดนี้เปนผลมาจากอิทธิพลขององคความรูทางดาน
การแพทยและจิตวิทยาแบบตะวันตก สื่อมวลชน กฎหมาย รวมไปถึงความคิดความเชื่อทางวัฒนธรรมประเพณี 
และพระพุทธศาสนาท่ีมองเห็น หรือยอมรับเรื่องเพศอยูแตเฉพาะในกรอบความสัมพันธระหวางชายกับหญิง 
ภายใตอุดมการณความรักความสัมพันธแบบผัวเดียวเมียเดียว การท่ีสังคมมองเห็นแตภาพลักษณของกะเทย 
หรือสาวประเภทสองในมิติของความเปนผูหญิงท่ีสวยกวา หรือมีจริตกริยาเปนผูหญิงมากกวาผูท่ีมีเพศสภาพ
เปนผูหญิง ทําใหเกิดการตีภาพเหมารวมและมองไมเห็นวาภายในกลุมกะเทยเองก็มีตัวตนทางเพศ และมี
บุคลิกภาพท่ีหลากหลาย ไมตางจากผูชายผูหญิง หรือการท่ีสื่อมวลชนสายบันเทิง หยิบเอาความเปนกะเทยมา
เปนจุดขายดวยการขยายภาพกะเทยในมุมของ “การมีจริตจะกาน วี๊ดวายกระตูวู ปากจัด เปดเผยในเรื่องเพศ
พรอมจะไลจับผูชายอยูตลอดเวลา” รวมถึงการใหนักแสดงชายมาแตงตัว หรือแสดงทาทางเปนกะเทย หรือ
เปนผูหญิง เพ่ือแสดงความตลก ลวนทําใหภาพของบุคคลท่ีมีตัวตนทางเพศภาวะ หรือมีวิถีทางเพศท่ีแตกตาง
ออกไป ถูกตอกย้ําอยูในกรอบของ “ความเปนคนวิปริตผิดเพศ หรือเปนความแปลกประหลาดพิสดารท่ีดูนาท่ึง 
หรือดูนาขัน และในเวลาเดียวกันก็นํามาซ่ึงการกีดกัน และเลือกปฏิบัติกับบุคคลกลุมนี้อยูอยางซํ้าๆ” ท้ังนี้ เปน
ท่ีนาสังเกตเชนกันวา มีกะเทยจํานวนไมนอย ท่ียอมรับวาทกรรมดังกลาว และแสดงความเปนกะเทยตามท่ีถูก
รับรูและคาดหวังจากวาทกรรมดังกลาว 
 การอธิบายคําวากะเทย ไดรับการพัฒนาและสรางคําใหมข้ึนมากมาย ซ่ึงอาจไมสามารถท่ีจะใหคํา
จํากัดความไดชัดเจน แตใหความหมายโดยภาพกวางวา “ผูชายท่ีแสดงกริยา หรือมีความปรารถนาท่ีอยากจะ
เปนผูหญิง” ตัวอยางของคําท่ีพบในงานของ สุไลพร ชลวิไล (2551, หนา 157-164) ไดแก ปูเมีย 9

10 ตุด แตว 
ประเทือง กระเทียม นองเตย และสาวประเภทสอง คําเหลานี้ อาจแบงไดเปน 3 กลุมใหญๆ คือ 

                                                           
9  ตัวอยางของการใชคําวา “Transgender” พบในงานวิชาการที่เกี่ยวของกับสิทธิของกลุมบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ และเปนคําที่มูลนิธิ
เครือขายเพื่อนกะเทยไทยฯ ใชในการระบุตัวตนแทนคําวา “กะเทย” หรือ “สาวประเภทสอง” นอกจากนี้ มูลนิธิซิสเตอร ศูนยกิจกรรมสาวประเภท
สอง เมืองพัทยา ใชคําวา “สาวประเภทสอง” แตในภาษาอังกฤษใชคําวา “Transgender” เชนกัน 
10  ภาษาถิ่นเหนอื 
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1. คําท่ีผูอ่ืนเรียกกะเทยซ่ึงมีนัยในเชิงดูถูก เชน คําวา ตุด แตว ประเทือง 
2. คําในกลุมท่ีกะเทยใชเรียกตนเอง หรือพึงพอใจท่ีจะใหคนอ่ืนเรียกตนเองดวยคําเหลานี้ เชน คําวา 

สาวประเภทสอง ทีจี (ยอมาจาก TG หรือ Transgender) เลดี้บอย (Lady boy) 
3. คําเรียกในแวดวงกะเทย หรือสาวประเภทสองดวยกันเอง ซ่ึงสะทอนถึงบทบาท หรือตัวตนทางเพศ

ภาวะ เชน หัวโปก10

11 กะเทยควาย11

12 หรือคําท่ีสะทอนถึงบทบาท หรือตัวตนทางเพศวิถี เชน สาวเสียบ12

13 
ในมุมมองของการศึกษาทางดานสุขภาวะทางเพศ คัดสรรคําแทนคําวา “กะเทย” เปน “สาวประเภท

สอง” เพราะมองวาเปนคําเรียกท่ีคอนขางสุภาพและลดการตีตราทางสังคม สิทธิพันธ  บุญญาภิสมภาร และ
คณะ (2551) ไดนําเสนอการจัดกระทําความหมายของกะเทย ผานรูปแบบตางๆ ไดแก กะเทยแปลงเพศ 1 3

14 
กะเทยยังไมแปลงเพศ กะเทยไมแปลงเพศ สาวเสียบ และกะเทยชาย ซ่ึงการจัดกระบวนการ เพ่ือแบงสภาพท่ี
ปรากฏ และแรงปรารถนาของกะเทยออกเปนสวน เพ่ือสะทอนตัวตนท่ีหลากหลาย โดยไมไดคาดเดาวาจะมีก่ี
รูปแบบ ดังนั้น จุดรวมท่ีเห็นชัดเจนของการจัดรูปแบบขางตน คือ แรงปรารถนาทางเพศและปดฉลาก แต
ประเด็นสําคัญของการจัดประเภทความหมายของ “กะเทย” คือ กะเทยยังไมแปลงเพศ กะเทยไมแปลงเพศ 
และกะเทยชาย ท้ัง 3 รูปแบบถูกใสความหมายของเพศชาย แตเพียงแยกแรงปรารถนาทางเพศ ปดฉลาก และ
สํานึกความเปนหญิงผานเรือนรางท่ีแตกตางกัน ทําใหกะเทยไมแปลงเพศ ไมปรับเปลี่ยนรางกายใหสอดคลอง
กับแรงปรารถนาทางเพศ และสํานึกความเปนหญิง แตจะนิยามตนเองวา “เปนหญิง” ซ่ึงเปนจินตนาการทาง
เพศ ใหใกลเคียงกับการแสดงออกของ “กะเทยชาย” ท่ีลดความเปนชายลง ทดแทนดวยความเปนหญิงเพียง
ตองการความโอนโยนคลายเพศหญิง แตอยูระหวางกลางไมใชเพศชาย และเพศหญิง 

จากคําอธิบายประเภทของกะเทยขางตน ไดอธิบายผานงานเขียนท่ีสําคัญของ เปรมปรีดา ปราโมช ณ 
อยุธยา (2549: 64-65) ซ่ึงคําอธิบายดังกลาวแสดงใหเห็นความ “สาว” ผานระบบวัฒนธรรม ซ่ึงเปนลีลาทาง
เพศชนิดหนึ่ง ท่ีสามารถกําหนดอัตลักษณของตนเองในพ้ืนท่ีซ่ึงถูกละเลย ดังนั้น พ้ืนท่ีตัวตนของกะเทยยังคงให
คุณคาตอเพศสรีระและรางกายในเชิงกายภาพ รวมท้ังมองความแตกตางของอวัยวะเพศเปนสําคัญ แมวากรอบ
ของสังคมแบบจารีตจะหยิบยื่นความเปน “กะเทย” ไวแลวก็ตาม 

งานวิชาการท่ีสะทอนคุณคาของการนิยามบนพ้ืนท่ีกะเทยแบบชีวะการแพทย คือ วารุณี  แสงกาญจนว-
นิช (2548) ท่ีพยายามอธิบาย “กะเทย” โดยใหคุณคาของคําวา “สาวประเภทสอง” โดยหยิบชุดคําอธิบายวาดวย
เรื่อง “Gender Identity Disorder” มากําหนดนิยาม เพ่ือสรางพ้ืนท่ีใหกับกะเทยท่ีผาตัดแปลงเพศแลว ซ่ึงใน
งานเขียนดังกลาวไดชี้เห็นถึงขอจํากัดของจิตเวชศาสตรท่ีไมเยียวยาความปรารถนาได การใหคําจํากัดเชนนี้
มักจะสอดคลองกับแรงปรารถนาทางเพศและสํานึกความเปนหญิงท่ีกลืนรางกายสรีระเปนสําคัญ ดังนั้น การให
ความหมายเชนนี้ยอมสมเหตุสมผล เม่ือวารุณี (2548) ตองการอธิบายชีวิตจริงของสาวประเภทสอง ผาน
กระบวนการดูแลสุขภาพ สวนประเด็นสังคมมีความสําคัญรองลงมา 

นอกจากนี้ ในงานของ วัชรินทร  สังสีแกว (2547) ไดนําเสนอชีวิตของกะเทยในมิติของกฎหมาย ซ่ึงใช
คําวา “ผูท่ีผาตัดแปลงเพศ” โดยงานชิ้นนี้มุงศึกษาสาเหตุของการเปนกะเทย และรางกฎหมายท่ีชวยดูแลรักษา
ปกปองอวัยวะเพศใหม รวมท้ังสิทธิท่ีจะไดรับมาพรอมกับการเปลี่ยนอวัยวะเพศใหม ในกรณีของการถูกขมขืน 
ซ่ึงวัชรินทร (2547) เลือกท่ีจะไมใชคําวา “กะเทย” หรือ “สาวประเภทสอง” เลย เพ่ือชี้ใหเห็นวา การปด
ฉลากอาจไมสามารถนํามาซ่ึงการพัฒนากฎหมายสําหรับผูท่ีผาตัดแปลงเพศแลว แมวาชิ้นดังกลาวจะชวยสราง
                                                           
11  หัวโปก หมายถึง กะเทยเด็ก ผมส้ันเกรียน เพราะยังคงอยูในวัยเรียนจึงไมสามารถไวผมยาว หรือแตงตัวเปนผูหญิงไดแตก็มีการแสดงออกแบบ
กระตุงกระต้ิงใหเห็น 
12  กะเทยควาย หมายถึง กะเทยที่มีรูปรางใหญโต ลํ่าสันบกึบึน 
13  สาวเสียบ หมายถึง กะเทยที่มีรูปลักษณภายนอกดูเปนผูหญิง แตไมไดแปลงเพศ และมีบทบาททางเพศเปนฝายรุก 
14  กะเทยแปลงเพศ หมายถึง กะเทยที่ใชเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตรในการปรับเปล่ียนอวยัวะเพศภายนอกใหคลายกับเพศหญิง 
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คุณูปการแกสังคม เก่ียวกับการกระตุนใหภาครัฐเขามารับทราบถึงปญหาของกะเทย แตในมุมมองของนัก
เรียกรองสิทธิคนรักเพศเดียวกันมองวา เปนมิติท่ีทับซอนกับการตีตราโดยใชความรูทางวิทยาศาสตรชีวภาพใน
การอธิบายตัวตนของกะเทย แตอยางไรก็ตาม คําเรียกในสังคมไทยท่ีไดรับการถูกหยิบข้ึนมาอธิบายตัวตนของ
กะเทย คือ คําวา “กะเทย” หรือแมแตงานศึกษาจากตางประเทศท่ีสนใจประเด็นดังกลาว 1 4

15 ก็เลือกใชคําวา 
“กะเทย” เพ่ือแสดงถึงอัตลักษณตัวตนท่ีแทของกะเทยแบบไทยไดอยางชัดเจน (สุไลพร  ชลวิไล, 2551) 

 
“กะเทย” บนบันทึกชีวิตประจําวันในสังคมไทย 

 การนําเสนอตัวอยางของแรงปรารถนาทางเพศ การปดฉลาก และสํานึกความเปนหญิง ผานงานเขียน
บันทึกประจําวันของกะเทย ซ่ึงผูเขียนไดเลือกบันทึกชีวิตประจําวันของกะเทย 3 ราย ท่ีมีรูปแบบการใชชีวิตท่ี
แตกตางกัน ไดแก โจแอน บุญสูงเนิน (นักรอง) ยลดา เกริกกอง สวนยศ (นักธุรกิจ) และเดชาวุฒิ ฉันทากะโร 
(นางโชว) โดยนิยามตนเองผานรูปแบบของการดําเนินชีวิตประจําวัน ดังนี้ 
 โจแอน บุญสูงเนิน (2557) ไดนิยามตนเองวาเปน “กะเทย” ซ่ึงงานเขียนของเธอไดเลาสะทอนความ
ปรารถนาและสํานึกความเปนหญิงจากการท่ีเธอใหความสนใจในสิ่งท่ีเด็กผูชายท่ัวไปไมสนใจ เชน การเลนกับ
กลุมเพ่ือนท่ีเปนเพศหญิง การเลนตุกตา และการชอบแสดงออกดวยการรองเพลง เธอมักจะไดรับเลือกใหเปน
นักรองประจําหองเรียน หรือแมกระท่ังเธอแอบจัดงานรองเพลงท่ีบาน โดยเธอจะแตงหนาใหเหมือนผูหญิง ซ่ึง
เครื่องประทินโฉมตางๆ เธอแอบขโมยของแมมาท้ังสิ้น จากคําบอกเลาชีวิตในวัยเด็กของโจแอน ไดสะทอน
ความสํานึกของเพศหญิงท่ีเธอพยายามจะหลอรวมตัวตนของเธอใหเปนสวนหนึ่งเพศหญิง 
 ในปจจุบัน พ.ศ.2558 โจแอนมีอายุมากแลว (52 ป) เธอไมไดทําศัลยกรรมแปลงเพศ หรือเสริมเตานม 
แตเธอกลับมีความสุขกับการนิยามตนเองวาเปน “กะเทย” ซ่ึงเปนกะเทยท่ีไมไดยึดแรงปรารถนาทางเพศ
ผนวกเขากับความเปนเพศหญิงแบบการใชอวัยวะเพศเปนเครื่องกําหนด เธออาจเปน “กะเทยท่ีไมแปลงเพศ” 
ดังนั้น ความเขาใจเรื่องของกะเทย มีความซับซอนและหลากหลายมากกวาการปดฉลาก หรือเพียงการจัด
ประเภท 
 ตอมาเปนงานเขียนของ “นก” ยลดา เกริกกอง สวนยศ (2554) ไดนิยามตนเองวา ผูหญิง “ขามเพศ” 
ซ่ึงกอนหนานี้ เธอไดออกหนังสือเรื่อง กะเทย กะเทย (2550) เม่ือพิจารณาบริบทของการใหคําจํากัดความ
พบวา กะเทยไหลลื่นกลายเปน “ผูหญิงขามเพศ” สะทอนมิติของการไหลลื่นทางภาษา หรือการสรางนิยาม
ใหมใหแกตนเองเพ่ือจะหลุดจากกรอบวิธีการคิดแบบรักรวมเพศ โดยพยายามสรางสํานึก และอวัยวะเพศให
เปนหนึ่งเดียวกับเพศหญิง ดวยคําวา ผูหญิง “ขามเพศ” ซ่ึง ยลดา (2554) ยืนยันหนักแนนวา เธอ “คือผูหญิง
คนหนึ่ง ท่ีเกิดมาสลับราง สลับเพศ การผาตัดแปลงเพศจะชวยสามารถเปนผูหญิงไดอยางสมบูรณ” แมวายล
ดา จะไมไดเปนนักวิชาการ เพราะเธอเปนนักธุรกิจ การสรางความหมายของเธออาจอยูบนพ้ืนฐานของสิ่งท่ี
จะตองสัมผัสได และรับรูดวยสัมผัสท้ัง 5 แบบวิทยาศาสตร หรืออีกนัยหนึ่งเธอกําลังสงสัญญาณไปถึงกลุมท่ี
เรียกรองสิทธิคนรักเพศเดียวกันโดยใชคําอธิบายแบบสังคมศาสตรท่ีไมสามารถเขาถึงสิทธิทางกฎหมายไดอยาง
เต็มท่ี เธอจึงแสดงจุดยืนบนชุดความคิดดังกลาว เพ่ือปนกระแสสังคม และนํามาซ่ึงรายไดจํานวนมหาศาลท่ีเขา
สูธุรกิจของเธอหรือไม  
 บันทึกชีวิตประจําวันเลมสุดทายของประเด็นนี้ เปนรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีสะทอนคุณคาของ 
“ตัวตน” มากกวาการปดฉลากดวยวาทกรรม ความรู อํานาจ ท่ีมีแหลงกําเนิดใดๆ งานเขียนของ “เดย ฟรี
แมน” เดชาวุฒิ ฉันทากะโร (2545) นางโชวท่ีไดรับชื่อเสียงจากการพัฒนาโชวอยางสรางสรรค เธอไดนิยาม

                                                           
15  ตัวอยางงานเขียนของศาสตราจารย ดร. Peter A. Jackson โดยคนหาขอมูลจาก [https://researchers.anu.edu.au/researchers/jackson-
pa#publications] 
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ตนเองวาเปน “กะเทย” แตคําวา “กะเทย” นั้นเปนเพียงคํานามท่ีใชเรียกคน สัตว สิ่งของเทานั้น ไมไดมี
สถานะในการสรางความเปนอ่ืน หรือผลักใหกลายเปนอ่ืนในระบบคิดแบบรักตางเพศ 
 

 “คําวา ‘กะเทย’ นอกจากไมสามารถทํารายจิตใจของ ‘นางเอก’ ไดแลว เดยยังไม
เก็บเอามาเปนปมดอย วากันตามตรง ชีวิตเดยเกิดมามีอะไรใหเก็บไปคิดเปนปมดอยได
เยอะแยะ ไมวาจะเปนฐานะ ความอบอุนในครอบครัว ฯลฯ สะระตะตรองดู พ้ืนฐานชีวิตชั่งไมมี
อะไรมาชดเชยหรือทําใหรูวาตนเองมีคา ใช คุณคา ในเม่ือเดยเลือกเกิดไมได แตเลือกท่ีจะทําให
ตนเองมีคุณคาได...” 

 
 ความเขาใจของกะเทยในนิยามของเดชาวุฒิ (2545) อาจไมไดยึดโยงเฉพาะแรงปรารถนาและสํานึก
ความเปนหญิง แตเธอสรางความเปนตัวตน [ปดฉลาก] ผาน “ความเปนแม” เธอไมไดมองคุณคาของคําวา 
“กะเทย” แตเธอยึดความปจเจกในดํารงอยูในชีวิตประจําวัน มีความชัดเจนวารางกายของเธอไมไดรับการ
ศัลยกรรมแปลงเพศ หรือเสริมเตานม แตเธอสามารถนิยามกะเทยบนฐานของคุณคาในระดับปจเจกไดอยาง
เหมาะสมและไดรับความนิยมในชวงเวลาหนึ่งๆ ในสังคมไทย ดังนั้น กะเทยไมไดแปลงเพศ อาจเปนคํานิยามท่ี
ไมสามารถใหขอจํากัดของตัวตนของเธอได 
 นอกจากนี้ เธอไดพัฒนาสูตรสําเร็จในการสราง “คุณคา” ของการนิยามความเปนกะเทยไวอยาง
นาสนใจวา (1) กะเทย15

16 เปนแหลงเรียนรูเพศศึกษาในระดับปฐมภูมิ โดยเฉพาะในภาคปฏิบัติของการประกอบ
กามกิจ และระบายความตองการทางเพศ พวกเธอพรอมเปนผูมอบความรูใหอยางเต็มกําลัง (2) ลดปญหา
อาชญากรรมโดยเฉพาะคดีขมขืน เพราะกะเทยอยางพวกเธอเปนธนาคารระบายความใคร ท่ีมีสาขากระจายอยู
ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย และใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง (3) ลดปญหาการทําแทง และปญหาการทอง
ไมพรอมในเพศหญิง เพราะเธอจะเปนธนาคารระบายความใคร และ (4) ควบคุมการเพ่ิมจํานวนประชากรของ
สังคมโลก สอดคลองกับวลีของปาชมอยวา “ประชากรจะไมลนโลก ถาหันมาบริโภคกะเทยไทย16

17” 
ดังนั้น เม่ือพิจารณาการนําเสนอของเธอแลว ความคิดชุดแรก คือ “ความเปนแม” ความคิดชุดตอมา 

คือ “ธนาคารระบายความใคร” ซ่ึงการแสดงทัศนคติของเดชาวุฒิ จะโดยตั้งใจหรือไมก็ตาม แตเบื้องหลัง
ความคิดดังกลาว การกลายเปนใชวิธีคิดแบบสํานึกความเปนหญิง ท่ีอําพรางดวยคําวา “กะเทย” ไดแนบเนียน 
การชี้ใหเห็นถึงภาวะเบื้องหลังสํานึกความเปนหญิงนั้น ชวยทําใหการนิยามของเธอมีความกํากวม และเปด
ความเปนอิสระมากกวาจะเรียก “แม” เพียงเพราะอวัยวะเพศหญิง แต “แม” มีอวัยวะเพศชายก็สามารถ
เปนได ซ่ึงบทบาทและคุณคาของเธอไดชี้ใหเห็นแลววาไมมีความไหลลื่นทางภาษา และเพศแบบใดท่ีจะ
สามารถเขาถึงความเปนปจเจกของเธอไดอยางสมบูรณ เหนือสิ่งอ่ืนใด เครื่องเพศท่ีรองรับความใครของลึงค 
ชวยพัฒนาสังคมโลกใหรอดพนจากปญหาการควบคุมประชากรไดอยางแนบเนียน “หรือนี่อาจนํามาซ่ึงการลม
สลายของมนุษยชาติ”17

18 
 
 
 

                                                           
16  กะเทยในนิยามแบบเดย ฟรีแมน 
17  วลีของปาชมอย (รับบทโดย เหีย่วฟา) จากภาพยนตร เร่ือง เพลงสุดทาย ฉบบัป พ.ศ.2549 
18  วลีที่แสดงทัศนคติในการเสียดสี “กระบวนการผลิตประชากร” ในระบบคิดแบบรักตางเพศ 
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การปดฉลาก LGBT19 ผานเรื่องเลาชีวิตท่ีถูกละเมิด 
 การเขาใจความหมายของความหลากหลายทางเพศของสํานักคิดสตรีนิยม ท่ีสงผานการปดฉลากทาง
เพศ โดยจะเห็นไดจากการศึกษาในกลุมการเคลื่อนไหวทางสังคม LGBT ดังนั้น งานเขียนของ ไพศาล ลิขิต
ปรีชากุล และคณะ (2554) เรื่อง “ชีวิตท่ีถูกละเมิดเรื่องเลา กะเทย ทอม ดี้ หญิงรักหญิง ชายรักชาย และ
กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ” เปนงานชิ้นหนึ่งท่ีถูกผลิตข้ึนภายใตเง่ือนไขของ “การลุกข้ึนตอสู เพ่ือ
ปกปองสิทธิของเพศของตนเอง” ในกลุมบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ซ่ึงไดรับการสนับสนุนหลักจาก
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในเนื้อหาสะทอนกรณีศึกษาของ “กะเทย ทอม ดี้ หญิงรักหญิง ชายรัก
ชาย” ท่ีถูกลวงละเมิด โดยอางอิงอยูบนพ้ืนฐานของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ ตัวอยางเชน 
 1. กรณีของกะเทย และชายรักชาย  

(1.1) นักศึกษาสาวประเภทสอง (Transgender) ไมสามารถเลือกเรียนในวิชาท่ีตองการ และ
ประสบความยากลําบากในการทํางาน อันเกิดจากการแตงกายท่ีไมสอดคลองกับเพศสรีระ 

(1.2) บัณฑิตสาวประเภทสองถูกปฏิเสธไมใหเขารับพระราชปริญญาบัตร เนื่องจากสวมชุดไม
สอดคลองกับเพศสรีระ  

(1.3) สาวประเภทสอง กะเทย ถูกหามเขารวมขบวนประกวดรถบุปผชาติเชียงใหม เนื่องจาก
เปนสิ่งท่ีเปน “มูลขึด19

20” ตอสังคม 
(1.4) สาวประเภทสอง กะเทย ลูกคาธนาคารสูญเสียเงินฝาก เพราะธนาคารปฏิเสธการแจง

อายัดบัตรเอทีเอ็ม เนื่องจากเสียงพูดเปนหญิง แตคํานําหนาเปน “นาย” 
 2. กรณีของทอม ดี้ และหญิงรักหญิง 

(2.1) ทอม (หญิงรักหญิง เลสเบี้ยน) พนักงานบริษัทถูกเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา พูด
เสียดสีเหยียดหยาม และถูกขมขูคุกคามในการทํางาน 

3. กรณีรวมกันของ LGBT 
(3.1) ขบวนพาเหรดของบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (เชียงใหม เกยไพรด) ถูกปดลอม

และกระทําความรุนแรง  
(3.2) สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลปฏิเสธไมรับบริจาคโลหิตจากผูบริจาคท่ีใหขอมูลวามี

เพศสัมพันธกับเพศเดียวกัน 
(3.3) แพทยวินิจฉัยอาการโรคทางเพศสัมพันธ โดยเหมารวมวาผูปวย มีเพศสัมพันธกับคูรัก

ตางเพศ สงผลกระทบตอคําแนะนําและการรักษา 
(3.4) บุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ไมสามารถเขาถึงขอมูล ความรู และไมไดรับบริการ

ทางการแพทยท่ีจําเปน ในเรื่องการใชฮอรโมนและผาตัดแปลงเพศ 
นอกจากนี้ งานเขียนของ สมชาย  ปรีชาศิลปกุล (2556) เรื่อง “บุคคลเพศหลากหลายในระบบ

กฎหมาย” เปนผลงานท่ีอยูในกระแสของการเรียกรองสิทธิคนรักเพศเดียวกัน โดยเฉพาะในประเด็นเรื่อง “ราง 
พระราชบัญญัติการจดทะเบียนคูชีวิต” ซ่ึงในหนังสือเลมใชองคความรูทางดานกฎหมายเปนเครื่องมือในการ
ตอรอง และกําหนดการปดฉลากทางเพศของบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ เพ่ือชี้ใหเห็นถึงปญหาของ
เพศท่ีหลากหลายในระบบกฎหมายไทย ตัวอยางเชน 

                                                           
19  เลสเบี้ยน เกย คนรักสองเพศ และคนขามเพศ: LGBT 
20   ไมเหมาะสมไมดีงาม ขัดแยงตอกรอบจารีตที่ดีงามของสังคม 
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1. ขอจํากัดและสภาพปญหาของการจําแนกเพศ ไดแก สิทธิในการระบุตัวตน (คํานําหนา การแตง
กาย และการรับราชการทหาร) สิทธิในกระบวนการยุติธรรม (การตรวจคน และการคุมขัง) และสิทธิเขาถึง
บริการสาธารณะอยางหอพัก โรงพยาบาล และหองน้ําสาธารณะ 

2. ขอจํากัดและสภาพปญหาท่ีสืบเนื่องมาจากระบบครอบครัว ไดแก สิทธิในการเปนคูสมรส สิทธิท่ีจะ
ไดรับจากรัฐในฐานะของการมีคูสมรสท่ีเปนขาราชการและหลักประกันสังคม และสิทธิในการทําสัญญาระหวาง
คูสมรส เชน การประกันชีวิต การบริจาคอวัยวะ การใหความยินยอมในการรักษาพยาบาล 

จากประเด็นดังกลาว เปนตัวอยางของการนําเสนอขอจํากัดในกฎหมายไทย ไมไดเอ้ือประโยชนบาง
ประการตอบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ดังนั้น ภายใตการขับเคลื่อนทางกฎหมายในประเด็น “ราง 
พระราชบัญญัติการจดทะเบียนคูชีวิต” เปนเครื่องมืออําพราง “ฉลากทางเพศ” ในฐานวิธีคิดแบบความ
หลากหลายทางเพศท่ียังคงจําแนกดวย “LGBT” ภายใตแรงปรารถนาทางเพศ 

จากการอธิบายถึงสภาพปญหาของกลุมบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ตองเผชิญในสังคมอัน
ปราศจากกฎหมายคุมครอง เปนปญหาท่ีเครือขายสิทธิคนรักเพศเดียวพยายามขับเคลื่อนเพ่ือใหเกิดกฎหมาย 
เพ่ือการยอมรับจากสังคมมากข้ึน ประเด็นสําคัญประการหนึ่งของการนําเสนอประเด็นการละเมิดสิทธิ ไดแก ผู
ท่ีถูกลวงละเมิดสวนใหญเปนกะเทย เนื่องจากสังคมไทยใหคุณคาความหมายของความเปนชายมากกวาความ
เปนหญิง การเปนกะเทยและเกยเปนความวิปริตทางเพศของผูชาย ดังนั้น การจับจองกะเทย เกยจึงชัดเจน
มากกวาเพศหญิงท่ีเปนทอม ดี้ และหญิงรักหญิงในมิติหนึ่งๆ เทานั้น  

อยางไรก็ตาม การปดฉลากแบบ LGBT ในนัยหนึ่งแสดงใหเห็นถึงความเขมขน ชัดแจง และความ
หลากหลายของปญหาผานการปดฉลากท่ีชัดเจน แตจุดรวมสําคัญ คือ “ความผิดปกติ” จากกรอบของสังคม 
และระบบคิดแบบรักตางเพศ ดังนั้น เม่ือมองภายใตกรอบแบบความหลากหลายทางเพศ (LGBT) อาจเปน
ปจจัยหนึ่งท่ีสรางสภาวะของการลวงละเมิดไดมากกวาการไมปดฉลาก 
 
ผลสรุปและอภิปรายผล 
 การนิยามความหมายของ “กะเทย” ในสังคมไทย ภายใตกรอบของวิธีคิดแบบรักตางเพศ สงผล
กระทบท้ังในเชิงบวกและเชิงลบตอการดํารงตัวตนของกะเทยในสังคม มุมมองการนิยามความหมายผานองค
ความรูทางดานชีวะการแพทย สะทอนใหเห็นถึงพ้ืนฐานวิธีคิดท่ีหยิบยื่น “ความผิดปกติ” มาสูบุคคลท่ีไมไดอยู
ในกรอบของระบบรักตางเพศ ซ่ึงการขับเคลื่อนเพ่ือทําลาย หรือการรื้อสรางกรอบคิดแบบรักตางเพศมักจะถูก
สั่นคลอนดวยการนิยามความใหมของกลุมคนรักเพศเดียวกัน ตัวอยางเชน การใหความหมายของ “กะเทย” 
ผานการนิยามตัวตนดวย “ความผิดปกติ” หรือ “ผูหญิงขามเพศ (Transsexual)” เพ่ือยอมรับวิธีคิดแบบชีวะ
การแพทย และเปนการตอบโตวิธีคิดการเรียกรอง หรือการขับเคลื่อนในรูปแบบทางสังคม ท่ีมีทัศนคติตอการ
คําจํากัดความดังกลาววาเปน “การตีตรา” ดังนั้น จะเห็นการตอสูชวงชิงอํานาจของการนิยามตัวตนของอีก
มุมมองหนึ่งคือ บุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในบทความนี้ มุงใหความสําคัญท่ี “T” คนขาม
เพศ มาจากคําวา “Transgender” เพราะเชื่อวาเปนคําท่ีลดการตีตราทางสังคม และทําลายความ “ผิดปกติ 
หรือ ปวยทางจิต” ท่ีองคความรูแบบชีวะการแพทย อยางไรก็ตาม การตอสูในการนิยามความหมายผานองค
ความรูทางดานสตรีนิยม และชีวะการแพทยเปนเพียงการปดฉลากบุคคลใหอยูภายใตแรงปรารถนาทางเพศ ซ่ึง
อาจไมไดแตกตางจาก “ระบบคิดแบบรักตางเพศ” ท่ีนิยมปดฉลากความเปนชาย และความเปนหญิงผานการ
ใชเพศสรีระเปนเครื่องกําหนดเชนกัน 
 การปดฉลากตัวตนของกะเทยในสังคมไทยท่ีผานบันทึกชีวิตประจําวัน มักจะสะทอนคานิยม “สํานึก
ความเปนหญิง” โดยใชคําวา “กะเทย” ในการนิยามตัวตนโดยไมใหความสําคัญกับเรื่องเพศสรีระ แตยึดโยง
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กับแรงปรารถนาทางเพศ แตสิ่งท่ีอําพรางอยูใตการปดฉลากตัวตนของ “กะเทย” ยังคงวางอยูบนฐานคิดแบบ 
“รักตางเพศ” เชน ความเปนหญิง กริยามารยาท การทําหนาท่ีเมีย หรือแมกระท่ังการเปนแมท่ีดี ไดเลียนแบบ
มาจากความเปนหญิงในขนบรักตางเพศ นอกจากนี้ การปดฉลากของบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศผาน
กระบวนการขับเคลื่อนสิทธิทางสังคม มีประเด็นท่ียอนแยงอําพรางไวอยางแนบเนียนคือ “ลดหรือเพ่ิมปญหา
เก่ียวกับสิทธิของคนรักเพศเดียว” เพราะเม่ือมีการปดฉลากทางเพศ แมจะอิงแอบไปตามแรงปรารถนาทางเพศ
ก็ตาม แตการกําหนด หรือการนิยามนํามาซ่ึง “ความไมเทากัน ไมเทาเทียม และเหลื่อมล้ํา” 

คําถามมากมายจากบทความขางตน ผูเขียนพยายามชี้ใหเห็นถึงกระบวนการปดฉลากของ LGBT 
ศึกษา ท่ีสงผลท้ังในแงบวก และแงลบของสังคมไดอยางชัดเจน อยางไรก็ตาม ตองยอมรับวาการปดฉลากเปน
วิธีการหนึ่งท่ีสังคมแบบรักตางเพศ ใชเปนเครื่องมือในการทําลายเพศนอกขนบเชนกัน นอกจากนี้ การชวงชิง
อํานาจของนักสตรีนิยมในสํานักคิดตางๆ โดยเฉพาะนักเคลื่อนไหวสิทธิของความหลากหลายทางเพศ และชุด
คําอธิบายของสมาคมสตรีขามเพศแหงประเทศไทย ท่ีสรางกระแสการปะทะของการชวงชิงอํานาจ ความรู 
และพ้ืนท่ีในการสรางตัวตนทางสังคมของ “กะเทย” แมวาจุดปะทะดังกลาวจะไมไดสรางชัดเจนใหแกสังคม 
แตเปนจุดเริ่มตนของความตื่นตัวในการทําความเขาใจเพศนอกขนบรักตางเพศในสังคมไทยมากข้ึน ดังนั้น 
กระบวนการปดฉลากเปนสวนสําคัญในการผลิตซํ้าคําอธิบาย และการพัฒนาคําศัพทท่ีจะมาใชเรียกตัวตนของ 
“กะเทย” ใหมีความสมบูรณแบบและดีท่ีสุด แตทายท่ีสุดแลวการนิยามเหลานี้เปนเพียงบทบาทท่ีใชแสดงของ
ตัวละครในสังคมเทานั้น ความวางของความไมมีตัวตนของคําศัพทท่ีสรางข้ึน เปนวาทกรรมท่ีหลอกหลอนให
เชื่อวา “กะเทย” มีจริง แตไมไดมีจริงโดยธรรมชาติ ทุกสิ่งลวนขับเคลื่อนสิ่งท่ีเรียกวา “แรงปรารถนาทางเพศ” 
ท่ีไมสามารถปดฉลากได เนื่องจากมีความลื่นไหลมากกวา “ระบบภาษา” ท่ีผลิต “คําศัพท” ข้ึนมา 
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เรื่องเลาของวัยรุนหญิงท่ีประสบปญหาการตั้งครรภไมพึงประสงคจากการคาประเวณ:ี กรณีศึกษา 
ในสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพบานเกรด็ตระการ0

1 
The narrative of youth prostitutes with the unwanted pregnancy at government 
shelter: A case study of Kredtrakarn Protection and Occupational Development 

Center 
 

ดลศม  เจริญธรรม1

2 
 

บทคัดยอ 

บทความนี้เสนอประสบการณชีวิตของวัยรุนหญิงคนหนึ่งท่ีตั้งครรภไมพึงประสงคจากการคาประเวณี
แลวถูกจับกุมตัวเขามาสูสถานคุมครองของรัฐคือบานเกร็ดตระการ โดยมีวัตถุประสงค  1) เพ่ือสะทอนทัศนคติ
ของผูคนในสังคมสวนมากท่ีมีตอหญิงตั้งครรภไมพึงประสงค แตเลือกตั้งครรภตอจนใหกําเนิดบุตรและเลี้ยงดู
บุตรดวยตนเอง และเพ่ือเปนการสะทอนตัวตนในฐานะผูกระทําการทางสังคมรวมถึงการใหนิยามความหมาย
กับตนเองในฐานะแมวัยรุนท่ีตองเลี้ยงดูลูกคนเดียวในสถานคุมครองของรัฐ  2) เพ่ือศึกษาถึงแนวทางการดูแล
ผูหญิงท่ีตั้งครรภในสถานคุมครองของรัฐท่ีมีสวนในการหลอหลอมและขัดเกลาสถานะความเปนแมใหกับหญิงท่ี
ตั้งครรภในระหวางการถูกคุมครองดูแล เพ่ือทําความเขาใจและรับทราบขอมูลข้ันตอนการปฏิบัติงานและการ
ติดตามผลของเจาหนาท่ีท่ีมีสวนในการคุมครองดูแลกรณีศึกษาจนกระท่ังสามารถกลับออกไปใชชีวิตภายนอก
ในฐานะแมวัยรุนท่ีเลี้ยงลูกคนเดียวไดอยางมีคุณภาพ วิธีการศึกษา คือ การใชเรื่องเลา (Narrative method) 
และหนวยการวิเคราะหจะพิจารณาจากปฏิบัติการในฐานะการเปนผูกระทําการทางสังคม (Actor) ซ่ึงสะทอน
ผานออกมาทางความคิดและการกระทําในระดับชีวิตประจําวัน อันเปนการแสดงออกถึงภาพลักษณและ
มุมมองท่ีมีตอตนเอง รวมถึงการใชแบบสอบถามเพ่ือศึกษาถึงทัศนคติของผูคนในสังคมท่ีมีตอหญิงวัยรุนท่ี
ตั้งครรภไมพึงประสงคแตเลือกท่ีจะไมยุติการตั้งครรภ ใหกําเนิดและเลี้ยงดูบุตรดวยตนเอง 

 ผลการศึกษาพบวา จากแบบสอบถามจํานวน 80 ชุด คละอายุ คละเพศ แสดงใหเห็นถึงทัศนคติของ
ผูคนในสังคมไทยวายังคงมีชุดความเชื่อและคานิยมในเรื่องของศีลธรรมและความถูกตองตามจารีตอยู คือไม
ยินยอมใหผูหญิงทําแทงและจะรูสึกชื่นชมเม่ือผูหญิงคนนั้นเก็บลูกไวรอจนคลอดและเลี้ยงดูดวยตนเอง 
นอกจากนี้ผลจากการวิเคราะหเรื่องเลา พบวาการตัดสินใจไมยุติการตั้งครรภเก่ียวของสัมพันธกับบริบทของ
สภาพแวดลอมและปฏิสัมพันธในองคกร รวมถึงนโยบายของสถานคุมครองในการดูแลชวยเหลือแมท่ีตองเลี้ยง
ลูกโดยลําพัง ท้ังนี้กรณีศึกษาไมไดเปนเพียงฝายของการถูกยัดเยียดความคิดทัศนคติของความเปนผูหญิง เปน
แมท่ีดีมาใสตัวตนแตเพียงดานเดียวเทานั้น แตมีการสะทอนยอนคิด (Reflex) ถึงเหตุการณในชีวิต ซ่ึงพบวา
เปนผลมาจากการตัดสินใจของตนเองในแตละครั้ง ไมวาจะเปนการเขาสูการคาประเวณี ดวยเหตุผลเง่ือนไข
เฉพาะตน หรือในตอนแรกของการตัดสินใจท่ีจะยุติการตั้งครรภ สุดทายจึงนํามาสูการตัดสินใจตั้งครรภตอให
กําเนิดและเลี้ยงดูบุตรดวยตนเอง  

คําสําคัญ: การตั้งครรภไมพึงประสงค, แมวัยรุนท่ีเลี้ยงลูกคนเดียวในสถานคุมครองของรัฐ, สัญชาตญาณของ
ความเปนแม, การขัดเกลาทางจารีตประเพณี, ความเปนแมภายใตการถูกขัดเกลาจากองคกรรัฐ 

                                                           
1 บทความนี้เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธเร่ือง “การศึกษาเปรียบเทียบประสบการณของแมเล้ียงเด่ียวชนชั้นลาง ที่อยูภายใตความดูแลใน
หนวยงานองคกรสวัสดิการสังคมของรัฐและเอกชน” สาขาการพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
2 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  
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Abstract 

This article is presenting about the experienced of a young teenager who used to 
work as a prostitute, later on the girl got an unexpected pregnant. She was taken to a place 
called “Ban Kredtrakarn”, this organization is controlled by Thai government. The purposes 
of these are; 1.To reflect the attitudes of the majorities people in society and how do they 
think of these teenager moms who rise their kid by themselves in the organization.  
2. Studying of how the organization can encourage these girls by giving those teen girls 
about the knowledges of how to prepare themselves to become a mother after the baby 
are born. The girls will be released back to the society again whenever the staffs think their 
are ready to be a mom and be able to handle all the situations by themselves by using a 
method called “Narrative Method”. This method is, the staffs will keep an eyes on the 
victims as they are an “Actor”, listening their story about how they think of their life, how 
they going to raise their kid, and how they going to stay or managing their life after they got 
released.  

As a result, the researcher found that the way how the victims manage their 
emotional and behaviors are related with environment and relationship in the organization. 
After the study of this case, researcher realize that the reasons why these teenagers girls got 
pregnant are not just because of the actor. It can be the victims decision to keep the 
unborn baby, willing to get pregnant, and working as a prostitute as well. Most of the teen 
girls have made their own decision, none of the actor is forcing them to do so. As a result, 
the decision that they have been made is bring them to became a teenager single mom. 80 
sets of questionnaires, differences of age and gender found out that the majorities of Thai 
people still think that women should not do any abortion. Women should keep the baby 
and rise them even if she has to be a single mother. The majorities think keeping the baby 
and wait until they are born is representing of morality. 

Keywords: Unwanted pregnancy, Teen mom in governmental shelter, Maternal instinct, 
Moralization, Motherhood and socialization under governmental organization 
context 

 
 

บทนํา 

ในความเปนเพศหญิงนั้นถือวาเปนเพศท่ีมีหนาท่ีในการใหกําเนิดบุตรและเลี้ยงดูบุตรซ่ึงถือเปนภาระ
และหนาท่ีอันสูงสุดท่ีผูหญิงตองเปนฝายกระทําและไดรับการสืบทอดขัดเกลาผานคานิยมและจารีตประเพณีมา
แตโบราณ ดังนั้นผูหญิงจํานวนไมนอยท่ีมีคูครองจึงมักใฝฝนการมีบุตรรวมกันเพ่ือเปรียบเสมือนเปนโซทอง
คลองใจของคนท้ังคู ซ่ึงในบริบทเชนนี้การตั้งครรภและใหกําเนิดบุตรจึงเปนสิ่งยอดปรารถนาของผูเปนพอและ
แมในการเฝารอท่ีจะพบหนาลูกนอยท่ีจะถือกําเนิดเกิดมา แตหากเปรียบเทียบในอีกบริบทหนึ่งท่ีซ่ึงสภาวการณ
ของผูหญิงท่ีกําลังตั้งครรภและกําลังจะมีบุตร โดยสิ่งท่ีกําลังเกิดข้ึนกลับเปนสิ่งท่ีไมพึงปรารถนาของหญิงท่ี
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กําลังจะไดชื่อวาเปนแมคน เนื่องเพราะการต้ังครรภท่ีเกิดข้ึนนี้เกิดมาจากความไมไดตั้งใจดวยมูลเหตุผลปจจัย
อันสลับซับซอนและหลากหลายของผูเปนแม ดังนั้นการตั้งครรภในท่ีนี้จึงกลายเปนการตั้งครรภโดยไมพึง
ประสงคหรือไมพึงปรารถนานั่นเอง 

“การตั้งครรภไมพึงประสงค” มิใชปรากฏการณท่ีแปลกใหมในสังคมไทยและสังคมโลก หากแตเปนสิ่ง
ท่ีเกิดข้ึนควบคูกับการดํารงอยูของสังคมไทยมาโดยตลอด เพียงแตปรากฏการณดังกลาวเปนสิ่งท่ีสังคมไทยไม
อาจยอมรับได  เพราะขัดตอคานิยมและวัฒนธรรมท่ีสังคมมีอยู (สิรินุช  เสง่ียมศักดิ์, 2548: 1) ท่ีซ่ึงในบริบท
ของสังคมไทยนั้นจะยึดโยงความเปนผูหญิงท่ีดีจะตองผานสถาบันการแตงงานมีความพรอมท้ังรางกายและ
จิตใจในการใหกําเนิดบุตรท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและเปนประชากรท่ีมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ ดังนั้น
ผูหญิงท่ีเหมาะสมท่ีจะใหกําเนิดและมีความเปนแมท่ีดีก็คือผูหญิงท่ีเปนแมศรีเรือนคอยดูแลปรนนิบัติลูกและ
สามีอยูกับบาน 

จากท่ีผูเขียนกลาวไปขางตน เพ่ือตองการนําเสนอใหเห็นถึงดานท่ีคนสวนใหญในสังคมวาดฝนใหเปน 
แตในอีกดานหนึ่งนั้นผูเขียนตองการชี้ใหเห็นถึงผูหญิงบางกลุมท่ีอยูนอกเหนือไปจากการพูดถึงความเปนผูหญิง
ท่ีดีตามแบบคานิยมกระแสหลักในสังคมไทย นั่นคือผูหญิงวัยรุนท่ีไมไดรับการศึกษาและใชชีวิตทามกลางความ
เสี่ยงและการผิดกฎหมายท้ังสิ้น กลาวคือ ทามกลางบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในยุค
ปจจุบันท่ีผูหญิงกาวหลุดพนออกมาจากการถูกปดก้ันสิทธิและเสรีภาพในการใชชีวิต ดังเชนในบริบทของ
สังคมไทยท่ีกลาววาผูหญิงจะตองเปนแมศรีเรือนอยูแตในบานคอยเลี้ยงดูปรนนิบัติผูเปนสามีและลูก ซ่ึงถือเปน
บทบาทท่ีสังคมไดใหความหมายของความเปนผูหญิงท่ีตองผูกพันกับเรื่องภายในบาน ดังนั้นความเปนผูหญิงจึง
ตองอยูบานเปนแมบานและดูแลลูก แตเม่ือยุคสมัยเปลี่ยนไป ผูหญิงออกมาทํางานนอกบานเพ่ิมมากข้ึน 
กระทําอาชีพท่ีหลากหลายเพ่ือหาเลี้ยงจุนเจือครอบครัว แตกระนั้นตามทัศนคติของคนท่ัวไปเม่ือพูดถึงผูหญิงท่ี
ทํางานนอกบานทามกลางความเปนสังคมเมืองสมัยใหมนี้ ผูคนท่ัวไปมักจะมองเห็นการทําอาชีพท่ีสุจริตถูกตอง
ตามกฎหมายโดยปกติท่ัวไป  โดยทามกลางบริบทสังคมแบบนี้ในอีกดานหนึ่งนั้นกลับไมไดมีแคการทํางานหา
เงินโดยวิธีการตามบรรทัดฐานของคนในสังคมเทานั้น หากมีอีกกลุมบุคคลหนึ่งซ่ึงใชวิธีการหาเงินมาเลี้ยงดู
ตนเอง ดังเชนอาชีพการคาประเวณีหรือการขายบริการทางเพศ เปนตน   

งานการศึกษาปญหาผูหญิงในสังคมเมืองปจจุบันมักใหความสนใจศึกษาถึงกลุมศึกษาท่ีเปนหญิงชนชั้น
กลางดวยประเด็นทางสังคมท่ีหลากหลาย ไมวาจะเปนปญหาเรื่องความไมเทาเทียมกันทางเพศ การเกิด
วิกฤตอัตลักษณของความเปนผูหญิงยุคเกากับยุคใหม ฯลฯ เปนตน ดังนั้นจึงไมคอยมีใครใหความสําคัญตอ
การศึกษาประเด็นผูหญิงในสังคมเมืองยุคปจจุบัน ท่ีเปนชนชั้นลางในสังคมท่ีบางครั้งอาชีพของเธอเหลานั้น
ไมไดเปนสิ่งท่ีสังคมสวนใหญใหการยอมรับ ดังเชนอาชีพการคาประเวณี ท้ังนี้การคาประเวณีถือเปนสิ่งท่ีผิด
กฎหมายในสังคมไทย เนื่องมาจากคานิยมและบรรทัดฐานของสังคมไทยยังไมยอมรับและถือเปนสิ่งท่ีแสดงให
เห็นถึงความไมรักนวลสงวนตัว ไมรักศักดิ์ศรีและคุณคาในตนเอง แตในความเปนจริงนั้นมูลเหตุปจจัยท่ีทําให
ผูหญิงตองเขาสูกระบวนการของการคาประเวณีนั้นมีหลากหลายสาเหตุปจจัยท่ีสลับซับซอนมากกวาเพียงแค
เรื่องของเงินตราเทานั้น โดยท่ีเธออาจไมไดตระหนักวาสิ่งท่ีตนเองทําเปนสิ่งท่ีถูกหรือผิดตามระบบคุณคาท่ี
สังคมกําหนด  

ประเด็นเรื่องการตั้งครรภไมพรอมเนื่องมาจากการคาประเวณีในปจจุบันพบวายังไมมีขอมูลท่ีระบุหรือ
มีการศึกษาวิจัยท่ีชัดเจนโดยตรง เปนแตเพียงงานศึกษาท่ีจัดเอาหญิงท่ีตั้งครรภเพราะถูกขมขืนหรือถูกจับ
บังคับขืนใจเพ่ือการคาประเวณี ซ่ึงในงานวิจัยของผูเขียนในครั้งนี้คือการเปดพ้ืนท่ีใหเห็นถึงผูหญิงท่ีขายบริการ
ทางเพศดวยเหตุผลเง่ือนไขปจจัยบางอยางโดยสมัครใจ และเกิดการผิดพลาดในเรื่องของการปองกันทาง
เพศสัมพันธจนนํามาสูการตั้งครรภอันไมพึงประสงคในท่ีสุด 
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ปญหาเรื่องการคามนุษยและการคาประเวณีในประเทศไทยนั้น ถือเปนสิ่งท่ีผิดกฎหมายโดยการ
กระทําเหลานี้รัฐจะตองเขามาเก่ียวของควบคุมและตรวจสอบดูแล ซ่ึงในสังคมไทยนั้นจะมีองคกรของรัฐท่ี
ทํางานในเรื่องของการใหความคุมครองดูแลตอหญิงท่ีเก่ียวของหรือตกเปนเหยื่อของการคามนุษย เชน สถาน
คุมครองและพัฒนาอาชีพบานเกร็ดตระการ เปนตน โดยกลุมของผูท่ีเขามาสูการควบคุมดูแลของบานเกร็ด
ตระการนั้นมีหลากหลายระดับอายุและการศึกษา รวมถึงหลากหลายสัญชาติท่ีประสบชะตากรรมเขามาสู
กระบวนการคาประเวณี 

กลาวโดยสรุปงานศึกษาครั้งนี้มุงไปท่ีประเด็นทางสังคมในการศึกษาชีวิตของผูหญิงคนหนึ่งท่ีอยูใน
สถานคุมครองภายใตการกํากับดูแลของรัฐ ท่ีซ่ึงเธอพบวาตนเองกําลังตั้งครรภอยู และกลายเปนผูหญิงท่ีตอง
เลี้ยงดูลูกโดยลําพังภายในสถานคุมครองดังกลาว เพ่ือดูปฏิบัติการในฐานะการเปนผูกระทําการ (Actor) ซ่ึงจะ
สะทอนผานออกมานับตั้งแตเธอตัดสินใจวาจะเก็บเด็กไวรวมถึงการคิดถึงอนาคตยามท่ีเธอพนจากความ
คุมครองดูแลจากองคกรของรัฐแหงนี้ ซ่ึงเธอจะตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองตางๆเพ่ือใหเจาหนาท่ีนัก
สังคมสงเคราะหหรือผูท่ีเก่ียวของเกิดความไววางใจและเห็นถึงศักยภาพของความเปนแมในตัวของเธอเอง  

ดวยเหตุนี้จึงนํามาสูงานศึกษาครั้งนี้ท่ีผูเขียนไดเดินทางเขาสูสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพบานเกร็ด
ตระการแหงนี้ ท่ีมีหนาท่ีในการคุมครองดูแลผูประสบกับเหตุการณของการคามนุษยและการคาประเวณี เพ่ือ
ทําการศึกษาประเด็นเรื่องของหญิงวัยรุนท่ีเกิดการตั้งครรภอันไมพึงประสงคข้ึน โดยผูเขียนมุงความสนใจศึกษา
ถึงผูหญิงท่ีมีทางเลือกนอย ท่ีตองประสบปญหาท้ังเรื่องทุนทางเศรษฐกิจและดานการศึกษา และดวยเหตุผล
สวนตัวอันซับซอนหลากหลายไดนําพาตนเองเขาสูอาชีพการคาประเวณี เนื่องเพราะบริบทของการคิดวา
การคาบริการก็คือการทํางานหารายไดประเภทหนึ่งโดยใชเรือนรางกายของตนเปนสินคา ทําใหเกิดการ
ตั้งครรภอันไมพึงประสงคข้ึนประกอบกับการตองเขามาสูสถานคุมครองของรัฐ พรอมกับการพวงสถานะของ
ผูหญิงท่ีเลี้ยงลูกคนเดียวภายในสถานคุมครองไปดวย เธอจะมีวิธีการในการจัดการกับสภาพปญหาตางๆ และ
ข้ันตอนใดท่ีทําใหเธอตัดสินใจตั้งครรภตอจนกระท่ังใหกําเนิดบุตรและเลี้ยงดูบุตรดวยตนเอง รวมท้ังการให
นิยามความหมายกับตนเองในฐานะแมท่ีตองเลี้ยงดูลูกคนเดียวไดอยางไร ท้ังนี้ยังมีนัยเรื่องของการถูกขัดเกลา
ใหสืบทอดและดํารงสถานะความเปนแมเอาไวจากสถานคุมครองแหงนี้ดวย   

 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือสะทอนทัศนคติของผูคนในสังคมสวนมากท่ีมีตอหญิงตั้งครรภไมพึงประสงค แตเลือกตั้งครรภ
ตอจนใหกําเนิดบุตรและเลี้ยงดูบุตรดวยตนเอง และเพ่ือเปนการสะทอนตัวตนในฐานะผูกระทําการทางสังคม
ของผูหญิง รวมถึงการใหนิยามความหมายกับตนเองในฐานะแมวัยรุนท่ีตองเลี้ยงดูลูกคนเดียวในสถานคุมครอง
ของรัฐ  
 2. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางการดูแลผูหญิงท่ีตั้งครรภในสถานคุมครองของรัฐ อันมีสวนในการหลอหลอม
ขัดเกลาสถานะความเปนแมใหกับหญิงท่ีตั้งครรภในระหวางการถูกคุมครองดูแล และเพ่ือทําความเขาใจและ
รับทราบขอมูลข้ันตอนการปฏิบัติงานและการติดตามผลของเจาหนาท่ีท่ีมีสวนในการคุมครองดูแลกรณีศึกษา
จนกระท่ังกรณีศึกษาสามารถกลับออกไปใชชีวิตภายนอกในฐานะแมวัยรุนท่ีเลี้ยงลูกคนเดียวไดอยางมีคุณภาพ 
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ทบทวนงานศึกษาและแนวคิดท่ีเกี่ยวของ  

 การศึกษาประเด็นทางสังคมเรื่องยุทธวิธีและการปรับตัวของวัยรุนหญิงท่ีตองกลายมาเปนแมท่ีเลี้ยงลูก
คนเดียวในสถานคุมครององคกรของรัฐนั้น ตัวผูเขียนเองไดจําแนกการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
ออกมาดังนี้  1) วาดวยการทบทวนกรอบแนวคิดเก่ียวกับการตั้งครรภไมพึงประสงคและการกลายเปนแมเลี้ยง
เดี่ยว  2) แมเลี้ยงเดี่ยวกับการถูกขัดเกลาความเปนแมในสถานคุมครององคกรของรัฐ  และ 3) กลยุทธการ
ปรับตัวในระดับชีวิตประจําวันของผูหญิงท่ีเลี้ยงลูกคนเดียวในสถานคุมครองของรัฐอันเปนกรอบคิดหรือมโน
ทัศนท่ีใชในการทําความเขาใจผูหญิงท่ีไดชื่อวาเปนแมเลี้ยงเดี่ยวผานบทสะทอนหรือเสียงของพวกเธอเอง 
 
1. ผลจากการตั้งครรภไมพึงประสงค จนนํามาสูการกลายเปนแมเล้ียงเดี่ยว 
 การจะทําความเขาใจเรื่องการตั้งครรภไมพึงประสงคตลอดจนการใหคําจํากัดความท่ีสั้น กระชับ และ
ชัดเจนนับวาเปนสิ่งท่ีทําไดยาก เนื่องจากการตั้งครรภไมพึงประสงคเปนประเด็นท่ีประกอบดวยรายละเอียด 
เง่ือนไข และมีสาเหตุมากมายหลายประการ ซ่ึงมีผูศึกษาและนักวิชาการหลายทานไดใหคําจํากัดความท่ี
สามารถอธิบายความหมายของการตั้งครรภไมพึงประสงค ดังนี้ 
 นิยามความหมายของการตั้งครรภไมพึงประสงคมีมากมาย ซ่ึงผูเขียนสรุปไดวา เปนการตั้งครรภท่ี
เกิดข้ึนโดยท่ีผูหญิงไมตองการอันเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ ซ่ึงในงานศึกษาครั้งนี้ผูเขียนขอยึด
ความหมายของศิริพร  หนูนวล (2541: 10 อางถึงใน สิรินุช  เสง่ียมศักดิ์, 2548: 15) เปนเกณฑในการนิยาม
ความหมายของงานท่ีศึกษาถึงวัยรุนหญิงท่ีตั้งครรภโดยไมพึงประสงค อันเนื่องมาจากการขายบริการทางเพศ
โดยสมัครใจ ท่ีซ่ึงกรณีศึกษาประสบกับความไมพรอมในการเปนมารดาท้ังทางดานวุฒิภาวะ อารมณ สังคม 
เศรษฐกิจ อยางมาก กลาวคือ ดานวุฒิภาวะและอารมณเนื่องจากยังเปนวัยรุนอยู ดานสังคมพบวา กรณีศึกษา
ไมไดมีเครือขายความสัมพันธในการใหความชวยเหลือ คําแนะนําในการดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง ท้ังยังถูกจับและ
ตองถูกสงตัวเขามายังสถานคุมครองของรัฐจึงทําใหรูสึกวาครรภท่ีเกิดข้ึนเปนปญหาอยางมากท่ีตองรีบแกไข
โดยการทําแทง ดานเศรษฐกิจ กลาวคือ ถือเปนมูลเหตุปจจัยสําคัญท่ีทําใหตองเขามาสูการคาประเวณี   

สําหรับการศึกษาเก่ียวกับการกลายมาเปนแมเลี้ยงเดี่ยว พบวาเม่ือเกิดการหยารางแยกทางกันใน
ครอบครัว แมเลี้ยงเดี่ยวตองเผชิญความกดดันในการแบกรับภาระหนาท่ีเพ่ือจะพยายามดูแลลูกใหได ท้ังนี้
ปญหาการเลิกรานั้นเกิดจากหลายปจจัยสาเหตุ เชน ตนเหตุจากการหยารางอันเนื่องมาจากปญหาดาน
เศรษฐกิจ การถูกเลิกจาง หรือการเสียชีวิตของสามีกอเกิดปญหาในครอบครัว ทําใหเกิดความเครียด ความ
กดดัน จนนํามาสูปญหาการหยารางในท่ีสุด ผลกระทบท่ีตามมาคือผูท่ีเปนแมเลี้ยงเดี่ยวเกิดภาวะทางดานจิตใน
และมีผลตอบุคลิกภาพท่ีเปลี่ยนแปลงไปดวย (Kotwal, Nidhi and Bharti Prabhakar, 2009) ผลการศึกษา
เชื่อวาสภาวะปญหาดานอารมณจิตใจของแมเลี้ยงเดี่ยว มีเง่ือนไขท่ีปรากฏโดยเชื่อมโยงกับเรื่องทางเศรษฐกิจ
รวมถึงความคิดในเรื่องการพ่ึงพาอาศัยลูกในอนาคต สวนในปริมณฑลทางดานสังคมนั้น พบวา แมเลี้ยงเดี่ยว
พยายามหลีกหางออกจากชุมชนและหลีกหนีจากการพบปะคบคาสมาคม รวมตัวกันในชุมชน นํามาสูการ
เปลี่ยนวิถีชีวิตประจําวันเพ่ือจัดการกับความทุกข ความรูสึกตกต่ํา กดดัน สําหรับปญหาท่ีตกกับลูกนั้น แมสวน
ใหญไมสามารถสงเสียลูกใหมีการศึกษาท่ีสูงได เนื่องเพราะเหตุปจจัยดานสถานภาพทางเศรษฐกิจ 
 งานศึกษาท่ีชี้ใหเห็นถึงทางท่ีครอบครัวแมท่ีเลี้ยงลูกโดยลําพังจะสามารถประคองตนแบบพอ แม ลูก 
ดวยความชวยเหลือจากแหลงตางๆ เพ่ือบรรเทาสภาพปญหาท่ีตองเผชิญ ซ่ึงจะสอดคลองกับมโนทัศนแนวคิด
เรื่องแรงสนับสนุนทางสังคม เชน งานศึกษาของสุพัตรา  ใบสมุทร (2543) ท่ีพบวาในสังคมไทยนั้น แหลงการ
สนับสนุนทางสังคมของมารดานอกสมรสท่ีสําคัญท่ีสุดคือครอบครัวเดิม เชนเดียวกับท่ีอัจฉรา  อักษรวิทย 
(2529: 15) พบวาปจจัยท่ีสนับสนุนใหมารดานอกสมรสตัดสินใจท่ีจะเลี้ยงลูกเอง เนื่องมาจากหลายเหตุผล
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ดวยกัน เชน นายจางยินยอมใหนําลูกไปอาศัยอยูดวย หรือพอแมรับรูการมีสามีถึงแมไมไดมีการจดทะเบียน
สมรสก็ตาม ดังนั้นเม่ือมีลูก พอแมจึงยอมรับ เม่ือถูกสามีทอดท้ิง พอแมญาติพ่ีนองหรือเพ่ือนมักจะใหความ
ชวยเหลือ 
 ในเรื่องความเปนแม (Motherhood) ถือเปนสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทสภาพสังคมและ
วัฒนธรรม เปรียบเสมือนเปนอุดมคติหรือภาพตัวแทนของ “ผูหญิง” ในสังคมนั้นๆ ท่ีเม่ือเกิดการเปลี่ยนผาน
ทางของชวงชีวิตมีการตั้งครรภจนถึงการคลอดบุตรไดกลายสภาพไปเปน “แม” ผูหญิงเหลานี้ก็จะไดรับความ
คาดหวังจากสังคมใหตองทําตามแบบแผนของความเปนแม (Motherhood) เพ่ือใหสอดคลองกับคานิยมความ
ตองการของคนในสังคมนั้นๆ ท้ังนี้การสวมบทบาทความเปนแมจะมีความแตกตางกันไปตามคานิยมทางสังคม
และหลักการพ้ืนฐานขององคกรสถาบันในสังคมนั้นๆ ซ่ึงผูเขียนตองการจะเสนอวา การเปน “แม” ไมใชแค
เรื่องทางชีววิทยาท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเทานั้น แตมีความเก่ียวเนื่องสัมพันธไปกับสังคม 
วัฒนธรรม ความคาดหวังของสังคมดวย ซ่ึงแตละสังคมก็จะมีสถาบันท่ีคอยทําการผลิตซํ้าความหมายของการ
กระทํา พฤติกรรม และปฏิบัติการตางๆ ของผูคน กลาวคือ สถาบันจะทําการผลิตซํ้าความหมายใหผูหญิงคิด
และปฏิบัติไปตามความคาดหวังและประสบการณของสังคมนั้นๆ เชนท่ีวา ผูหญิงจะตองทําหนาท่ีเปนหนวยใน
การผลิตสมาชิกใหกับสังคมโดยการใหกําเนิดบุตร ท้ังนี้แบบแผนอุดมการณนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงแตกตางไปตามผู
ท่ีมีอํานาจและความชอบธรรมในการกําหนดความรูและทําการครอบงําชุดความรูนี้ไปยังคนในสังคม แตใน
ขณะเดียวกันก็มีบางพ้ืนท่ีวัฒนธรรมเปนสังคมเล็กๆ ท่ีมีทางเลือกในความคิดเก่ียวกับการใหกําเนิดอีกแบบหนึ่ง 
ซ่ึงผูเขียนเองตองการแสดงใหเห็นความแตกตาง ของชุดอุดมการณความรูในความสัมพันธและแบบแผนทาง
วัฒนธรรมซ่ึงจะทําใหเราเขาใจถึงบริบทการสรางอารมณความรูสึกของความเปนแม (Making sense of 
motherhood) รวมถึงการสรางเรื่องเลาของผูหญิงเหลานั้น เชนเดียวกันท่ีวาการเลี้ยงลูกดวยตนเองนับเปน
ภาพของแมท่ีดีในยุคสมัยใหมหรือในฐานะผูหลอเลี้ยงครอบครัวซ่ึงเปนฐานรากท่ีแข็งแกรงใหกับประเทศ วาท
กรรมนมแมดานหนึ่งทําใหหญิงแสดงความเปนผูกระทํา แตในขณะเดียวกันกลับกลายเปนการกดทับหญิงท่ีไม
สามารถทําได แตกระนั้นหญิงกลุมนี้พยายามดิ้นรนเพ่ือปรับความสัมพันธเชิงอํานาจกับสามี และบุคคลอ่ืนรอบ
ขางผานปฏิบัติการในชีวิตประจําวันและตีความหมายใหมกับความเปนแมของตนเอง ไดแกแมท่ีตอรองหรือแม
ท่ีกําลังเติบโต นับเปนการแยงยื้อการสรางตัวตนระหวางหญิงกับวาทกรรมชุดตางๆ ไดแก ตัวเธอ การทํางาน 
ครอบครัว ความเปนแม ความเปนไทยและอ่ืนๆ (Rungpueng  Arattha, 2005) 
 
2. แมเล้ียงเดี่ยวกับการถูกขัดเกลาความเปนแมในสถานคุมครององคกรของรัฐ 
 การกลายเปนแมเลี้ยงเดี่ยวนับวาเปนสิ่งผูหญิงนอยคนนักจะพึงปรารถนา แลวยิ่งถาการมีบุตรในครั้ง
นั้นเกิดมาจากความผิดพลาดไมไดตั้งใจเปนการตั้งครรภท่ีไมพึงประสงค และยิ่งไปกวานั้นบริบทและเง่ือนไขใน
ชีวิตไดนําพาใหตองเขามาสูสถานคุมครอง ผูเปนแมจึงตองกลายสถานะเปนแมท่ีเลี้ยงลูกคนเดียวในสถาน
คุมครอง ท่ีซ่ึงกระบวนการและข้ันตอนของการถูกอบรมหลอหลอมขัดเกลาความเปนแมไดเกิดข้ึน 

การขัดเกลาทางสังคม (Socialisation)  หมายถึง กระบวนการทางสังคมกับทางจิตวิทยาซ่ึงมีผลทําให
บุคคลมีบุคลิกภาพตามแนวทางท่ีสังคมตองการ การขัดเกลาทางสังคมทําใหมนุษยเปลี่ยนแปลงจากสภาพสัตว
ตามธรรมชาติ ใหเปนมนุษยท่ีมีวัฒนธรรม การขัดเกลาทางสังคมเปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนกับมนุษยตั้งแตเกิด
จนถึงตาย โดยมีองคกรท่ีทําหนาท่ีขัดเกลาทางสังคม ท่ีสําคัญๆ ไดแก ครอบครัว สถานศึกษา กลุมเพ่ือน 
สํานักงานหรือองคกรท่ีบุคคลสังกัดอยู สถาบันทางศาสนา และสื่อมวลชน  เปนตน 
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 สุพัตรา  สุภาพ (2536: 48) กลาววา “ การขัดเกลาทางสังคมเปนกระบวนการท้ังทางตรงและ
ทางออมท่ีมนุษยในสังคมหนึ่งๆ ไดเรียนรูคุณคา กฎเกณฑ ระเบียบแบบแผนท่ีกลุมหนึ่งๆ กําหนดหรือวางไว 
เพ่ือใหแบบแผนของการปฏิบัติตอกัน และใหบุคคลไดพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง” 

ในสังคมวิทยา มโนทัศนการขัดเกลาทางสังคมมีความหมายแตกตางกันสองประการ (ศุภมาส  เพชร
พรหม, 2550) ประการแรก การขัดเกลาทางสังคมมักจะถูกใชในความหมายของการปรับแปลง (adaptation) 
และการอนุโลมตาม (conformity) ตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคล เชนการอนุโลมตามความคาดหมายทางดาน
บทบาท (role expectation) ขอคิดเห็นของคนอ่ืนหรือบรรทัดฐาน และคานิยมของสังคม ความหมาย
ดังกลาวปรากฏในทัศนภาพเชิงโครงสรางและการหนาท่ี (structure - functionalism) โดยแนวคิดนี้มักจะ
มองการขัดเกลาทางสังคมจากจุดยืนของสังคมหรือของกลุมทางสังคมซ่ึงบุคคลเปนสมาชิกอยู การขัดเกลา
สมาชิกใหมเปนเครื่องมือในการคงไวซ่ึงอิทธิพลทางสังคม 

สําหรับแนวคิดเก่ียวกับการขัดเกลาความเปนแมนั้น จากในงานศึกษาของ ศศิธร  ประดิษฐพงษ 
(2543) ท่ีศึกษาเฉพาะวาการกําหนดความเปนผูหญิงและแนวคิดท่ีสังคมมีตอการทําแทงมีความสัมพันธกับสิทธิ
ในการเปนเจาของรางกาย ซ่ึงไดทบทวนแนวคิดเรื่องการกําหนดความเปนผูหญิงและบทบาททางเพศ โดยใช 2 
แนวคิดหลัก คือ แนวคิดดานสภาพทางชีวภาพ กับ แนวคิดทางสังคมวัฒนธรรม  มาอธิบายใหเห็นถึงหลักการ
ในการกําหนดวาเพศหญิงเปนเพศท่ีถูกกําหนดโดยธรรมชาติใหตองแบกรับภาระในการใหกําเนิดและเลี้ยงดู
บุตร และเพราะผูหญิงมีองคประกอบพ้ืนฐานทางชีวภาพในการท่ีจะเปนแม 

นอกจากนี้ ศศิธร (2543: 11) ยังอางอิงถึงบทความเรื่อง Is Female to Male as Nature to 
Culture ของ Sherry B. Othner กลาววา จากลักษณะทางชีวภาพของผูหญิง มีการสรางวัฒนธรรมท่ี
กําหนดใหผูหญิงมีสัญลักษณท่ีมีความคลายคลึงหรือใกลชิดกับธรรมชาติ ตรงขามกับผูชายท่ีแสดงตัววาเปน
วัฒนธรรมท่ีมีบทบาทเหนือธรรมชาติ ทําใหบทบาทและบุคลิกภาพของผูหญิงเปนสิ่งท่ีดอยคุณคา ซ่ึงในทฤษฎี
ชีวภาพของผูหญิงอธิบายวาการถายทอดทางพันธุกรรมบางอยางในเพศชาย ท่ีทําใหผูชายเปนผูนําและผู
ครอบครองโดยธรรมชาติ และสิ่งท่ีอยูในพันธุกรรมนั้นไมมีในเพศหญิง แลวใชกรอบของระบบคานิยมท่ีนิยาม
ทางวัฒนธรรมอธิบายเรื่องบทบาทความเปนแมของผูหญิงจากทฤษฎีนี้วา ผูหญิงถูกกําหนดใหชื่นชมและพึง
พอใจกับบทบาทความเปนแม 
 สวนในทางพฤติกรรมศาสตร กลาววา ในสมัยโบราณมนุษยมีวิธีแกปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนไดหลายวิธี 
วิธีหนึ่งก็คือ การรูโดยสัญชาตญาณ ซ่ึงการรูโดยสัญชาตญาณเปนการเขาใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยตรงโดยไมตอง
อาศัยการลําดับเหตุผลหรือการสังเกตการณ ซ่ึงสัญชาตญาณของแมก็เชนกัน เปนสิ่งท่ีถือวารับรูไดโดยดุษฎี
จากสภาพทางชีววิทยาของผูหญิง (ชุดา  จิตพิทักษ, 2525: 6 อางในศศิธร  ประดิษฐพงษ, 2543: 12) หรือ
สภาพทางชีวภาพของผูหญิงในฐานะผูใหกําเนิดนั้นทําใหผูหญิงถูกกําหนดวาตองมี “สัญชาตญาณของแม” 
(Maternal instinct) เพ่ือนําไปสูการระบุหนาท่ีความรับผิดชอบของผูหญิงท่ีมีตอครอบครัว 
 ดวยแนวคิดท่ีวา ความเชื่อแตเดิมท่ีสภาพทางชีวภาพหรือกายภาพกําหนดความแตกตางทางความคิด
อารมณ ความรูสึก พฤติกรรม และบทบาทของมนุษย กลับมีขอโตแยงก็คือ พลังทางวัฒนธรรม (cultural 
force) ตางหากท่ีเปนตัวปนแตงพฤติกรรมหรือเปนตัวกําหนดพฤติกรรมและบทบาทตางๆ ของผูคนท้ังชาย
หญิง (ฉลาดชาย  รมิตานนท, 2535: 37 อางใน ศศิธร  ประดิษฐพงษ, 2543: 18) นักมานุษยวิทยาสวนใหญ
มองวาการกําหนดความเปนแมเริ่มจากชีววิทยาไปสูวัฒนธรรม โดยเสนอวาบทบาททางดานการสืบตอพืชพันธุ 
(reproduction) หรือบทบาททางดานการมีลูก เปนบทบาทและหนาท่ีของผูหญิง  
 การสรางกรอบทฤษฎีเพ่ืออธิบายปรากฎการณทางดานสังคมวัฒนธรรมนั้น ทฤษฎีจิตวิเคราะหของ 
ฟรอยด กลาววา กระบวนการเรียนรูทางสังคม (socialization) เชน บทบาทตามเพศ (gender roles) ยอม
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ไดรับอิทธิพลจากระบบวัฒนธรรม ความเชื่อและคานิยมทางสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมได (ยศ  สันตสมบัติ, 2532 
: 30 อางใน ศศิธร  ประดิษฐพงษ, 2543: 19) และใน Erikson’s Theory ของ Erik H. Erikson ท่ีเชื่อมโยง
แนวความคิดระหวางทฤษฎีจิตวิเคราะหของฟรอยดกับสังคมวิทยา ออกมาในรูปของมานุษยวิทยา 
(Anthropology) กลาววา การพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลจะไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมทางความคิด โดยท่ีในสังคมมีสถาบันตางๆ ท่ีจะชวยสรางบุคคลใหดําเนิน
ชีวิตไปตามกฎเกณฑของสังคม เชน สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีตางๆ  
(จิราภรณ  อารยะรังสฤษฏ, 2526: 1-8 อางใน ศศิธร  ประดิษฐพงษ, 2543: 19)  
 กลาวโดยสรุปจากทฤษฎีท้ังสองสามารถนํามาใชอธิบายการกําหนดความเปนแมทางสังคมวัฒนธรรม
นอกเหนือจากการกําหนดดวยสภาพทางชีวภาพของผูหญิง บางแนวคิดกลาววาบทบาททางเพศหรือความเปน
แมท่ีเราอางถึงมาจากความคาดหวังของสังคม หรือบทบาทความสัมพันธระหวางหญิงชายเปนความสัมพันธ
ทางสังคม วัฒนธรรม และจิตวิทยา ซ่ึงมีคานิยมและกฎเกณฑของสังคมเปนตัวกําหนดและควบคุมใหสมาชิก
ยึดถือปฏิบัตินั่นเอง (ศศิธร  ประดิษฐพงษ, 2543: 19) ฉะนั้นหลักเกณฑท้ังทางธรรมชาติและสังคมวัฒนธรรม
นี้เองเปนตัวกําหนดหรือเอ้ือใหเกิดบรรทัดฐานทางสังคมข้ึนมา จนนํามาสูการกลายเปนกฎเกณฑท่ีผูคนใน
สังคมนั้นๆตองปฏิบัติตาม โดยผานข้ันตอนของการขัดเกลาทางสังคม 
 
3. กลยุทธการปรับตัวในระดับชีวิตประจําวันของผูหญิงท่ีเล้ียงลูกคนเดียวในสถานคุมครองของรัฐ 
 แนวคิดเรื่องของการปรับตัว  (adaptation) คือกระบวนท่ีตามมาหลังจากผานข้ันตอนของ
กระบวนการในเรื่องของการหลอหลอมขัดเกลาทางสังคม (socialisation)  โดยท่ีเม่ือบุคคลอยูในองคกร
สถานท่ีหนึ่งๆ แลวเกิดกระบวนการของการถูกขัดเกลา หลอหลอม ปลูกฝงคานิยม ฉะนั้น ในสวนของแนวคิดท่ี
จะใชในงานศึกษาครั้งนี้ตอไปก็คือ การท่ีกรณีศึกษารูจักปรับความตองการและความสามารถของตนเองใหเขา
กับกฎเกณฑ ของสังคม (Adaptation) เพ่ือใหสามารถท่ีจะประพฤติตนใหเขากับความตองการของสังคม 
บุคคลจึงตองทําการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเพ่ือทําตามความคาดหวังขององคกรหรือสังคมท่ีตนอาศัยอยู 

แนวคิดเรื่องการปรับตัว (Adaptation) ตามท่ีผูเขียนไดเสนอประเด็นในบทความนี้วาตั้งใจท่ีจะศึกษา
และสะทอนเสียงของผูหญิงคนหนึ่งท่ีตองกลายเปนแมเลี้ยงเดี่ยวในสถานคุมครององคกรของรัฐ เพ่ือใหเห็นถึง
กลยุทธในการปรับตัวตามสิ่งท่ีองคกรอยากใหเปน โดยทําการทบทวนงานศึกษา ดังนี้ 

ภัทราณี  ไพบูลย (2537: 36) ไดกลาววาการปรับตัว หมายถึง กระบวนการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล
กับสิ่งแวดลอม โดยบุคคลจะกระทําการอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือเผชิญกับสถานการณท่ีรบกวนความผิดปกติท้ังท่ี
อยูภายในและภายนอกตัวบุคคลเพ่ือลดความตึงเครียดและใหบรรลุเปาหมายของตน การปรับตัวจึงนับไดวาเปน
ความสามารถของบุคคลในอันท่ีจะรักษาความสมดุลระหวางภายในตัวเองกับสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ สุไปรมา  
ลีลามณี, 2543: 19-20 (อางใน สิรินุช  เสง่ียมศักดิ์, 2548: 30) ไดสรุปความหมายของการปรับตัววา หมายถึง
วิธีการท่ีบุคคลใชเพ่ือเผชิญกับสถานการณท่ีเกิดข้ึนซ่ึงไมเปนไปตามความคาดหมายในชีวิตประจําวัน โดยมี
จุดมุงหมายเพ่ือใหเกิดความสมดุลระหวางความตองการของตนเองและสถานการณท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงความสมดุล
ดังกลาวจะทําใหบุคคลนั้นสามารถดําเนินชีวิตและทําหนาท่ีของตนเองตอไปไดในสังคม   

ดังในแนวคิดทฤษฎีการปรับตัวของ ROY ดานการปรับตัวดานบทบาทหนาท่ี (role function mode) 
เปนการปรับตัวเพ่ือตอบสนองทางดานความม่ันคงหรือไดรับการยอมรับในสังคม (social integrity) เปนการ
กระทําหนาท่ีตามความคาดหวังของสังคม เนนบทบาทตําแหนงหนาท่ีของบุคคลท่ีเก่ียวของกับบุคคลอ่ืน เปน
สิ่งกําหนดพฤติกรรมของบุคคลในสถานการณหนึ่งๆ โดยบุคคลจะตองปรับตัวตามบทบาทหนาท่ีตามท่ีสังคม
คาดหวังไวอยางเหมาะสม หากไมสามารถปรับตัวในดานบทบาทหนาท่ีไดจะเกิดปญหาคือการไมสามารถแสดง
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บทบาทใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ (ineffective role transition) การแสดงบทบาทไมตรงกับความรูสึกท่ี
แทจริง (role distance) ความขัดแยงในบทบาท (role conflict) และความลมเหลวในบทบาท (role failure)  
 ดังในบทความนี้ท่ีเปนสวนหนึ่งของงานศึกษาแมเลี้ยงเดี่ยวท่ีตองใชชีวิตอยูในสถานคุมครองบานเกร็ด
ตระการ ซ่ึงถือเปนองคกรพ้ืนท่ีปดเฉพาะ เพ่ือจะดูถึงยุทธวิธีการปรับตัวในระดับชีวิตประจําวันในฐานะแมท่ี
ตองแบกรับภาระเลี้ยงดูลูกโดยลําพัง และโดยท่ีสาเหตุของการใหกําเนิดบุตรนั้นเปนผลมาจากการตั้งครรภไม
พึงประสงค ฉะนั้นการท่ีตองอยูในสถานท่ีเพราะปจจัยเง่ือนไขบางอยางในฐานะการตกเปนเหยื่อจากการคา
ประเวณี จึงตองอยูในความควบคุมดูแลของบุคลากรของเจาหนาท่ี ท้ังตองถูกขัดเกลา อบรมใหรับรูถึงสถานะ
และหนาท่ีของการเปนแมท้ังๆ ท่ีลูกท่ีกําลังถือกําเนิดมาเปนสิ่งท่ีไมพึงปรารถนา การท่ีตองทําจิตใจให
ปรับเปลี่ยน ยอมรับและโอนออนตอสภาพแวดลอมท่ีไมคุนชินประกอบกับมีภาระของการตองเลี้ยงดูลูกอีก แต
อยางไรก็ตาม สิ่งท่ีทําใหเกิดความสมดุลของอารมณ ความรูสึกและความเปนอยูก็คือการปรับตัวในระดับตางๆ 
ท้ังการมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนๆ ในสถานคุมครอง ท่ีคอยชวยเหลือดูแลแล คอยเตือนสติ รวมท้ังการปรับตัวตาม
กิจกรรมขององคกร เพ่ือใหตนเองเปนท่ีไววางใจของเจาหนาท่ีและนักสังคมสงเคราะหทุกทานวาเธอจะ
สามารถเปนแมท่ีดีไดตามบรรทัดฐานทางสังคมท่ีควรจะเปน และเพ่ือสามารถออกไปใชชีวิตในฐานะแมท่ีเลี้ยง
ลูกคนเดียวไดอยางมีคุณภาพในสังคมภายนอก 
 
วิธีวิทยาท่ีใชในการศึกษา  

 การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยและเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชวิธีการศึกษา
เรื่องเลา (Narrative Method) เปนวิธีการศึกษาเพ่ือมุงเนนการตีความ วิเคราะหสารท่ีอยูในเรื่องเลา ซ่ึงเปน
การศึกษาเพียงชวงชีวิตหนึ่งของตัวผูเลาเทานั้น เนื่องจากเพราะเรื่องเลา เปนสวนหนึ่งของประวัติชีวิต โดยท่ี
หัวใจของงานศึกษาอยูท่ีการศึกษาเรื่องเลาจากชีวิตและประสบการณจริงของวัยรุนหญิงคนหนึ่งท่ีรับภาระ
กลายเปนแมวัยรุนท่ีตองเลี้ยงดูลูกคนเดียวในบริบทสถานคุมครองของรัฐ ซ่ึงเปนการสัมภาษณแบบไมเปน
ทางการ และหนวยการวิเคราะหจะพิจารณาจากปฏิบัติการในฐานะการเปนผูกระทําการทางสังคม (Actor) 
รวมถึงการใชแบบสอบถามเพ่ือศึกษาถึงทัศนคติของผูคนในสังคมจํานวน 80 ชุด คละอายุ คละเพศ ท่ีมีตอ
หญิงวัยรุนท่ีตั้งครรภไมพึงประสงคแตเลือกท่ีจะไมยุติการตั้งครรภและเลี้ยงดูลูกดวยตนเอง 
 
ผลการศึกษา 

จากขอคนพบทางการศึกษาผูเขียนไดแยกเปนสองประเด็น คือ  1) การเปนแมท่ีตองเลี้ยงลูกคนเดียว
ในสถานคุมครอง  และ 2) บานเกร็ดตระการ กับนโยบายการชวยเหลือแมท่ีเลี้ยงลูกคนเดียว  

 
1. การเปนแมท่ีตองเล้ียงลูกคนเดียวในสถานคุมครอง 

จากการเก็บขอมูลแบบสอบถามถึงทัศนคติของผูคนในสังคมท่ีมีตอวัยรุนหญิงท่ีตั้งครรภไมพึงประสงค 
โดยมีคําถามท่ีแสดงถึงทัศนคติท่ีออกมาจากขอมูลท่ีไดมีดังนี้ ซ่ึงผูเขียนทําการประมวลขอมูลออกมาจาก
แบบสอบถามจํานวน 80 ชุด คละอายุ คละเพศ พบวาผูคนสวนใหญ  1) ไมเห็นดวยท่ีผูหญิงไทยปจจุบันจะมี
ลูกโดยท่ีไมตองผานสถาบันการแตงงาน  2) ไมเห็นดวยท่ีผูหญิงวัยรุนเกิดการตั้งครรภข้ึนโดยไมไดตั้งใจจะเปน
ผลมาจากการไมรักนวลสงวนตัว  3) ไมเห็นดวยกับคํากลาวท่ีวาผูหญิงท่ีทองไมพรอม เปนผูหญิงท่ีไมดี  4) ไม
เห็นดวยกับผูหญิงท่ีตั้งทองไมพรอมแลวคิดท่ีจะทําแทง  5) รูสึกเห็นดวยถาหญิงคนนั้นเลือกท่ีจะเก็บเด็กไวรอ
จนคลอดและเลี้ยงดูดวยตนเอง  6) ไมเห็นดวยกับกับความคิดท่ีวาผูหญิงท่ีคาประเวณีเปนผูหญิงท่ีไมด ี  
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7) มองวาผูหญิงวัยรุนท่ีคาประเวณีและเกิดการตั้งครรภข้ึน ซ่ึงเปนครรภไมพึงประสงคแตเลือกท่ีจะเก็บเด็กไว 
รอจนคลอดและเลี้ยงดูลูกดวยตนเองเปนผูหญิงท่ีดี  และ 8) คิดวาผูหญิงท่ีคลอดลูกและเลี้ยงลูกในสถาน
คุมครองฯ จะมีศักยภาพในการเลี้ยงดูลูกใหเติบโตอยางมีคุณภาพได 

จากขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม สามารถวิเคราะหไปในทิศทางเดียวไดวา สังคมไทยยังคงมีชุดความ
เชื่อและคานิยมในเรื่องของศีลธรรมและความถูกตองตามจารีตอยู เชนคานิยมในเรื่องของการตั้งครรภโดยการ
ตองผานสถาบันการแตงงานมากอน หรือการไมยินยอมใหผูหญิงทําแทง และจะรูสึกชื่นชมเม่ือผูหญิงคนนั้น
เก็บลูกไวจนคลอดและเลี้ยงดูเอง ซ่ึงจากขอมูลท่ีไดตรงกับงานวิจัยของนภาภรณ  หะวานนท (2538) เรื่องการ
ตอบโตของผูหญิงเม่ือตั้งครรภไมพึงประสงคและการตัดสินใจยุติการตั้งครรภ ท่ีมองวา ในสังคมไทยยังมีกลไก
ทางสังคมท่ีเปนอุดมการณคานิยมท่ีไมยินยอมใหผูหญิงทําแทง แตขณะเดียวกันผูหญิงก็จะตองเปนฝายไดรับ
ผลจากสิ่งท่ีเกิดข้ึน ดวยเหตุแหงการตั้งครรภไมพึงประสงค มาจากวัฒนาธรรมชายเปนใหญ บรรทัดฐาน 
คานิยมเรื่องเพศ เปนเง่ือนไขทางวัฒนธรรม กลาวคือเม่ือผูหญิงประสบปญหาและกลายเปนเหยื่อของเง่ือนไข
ทางวัฒนธรรมดังกลาว สังคมกลับมีระบบท่ีจะใหความชวยเหลือผูหญิงนอยมาก ในทางกลับกันสังคมยังใชวิธี
ลงโทษท่ีรุนแรงกับผูหญิง ไมวาจะเปนกรณีของการตั้งครรภนอกสมรสหรือการยุติการตั้งครรภไมพึงประสงค 
ผูหญิงท่ีตกอยูในสภาวการณดังกลาวมักถูกประณามจากสังคมวา เปนคนไมดี ถูกไลออกจากโรงเรียน ถูกไล
ออกจากงานและแมแตถูกดําเนินการตามกฎหมาย นอกจากนี้นภาภรณ (2538) ยังกลาวตออีกวา ผูหญิงท่ี
ตั้งครรภและคิดวาครรภนั้นไมพึงประสงค คือเหยื่อของความลมเหลวของการจัดกลไกทางสังคมใหมี
ประสิทธิภาพ ผูหญิงเหลานี้มีสิทธิท่ีจะไดรับการบริการจากสังคมท้ังในดานการปรึกษาแนะนํา การดูแลใหไดรับ
ความปลอดภัยทางรางกายและการสนับสนุนทางดานจิตใจ ซ่ึงในแบบสอบถามนี้แสดงใหเห็นวาสังคมมี
ทัศนคติท่ีไมเห็นดวยกับผูหญิงท่ีคิดจะทําแทงก็จริง แตกลับจะรูสึกชื่นชมเม่ือหญิงคนนั้นไมทําแทง ใหกําเนิดลูก
และเลี้ยงดูลูกดวยตนเอง ดังในทัศนของผูเขียนเองก็คิดวาผูหญิงดังกลาวนั้นมีความเขมแข็งและกลาหาญ
เชนเดียวกันในฐานะของการเปนแมท่ีตองเลี้ยงลูกคนเดียวนั่นเอง  
 สําหรับประเด็นเรื่องของการสะทอนตัวตนในฐานะผูกระทําการทางสังคมของผูหญิง และการใหนิยาม
ความหมายกับตนเองในฐานะแมวัยรุนท่ีตองเลี้ยงดูลูกคนเดียวในสถานคุมครองของรัฐ ผลการศึกษาพบวา 
ภาพลักษณของการตองเปนผูหญิงท่ีเลี้ยงลูกคนเดียวในสถานคุมครองในมุมมองของผูเลา ในดานของสังคม 
ชุมชน พบวาตอง2

3 (กรณีศึกษา) ยังคงมีความรูสึกอายเม่ือมีคนอ่ืนมองยามเวลาท่ีเธอตองอุมลูกออกไปหาหมอ
ท่ีโรงพยาบาล เธอจะกมหนากมตาและไมใหลูกกินนมเลย นอกจากนี้เธอยังเลาตอไปอีกวาหากเม่ือไดออกจาก
ท่ีนี่ไปจะไปเปดรานขายลูกชิ้นและน้ําปน หากเม่ือมีลูกคาท่ีมาซ้ือของแลวถามวาเด็กคนนี้เปนลูกของใครเธอก็
จะตอบปฏิเสธวาไมใชลูกของตนเอง แตเปนลูกของพ่ีสาว เนื่องจากเธอใหเหตุผลวา ถาลูกคาโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งพวกผูชายท่ีมีอายุรูวาเธอเคยมีลูกตั้งแตอายุยังนอย จะมีผลทําใหพวกเขาเหลานั้นไมมาซ้ือของอุดหนุนเธอ 
และจะทําใหเธอตองเสียกลุมลูกคาท่ีมาติดพันเธอไป ซ่ึงจากคําบอกเลาไปถึงอนาคตของตอง สามารถตีความได
วา ถึงแมวาตนเองมีความคิดและยืนยันม่ันคงวาจะไมกลับไปขายบริการอีก แตดวยเพราะประสบการณท่ีผาน
มาทําใหทราบวาการมีผูชายท่ีมีอายุและมีฐานะมาติดพันจะชวยทําใหชีวิตของตนไมลําบาก ถึงแมวาเธอจะ
ไมไดคิดจริงจังอะไรกับคนเหลานั้นก็ตาม จึงอาจกลาวไดวาเธอจะยังคงสถานะของความเปนแมท่ีเขมแข็งใน
การตองรับผิดชอบเลี้ยงดูลูก โดยการใชภาพลักษณของความเปนหญิงคาบริการมาชวยดํารงชีวิตของตนและ
ลูกใหอยูรอดไดในอนาคต หรือในดานของความเปนแมท่ีตองเลี้ยงดูลูกในสถานคุมครอง ตองไดยกตัวอยาง
เรื่องของการใหนมลูกใหผูเขียนฟง ซ่ึงตัวของเธอก็มิไดละเลยท่ีจะกระทําในฐานะหนาท่ีแม แตในขณะเดียวกัน
เธอเองก็ตอตานหรือขัดขืนตอคานิยมความเปนแมท่ีถูกหลักการตามท่ีบานเกร็ดตระการตองการใหเปนดวย 
                                                           
3 ชื่อของผูใหขอมูลที่ปรากฏในบทความนี้เปนนามสมมติทั้งหมด 
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นั่นคือ การท่ีตองอยูกับลูกตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง ซ่ึงในบางเวลาเธอก็มักจะละเมิดกฎเกณฑดังกลาวนี้บอยๆ โดย
การฝากลูกใหกับเพ่ือนเลี้ยงบาง ซ่ึงบอกกับเพ่ือนวาตนจะข้ึนไปเก็บผา แตความจริงแลวก็คือท้ังเก็บผาไปดวย
แลวก็เลนกับเพ่ือนคนอ่ืนไปดวยเปนระยะเวลานาน 
 นอกจากนี้ผูเขียนยังไดวิเคราะหตัวของตองในฐานะแมท่ีตองเลี้ยงลูกเพียงลําพัง หรือแมเลี้ยงเดี่ยววา
จะมีความรูสึกถึงความยากลําบากหรือไมอยางไร ซ่ึงพบวาสําหรับตัวเธอเองนั้นไมไดรูสึกวาตนเปนแมเลี้ยง
เดี่ยวท่ีจะตองเผชิญสถานการณหรือความยากลําบากในชีวิตอะไรมากมาย ซ่ึงหากมองในมุมของความเปนแม
เลี้ยงเดี่ยวจริงๆ แลว ดังในบทความของสมชาย  ปรีชาศิลปกุล (2553) เรื่องแมเลี้ยงเดี่ยวโดดเดี่ยว พบวาการ
เลี้ยงดูบุตรโดยแมเลี้ยงเดี่ยวนับเปนการสรางภาระความยากลําบากในการ ดํารงชีวิตใหแกทางฝายหญิงเปน
อยางมาก แตในบริบทของงานศึกษาครั้งนี้เนื่องจากเพราะภายในกําแพงรั้วก้ันของบานเกร็ดตระการแหงนี้ 
ตองไดใชชีวิตและใหกําเนิดลูกนอยทามกลางสภาพแวดลอมและสังคมท่ีพรอมดูแลและชวยเหลือเธอในการ
เลี้ยงดูลูกมาโดยตลอด เธอยังคงไมตองรับผิดชอบสิ่งตางๆมากมาย ไมวาจะเปนในเรื่องของเศรษฐกิจปากทอง 
หรือบานชอง ดานอาหารการกินและสิ่งของอุปโภคและสาธารณูปโภค เชน เสื้อผา ขาวของเครื่องใชตางๆ จึง
อาจทําใหตัวของตองยังไมไดรับรูถึงสภาพความยากลําบากของการเปนแมคนท่ีเลี้ยงลูกคนเดียวหากปราศจาก
เครือญาติท่ีเปนแรงสนับสนุนทางสังคม (support system) ดังในงานศึกษาของสุพัตรา ใบสมุทร (2543, อาง
แลว) ดังนั้นสิ่งท่ีตองรูสึกและนิยามตนเองใหผูเขียนฟงในฐานะแมท่ีเลี้ยงลูกในสถานคุมครองก็คือ สถานะของ
การเปน “แมลูกติด” เทานั้น คือรูสึกไมอิสระ จะไปไหนก็ไปไมไดเพราะจะตองถูกเพงเล็งจากเจาหนาท่ีบาน
เกร็ดตระการทุกคน ดังบทสนทนาตอไปนี้ 
 

“เราคิดวาเราเปนแมเลี้ยงเดี่ยวไหม ในความหมายของเรา แมเลี้ยงเดี่ยวนี่
หมายถึงเลี้ยงลูกคนเดียวใชไหมคะ อืม ถามวาอยากเปนแมเลี้ยงเดี่ยวคนเดียวไหม ก็ไม
นะ เพราะการเลี้ยงลูกคนเดียวมันก็นาเบื่อนะ เพราะเวลาไปไหนกูก็จะตองติดมึง มันจูง
มือหนูนะ บอกไปนะ ถามวาไปไหน มันบอกไป หนูก็ไปแลวมันก็จูงมือหนูไป ถามวาอยูนี่
อายไหมก็อายนะ เพราะเห็นเพ่ือนมานั่งทํากิจกรรม แตกูนี่ตองมาอยูกับลูกสองคน โดด
เดี่ยวเดียวดายไมมีใครคบ” 

 
 จากขางตนสะทอนใหเห็นวาตองในฐานะเด็กวัยรุนคนหนึ่งท่ีตั้งครรภไมพึงประสงคไดใหกําเนิดลูก 
เลี้ยงดูลูกในบานเกร็ดตระการ จะไมไดนิยามตนเองวาเปนแมเลี้ยงเดี่ยว อาจดวยวุฒิภาวะและสภาพแวดลอม
ของการดูแลตอเหยื่อผูเสียหายท่ีประสบปญหาสังคมมาแบบตองหรือท่ีพ่ีนี (นักสังคมสงเคราะห) จะเรียกวา
พวกแฝง3

4 ซ่ึงจากสภาพแวดลอมและสังคมท่ีเปนลักษณะแบบปดก้ันจากโลกภายนอก ฉะนั้นตองจึงไมไดรับรู
วาตนจะตองเผชิญกับปญหาชีวิตอะไรมากมาย ท้ังจากมุมมองสายตาจากบุคคลท่ัวไปท่ีถามวาพอเด็กเปนใคร
หรือไปไหน หรือตองรูสึกกดดันในเรื่องของหนาตาและภาพลักษณทางสังคม แบบบุคคลภายนอกท่ีไมไดอยูใน
สถานท่ีปดก้ันดังสถานคุมครองแหงนี้  
 ดังนั้นภาพสะทอนของเรื่องเลาท่ีตองมีตอตนเอง ไมใชคําวาแมเลี้ยงเดี่ยวแตเปนในความหมายท่ีวา “กู
ไปไหนไมได” เนื่องจากเพราะบริบทดังกลาวขางตน การท่ีมีลูกทําใหเธอไมอิสระ และการคลอดลูกในนี้ก็มีสวน
สําคัญท่ีทําใหเธอยังไมสามารถออกไปไปจากบานเกร็ดตระการแหงนี้ได ถึงแมวาเรื่องของคดีความเรื่องการคา

                                                           
4 เปนคําเรียกของพี่นีที่ใชเรียกกรณีของผูที่เขามาอยูในความคุมครองดูแลของบานเกร็ดตระการ ที่ซ่ึงในตอนแรกเปนการเขามาตามภารกิจหลักของ
องคกร คือ ปญหาการคามนุษย แตทวาไดใหกําเนิดบุตรในชวงระหวางของการถูกคุมครองดูแล ทั้งนี้เด็กที่เกิดมานั้นจะถูกเรียกวาเด็กแฝงหรือฝาก 
เพราะวาถือเปนผลผลิตที่เกิดขึ้นมาของผูเปนแมในระหวางที่อยูที่นี่   
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ประเวณีของเธอจะสิ้นสุดลงไปแลวก็ตาม โดยท่ีพ่ีนีเลาใหผูเขียนฟงวา ณ ตอนนี้ถึงแมวาการเขามาอยูในบาน
เกร็ดตระการของตองจะมาดวยเรื่องของการผิดกฎหมาย คือ การคาประเวณี ซ่ึงในเวลานั้นถือเปนหนาท่ีและ
ภารกิจหลักขององคกรในการใหความคุมครองและชวยเหลือแกเหยื่อการคามนุษยเหลานั้น โดยท่ีตองก็เปน
กรณีหนึ่งในภารกิจหลักขององคกร แตเม่ือเกิดการตั้งครรภติดมายังท่ีนี่และทําการคลอดใหกําเนิดลูกข้ึนมา ใน
กรณีของตองนั้นหลังจากท่ีเรื่องของคดีความเสร็จสิ้นแลวก็จริงแตก็ยังไมสามารถออกไปจากท่ีนี่ได โดยท่ีกรณี
ของตองจะถูกแปลเปลี่ยนจากกลุมเปาหมายภารกิจหลักจากการเปนเหยื่อของการคามนุษยมาเปนภารกิจรอง 
นั่นคือการเปนประเภทของการใหความชวยเหลือในฐานะผูท่ีประสบปญหาทางสังคมแทน 4

5 เพราะถือวายังเปน
แมวัยรุนท่ียังไมมีความพรอมในการเลี้ยงดูลูกไดอยางมีคุณภาพ 
 สวนในดานความรูสึกของตองท่ีมีตอการทําแทง เม่ือผูเขียนถามเธอถึงทัศนคติตอเรื่องการทําแทงวา
ตัวของผูเปนแมจะมีสิทธิในการทําแทงลูกในครรภหรือไม ซ่ึงเธอกลาวกับผูเขียนวา“มีสิทธิคะ ก็เพราะวาเรา
ไมไดรักเด็กคนนี้ ไมไดทองกับคนท่ีรัก ไมไดต้ังใจใหเขาเกิด ซ่ึงถาวันนึงเคาเกิดข้ึนมาแลวมารูความจริงวาเรา
ไมไดตั้งใจใหเคาเกิดมา เด็กก็จะตองรูสึกเสียใจใชไหมคะ” ซ่ึงสอดคลองกับงานศึกษาของศศิธร  ประดิษฐพงษ 
(2543) ซ่ึงพบวาเหตุผลของผูเปนแมในการทําแทงนอกจากเรื่องของการเปนอันตรายตอผูเปนแมแลว ยังมีใน
เรื่องของสภาพจิตใจและเง่ือนไขทางสังคมวัฒนธรรมเขามาเก่ียวของดวย วาถึงแมผูหญิงจะมีสิทธิเหนือเรือน
รางกายตนเอง แตก็ยังตองอยูในเง่ือนไขของบรรทัดฐานและกฎเกณฑทางสังคมอยูดี ซ่ึงตองบอกกับผูเขียนวา 
ท่ีเธอยอมเก็บลูกไวก็เพราะคําพูดและแรงกดดันจากเพ่ือนๆรวมองคกรเดียวกัน เชน จากคําพูดท่ีวายังไงเสีย
เด็กคนนี้ก็เปนลูกของเราเปนเลือดเนื้อเชื้อไขของเรา หรือคําขูท่ีบอกวาจะนําเรื่องของเธอไปบอกเจาหนาท่ี 
และนักสังคมสงเคราะห สิ่งเหลานี้เองมีสวนทําใหเธอตระหนักคิดไดวารูสึกอยากเก็บลูกไวและไมคิดทําแทงอีก  
 
2. บานเกร็ดตระการ กับนโยบายการชวยเหลือแมท่ีเล้ียงลูกคนเดียว  

ในข้ันตอนของการเตรียมความพรอมชวงตั้งครรภกอนคลอด ตองไดเลาใหผูเขียนฟงถึงวิธีการในการ
เรียนรูและเตรียมความพรอมในการเปนแมคน เชน การท่ีเคยชวยดูแลคนทองท่ีเปนเพ่ือนกันในสถานคุมครอง
หรือการชวยเลี้ยงดูเด็กท่ีเปนลูกของเพ่ือน ซ่ึงพอจะทําใหตองมีประสบการณในการเลี้ยงดูเด็กจริงๆ โดยถือเปน
กระบวนการแบบรุนพ่ีรุนนองสงตอกันชวยกันเลี้ยง สงผลใหมีการซึมซับในการเลี้ยงดูเด็กถือเปนการซึมซับทีละ
เล็กละนอย ซ่ึงการกระทําเชนนี้กอใหเกิดการซึมซับแปรเปลี่ยนทัศนคติของตนเองไป ดังนั้นตองจึงเริ่มมี
ความคิดท่ีวาอยากเก็บลูกไว และคิดท่ีอยากเลี้ยงดูลูกดวยตนเองเพราะเริ่มมีความรูสึกท่ีวาไมมีใครท่ีจะเลี้ยงดู
ลูกไดดีกวาผูเปนแมอีกแลว อันเปนการสะทอนถึงสัญชาตญาณของความเปนแม ท้ังนี้สําหรับประเด็นท่ีวา
องคกรบานเกร็ดตระการไมจําเปนตองรับเลี้ยงดูลูกของผูท่ีอยูในความคุมครองดูแลก็ได เพราะมันไมใชหนาท่ี
ขององคกรแหงนี้หากมองตามเปาหมายนโยบายและภารกิจหลักขององคกร 
 เปาหมายหลักขององคกรบานเกร็ดตระการในฐานะหนวยงานของภาครัฐท่ีเปนองคกรในการใหความ
ชวยเหลือและแกไขบรรเทาปญหาสังคมองคกรหนึ่ง ท่ีซ่ึงปรัชญาของการทํางานและเปาหมายนโยบายอัน
สูงสุดและบรรลุผลก็คือการทําใหเด็กหรือผูท่ีเขามาอยูในความคุมครองดูแลสามารถกลับคืนสูสังคมไดอยางมี
คุณภาพและไมกลับไปกระทําซํ้าอีก เพราะการกลับไปกระทําซํ้าจะถือเปนปญหาสังคมท่ีตามมาท่ีองคกร
จะตองรับภาระอีก สําหรับในสวนนโยบายท่ีองคกรจะตองกระทําสําหรับกรณีท่ีมีเด็กเล็กอันเกิดจากการคลอด

                                                           
5 เปาหมายและภารกิจหลักของสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพบานเกร็ดตระการ คือ 1.) หญิงที่มีอายุไมเกิน 18 ป ที่ตองเขารับการคุมครองตาม
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี  พ.ศ.2539 หรือหญิงที่มีอายุเกิน 18 ป ที่สมัครใจเขารับการคุมครอง 2.) หญิงและเด็ก  ทั้ง
ชาวไทยและตางชาติ ที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษย ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 และ 3.) หญิงและเด็กที่
ประสบปญหาสังคม ฯลฯ (อางอิงจาก http://www.kredtrakarnhome.com) 
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ในระหวางท่ีผูเปนแมอยูในความคุมครองดูแลจากองคกรบานเกร็ดตระการอยู นั่นคือจะตองทําการสงตัวเด็กไป
อยูยังบานพักเด็กออน หรือไมก็ตองทําการสงไปอยูกับปูยาตายายหรือญาติกอน เพ่ือเปรียบเสมือนเปนการปู
ทางใหกับผูเปนแมจะไดมีความคลองตัวในการจะเรียนหนังสือและฝกอาชีพไดอยางเต็มท่ี  

ท้ังนี้สําหรับปฏิบัติการข้ันตอนในการใหความชวยเหลือแมเลี้ยงเดี่ยวในองคกรบานเกร็ดตระการ นั่น
คือการชวยสานสัมพันธใหระหวางครอบครัวของกรณีศึกษาและตัวของกรณีศึกษาเอง โดยการคิดท่ีจะทําการ
สงลูกออกไปกอน  

 
“คือมันจะเปนสเตปของมัน คือ  1. ถาพอแมยังไมพรอม เราก็ตองเอาให

ครอบครัวไปเลี้ยง หรือ  2. ฝากสถานสงเคราะหไวกอน ซ่ึงมี 2 ทางเลือกแตอยางใน
กรณีท่ีตัวแมไมมีความพรอมมันจะลําบากท้ัง 2 ฝาย เราประเมินไมไดนะข้ึนอยูกับตัว
เด็กและครอบครัว จากนี้เราจะใหเคาทําเทสกับนักจิตวิทยาครั้งนึงเพราะวาความสวิง
ของเคา การเอาเด็กไปทดลองอยูกอนนาจะเปนการปูทางท่ีดีกับตัวเคาเพราะเคาจะได
เก็บระหวางเทอมการเรียน กศน. ไปดวย อีกอยางเด็กมันนารักจะสานสัมพันธไดดีมาก 
คือแผนเราเด็กก็จะตองปรับตัวและปรับสภาพอารมณ แลวอยางเด็กเนี่ย สถาพอารมณ
แมไมรอยเปอรเซนตเด็กก็จะมีปญหาภายหลัง ท้ังสติปญญาและอารมณดวยนะ ข้ึนอยู
กับพฤติกรรมเด็กเปนปจจัยหลัก ดังนั้นตอนนี้มันจึงยังไมมีความแมททัวร คือยังไมมี
ความเปนแม หลายอยางท้ังตัวเด็กดวย ถามวาเคาก็เปนแมวัยรุนคนนึงแตความไมแมท
ทัวรของเคายังไมมีตอนนี้ไง”  

 
โดยท้ังนี้คําวา“แมททัวร”ในความหมายของพ่ีนี ก็คือ การไมมีความพรอมท้ังตัวผูเปนแมและลูกยัง

ไมไดไปในทิศทางเดียวกันหรือยังไมมีความเปนแมมากพอ ซ่ึงหากพิจารณาดูถึงข้ันตอนและนโยบายของการ
ทํางานและการดูแลชวยเหลือแมเลี้ยงเดี่ยวขององคกรบานเกร็ดตระการนี้ จะมีลักษณะของการดูแลชวยเหลือ
ท่ีมีความเปนทางการอยูมาก กลาวคือ มีความเปนแทงท่ีเปนลักษณะของการทํางานท่ีเชื่อวาการทําแบบนี้จะ
ชวยใหผูหญิงเหลานี้หลุดพน เชน การปลูกฝงความเปนแมท่ีดี คือการบอกวาผูเปนแมตองอยูกับลูกตลอดเวลา 
เลี้ยงลูกดวยตนเอง และใหนึกถึงหนาท่ีความรับผิดชอบตอบทบาทความเปนแมท่ีเม่ือออกจากความคุมครอง
ดูแลจากท่ีนี่ไปแลวจะตองไมไปกระทําผิดซํ้าโดยการคาประเวณีอีก  

ตอมาในสวนของข้ันตอนนโยบายการกลับคืนสูครอบครัว พบวา การดําเนินงานขององคกรบานเกร็ด
ตระการมีวิธีการและข้ันตอนท่ีหลากหลาย รวมถึงการพิจารณาดูตัวของเด็กหรือผูท่ีอยูในความคุมครองดูแลให
ถวนถ่ีอยางมาก กอนท่ีจะมีการปลอยตัวกลับบานคืนสูครอบครัวดังเดิม โดยท่ีกวาจะมาถึงข้ันตอนของการ
ปลอยตัวนั้น อยางท่ีบอกวามีกระบวนการท่ีผูอยูในความคุมครองดูแลจะตองผาน หรือก็คือ การเก็บเก่ียวและ
รับเอาสิ่งท่ีองคกรตองการไปตามแตการประเมินจากเจาหนาท่ี เชน ในเรื่องของการศึกษา การฝกอบรมอาชีพ 
การฝกในเรื่องของอารมณและพฤติกรรม เปนตน ลวนมีผลตอการพิจารณาหมด ซ่ึงในเหตุผลตามหลักการนี้ 
ตัวของกรณีศึกษาในงานของผูเขียนก็เชนเดียวกัน แตเนื่องจากวา กรณีศึกษามีความพิเศษมากกวาคนอ่ืน  
นั่นคือ การมีลูก ฉะนั้นในสวนข้ันตอนของการพิจารณาใหกลับบานจึงคอนขางมีความซับซอนและยุงยาก
มากกวาคนอ่ืน อยางเชนเรื่องของอารมณ ซ่ึงไมไดดูเฉพาะแคการกระทําของตัวผูเปนแมในฐานะผูท่ีอยูใน
ความดูแลขององคกรเทานั้น แตดูในฐานะแมท่ีกระทําและปฏิบัติตอลูก ซ่ึงสิ่งนี้จึงกลายมาเปนเกณฑในการ
พิจารณาตัวของกรณีศึกษาอยางมาก ไมวาจะเปนดานของสภาพอารมณหรือในเรื่องของการศึกษาก็จะถูก
เพงเล็งเปนพิเศษ 
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 เพราะจากปรัชญาขององคกรในเรื่องการคืนเด็กสูสังคมอยางมีคุณภาพและไมกลับมากระทําผิดซํ้า 
ดังนั้นเรื่องการปลูกฝงเรื่องการศึกษาและการฝกอบรมอาชีพจึงเปนสิ่งท่ีกรณีศึกษาจะตองรับเอาไปใหไดมาก
ท่ีสุด เพ่ือท่ีองคกรจะไดเกิดความไววางใจวาเม่ือออกไปแลวจะมีความรับผิดชอบ มีงานทํา มีการศึกษาไมกลับ
เขาสูวังวนเดิม เพ่ือท่ีจะไดนําประโยชนจากสิ่งเหลานี้ไปใชในการเลี้ยงดูบุตรตอไปในภายภาคหนา ฉะนั้น
เปาหมายหลักขององคกรบานเกร็ดตระการในฐานะหนวยงานของภาครัฐท่ีเปนองคกรในการใหความชวยเหลือ
และแกไขบรรเทาปญหาสังคมองคกรหนึ่ง โดยท่ีปรัชญาของการทํางานและเปาหมายนโยบายอันสูงสุดและถือ
เปนการบรรลุผลก็คือการทําใหเด็กหรือผูท่ีเขามาอยูในความคุมครองดูแลสามารถกลับคืนสูสังคมไดอยางมี
คุณภาพและไมกลับไปกระทําผิดซํ้าอีกครั้ง เพราะการกลับไปกระทําซํ้าคือสิ่งท่ีองคกรหวาดวิตกวาบุคคล
เหลานี้จะกลายมาเปนปญหาสังคมตอไปอีกในอนาคตขางหนาท่ีหนวยงานของรัฐจะตองเขามาชวยเหลือแกไข
และฟนฟูอีกครั้งหนึ่ง 

ท้ังนี้จากขอมูลดังกลาวขางตน จึงทําใหผูเขียนตั้งประเด็นข้ึนมาวา สรุปแลวนิยามความหมายของบาน
เกร็ดตระการคือสถานสงเคราะหหรือสถานคุมครอง ซ่ึงคําตอบท่ีไดคือ การเปนสถานคุมครอง เนื่องเพราะ
ประเด็นนี้ (พูดถึงกรณีศึกษา) เปนผลพลอยไดท่ีซ่ึงองคกรตองเอามาตอยอด เพราะตามความเปนจริงแลวนั้น 
เรื่องคดีความของตองเสร็จสิ้นไปแลว แตเรื่องการกลับคืนสูสังคมยังทําไมได และอีกสิ่งท่ีองคกรตระหนักคือ
อยากใหเด็กกลับคืนสูสังคมไดอยางมีคุณภาพ เพราะถาหากปลอยออกไปท้ังแมและลูก ผลตอบรับท่ีไดคือเด็กก็
จะกลับไปเปนแบบเดิม ดังตอนหนึ่งของคําสัมภาษณท่ีวา “ดังนั้นท่ียื้อเด็กไวก็เพ่ือตัวเด็กเอง การออกไปแลว
อยูไมไดนี่แยนะ แตถาออกไปแลวมันเสถียรท้ังคู มันจะเห็นวาเคาโตข้ึนและจัดการได”  

โดยท่ีประเด็นเรื่องนี้ยังนาสนใจไปอีกวา หากเปรียบถึงการดูแลขององคกรอยางท่ีผูเขียนนําเสนอไป
ขางตน จะถือเปนกระบวนการอบรมหลอหลอมขัดเกลาความเปนแมใหกับกรณีศึกษาไดไหม ซ่ึงคําตอบท่ีได 
คือ การใหความหมายคําอธิบายวาเปนกระบวนการของการฟนฟูมากกวา ซ่ึงถือเปนประเด็นหลัก สําหรับ
ประเด็นท่ีเสริมข้ึนมาเรื่องของการใหความชวยเหลือผูหญิงท่ีคลอดลูกในขณะท่ีอยูในความคุมครองดูแลของ
องคกรนั้นก็เพ่ือความม่ันคงของตัวเด็กเอง เนื่องเพราะการท่ีองคกรบานเกร็ดตระการจะมาทําการขัดเกลา
ความเปนแมนั้นถือวาไมใชภารกิจหลักขององคกรอยางท่ีไดกลาวไปแลวขางตน ดังคําพูดของพ่ีนีท่ีวา  

 
“ถึงแมเขาจะเปนเหยื่อการคามนุษยแตเขาก็จะตองไดรับการคุมครองมีองค

ความรูและมีกลไกการปกปองคุมครองตัวเองใหไดและผลผลิตท่ีเกิดจากเขามาเขาก็ควร
จะรักและเอากลับไปดวย ซ่ึงในกระบวนการกลับคืนสูครอบครัวมีหลายดานอันไหนท่ีคืน
ไดก็จะถูกสงไปกระบวนการฝกอาชีพ (หมายถึงผูเปนแม)5

6 คนไหนท่ีคืนไมไดและตองเอา
ไปฝากสถานสงเคราะหมันก็มี แตถาอยางนี้มันควรจะเอากลับคืนสูครอบครัวของเขา
โดยตรงเลยจะดีกวาไหม เพราะมันเปนสายเลือดของเขาโดยแท ไมใชไปเก็บมาจากขาง
ถนนเม่ือไหร” 

 
อยางไรก็ตามถึงแมวาพ่ีนีจะบอกวาองคกรแหงนี้ไมไดมีการปลูกฝงหรือขัดเกลาเรื่องความเปนแม

ใหกับผูท่ีอยูในความคุมครองดูแล แตดวยการมีคานิยมของการใหคุณคาความเปนแมตามกระแสหลัก จึงอาจ
เปนการสะทอนใหเห็นถึงการปลูกฝงและขัดเกลาความเปนแมโดยไมรูตัว ดังคําพูดของพ่ีนีอีกตอนท่ีวา  

                                                           
6
 เนนโดยผูเขียน 
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“ท่ีนี่ไมมีนโยบายหรือมาตรการในการใหเด็กในความดูแลทําแทง ถึงแมวาครรภ
นั้นจะเปนครรภท่ีไมพึงประสงค เพราะท่ีนี่เราเชื่อม่ันในเรื่องของความถูกตองและความ
เปนวัฒนธรรมของชาวพุทธ ท่ีไมทําบาปดวยการทําลายเด็กทารกตั้งแตในครรภ อยางไร
ก็แลวแตก็ตองใหผูเปนแมตั้งทอง รอจนคลอด เม่ือเสร็จสิ้นแลวในข้ันตอนนี้จะนําไปฝาก
หรือยกใหกับใครหรือหนวยงานไหนก็วากันไป”  

 
ถึงแมวาบานเกร็ดตระการจะไมไดมีหนาท่ีหลักในการรองรับกรณีผูหญิงท่ีเลี้ยงลูกในองคกรจากปญหา

สังคม แตอยางไรก็ตามการอยูภายใตองคกรแหงนี้ ถือเปนขอดีท่ีทําใหตองไดเลี้ยงลูกใหไดมีสุขภาวะอนามัย
และไดสารอาหารท่ีครบถวน 

“การเลี้ยงเด็กท่ีนี่คุณภาพชีวิตดี การจะกลับไปใชชีวิตเลี้ยงดูเด็กท่ีบาน คุณภาพ
บานตองดีทุกดาน คืออยูท่ีนี่สิ่งยั่วยุมันไมมี” จากคําพูดเหลานี้ สะทอนวาองคกรไมได
หวงกรณีศึกษาในฐานะของผูท่ีอยูในความคุมครองดูแลจากองคกรเทานั้น แตเปนหวง
กรณีศึกษาในฐานะของการเปนแมท่ีตองดูแลลูก รวมถึงเปนหวงตัวของเด็กเองดวย ดัง
จะเห็นไดจากคําพูดท่ีวา “ถาเคาทํากับลูกแบบพวกวัยรุนประชดชีวิต ท่ีเปนความคิดชั่ว
วูบเคาก็จะรูวาตองไดรับโทษอยางไร”  
 
สะทอนถึงขอดีของการอยูในองคกรรัฐ ทามกลางสถานภาพอยางนี้ เพราะถึงแมวาองคกรรัฐจะ

เขมงวด แตก็ทําใหมีระเบียบวินัย และผลพวงจากสภาพแวดลอมและกลุมเพ่ือนรวมถึงเจาหนาท่ี อันมีสวน
สําคัญอยางมากในการทําใหกรณีศึกษาสามารถผานพนปญหาชีวิตในชวงเวลาหนึ่งไปไดจากปญหาเรื่องของ
การตั้งครรภไมพึงประสงคนั่นเอง 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

งานศึกษาสวนมากมักมองวาผูหญิงเปนเหยื่อของสังคม ท้ังจากระบบศีลธรรมและหลักศาสนา จาก
นโยบายการบริการทางการแพทยของรัฐ หรือจากการทองไมพรอมแลวไมมีทางเลือกท้ังยังถูกตัดสินจาก
มุมมองสายตาคนในสังคมท่ัวไปวาเปนผูหญิงท่ีไมดี ไมรักนวลสงวนตัว แตจากประเด็นทางสังคมในงานศึกษา
ครั้งนี้ เม่ือนํามาวิเคราะหจากเรื่องเลาของกรณีศึกษา ซ่ึงผูเขียนวิเคราะหไดวากรณีศึกษาเปนเหยื่อของสังคม 
จากระบบคุณคาและคานิยมกระแสหลักก็จริง กลาวคือ การตองรับภาระอุมทองรอจนคลอดเพ่ือใหกําเนิดลูก 
ซ่ึงถึงแมจะเปนการทองท่ีไมพึงประสงคและไมไดเกิดกับคนท่ีตนรัก หรือจากกรณีท่ีเธอเลาใหผูเขียนฟงวาแฟน
หนุมบอกใหเธอไปขายตัวเพ่ือนําเงินมาชวยประกันตัวเองออกจากคุก หรือการตองข้ึนหองยินยอมนอนกับชาย
คนอ่ืนเพ่ือเงิน หรือแมแตคานิยมกระแสหลักเก่ียวกับการใหคุณคาของความเปนแมจากบานเกร็ดตระการ  
จากขอมูลโดยรวมนี้ หากพิจารณาดูเหมือนกับวาเธอเปนผูถูกกระทํา และไมไดมีสิทธิเลือกมากนัก แตอยางไรก็
ตามเนื่องจากวากรณีศึกษามิใชเปนเพียงแคปจเจกบุคคล ท่ีถูกกระทํา หรือถูกยัดเยียดระบบคุณคา หรือการถูก
อบรมหลอหลอมขัดเกลาความเปนแมและความรูสึกวาตองเปนผูหญิงท่ีดีเพียงอยางเดียวเทานั้นตามท่ีบริบท
ของสังคมหรือองคกรตองการใหเธอเปน แตทวาตัวของเธอเองนั้นกลับมีการเลือกรับและปรับเปลี่ยนอุดมคติ
หรือคานิยมของการเปนแมท่ีดีมาปรับใชเพ่ือใหเขากับตัวตน ซ่ึงท้ังหมดนี้อาจกลาวไดวากรณีศึกษานั้นมีความ
เปนผูกระทําการทางสังคม Actor) เพราะวามี กระบวนการของการใครครวญ ตรึกตรอง และสะทอนคิดถึงสิ่ง
ตางๆ (Reflex) ถึงเง่ือนไขและบริบทตางๆ ในชีวิตท่ีตองเผชิญ ซ่ึงในทัศนของผูเขียนคิดวา กรณีศึกษาถึงแมจะ
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เปนเพียงเด็กวัยรุนหญิงท่ีประสบปญหาชีวิตแตก็ยังมีความเขมแข็งและกลาหาญในการเลือกท่ีจะเก็บลูกไวและ
เลี้ยงดูดวยตนเอง 

 
ขอเสนอแนะ 

การตองเผชิญกับปญหาและภาวะวิกฤตในชีวิตทามกลางความดูแลชวยเหลือจากหนวยงานองคกรไม
วาจะเปนท้ังจากภาครัฐหรือภาคเอกชนนั้น ผูเขียนเชื่อวาจะสามารถชวยเหลือและบรรเทาทุกขใหแกผูหญิงท่ี
ตั้งครรภไมพึงประสงค หรือผูหญิงท่ีตองกลายมาเปนแมเลี้ยงเดี่ยวไดในระดับหนึ่ง เพ่ือใหพวกเธอไดตั้งหลัก
ดําเนินชีวิตใหมในสังคมได แตอยางไรก็ตามยังคงถือเปนเพียงการแกไขท่ีปลายเหตุเทานั้น ซ่ึงจะทําอยางไรท่ีจะ
แกไขปญหาไดถูกจุด ท้ังนี้ผูเขียนเชื่อวาครอบครัวเปนสิ่งสําคัญ เปนจุดแรกท่ีควรปลูกฝงคานิยมท่ีถูกตองดีงาม
ใหแกบุตรหลาน ใชการพูดคุยกันอยางมีเหตุผล ใหอิสระทางความคิดและรับฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน การ
พูดคุยกันบอยๆในครอบครัวจะทําใหพอแมลูกเขาใจกันมากข้ึน ลดชองวางปญหาตางๆเหลานี้ได ลําดับสุดทาย
ผูเขียนยังคงมีความเชื่อม่ันวาผูหญิงท่ีประสบปญหาชีวิตตองกลายมาเปนแมท่ีตองเลี้ยงดูลูกโดยลําพัง ไมวาจะ
อยูในบริบทไหนของสังคมก็ตาม สามารถท่ีจะเลี้ยงดูลูกใหดีและมีคุณภาพได 
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พิพิธภัณฑสงครามโลกครั้งท่ี 2 จังหวัดกาญจนบุร:ี  
การสรางความทรงจําผานเรื่องเลาและมรดกในพิพิธภัณฑ  

The museum of World War II in Kanchanaburi Reconstruction of memory  
to narratives and heritage in Museum  

 
รินนา  ทากุดเรือ0

1 
Rinna  Takudrua 

 
บทคัดยอ 

บทความนี้ศึกษาเก่ียวกับความซับซอนของการจัดการเรื่องเลาชุดความทรงจําสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 
ตอการรับรูความทรงจําในสังคมรวมสมัย มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการนําเสนอชุดความทรงจําและ
ความสัมพันธของชุดความทรงจําในพิพิธภัณฑสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี บทความนี้ไดพิจารณาการนําเสนอ
ชุดความทรงจําของพิพิธภัณฑสงคราม การเลือกเรื่องเลาและวัตถุท่ีจัดแสดงในพิพิธภัณฑอยางไร และการ
สรางความทรงจําในพิพิธภัณฑสงคราม มีความสัมพันธอยางไรตอการรับรูอดีตระหวางผูสรางและผูรับความ
ทรงจํา โดยอาศัยแนวคิดความทรงจําของปแอร โนรา เปนกรอบวิเคราะหสําคัญสําหรับเชื่อมโยง การสราง
ความทรงจําจากอดีตถึงปจจุบัน เรียกวาแหลงความทรงจํา (site of memory) ขอมูลสวนใหญไดจากการชม
สังเกตการณพิพิธภัณฑ การสัมภาษณผูนําเสนอและผูชมพิพิธภัณฑ และเก็บขอมูลชวงงานรําลึก (Anzac Day) 
และงานสัปดาหสะพานขามแมแคว พ้ืนท่ีการศึกษาประกอบดวยพิพิธภัณฑท้ัง 4 แหงในจังหวัดกาญจนบุรี 
ไดแก  1.พิพิธภัณฑสงครามอักษะและเชลยศึก  2.หอศิลปและพิพิธภัณฑสงครามโลกครั้งท่ี 2  3.พิพิธภัณฑ
สถานแหงความทรงจํา  4.พิพิธภัณฑทางรถไฟ ไทย-พมา  

ผลการศึกษาพบวา เรื่องเลาความทรงจําท่ีนําเสนอในพิพิธภัณฑสงครามแตละแหง มีการสรางชุด
ความทรงจําท่ีแตกตางกัน สวนใหญพิพิธภัณฑสงครามจะมีเรื่องเลาชุดความทรงจําเนนเรื่องราวเก่ียวกับความ
ทุกขทรมาน ความสูญเสีย ความเจ็บปวดของบรรดาเชลยศึกและแรงงานท่ีถูกเกณฑมาสรางทางรถไฟ เรื่องเลา
เหลานี้ถูกนําเสนอใหเปนภาพแทนความจริงในอดีต เชน พิพิธภัณฑสถานแหงความทรงจํา และพิพิธภัณฑทาง
รถไฟ ไทย-พมา แตสําหรับพิพิธภัณฑสงครามอักษะและเชลยศึก กับหอศิลปพิพิธภัณฑสงครามโลกครั้งท่ี 2  
มีการสรางเรื่องเลาความทรงจําเนนเรื่องราวดานศีลธรรม และนําเสนอภาพความทรงจําของผูคนในจังหวัด
กาญจนบุรีมีความเก่ียวของกับทหารญี่ปุนและเชลยศึก จากการนําเสนอชุดความทรงจําของพิพิธภัณฑแตละ
แหง สงผลกระทบตอการรับรูอดีตของผูคนในสังคมปจจุบัน ดังนั้นการสรางความทรงจําจึงมีความสัมพันธ
เชื่อมโยงระหวางความทรงจํากับสถานท่ี มีความสัมพันธทางวาทกรรมของความทรงจําผานการตีความหมาย 
และเลือกนําเสนอภาพแทนความจริงท่ีจัดแสดงพิพิธภัณฑสงคราม อยางไรก็ตามการสรางเรื่องเลาความทรงจํา
สมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 มีอิทธิพลสงผลใหเกิดการอนุรักษมรดก และสงเสริมการทองเท่ียวในจังหวัด
กาญจนบุรีเปนอยางมาก  

คําสําคัญ: การสรางความทรงจํา, ภาพแทนความจริง, มรดก, พิพิธภัณฑสงครามโลกครั้งที่ 2, พิพิธภัณฑ
สงคราม 

 
 
                                                           
1 นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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Abstract 

 This article study the complexity of narratives to memory of Museum of World War II 
to recognition memory contemporary society. Aims to study proposed series of memories 
and relationships of the war museum in Kanchanaburi province. This article is the proposed 
series of memories of the War Museum. Choosing narratives and objects exhibited in the 
museum. And reconstruction of memory for the War Museum. How to recognize a 
relationship between the creator and the receiver memory. By the memory of Pierre Nora, 
the framework for link analysis. Reconstruction of memory from the past to the present. 
Called site of memory, most observers viewed the museum. Interviews with presenters and 
museums. And the storage and recall (Anzac Day) and a bridge crossing the square. The 
study area consists of the 4 museums in Kanchanaburi. Including, 1) The JEATH War Museum 
2) Art gallery and museum of World War II 3) Hellfire Pass Memorial Museum 4) Thailand – 
Burma Railway Museum 

The results of that narratives of memory offered in each of the war museum. 
Reconstruction to different set of memories. War is mainly a story on a series of memories 
about the pain, suffering and loss of all prisoners of war and those who were enlisted to 
build a railroad. These narratives were presented as the truth in the past, such as museum 
memories. Thailand – Burma Railway Museum, but for The JEATH War Museum. Art gallery 
and museum of World War II, the creation narrative memories focused on morality. And the 
memories of people in Kanchanaburi is associated with Japanese soldiers and prisoners of 
war. The presentation of the museum's collection of memories each. Affect the perception 
of people in today's society. There are reconstruction of memory have a causal link 
between the memory location. Correlated discourse of memory through interpretation. And 
present the truth to the war museum exhibits. However, creating a narrative memories of 
World War II influence, resulting in the preservation of heritage. And promote tourism in 
Kanchanaburi is a huge tourism. 

Kay words: reconstruction of memory, representation, heritage, museum of World War II, 
war museum. 

 
 
บทนํา 

มนุษยทุกคนไมมีใครไมมีอดีตเพราะอดีตเปนความคิดชุดหนึ่งท่ีมนุษยไดสรางข้ึนมาเพ่ือสรางความรู
และจดจําประสบการณ อดีตเปนเครื่องมือท่ีนํามาใชเพ่ือใหมนุษยในสังคมอยูภายใตเรื่องราวตางๆ ท่ีมีความ
เชื่อมโยงกัน อดีตมักเปนเครื่องมือสําคัญท่ีนํามาใชกระตุนใหเกิดประสบการณรวมอยูเสมอ และบางครั้งอาจ
กลายเปนบอเกิดของความรุนแรง เชน ปญหาความรุนแรงทางดานการเมืองในประเทศไทย ไดใชอดีตความ
สูญเสีย ความเจ็บปวด มาเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางประสบการณความทรงจํา โดยใชอดีตเปนฉนวนท่ี
ปลุกความทรงจําของผูท่ีเคยอยูรวมเหตุการณความสูญเสียและความเจ็บปวด ผานไปสูความทรงจําของผูคนใน
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ปจจุบัน แมวาเหตุการณความสูญเสียและความเจ็บปวดนั้นไดผานชวงเวลามานานหลายป แตอดีตยังคง 
ทําหนาท่ีเชื่อมโยงความทรงจําระหวางผูคนในอดีตและปจจุบันอยูเสมอ รวมไปจนถึงการใชอดีตเพ่ือหวนรําลึก
ถึงเหตุการณท่ีโหดราย เชน สงครามโลก การฆาลางเผาพันธุ เปนตน จากเหตุการณดังกลาวนั้นอาจเรียกอีก
อยางวา “การสรางความทรงจํา” 

จังหวัดกาญจนบุรีเปนจังหวัดหนึ่งท่ีไดรับการสนับสนุนใหเปนพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียว โดยถูกนําเสนอ
ภาพลักษณผานสื่อและนโยบายของหนวยงานรัฐ โดยภาพลักษณท่ีถูกนําเสนอนั้น สามารถแบงออกไดเปน 2 
ภาพลักษณใหญ ไดแก ภาพลักษณท่ีหนึ่งเปนพ้ืนท่ีความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติ และภาพลักษณท่ีสองเปน
พ้ืนท่ีรําลึกทางประวัติศาสตรชวงสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ซ่ึงภาพลักษณท้ัง 2 แบบนี้นําไปสูการพัฒนาและ
สรางแรงจูงใจเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวในธุรกิจการทองเท่ียวเปนอยางมาก โดยเฉพาะการทองเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตรชวงสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 เปนการนําเสนอภาพลักษณท่ีสําคัญตอการนําเสนอเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตรในจังหวัดกาญจนบุรีสูการรับรูท้ังคนไทยและชาวตางชาติ แสดงใหเห็นจังหวัดกาญจนบุรี 
มีทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีสําคัญโดยเฉพาะเรื่องราวของประวัติศาสตรสมัยใหม 

พ้ืนท่ีของจังหวัดกาญจนบุรีในอดีตเคยเปนเสนทางเดินทัพการสูรบสงครามระหวางไทยกับพมาอยู
หลายครั้ง เนื่องจากชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีมีพ้ืนท่ีติดกับพมา (ปจจุบันคือสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร) 
ทําใหจังหวัดกาญจนบุรีเปนพ้ืนท่ีท่ีมีการบอกเลาเรื่องราวทางประวัติศาสตร เชน ดานเจดียสามองคและทุงลาด
หญาเปนจุดพ้ืนท่ีสําคัญท่ีมีเรื่องราวประวัติศาสตรเก่ียวกับสงครามเกาทัพ โดยมีการเลาเรื่องราวผานอนุสรณ
สถาน และอุทยานประวัติศาสตรสงครามเกาทัพ ตอมาในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 จังหวัดกาญจนบุรีถูกใชเปน
เสนทางผานสําหรับการสรางทางรถไฟของกองทัพญี่ปุนโดยมีจุดหมายปลายทางรถไฟสิ้นสุดท่ีพมา  
จากเรื่องราวทางประวัติศาสตรการสูรบท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี แสดงใหพบวาพ้ืนท่ีจังหวัด
กาญจนบุรีเปนพ้ืนท่ีทางประวัติศาสตรของสงคราม ทําใหพ้ืนท่ีแหงนี้มีเรื่องราวเก่ียวกับสงครามท่ีกระจายอยูใน
พ้ืนท่ีจุดตางๆ จึงเปนท่ีมาทําใหผูศึกษามีความสนใจตอพ้ืนท่ีแหงนี้เปนอยางมาก เพ่ือใชสําหรับการศึกษา
เรื่องราวในชวงสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2  

 
จุดเริ่มตนของพิพิธภัณฑสงครามสูประวัติศาสตรเรื่องเลา 

สําหรับการรับรูเรื่องราวสงครามโลกครั้งท่ี 2 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
กาญจนบุรีในอดีตเคยเปนพ้ืนท่ีสมรภูมิรบสําคัญ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีใน
เมืองของจังหวัดกาญจนบุรี สะพานขามแมน้ําแควเปนสถานท่ีหนึ่งท่ี
เปนสัญลักษณและหลักฐานสําคัญเกิดข้ึนรวมสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 
สะพานนี้เกิดข้ึนจากการสรางเสนทางรถไฟท่ีกองทัพญี่ปุนตองการ
สรางทางรถไฟไปบรรจบท่ีพมา จุดเริ่มตนของทางรถไฟสายนี้เริ่มตนท่ี
สถานีหนองปลาดุก อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี จนสิ้นสุดท่ีสถานี
ทันบูยูชายัท (Thanbyuzayat) ท่ีพมา สาเหตุท่ีตองเริ่มสรางทางรถไฟ
ท่ีจุดสถานีหนองปลาดุก เพราะวาสถานีหนองปลาดุกเปนจุดท่ีเชื่อม
เสนทางรถไฟจากทางใต โดยสามารถบรรทุกแรงงานและเชลยศึกท่ี
เกณฑมาสรางทางรถไฟจากคายท่ีสิงคโปร โดยทางรถไฟสายนี้ผาน
จังหวัดชุมพร จังหวัดประจวบคีรีขันธ และจังหวัดเพชรบุรี กอนจะไป
บรรจบกันท่ีสถานีบานโปง จังหวัดราชบุรี (เจ พี. ม.ม.ป.: 13 - 21) โดย
มีระยะทางความยาว 415 กิโลเมตร อยูในเขตไทย 303.95 กิโลเมตร 

รูปภาพท่ี 1 แผนท่ีแสดงเสนทางรถไฟ ไทย – 
พมา ท่ีสรางขึ้นจากแรงงานและเชลยศึกท่ีถูก
ญ่ีปุนเกณฑมาสรางทางรถไฟสายน้ี จนไดรับ
การขนานนามวา “เสนทางรถไฟสายมรณะ”  
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และในเขตพมา 101.05 กิโลเมตร (วรวุธ  สุวรรณฤทธิ์, 2544: 10) เพ่ือประโยชนในการขนสงอาวุธและเสบียง
ในการสนับสนุนกองทัพญี่ปุนท่ีอยูในพมา ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 สิ้นสุดลงทางรถไฟสายนี้เปนของฝาย
สัมพันธมิตรประเทศอังกฤษ ในป พ.ศ.2489 ไดรื้อทางรถไฟในเขตพมาออกระยะทาง 30 กิโลเมตร และใน
ประเทศไทยระยะทาง 6 กิโลเมตร โดยในประเทศไทยสิ้นสุดท่ีสถานีทาเสา หรือในปจจุบันเรียกวาสถานีน้ําตก 
และรัฐบาลไทยไดซ้ือทางรถไฟนี้ตอจากประเทศอังกฤษ โดยตองชําระเงินคาทางรถไฟจํานวนเงิน 50 ลานบาท 
ปจจุบันรถไฟเสนทางสายนี้ยังคงเปดใชและเปนเสนทางคมนาคมท่ีสําคัญตอการทองเท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรี 

เรื่องราวการสรางเสนทางรถไฟถูกเลาเรื่องราวผานแรงงานท่ีสรางสะพานนั้นคือ กลุมแรงงานและเชลย
ศึกท่ีกองทัพญี่ปุนเกณฑมาสรางทางรถไฟแหงนี้ และเปนท่ีมาของการเลาเรื่องราวถึงกลุมแรงงานท่ีตองทุกข
ทรมานกับการสรางเสนทางรถไฟสายนี้ จนกลายเปนเรื่องราวเหตุการณโศกนาฏกรรมท่ีเกิดข้ึน ปจจุบันสะพาน
ขามแมน้ําแควเปนแหลงทองเท่ียวสําคัญท่ีนักทองเท่ียวตองแวะเวียนมาชม ดังนั้นสะพานขามแมน้ําแควจึงถูก
นําเสนอข้ึนมาใหมผานการทองเท่ียวท่ีใหความสําคัญและความสนใจอยูท่ีเฉพาะสะพานในฐานะแหลงทองเท่ียว
มากกวาการบอกเลาเรื่องราวอดีตของผูคนผานมรดกแหงนี้ 

รองรอยเรื่องเลาทางประวัติศาสตรชวงสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 (พ.ศ.2484 - 2488) ในจังหวัด
กาญจนบุรีถูกนํามาใชจัดแสดงผานพิพิธภัณฑท่ีกระจายตัวอยูในพิพิธภัณฑท่ีกระจายอยูในพ้ืนท่ีจังหวัด
กาญจนบุรี ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาขอเรียกพิพิธภัณฑท่ีจัดแสดงเก่ียวกับชวงสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2  
วา “พิพิธภัณฑสงคราม” พิพิธภัณฑสวนใหญไดจัดแสดงวัตถุ อาทิเชน อาวุธท่ีใชในการรบสมัยสงครามโลกครั้ง
ท่ี 2 และการจัดแสดงนิทรรศการจําลองภาพเหตุการณสําคัญในชวงสมัยสงครามโลก เปนตน ซ่ึงสะทอนภาพ
ความสูญเสีย ความเจ็บปวดจากการทําสงคราม  

จุดเริ่มตนของการเกิดพิพิธภัณฑสงครามในจังหวัดกาญจนบุรีนั้นเกิดข้ึนในป พ.ศ.2520 เปนพิพิธภัณฑ
ทองถ่ินท่ีตั้งอยูในวัดไชยชุมพลชนะสงคราม หรือท่ีชาวบานบริเวณนี้เรียกวา วัดใต จัดตั้งข้ึนโดยเจาคุณพระเทพ
ปญญาสุธี ลักษณะการจัดแสดงในพิพิธภัณฑแหงนี้ไดรวบรวมภาพถาย ภาพเขียนและบทความเก่ียวกับการ
สรางทางรถไฟอันเปนท่ีมาของเสนทางรถไฟสายมรณะ ลักษณะการจัดแสดงนี้ทางวัดเปนผูจัดการและพยายาม
ถายทอดเรื่องราวตางๆ ผานอาคารจําลองท่ีเปนท่ีพักเชลยศึก เปนอาคารท่ีทําจากไมไผหลังคามุง โดยทางวัดใช
รูปแบบการจัดแสดงดังกลาวนั้นเพ่ือถายทอดประสบการณ เรื่องราว ความทรงจํา บรรยากาศของคายกักกัน
เชลยศึกในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ซ่ึงทางวัดเชื่อวาเปนกลยุทธรูปแบบหนึ่งท่ีจะดึงดูดชาวตางชาติได 
นอกจากนี้พิพิธภัณฑแหงนี้ยังจัดแสดงในแงมุมความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเก่ียวกับเรื่องกรรม โดยรูปแบบ
การจัดแสดงในเรื่องนี้ไดรวบรวมขาวของอดีตทหารญี่ปุนท่ีเคยรับหนาท่ีเปนลามใหแกนายทหารญี่ปุน ชื่อวา 
ทาเคชิ นากาเซ (ฟูจิวารา) หลังจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 สิ้นสุดลงเขาไดกลับมาท่ีจังหวัดกาญจนบุรีอีกครั้งและ
ตัดสินใจของบวชเปนพระสงฆอยูท่ีวัดใต เพ่ือเปนการไถบาปของตอนเองและชาวญี่ปุนท่ีเคยทําทารุณไวกับกลุม
เชลยศึก จากเรื่องราวการนําเสนอของพิพิธภัณฑแหงนี้พยายามสะทอนใหเห็นภาพอดีตทางประวัติศาสตรท่ีให
ความรูสึกอารมณของผูเขาชมมีความสงสารตอสภาพชีวิตของเชลยศึก และรูสึกเห็นใจอดีตทหารญี่ปุนท่ีมีจิตใจ
สํานึกผิดบาปตอการกระทําแกเชลยศึก  

ตอมาใน พ.ศ.2530 หอศิลปและพิพิธภัณฑสงครามโลกครั้งท่ี 2 ไดกอตั้งข้ึน ภายในพิพิธภัณฑจัดแสดง
เรื่องราวเก่ียวกับสงครามโดยนําวัตถุตางๆ เชน มีด ปน ดาบ ลูกระเบิด เปนสิ่งจัดแสดงท่ีสื่อถึงความโหดราย
และความสูญเสียของสงคราม การจัดแสดงพิพิธภัณฑแหงนี้แบงโซนจัดพิพิธภัณฑออกเปน 3 อาคารและ
ถายทอดเรื่องราวประสบการณตางๆ ตั้งแตสงครามสมัยอยุธยา จนกระท้ังเรื่องราวสถานการณการเมืองของ
ประเทศไทย จากภาพลักษณท่ีพิพิธภัณฑแหงนี้ตองการนําเสนอคือการมองอดีตผานวัตถุสิ่งของท่ีจัดแสดงใน
พิพิธภัณฑและถายทอดประสบการณตามการเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคม 
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 พิพิธภัณฑสถานแหงความทรงจํา หรือเรียกอยางคุนหูวา พิพิธภัณฑชองเขาขาด ไดกอตั้งข้ึน เม่ือป
พ.ศ.2540 พิพิธภัณฑแหงนี้ไดรับความรวมมือจากรัฐบาลออสเตรเลียในการรวบรวมขอมูลและจัดสรางเปน
พิพิธภัณฑ การจัดแสดงพ้ืนท่ีของพิพิธภัณฑแหงนี้ไดแบงออกเปน 2 สวน ไดแก สวนท่ี 1 สวนจัดแสดง
นิทรรศการภายในอาคารและ สวนท่ี 2 เปนพ้ืนท่ีท่ีสามารถเดินตามเสนทางรถไฟตามชองเขาท่ีเปนสถานท่ีจริง
ดานหลังอาคาร พิพิธภัณฑนี้ไดสะทอนประสบการณความทรงจําในอดีตของเชลยศึกท่ีถูกเกณฑเพ่ือมาสราง
ทางรถไฟสายนี้ใหสําเร็จไปยังพมา และวันท่ี 25 เดือนเมษายนของทุกป พิพิธภัณฑนี้จะมีกิจกรรมรําลึกถึง
ทหารเชลยศึกท่ีเสียชีวิตหรือเรียกวา วันแอนแซคเดย (Anzac Day) เชนเดียวกันกับพิพิธภัณฑทางรถไฟ ไทย-
พมา กอตั้งข้ึนเม่ือพ.ศ.2547 เปนพิพิธภัณฑเอกชนท่ีไดรับความรวมมือจากรัฐบาลออสเตรเลียเชนกัน โดย
พิพิธภัณฑแหงนี้ไดนําเรื่องราวในอดีตของทหารเชยศึกมาถายทอดผานวัตถุสิ่งของท่ีทหารเชลยศึกเคยใช 
พิพิธภัณฑ 2 แหงนี้พยายามถายทอดเรื่องราวความทรงจําในอดีตของทหารเชลยศึกผานการปลุกความทรงจํา
นั้นผานกิจกรรมวันรําลึกของทุกป  
 สําหรับพ้ืนท่ีของพิพิธภัณฑสงครามในจังหวัดกาญจนบุรีท้ัง 4 แหง ทําใหผูศึกษาเกิดขอสงสัย 
เนื่องจากวาพิพิธภัณฑวัดใตและหอศิลปพิพิธภัณฑสงครามโลกครั้งท่ี 2 เปนพิพิธภัณฑท่ีสรางและจัดแสดงโดย
คนไทย สวนพิพิธภัณฑทางรถไฟไทย-พมา และพิพิธภัณฑชองเขาขาดผูสรางและจัดแสดงเปนชาวตางชาติ
สัญชาติออสเตรเลีย ซ่ึงท่ีมาของการจัดตั้งแตละแหงผูศึกษาเกิดขอสังเกตและเปนคําถามตอไปถึงการเลา
เรื่องราวในพิพิธภัณฑในเรื่องราวสงครามโลกครั้งท่ี 2 การเลาเรื่องผานการจัดแสดงนําเสนอในพิพิธภัณฑแตละ
ท่ีมีเสียงหรือการใหน้ําหนักความสําคัญ แทจริงแลวเปนการสรางความทรงจําของใคร 

การเลาเรื่องผานพิพิธภัณฑ วัตถุหรือสิ่งท่ีนํามาจัดแสดง เปนสิ่งท่ีถูกเลือกนํามาเปนตัวแทนของการเลา
เรื่องในอดีต สิ่งท่ีพิพิธภัณฑเลือกนํามาจัดแสดงนั้น แทจริงแลวอาจมาจากความตองการรับรูอดีตของผูอ่ืนหรือ
คนนอกมากกวาการบอกเลาถึงเรื่องราวของตนเองใหผูอ่ืนไดรับรู ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไมไดมองวา
พิพิธภัณฑนั้นไดนําเสนอสิ่งท่ีปราศจากอคติและนําเสนออยางตรงไปตรงมา เพราะเนื่องจากในพิพิธภัณฑนั้นมี
ความสัมพันธท่ีซับซอนท้ังจากกลุมผูสรางพิพิธภัณฑและกลุมผูชมพิพิธภัณฑ ดังนั้นชุดการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ
จึงเปนเครื่องมือสําหรับการตอบสนองหรือการตรอกย้ําความทรงจําบางอยาง โดยการนําเสนอนั้นเนนไปท่ีกลุม
ผูชมพิพิธภัณฑท่ีหลากหลาย ท้ังจากผูท่ีเคยไดรับผลกระทบจากชวงความทรงจํานั้น ผูท่ีเคยอยูรวมเหตุการณ
ความทรงจํานั้น รวมไปจนถึงกลุมคนท่ีตองการรําลึกถึงเหตุการณในอดีต อาจกลาวไดวาการจัดแสดงตางๆของ
พิพิธภัณฑสงครามในจังหวัดกาญจนบุรีไมใชการเลาเพียงแคประวัติศาสตรชวงสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 การใช
ชีวิตหรือการสูญเสียของกลุมเชลยศึกท่ีถูกเกณฑเพ่ือมาสรางทางรถไฟ หรือการจัดแสดงวัตถุสิ่งของในชวงสมัย
สงครามโลกครั้งท่ี 2 เพียงแคนั้น แตเบื้องหลังของการจัดแสดงดังกลาวนั้นอาจกําลังสะทอนใหเห็นถึงความรูสึก 
ความทรงจํา และสถานการณปจจุบันท่ีผูจัดแสดงพิพิธภัณฑตองเผชิญกับผูอ่ืนท่ีชมพิพิธภัณฑ 

บทความนี้ มีจุดประสงคท่ีจะศึกษาชุดความทรงจําผานการนําเสนอในพิพิธภัณฑสงคราม และศึกษา
ความสัมพันธของชุดความทรงจําท่ีถูกนําเสนอในพิพิธภัณฑสงครามท้ัง 4 แหงในจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ืออธิบาย 
“ความหมาย” และ “การตีความ” โดยบทความนี้ตองการนําเสนอการสรางความทรงจําของพิพิธภัณฑ
สงครามท่ีถูกสรางความทรงจํา เพ่ือตองการตรอกย้ําชัยชนะของฝายตน ผานเรื่องราวความทรงจําท่ีเจ็บปวด
และทุกขทรมาน อีกท้ังยังจํากัดการสราความทรงจําเพียงชุดเดียว และขาดเสียงเรื่องราวของคนในทองถ่ิน
โดยเฉพาะชาวบานในจังหวัดกาญจนบุรี 
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อธิบายผานความทรงจําระดับปจเจกท่ีข้ึนอยูกับจิตใตสํานึกและอาจถูกเปลี่ยนแปลงดวยอารมณความรูสึกตาม
บริบทของสังคม เปนภาพลักษณท่ีนําเสนอผานบุคคล/กลุมคน ตรงกันขามประวัติศาสตรกลับไดรับความชอบ
ธรรมท่ีถูกสรางข้ึนเปนภาพแทนความจริง เนื่องจากอิทธิพลวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมการเขียน การจดบันทึก
สงผลใหลดทอนความทรงจํา ดังนั้นประวัติศาสตรจึงเปนสิ่งไดรับการยอมรับเพราะสามารถศึกษาไดอยางเปน
เหตุเปนผล   
 การศึกษาความทรงจําเปนการเรียนรูโครงสรางสังคมท่ีฝงลึกอยูในจิตใจของสมาชิกในสังคม ชวยให
เขาใจพฤติกรรมและเหตุการณหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึนในสังคมไดในระดับลึกกวาปรากฏการณผิวหนาการเพ่ิมข้ึนของ
อนุสรณสถาน แหลงประวัติศาสตร และงานศึกษาเรื่องการตรอกย้ําความทรงจํามักมีความเชื่อมโยงเก่ียวของ
กับการศึกษามรดก โดย Pierre  Nora (1996) จากงานของ Nora แสดงใหเห็นวาความทรงจําไมไดหายไปไหน 
หากแตมันเปนปรากฏรูปลักษณท่ีเรียกวา“แหลงความทรงจํา” (site of memory)2 เปนสิ่งท่ีสรางข้ึนจาก
สังคมสมัยใหม เปนการจัดระเบียบท่ีเก่ียวกับอดีตเพ่ือกลั่นกรองและจัดหมวดหมูใหมโดยใชประวัติศาสตรเปน
กรอบควบคุม ซ่ึงอาจอยูในรูปลักษณท่ีหลากหลาย เชน วัตถุสิ่งของ สถานท่ี กลุมองคกร เชน รูปปน อนุสาวรีย 
ตําราประวัติศาสตร บันทึกความทรงจํา สุสาน จุดทองเท่ียว พิพิธภัณฑ พิธีงานรําสึกตางๆ รวมถึงเหตุการณ
สําคัญตางๆ สวนใหญจุดรวมท่ีอยูเบื้องหลังความหลากหลายของสิ่งเหลานี้มักเก่ียวของกับพิธีกรรมของความ
ตาย มรดกตางๆ ของชาติ หรือบางครั้งแหลงความทรงจํา (site of memory) มีสวนประกอบระหวางความ
เปนและความตาย การคงอยูของมันเพ่ือท่ีจะหยุดเวลาไว เพ่ือรําลึกถึงสิ่งท่ีไมมีตัวตนใหปรากฏข้ึน ยกตัวอยาง 
การทองเท่ียวท่ีเนนทองเท่ียวเก่ียวกับความตาย เชน คายกักกันเอาชวิทซ (Auschwitz) จากพ้ืนท่ีความทรงจํา
ท่ีโหดราย กลายเปนแหลงทองเท่ียวท่ีปลุกความทรงจําข้ึนอยูตลอดเวลา นอกจากนี้งานนําเสนอของ Rudi  
Hartmamm (2013) ไดเสนอลักษณะของพ้ืนท่ีความทรงจําประวัติศาสตรประกอบดวย 4 อยาง ไดแก   
1) การเปนพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธิ์  2) การกําหนดใหความสําคัญตอเหตุการณสําคัญ  3) การปรับตัวแกไขใหถูกตอง   
4) การลบเลือนหรือกําจัดออกไป ความตายมีความสัมพันธตอการสรางความทรงจําในการทองเท่ียว การตรอก
ย้ําเพ่ือใหรําลึกถึงผูคนท่ีเสียชีวิตทําใหการทองเท่ียวกลายเปนพ้ืนท่ีของการรําลึกความทรงจําท่ีแสดง
ความสัมพันธระหวางความตายและนักทองเท่ียว (Michael S. Bowman and Phaedra C. Pezzullo, 2000: 
188-202) 
 ขณะเดียวกันความขัดแยงระหวางความทรงจําและประวัติศาสตร เปนสิ่งท่ีทาทายตอการตั้งคําถามวา
ประวัติศาสตรนั้นแทจริงแลวสามารถเชื่อไดอยางสนิทใจหรือไม? งานของไชยันต  รัชชกูล (2557) เรื่องปนอดีต
เปนตัว ไดเสนอความซับซอนและยอกยอนตอการสรางหรือการนําเสนอภาพแทนของอดีต ซ่ึงเรื่องราวของอดีต
ท่ีนําเสนอนั้น ไมสามารถแยกออกจากอํานาจของผูเขียนหรือความคิดความตองการของผูเขียน แมแตงานของ
นักประวัติศาสตร ท่ีมีความเชี่ยวชาญอธิบายและประเมินหลักฐานตางๆจากอดีต เพ่ือนําเสนอความจริงของ
อดีต ก็ไมสามารถเชื่อถือไดวาคือความจริงจากอดีตได เชนเดียวกับ Pierre  Nora ไดเสนอวางานประวัติศาสตร
นิพนธแอบแฝงไปดวยความทรงจําอยางแนบเนียน ท้ังท่ีความทรงจําบางอยางถูกประวัติศาสตรเลือกท่ีจะจํา

                                                           
2 อางใน ประจักษ  กองกีรติ. War of memory สงครามความทรงจาํกับปฏิบัติการทางการเมืองขบวนการนักศึกษาไทยหลัง  
6 ตุลา-ปจจุบัน จาก http://snowinbangkok.blogspot.com/2008/10/war-of-memory.html สืบคนเมื่อวันท่ี 2 
กุมภาพันธ 2558 
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และลืม เปนสิ่งท่ีประวัติศาสตรไมสามารถปฏิเสธไดวาความทรงจําเปนผลผลิตของประวัติศาสตร ท้ังนี้ 
Wertsch และ Roediger (อางในอังกูร  หงษคณานุเคราะห, 2552: 10) มองวาความทรงจําเปนสิ่งสําคัญท่ีทํา
ใหมนุษยไดนึกคิดตอสิ่งตางๆท่ีอยูตามบริบทรายลอม และทําหนาท่ีรวมกับการรับรูไมวาจะเคยมีประสบการณ
รวมหรือไมก็ตาม และทุกความทรงจําลวนเก่ียวของกับอารมณความรูสึกเปนเง่ือนไขในการปลุกเราความทรงจํา
ในอดีต โดยเฉพาะเปนเครื่องมือสําคัญในการเลาและถายทอดเรื่องราวท่ีนําเสนอตัวตนท่ีรับรูผานเหตุการณ
ความทรงจํา   

การเปลี่ยนแปลงความทรงจําใหสามารถเปนรูปธรรมสามารถทําไดโดยการผลิตซํ้าความทรงจําผาน
การสรางภาพตัวแทน (representation) คือการใหความหมายหรือแนวคิดผานภาษาเขียน ภาษาพูด 
สัญลักษณ ภาพและรหัส เพ่ือสื่อความหมายและชวยใหเกิดความเขาใจในการอางอิงสิ่งตางๆ ในโลกความเปน
จริงและความคิด อาจกลาวไดวาการนําเสนอภาพตัวแทนเปนการใชภาพสื่อความหมายใหกับวัตถุ เหตุการณ 
ผูคนและชวยใหเขาใจความคิดท่ีซับซอน เพ่ือสามารถสื่อสารใหผูอ่ืนเขาใจได 

ความทรงจําท่ีถูกสรางข้ึนยังมีความกํากวมและไมชัดเจน ผานการมองผานมรดกท่ีสรางข้ึนมาเก็บ
ความทรงจําของกลุมคนกลุมหนึ่งไว ทําใหการเลือกแสดงความทรงจําบางครั้งกลายเปนการเบียดความทรง
จําอ่ืนใหถูกลบเลือนออกไป ดังนั้นความทรงจําเปนเครื่องมือของอํานาจอยางหนึ่ง เพ่ือสรางการรับรูในเรื่องราว
ท่ีในสังคม โดยมีผูมีอํานาจท่ีสามารถคัดสรร หรือผลิตซํ้า และนําเสนอความทรงจําได ในท่ีนี้พิพิธภัณฑจัดไดวา
เปนเครื่องมืออยางหนึ่ง ท่ีผลิตซํ้าความทรงจําในรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีเขามามีบทบาทสําคัญตอ
การผลิตซํ้า กรณีพิพิธภัณฑสงครามในจังหวัดกาญจนบุรีก็เชนเดียวกัน เปนแหลงท่ีเลาเรื่องราวในอดีตผานการ
ผลิตซํ้าเรื่องราวความทรงจําในอดีต 

 
ทบทวนพ้ืนท่ีพิพิธภัณฑ 

พิพิธภัณฑ (museum) ในมุมมองของผูศึกษาขอเสนอวาเปนพ้ืนท่ีแหงหนึ่งท่ีนํามาใชเปนเครื่องมือ
ทางวัฒนธรรมอยางหนึ่งสําหรับใชในการผลิต “ความรู” “คุณคา” “อุดมการณ” “การแปลความหมาย”
บางอยางใหแกสังคม โดยใชความรูทางประวัติศาสตรและประสบการณความทรงจํา หรือเรื่องราวในอดีต ผาน
กระบวนการจัดแสดงของพิพิธภัณฑเพ่ือเปนเครื่องมือ ในท่ีนี้หมายถึงการแสวงหาพ้ืนท่ีทางสังคมเพ่ือสรางการ
ยอมรับ ซ่ึงพ้ืนท่ีพิพิธภัณฑนั้นไดดําเนินผานกระบวนการสราง “ความหมาย” และ “อัตลักษณ” โดยการเลือก
จัดวางและจัดแสดงวัตถุหรือภาพตัวแทนตางๆ กลาวคือพิพิธภัณฑเปนพ้ืนท่ีหนึ่งท่ีมีอํานาจในการจัดสราง
อารมณ การรับรูและคานิยมตางๆ ท่ีมีผลตอความรูสึกนึกคิดของมนุษย ซ่ึงสอดคลองกับงานศึกษาของอิลลีน 
ฮูปเปอร กรีนฮิลล ไดศึกษาจากสิ่งของและชุดของวัตถุสิ่งของแตละชิ้นเปนประเด็นการศึกษา โดยสนใจความ
ซับซอนของการผลิตความหมายในพิพิธภัณฑผานการจัดแสดงวัตถุและของสะสม ซ่ึงการจัดแสดงดังกลาวไดถูก
ตีความโดยสังคมและกลุมปจเจกชนตางๆ ท่ีมองผานมุมมองของเรื่องเลา อัตลักษณ ความแตกตางกระบวนการ
ตีความ และการใหความรูของพิพิธภัณฑในการใหความหมายแตกตางกัน (Eilean Hooper-Greenhill, 2001: 3) 
ดังนั้นพิพิธภัณฑจึงเปนพ้ืนท่ีท่ีกําหนดความหมายของตัวเองใหม โดยมีบริบทรวมสมัยตางๆเปนตัวขัดเกลาหลอ
หลอมและสะทอนคานิยมทางวัฒนธรรมของชวงเวลานั้นๆท่ีเชื่อมโยงกับขอบเขตการใหความหมายบางอยาง และ
การสรางความหมายใหมของพิพิธภัณฑท่ีเกิดข้ึนนั้นนําไปสูการสะทอนและการผลิตสรางท่ีรวมเปนชุดความทรง
จําในหลากหลายรูปแบบ 

“พิพิธภัณฑกับความทรงจํา” งานของซูซาน เอ.เครน (Zuzan A. Crane, 2000) ไดเสนอวาการท่ี
พิพิธภัณฑเปนสถานท่ีนําเสนอ (presentation) เก่ียวกับความทรงจํานั้น เปนการแสดงถึงความรูสึกท่ีถายทอด
เรื่องราวผานสิ่งของท่ีเก็บบันทึกทางความทรงจํา (recollection) และภาพตัวแทน (representation) เชิง
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จินตนาการ โดยการพยายามท่ีจะคนหาและยึดโยงเอาความรูสึกและความหมายของมันไว กลาวคือความทรง
จํายังสามารถท่ีจะกระตุนอารมณและความปรารถนาท้ังทางบวกและทางลบ เพราะความทรงจําไดรับการ
ผลักดันท้ังจากความปรารถนาท่ีจะจดจําและลืมเลือนนั้นเอง ฉะนั้นพิพิธภัณฑจึงถูกนํามาเปนเครื่องมือท่ีเก็บ
รักษาคงสภาพความทรงจําผานการสรางรูปแบบของภาพตัวแทนตางๆ ซ่ึงไดรับการกระตุนอยางดีจากการ
ตอบสนองตอวัตถุสิ่งของ (objects) นอกจากนี้ความทรงจําท้ังระดับปจเจกบุคคลหรือของกลุมบุคคลมีสวนใน
การแบงปนรวมกันโดยผานประสบการณ (experience) การเรียนรู (learning) มรดก (heritage) และ
ประเพณี (tradition) สิ่งท้ังหมดเหลานี้สงผลไปสูการสรางและจดจําความทรงจําท่ีแตกตางกันหลากหลาย
ประเภท อาจเรียกไดวา “ประสบการณความทรงจํา” (memory experience) ซ่ึงสามารถจะพิจารณาการ
ปฏิสัมพันธของความทรงจําหลากหลายประเภทไดจากการจัดแสดงในพ้ืนท่ีพิพิธภัณฑ เพ่ือทําความเขาใจ
ความหมายและความสําคัญของการเก็บรักษาวัตถุในพิพิธภัณฑ ซ่ึงเปนรูปแบบและการสรางวาทกรรมเก่ียวกับ
ภาพตัวแทนของความทรงจํา  

การทบทวนวรรณกรรมสําหรับผูศึกษาไดพยายามเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางประวัติศาสตรความ
ทรงจํากับพ้ืนท่ีของการสรางความทรงจําในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 ดังนั้นผูศึกษาจึงไดทบทวนวรรณกรรม 
ดังนี้  

ทบทวนงานศึกษาเก่ียวกับพิพิธภัณฑสงครามในประเทศไทย 
จากการทบทวนงานศึกษาเรื่องราวสงครามโลกครั้งท่ี 2 ในประเทศไทยทางดานสังคมศาสตร พบวามี

งานของ นิติ  ภวัครพันธุ (2001) เปนบทความชื่อเรื่องวา 'Almost a love story': Japanese soldiers in 
north-west Thailand ซ่ึงเปนงานศึกษาเก่ียวกับเรื่องราวความทรงจําของชาวบานท่ีอําเภอขุนยวม จังหวัด
แมฮองสอน ผานเรื่องราวท่ีเลาเรื่องผูหญิงชาวบาน คือ “ปาแกว” ท่ีพิพิธภัณฑสงครามโลกครั้งท่ี 2 ในอําเภอ
ขุนยวมไดจัดแสดงไว จากงานชิ้นนี้ยังแสดงใหเห็นชัดวาความสัมพันธระหวางคนไทยและญี่ปุนในชวง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 มีความสัมพันธกันในดานเศรษฐกิจ และเกิดเรื่องราวความรักของสาวชาวบานกับทหาร
ญี่ปุน ซ่ึงพิพิธภัณฑใหความสําคัญตอการนําเสนอความทรงจํานี้มาก โดยพยายามถายทอดความทรงจําในเรื่อง
ความสัมพันธระหวางคนไทยกับของญี่ปุนมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน 

ท้ังนี้ยังมีงานของเทียมสูรย  สิริศรีศักดิ์ (2013) ท่ีศึกษาเรื่อง “Reconsidering the interpretation 
of WWII shared-heritage in Thailand” เปนงานศึกษาการตีความหรือการใหความหมายเก่ียวกับเรื่องราว
สงครามโลกครั้งท่ี 2 โดยมีพ้ืนท่ีศึกษาอยูท่ีพิพิธภัณฑสงครามโลกครั้งท่ี 2 จังหวัดนครนายก พ้ืนท่ีนี้มีความ
เก่ียวของกับทหารญี่ปุนในชวงหลังท่ีญี่ปุนแพสงคราม จากงานศึกษาพบวาการรับรูความทรงจําของชาวบานใน
ทองถ่ินสวนใหญไมไดมองญี่ปุนเปนผูราย และมีเรื่องราวความทรงจําท่ีพยายามถายทอดออกมาจากชาวบาน
นั้นคือ การทําขนมโมจิ แตการเลาเรื่องราวการทําขนมโมจินั้นกลับไมไดถูกถายทอดหรือจัดแสดงในพิพิธภัณฑ
สงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีจังหวัดนครนายก ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการรับรูเรื่องราวความทรงจําในแตละชุดไดมีการ
ตีความ และเลือกหรือจํากัดชุดความทรงจําบางอยางออกไป จึงทําใหพ้ืนท่ีของพิพิธภัณฑแหงนี้ไมไดสนใจความ
ทรงจําของชาวบานท่ีควรจะถูกนํามาเสนอในพ้ืนท่ีแหงนี้  

จากงานศึกษาของเทียมสูรย  สิริศรีศักดิ์ ทําใหผูศึกษาไดยอนมองไปถึงพิพิธภัณฑสงครามโลกครั้งท่ี 2 
ท่ีอําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน ท่ีพิพิธภัณฑไดจัดแสดงเรื่องราวของปาแกวนั้น แทจริงแลวทําไมความทรง
จําของปาแกวจึงถูกหยิบยกข้ึนมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ ซ่ึงชุดความทรงจําของปาแกวสามารถใชแทนชุดความ
ทรงจําของหญิงสาวชาวบานคนอ่ืนในหมูบานไดหรือไม จากงานศึกษานี้ทําใหผูศึกษาสนใจในประเด็นเก่ียวกับ
การเลือกชุดความทรงจําหรือละท้ิงความทรงจําบางอยางไดอยางไร  



Proceedings โครงการสัมมนาเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ ครั้งท่ี 14 213 
 

สอดคลองกันงานของรัศมี  ชูทรงเดช (2556) ไดเขียนบทความเรื่อง “ใครเปน “เจาของ” มรดก
วัฒนธรรมสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีขุนยวม แมฮองสอน?” ไดเสนอวาพิพิธภัณฑสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีจังหวัด
แมฮองสอน ไดมีการจัดการการใช “ความทรงจํา” มาเปนเครื่องมือสําคัญ ในการจัดการการทองเท่ียว แมวา
การใชชุดความทรงจําของคนแกในชุมชนมากมายท่ีพยายามเชื่อมโยงกับเหตุการณสงครามโลกครั้งท่ี 2 แต
เรื่องราวท่ีไดนําเสนอขาดการเชื่อมโยงกับการรับรูของคนรวมสมัย หมายถึงการนําเสนอขาดความทรงจําท่ี
เชื่อมโยงกับคนในชุมชนปจจุบัน ทําใหการใหความหมายและคุณคาของความทรงจําในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 
เปนเพียงแคสินคาทางวัฒนธรรมท่ีถูกใชเพ่ือการทองเท่ียว และหนวยงานตางๆท่ีพยายามเขามาจัดการพยายาม
ท่ีจะเบียดขัดความทรงจําของชุมชนทองถ่ิน ความสัมพันธระหวางบุคคลและเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจริงในชุมชน  

สําหรับงานของชีวสิทธิ์  บุณยเกียรติ (2556) ไดเขียนบทความเรื่อง “พิพิธภัณฑสงคราม บาดแผล 
และการเยียวยา: สองเรื่องเลาท่ีแตกตางวาดวยทหารญี่ปุนในประเทศไทย สมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2”โดยได
นําเสนอพิพิธภัณฑสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท้ัง 2 แหง ไดแก พิพิธภัณฑสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีอําเภอขุนยวม 
จังหวัดแมฮองสอน และพิพิธภัณฑสถานแหงความทรงจํา ชองเขาขาด จังหวัดกาญจนบุรี จากการนําเสนอ
พบวาการเปรียบเทียบเรื่องเลาจากพิพิธภัณฑท้ัง 2 แหงนี้ไดใหน้ําเสียงของเรื่องราวท่ีแตกตางกัน โดยท่ี
พิพิธภัณฑสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีอําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน แสดงเนื้อหาของนิทรรศการดวยชุดความ
ทรงจําของปาแกวท่ีมีเรื่องราวความรักกับทหารญี่ปุน แตในขณะท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงความทรงจํา ชองเขา
ขาด จังหวัดกาญจนบุรี กลับแสดงเรื่องราวความโหดรายของญี่ปุนท่ีทรมานเชลยศึก  

จากการเปรียบเทียบชุดความทรงจําของพิพิธภัณฑท้ัง 2 แหง พบวาการเลือกเลาชุดความทรงจําแตละ
ท่ีข้ึนอยูกับผูกระทําการ (agency) ท่ีเขาไปกํากับและเลือกอธิบายประวัติศาสตร ซ่ึงความทรงจําจะอยูภายใต
เง่ือนไขทางประวัติศาสตร และการรื้อฟนความทรงจําเปนกระบวนการท่ีทําใหสังคมจดจําเรื่องราวในอดีตได ซ่ึง
เม่ือนึกถึงอดีต สิ่งท่ีนึกข้ึนมาไดนั้นก็เปนไดท้ังสิ่งท่ีลืมหรือเลือกจํา แตงานชิ้นนี้ก็ยังคงไมไดวิเคราะหถึงการสราง
ความทรงจําของพิพิธภัณฑสงครามแตละแหง ดังนั้นงานชิ้นนี้ทําใหผูศึกษาเกิดความสนใจในการสรางชุดความ
ทรงจําของพิพิธภัณฑสงครามท่ีใชประวัติศาสตรความทรงจําเลาเรื่องราวผานชุดความทรงจําแตละชุด ซ่ึงชุด
ความทรงจําท่ีเกิดข้ึนเปนชุดความทรงจําท่ีถูกจําและถูกเลือกใหลืมอยางไร 
 
วิธีการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาตองการทําความเขาใจการนําเสนอประวัติศาสตรสงครามโลกครั้งท่ี 2 ผาน
นิทรรศการในพิพิธภัณฑ 4 แหงในจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือทําความเขาใจชุดความทรงจําจากการรับรูอดีตในแต
ละดานของพิพิธภัณฑท้ัง 4 แหงท่ีมีท่ีมาแตกตางกัน กลาวคือจัดตั้งโดยวัด เอกชนในทองถ่ิน เอกชนจาก
ตางประเทศ และจากรัฐบาลตางประเทศ ท่ีนําเสนอผานพิพิธภัณฑท่ี “เลือก” นํามาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ เพ่ือ
เขาใจผูสรางเรื่องราวและการรับรูเก่ียวกับ “อดีต” โดยงานศึกษาชิ้นนี้ผูศึกษาไดใหขอบเขตกลุมผูสรางและ
การรับรูเรื่องราวอดีตของผูจัดพิพิธภัณฑ ผูเขาชมพิพิธภัณฑ และผูมีประสบการณในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 
นํามาวิเคราะหการสรางชุดความทรงจํา เพ่ืออธิบายการรับรูหรือการพยายามสื่อความทรงจํานั้นออกมา 

สําหรับวิธีการวิจัยครั้งแรกท่ีผูศึกษาเดินทางมาท่ีพิพิธภัณฑผูศึกษาไดวางฐานะตนเองเปนนักทองเท่ียว
ผูหนึ่งท่ีสนใจตอเรื่องราวสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีจัดแสดงในพิพิธภัณฑ โดยในเบื้องตนพิจารณาจากการชมวัตถุ
และนิทรรศการนําเสนอของพิพิธภัณฑ และดูจากตัวบทท่ีพิพิธภัณฑพยายามนําเสนอ เพ่ือไดขอมูลในเบื้องตน
เก่ียวกับการรับรูและถายทอดเรื่องราวสงครามโลกครั้งท่ี 2 ผานพิพิธภัณฑ และนําไปสูวิธีการสัมภาษณของผู
จัดแสดงและผูชม 
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การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีเก็บขอมูลดังนี้ 

1. การคนควารวบรวมขอมูลจากวรรณกรรมและเอกสารตางๆ 
1.1 ศึกษาคนควารวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวของกับประวัติศาสตรสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท้ังท่ีเปน

หนังสือ นิยาย รูปถาย และภาพยนตร เพ่ือหาจุดกําเนิดและการใหความหมายของพิพิธภัณฑท้ัง 4 แหง ไดแก 
1) พิพิธภัณฑสงครามอักษะและเชลยศึก  2) หอศิลปและพิพิธภัณฑสงครามโลกครั้งท่ี 2  3) พิพิธภัณฑสถาน
แหงความทรงจํา (พิพิธภัณฑชองเขาขาด)  และ 4) พิพิธภัณฑทางรถไฟ ไทย-พมา เพ่ือนําไปวิเคราะหในเรื่อง
ของการสรางเรื่องราวความทรงจํารวมตอเหตุการณสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 

2. การเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ 
2.1 สัมภาษณเจาหนา ท่ี/ภัณฑารักษ ท่ีรับผิดชอบพิพิธภัณฑ เ พ่ือสัมภาษณมุมมองทาง

ประวัติศาสตรสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 และการคัดเลือกหรือสรางเรื่องราวความทรงจําสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 
2 ออกมาในรูปแบบใด 

2.2 สัมภาษณผูมีประสบการณรวมในชวงสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีมีสวนรวมในการถายทอด
เรื่องราวความทรงจําวา มีการเลือกนําเสนอและรับรูความทรงจําอยางไร และมองอดีตผานการจัดแสดง
พิพิธภัณฑใหความหมายเชนไร  

2.3 สัมภาษณผูเขาชมพิพิธภัณฑ/ญาติของอดีตเชลยศึก วามองความหมายจากการชมการจัด
แสดงเรื่องราวในพิพิธภัณฑอยางไร 

3. การเก็บขอมูลโดยการสังเกตอยางมีสวนรวม ในสวนท่ี 1 คือการสังเกตและวิเคราะหการนําเสนอ
ภาพแทนความจริงของพิพิธภัณฑวาแตละแหงมีการถายทอดความทรงจําหรือประวัติศาสตรแบบใด สวนท่ี 2 
คือการสังเกตการณการใหความหมายหรือผลิตซํ้าความทรงจําของชาวชุมชนปากแพรกและนักทองเท่ียวใน
พ้ืนท่ีสาธารณะ เชน อนุสรณสถาน กิจกรรมรําลึกถึงทหารเชลยศึก ท่ีเปนพ้ืนท่ีแสดงความทรงจําตางๆ 
 
ผลการศึกษา 

การสร าง เรื่ อ ง เล าความทรงจํ าช ว ง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 ในจังหวัดกาญจนบุรี พบวา
จากเรื่องเลาท่ีจัดแสดงในพิพิธภัณฑสงครามใน
จังหวัดกาญจนบุรีท้ัง 4 แหง สามารถจัดกลุมการ
สรางความทรงจําไดเปน 2 ประเภท ไดแก   
1) การสรางชุดความทรงจําในสายตาของ
พิพิธภัณฑสงครามโดยคนไทย  2) การสรางชุด
ความทรงจําในสายตาของพิพิธภัณฑสงครามโดย
ชาวตางชาติ 

การสรางชุดความทรงจําในสายตาของ
พิพิธภัณฑสงครามโดยคนไทย วิเคราะหจาก
พิพิธภัณฑสงครามอักษะและเชลยศึก กับหอศิลป
และพิพิธภัณฑสงครามโลกครั้งท่ี 2  

พิพิธภัณฑสงครามอักษะและเชลยศึก 
เปนพิพิธภัณฑทองถ่ินท่ีจัดตั้งข้ึนในวัดไชยชุมพล

รูปภาพท่ี 2 คายเชลยศึกจําลอง เปนการสรางความทรง
จํา ซึ่งทางพิพิธภัณฑพยายามสื่อออกใหผูชมรับรูถึงความ
ลําบากของชีวิตเชลยศึกท่ีในอดีตเลยใชชีวิตอยูท่ีพ้ืนท่ีแหงน้ี 
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ชนะสงคราม หรือ วัดใต มีการจัดการพิพิธภัณฑโดยพระสงฆและชาวบาน  ในอดีตพ้ืนท่ีของพิพิธภัณฑแหงนี้
เปนคายเชลยศึกเม่ือสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 โดยอาคารของพิพิธภัณฑแหงนี้ไดสรางจําลองเปนกระทอมไมไผ
ไวเสมือนกับคายเชลยศึกในอดีต “...พระอาจารยไมเคยยายคายจําลองออกจากท่ีเดิมเลย เราอยากใหมัน
เหมือนของจริงมากท่ีสุด คนท่ีมาดูจะไดรูสึกถึงความเจ็บปวดหรือความทุกขทรมานของเชลยศึก...” จากคํา
กลาวของพระราชวิสุทธิเมธี ทําใหผูศึกษาพอท่ีจะเขาใจจุดประสงคของพิพิธภัณฑแหงนี้วาตองการรักษาพ้ืนท่ี
ไวเพ่ือถายถอดประสบการณและความทรงจําวาพ้ืนท่ีแหงนี้ครั้งหนึ่งมันเคยมีผูคนมากหมายหลากหลายชาติมา
อยูรวมกันท่ีแหงนี้ 

จุดเริ่มตนของพิพิธภัณฑเกิดจากอดีตเจาอาวาสไดเก็บรวบรวมสิ่งของชวงสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ไว
เนื่องจากพ้ืนท่ีสวนหนึ่งของวัดเคยเปนคายเชลย เม่ือสิ้นสุดสงครามจึงทําใหมีขาวของเครื่องใชท่ีหลงเหลืออยูใน
บริเวณวัดจํานวนมาก สวนหนึ่งก็ไดมาจากการบริจาคจากชาวบานในพ้ืนท่ี เนื่องจากบางครอบครัวเคยติดตอ
คาขายกับญี่ปุน บางทหารญี่ปุนก็ใหขาวของเครื่องใชเปนรางวัลหรือแลกเปลี่ยนสินคากับชาวบาน 

พิพิธภัณฑแหงนี้แตกตางจากหอศิลปและพิพิธภัณฑสงครามโลกครั้งท่ี 2 อยางมาก ท้ังในเรื่องของ
พ้ืนท่ีจัดแสดงและการจัดแสดงสิ่งของท่ีนําเสนอในพิพิธภัณฑ พิพิธภัณฑสงครามอักษะและเชลยศึก หรือ
พิพิธภัณฑวัดใต มีการจัดโซนพ้ืนท่ีในการจัดแสดงอยู 3 สวน ไดแกสวนท่ี 1 เปนกระทอมท่ีมีผนังทําจากไมไผ
สาน มุงหลังคาดวยใบจาก กระทอมมีลักษณะเปนรูปตัวยู ภาพในกระทอมนี้ไดจําลองแครไมไผท่ีในอดีตเคย
เปนท่ีพักท่ีนอนของกลุมเชลยศึก บนแครไมนั้นจัดแสดงภาพวาดและภาพถายท่ีบงบอกถึงสภาพความเปนอยู
ของเชลยศึกท่ีอยูในคายและการถูกทรมานจากความเจ็บปวยดวยโรคตางๆ และความเจ็บปวดจากการทํางาน
หนัก ภาพวาดท่ีนํามาจากแสดงพระราชวิสุทธิเมธีบอกวาเปนภาพวาดของอดีตเฉลยศึกท่ีเคยถูกกักขังอยูท่ีนี้ 
และมอบภาพนี้ใหกับพิพิธภัณฑเพ่ือไดถายทอดประสบการณใหคนรุนหลังไดดู 

สวนท่ี 2 เปนหองวีดีทัศนท่ีฉายเลาเรื่องราวของสภาพชีวิตของเชลยศึกท่ีเคยถูกเกณฑมาทํางานสราง
ทางรถไฟใหกับญี่ปุน มีรูปรางผอมเห็นแตซ่ีโครง และความรันทดของชะตากรรมเชลยศึกท่ีตองทุกขทรมานกับ
โครงภัยไขเจ็บท่ีไมมีท้ังยารักษาและเครื่องนุงหมท่ีดี จากการชมวีดีทัศนท่ีพิพิธภัณฑนําเสนอพบวาภาพ
เรื่องราวสวนใหญแสดงเพียงแตเรื่องราวของเชลยศึก การเลือกนําเสนอเพียงภาพเคลื่อนไหวบางสวนและรูป
ถายเชลยบางคน และนํามาสรางเรื่องราวใหมพูดผานสื่อซํ้าแลวซํ้าอีกผูศึกษาคิดวามันเปนการตรอกย้ําความ
ทรงจําของผูจัดท่ีเลือกข้ึนมาเพ่ือนําเสนอ เปนการนําเอาชีวิตของคนบางคนหรือบางกลุมมาแทนกลุมเชลยศึก
ท้ังหมด ซ่ึงแทจริงแลวผูไดรับความทุกขทรมานไมไดมีเพียงแคเชลยศึกเทานั้น แตมีกลุมแรงงานชาวเอเชียท่ี
ตองมาสรางทางรถไฟแหงนี้ดวยเชนกัน  

“...เม่ือกอนสมัยท่ียังไมมีพวกทีวีโทรทัศน ตอนท่ีหลวงพอเจาอาวาสรูปเกายังอยู มีกลุมอดีตเชลยศึก
มาท่ีพิพิธภัณฑและมีการจัดจําลองเหตุการณตอนเปนเชลยศึกใหคนชมพิพิธภัณฑไดดูดวยนะ เม่ือกอนนี้พ้ืนท่ี
ตรงนี้ยังไมไดเทปูนพ้ืนยังเปนดินทราย ยิ่งใหบรรยากาศผูเขาชมวามาอยูคายเชลยศึกจริงๆ...” จากคําพูดของ
พระราชวิสุทธิเมธี ทําใหผูศึกษายิ่งมีความสนใจตอพิพิธภัณฑแหงนี้ จึงทําใหผูศึกษามีความสงสัยวา เม่ืออดีต
เชลยศึกกลับมาชมพิพิธภัณฑแหงนี้เขามาความรูสึกอยางไรบาง พระอาจารยบอกกับผูศึกษาวาชวงป  
พ.ศ. 2530 – 2545 เปนชวงท่ีอดีตทหารเชลยศึกเขามาชมท่ีพิพิธภัณฑแหงนี้เปนจํานวนมาก เม่ือพวกเขา
มาถึงและไดเห็นเรื่องราวท่ีพิพิธภัณฑนํามาจัดแสดง พวกเขาตางพอกันรองไหเพราะหวนนึกถึงเห็นการในอดีต
ท่ีเคยมีความทรงจํากับพ้ืนท่ีแหงนี้ ไมเวนแมแตกลุมญาติของอดีตเชลยศึกท่ีเม่ือเขาชมแลวก็ตางพากันเช็ด
น้ําตาและรูสึกสงสารกลุมเชลยศึกเหลานี้ สวนในปจจุบันนักทองเท่ียวก็ยังคงแวะเวียนเขาชมพิพิธภัณฑแหงนี้
อยูอยางไมขาดสาย แตสวนใหญเปนนักทองเท่ียวชาวตางชาติเขามาชมพิพิธภัณฑกับไกดสวนตัว และเดินชม
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พิพิธภัณฑอยางสนใจโดยเฉพาะสวนท่ี 1 ท่ีจัดแสดงภาพถายนักทองเท่ียวชาวตางชาติมักจะพิจารณามองภาพ
เหลานั้นนานกวานักทองเท่ียวคนไทย  

สําหรับสวนท่ี 3 หรือสวนสุดทายท่ีจัดแสดงในพิพิธภัณฑนี้ไดรวบรวมสิ่งของเครื่องใชสมัยสงครามโลก 
ประกอบดวยชอนสอมอุปกรณของเชลยศึกท่ีเคยอาศัยอยูท่ีนี้ บางสวนไดมาจากการบริจาคของอดีตเชลยศึก
ท่ีมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมบทความจากหนาหนังสือพิมพ ท่ีเลาเรื่องราวของชาวญี่ปุน
ผูหนึ่งซ่ึงอดีตเจาอาวาสไดรูจัก เขาคืออดีตผูคุมคายเชลยศึกแหงนี้ ซ่ึงทําหนาท่ีเปนลามใหแกนายทหารญี่ปุน 
ชื่อวาทาเคชิ นากาเช (ฟูจิวารา) หลังสงครามเขากลับมาประเทศไทยและมายังวัดไชยชุมพลชนะสงคราม และ
ไดขออดีตเจาอาวาสบวชเพ่ือเปนการไถโทษ ลางบาปท่ีตนเคยกักขังเชลยศึกท่ีคายแหงนี้ คายเชลยศึกใน
จังหวัดกาญจนบุรีนอกจากท่ีวัดใตแลวยังมีอีกหลายท่ีซ่ึงอยูตามริมแมน้ําแควเชนเดียวกับท่ีนี้ ซ่ึงท่ีพิพิธภัณฑได
ทําแผนผังไวใหเขาใจงาย นายอดีตทหารญี่ปุนผูนี้ถือวาเปนบุคคลสําคัญตอพิพิธภัณฑแหงนี้เพราะเขาไดตั้ง
มูลนิธิเพ่ือใหทุนการศึกษาแกเด็กและเยาวชนท่ีตองการศึกษาเลาเรียนแตขาดแคลนทุนทรัพย ทางพิพิธภัณฑ
จึงสรางอนุสาวรียเปนรูปปนเขาเพ่ือเปนการรําลึกถึงคุณงามความดีท่ีเขาไดทํา  

จากการนําเสนอของพิพิธภัณฑนี้ทําใหผูศึกษาเห็นมุมมองการนําเสนอของพิพิธภัณฑท่ีพยายามเลือก
นําเสนอชาวญี่ปุนผูนี้แทนท่ีจะเลาแตเพียงเรื่องราวของเชลยศึก เพราะเนื่องจากวาทางพิพิธภัณฑตองการท่ีจะ
สื่อใหผูชมไดมองภาพของญี่ปุน ในแงมุมของผูสํานึกผิดและไดรับการใหอภัย โดยพระราชวิสุทธิเมธีกลาววา 
“...ไมวาความทรงจําตอพ้ืนท่ีนี้จะดูโหดราย แตมนุษยในเม่ือหลีกเลี่ยงไมไดก็ตองเผชิญหนาอยูกับความจริงใน
ปจจุบัน และสรางความทรงจําใหมท่ีสวยงามใหคนอ่ืนนาจําจดดีกวา...”  

ดังนั้นพิพิธภัณฑสงครามอักษะและเชลยศึก มีการสรางชุดความทรงจําท่ีเฉพาะตัว ซ่ึงไมไดมีเพียงแค
เรื่องราวของกลุมเชลยศึกเพียงอยางเดียวเทานั้น แตยังพบวาผูจัดพิพิธภัณฑมีการเลือกเรื่องเลา เพ่ือสรางชุด
ความทรงจําเก่ียวกับความสัมพันธกับชาวญี่ปุน โดยไมไดสรางความทรงจําวาญี่ปุนเปรียบเสมือนตัวรายใน
ละคร แตวางตําแหนงแหงท่ีใหญี่ปุนเปนผูบริสุทธิ์ในฐานะท่ีสํานึกผิดตอบาปกรรมท่ีไดกอไว จากการสรางความ
ทรงจําในพิพิธภัณฑแหงนี้ ทําใหพิพิธภัณฑแหงนี้วางตําแหนงการเลาเรื่องความทรงจําท่ีเปนกลาง  

หอศิลปและพิพิธภัณฑสงครามโลกครั้งท่ี 2 เปนพิพิธภัณฑเอกชน เม่ือเดินทางมาถึงหนาพิพิธภัณฑ
แหงนี้ ผูเขาชมจะสะดุดตาหัวจักรรถไฟเกาท่ีทาง
พิพิธภัณฑจัดแสดงไวดานหนาทางเขาและ
บรรยายวาเปนหัวจักรรถไฟของญี่ปุนท่ีใชในสมัย
สงครามโลกครั้งท่ี 2 เปนจุดท่ีสะดุดตาแกผูเขา
ชม และใหความรูสึกวาในพิพิธภัณฑนาจะมีวัตถุ
ขาวของเครื่องใชตางๆ ในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 
2 ใหผูเขาชมสามารถสัมผัสกับบรรยากาศใน 

สมัยสงครามโลกครั้ ง ท่ี  2 ผานวัตถุ
สิ่งของท่ีสามารถเลาเรื่องราวไดเปนอยางดี เม่ือ
มองท่ีปายชื่อของพิพิธภัณฑท่ีเปนแผนหินขนาด
ใหญวางไวใกลกับหัวจักรรถไฟ พบวาในนั้นระบุ
ป  พ.ศ.ก อตั้ ง เ ม่ือปพ.ศ.  2530 การเข าชม
พิพิธภัณฑผูเขาชมจะตองเสียคาเขาชมในราคา 40 
บาท ท้ังผูชมชาวไทยและชาวตางชาติ โดยผูเก็บคา
เขาชมนั้นเปนผูหญิงชราอายุประมาณราว 75 ป 

รูปภาพท่ี 3 หอศิลปและพิพิธภัณฑสงครามโลกครั้งท่ี 2  จัด
แสดงเรื่องเลาความทรงจําสงคราม ผานอวัตถุอาวุธและขาวของ
เครื่องใชของทหารญี่ปุน  



Proceedings โครงการสัมมนาเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ ครั้งท่ี 14 217 
 

คอยเก็บเงินคาเขาชมและฉีกบัตรใหแกผูชม พิพิธภัณฑแหงนี้จัดตั้งโดย คุณอรัญ จันทรศิริ ปจจุบันอายุ 90 ป 
พิพิธภัณฑแหงนี้ เนนการจัดแสดงเรื่องเลาผานวัตถุท่ีจัดแสดง ซ่ึงมีวัตถุอยางมากมายและหลากหลาย 
โดยเฉพาะอาวุธ เชน มีด ดาบ ปน เปนตน โดยรวบรวมจัดแสดงตั้งแตอาวุธสงครามสมัยอยุธยาจนถึง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 “...ผมเริ่มสะสมของเกา ของโบราณมาตั้งแตสมัยเริ่มทําธุรกิจคาเพชร-พลอย เพราะมีคนเอา
มาขายใหก็เลยรับซ้ือไว พอนานขาวของท่ีเก็บสะสมเริ่มเยอะ จึงเปนจุดเริ่มตนในการทําพิพิธภัณฑสงคราม...” 
คุณอรัญ จันทรศิริ เลาถึงท่ีมาของการเก็บสะสมของเกา ของโบราณ จึงทําใหพิพิธภัณฑแหงนี้มีความอัดแนน
ไปดวยจํานวนวัตถุท่ีมากมาย แตขาดการจัดระเบียบและเรื่องราวการจัดแสดง ทําใหผูชมรูสึกอึกอัดตอสิ่งท่ี
พิพิธภัณฑแหงนี้พยายามนําเสนอ โดยเฉพาะเรื่องราวของสงครามโลกครั้งท่ี 2 

แรงบันดาลใจสําหรับการสรางพิพิธภัณฑแหงนี้ เกิดข้ึนมาจากเรื่องราวชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีเคย
เกิดข้ึนในจังหวัดกาญจนบุรี เขาน้ําตาคลอพรอมกับเลาเรื่องราวใหฟงเก่ียวกับชีวิตครอบครัวของเขาในชวง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 “...ผมตองเสียพอไปตั้งแตอายุ 15 ป ในสมัยสงคราม เพราะตองวิ่งหนีหลบระเบิด มันทํา
ใหผมเกลียดสงคราม...แตมันเปนแรงผลักดันใหผมทําพิพิธภัณฑนี้ เพ่ือใหคนรุนหลังรูวาสงครามมันโหดราย” 
คุณอรัญกลาวกับผูศึกษาพรอมท้ังน้ําตาดวยเสียงท่ีสั่นเครือ จากความทรงจําท่ีเจ็บปวดไดเปลี่ยนเปนจุดริเริ่ม
ของการสรางพิพิธภัณฑ ประกอบกับสถานท่ีท่ีตั้งพิพิธภัณฑอยูขางริมสะพานขามแมน้ําแควจึงทําใหการเลา
เรื่องราวชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 มีความเชื่อมโยงและทําใหผูเขาชมสามารถจิตนาการตอไดโดยการสัมผัสกับ
สภาพแวดลอมและวัตถุท่ีจัดแสดงในพิพิธภัณฑ 

พิพิธภัณฑแหงนี้มีการเลาเรื่องราวผานวัตถุในชวงสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 โดยเนนจัดแสดงวัตถุผานตู
กระจกและคําอธิบายขางตู โดยวัตถุท่ีจัดแสดงสวนใหญเปนอาวุธและขาวของเครื่องใชของทหารญี่ปุน ความ
ทรงจําท่ีเจ็บปวดของคุณอรัญ จันทรศิริ กับการสะสมสิ่งของท่ีนํามาจัดแสดงเก่ียวกับสงครามโลกครั้งท่ี 2 
เนื่องจากความสูญเสียพอในสงครามโลกครั้งท่ี 2 จนกระท่ังกลายเปนแรงผลักดันใหจัดแสดงวัตถุเลาเรื่องราว
สงครามโลกครั้งท่ี 2 นอกจากนี้สถานท่ีตั้งของพิพิธภัณฑแหงนี้ยังมีความพิเศษท่ีทางพิพิธภัณฑตองการ
นําเสนอ คือพิพิธภัณฑแหงนี้มีสะพานไมท่ีสรางคูขนานกันกับสะพานขามแมน้ําแคว แตปจจุบันสะพานไมนี้
เหลือเพียงแคตอสะพานเทานั้น การนําเสนอเรื่องราวความทรงจํานี้ แสดงใหเห็นวาพิพิธภัณฑแหงนี้ตองการให
ความสําคัญตอประวัติศาสตรท่ีเลาผานมรดกนั้นคือสะพานขามแมน้ําแคว ซ่ึงอยูไมหางจากพิพิธภัณฑแหงนี้
ดังนั้นหอศิลปและพิพิธภัณฑสงครามโลกครั้งท่ี 2 มีการสรางชุดความทรงจําเก่ียวกับสงครามโลกครั้งท่ี 2 ผาน
ประสบการณของตนเอง โดยมีแรงผลักดันจากความสูญเสียคนในครอบครัว อีกท้ังยังสรางเรื่องเลาผานมรดก
จากสะพานขามแมน้ําแคว เพ่ือใหพ้ืนท่ีของพิพิธภัณฑมีความสําคัญในการอยูรวมสมัยชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 

 
 
 
 
 

 

 

 รูปภาพท่ี 4 (ดานซาย)และรูปท่ี 5 (ดานขวา) รูปทางดานซายเปนรูปถายท่ีเกิดขึ้นหลังฝายสัมพันธมิตรท้ิงระเบิดลง
สะพานขามแมนํ้าแคว จนสะพานไดรับความเสียหายหักครึ่งลงกลางแมนํ้าแคว จากในภาพจะพบวามีสะพานไมท่ีสราง
คูขนานกันกับสะพานขามแมนํ้าแคว โดยทางพิพิธภัณฑไดจัดแสดงใหเห็นวาพ้ืนท่ีของพิพิธภัณฑแหงน้ี มีความสําคัญ
รวมสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ผานการจัดแสดงรองรอยของตอสะพานไมเกา ซ่ึงในอดีตเคยเปนสะพานไมท่ีมีความสําคัญ
ตอการสรางสะพานขามแมนํ้าแคว 
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การสรางชุดความทรงจําในสายตาของพิพิธภัณฑสงครามโดยชาวตางชาติ วิเคราะหจาก

พิพิธภัณฑสถานแหงความทรงจําชองเขาขาด กับพิพิธภัณฑทางรถไฟ ไทย-พมา  

พิพิธภัณฑสถานแหงความทรงจําชองเขาขาด เปนพิพิธภัณฑเอกชนท่ีไดรับงบสนับสนุนจากรัฐบาล
ออสเตรเลีย พิพิธภัณฑแหงนี้สรางข้ึนได เพราะนาย เจ จี ทอม มอรริส (J G Tom Morris) อดีตเชลยศึกท่ีถูก
เกณฑมาสรางทางรถไฟ เม่ือสิ้นสุดสงครามโลกครั้งท่ี 2 เขาไดเดินทางกลับมาหาท่ีตั้งของชองเขาขาด และ
บูรณะพ้ืนท่ีสวนนี้ใหเปนพ้ืนท่ีรําลึกถึงผูคนท่ีเคยเสียชีวิตในสถานท่ีแหงนี้ 
 จุดเดนของพิพิธภัณฑแหงนี้อยูท่ีการเดินตามเสนทางรถไฟเกาท่ีกลุมเชลยและแรงงานชาวเอเชียเคย
สรางไว โดยเฉพาะชองเขาขาดเปนจุดหนึ่งของเสนทางรถไฟท่ีพิพิธภัณฑนําเสนอวาเปนจุดท่ีมีพวกแรงงาน
สรางสะพานเสียชีวิตจํานวนมากท่ีสุด เพราะเปนหินท่ีตองขุดลงไปเพ่ือทําทางรถไฟ พิพิธภัณฑแหงนี้ไดแบงการ
จัดแสดงออกเปน 2 ประเภท ประเภทท่ี 1 คือการนําเสนอผานพิพิธภัณฑ และประเภทท่ี 2 เปนการเดินเทา
ตามรอยเสนทางรถไฟสายเกาและมีหูฟงแจกใหสําหรับผูชมเพ่ือเดินสํารวจไปตามจุดตางๆพรอมกับฟงการ
บรรยาย การเดินทางเพ่ือตามรอยทางรถไฟตองใชระยะเวลาถึง 3 ชั่วโมงรวมระยะเดินทางท้ังไปและกลับมายัง
อาคารพิพิธภัณฑ 

สําหรับตัวพิพิธภัณฑ โซนแรกจัด
แสดงใหผูชมเห็นลําดับชวงระยะเวลาการ
เกณฑแรงงานมาสร างทางรถไฟ ซ่ึงใน
พิพิธภัณฑนี้ เลือกใหความสําคัญกับกลุม
แรงงานอ่ืนท่ีไมไดหมายถึงเชลยศึก ท่ีมีความ
สูญเสียจํานวนมากตองสละชีวิตในการสราง
ทางรถไฟไมตางจากเชลยศึก แตการเลือก
เรื่องราวมานําเสนอผูศึกษากลับไมเห็นสวน
ของเรื่องราวแรงงานท่ีถูกเกณฑมา พบแต
เพียงการนําเสนอเรื่องราวชีวิตผานเชลยศึก
ชาวออสเตรเลีย ผานการจัดแสดงวัตถุ ผาน
สมุดบันทึกและเศษกระดาษท่ีพบอยู ใน
กระเปาสตางคของเชลยศึก และจดหมาย
ของเชลยศึก โดยพิพิธภัณฑไดเลือกวัตถุมา
จัดแสดง เพ่ือสรางความทรงจําใหผูชมเห็นวา
เชลยศึกมีความลําบากมากในการใชชีวิตและ
ทํางานหนักในการสรางทางรถไฟ  

พิพิธภัณฑทางรถไฟ ไทย-พมา 
เปนพิพิธภัณฑเอกชน ไดบริหารจัดการใน
รูปแบบของบริษัทจํากัด โดยพิพิธภัณฑแหงนี้
ก็ไดรับงบประมาณสวนหนึ่ งจากรัฐบาล
ออสเตรเลียบางสวน แตพิพิธภัณฑแหงนี้ยัง
เก็บคาเขาชมแกผูเชาชมพิพิธภัณฑโดยมีคา
เขาชมสําหรับผูใหญ 120 บาท และสําหรับ

รูปภาพท่ี 6 (ดานบน) และรูปภาพท่ี 7 (ดานลาง) รูปดานบน
เปนเสนทางรถไฟท่ีพิพิธภัณฑจัดแสดงใหเปนเสนทางสําหรับผูชม
ไดสัมผัสความทรงจําและความรูสึกของความยากลําบากของเชลย
ศึก สวนภาพดานลางเปนภาพของทหารญี่ปุนท่ีเคยเปนผูคุม
แรงงานสรางทางรถไฟ โดยทางพิพิธภัณฑไดจัดแสดงวาเปนอาชญา
กรสงครามท่ีตองไดรับการลงโทษ แสดงใหเห็นถึงการตรอกย้ํา
ความทรงจําของผูจัดท่ีสรางใหญี่ปุนเปนตัวรายในเรื่องเลา 
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เด็ก 60 บาท โดยรายไดสวนหนึ่งของคาเขาชมทางพิพิธภัณฑจะนําไปสนับสนุนโครงการสงเสริมอาชีพทอผา
ใหแกกลุมชาวกะเหรี่ยง มอญ ฉาน ท่ีอยูระหวางชายแดนไทย-พมา2

3  
สําหรับพิพิธภัณฑแหงนี้มีการนําเสนอชุดความทรงจําผานเรื่องราวของการสรางทางรถไฟ ตั้งแต

เริ่มตนกอสราง จนกระท่ังสรางทางรถไฟสําเร็จ และยังเลาเรื่องราวความทรงจําของเชลยศึกท่ีตองเจ็บปวด
ทุกขทรมานกับการสรางทางรถไฟ ซ่ึงมีเนื้อหาคลายคลึงกับพิพิธภัณฑสถานแหงความทรงจําชองเขาขาด 

พิพิธภัณฑสถานแหงความทรงจําชองเขาขาดและพิพิธภัณฑทางรถไฟ ไทย-พมาท้ัง 2 แหงนี้เปน
พิพิธภัณฑสรางข้ึนจากมุมมองของรัฐบาลออสเตรเลีย ท่ีพยายามในพ้ืนท่ีของพิพิธภัณฑแสดงถึงความสูญเสีย
ของเชลยศึกโดยเฉพาะสัญชาติออสเตรเลีย ทําใหผูเขาชมรับรูแตเพียงความสูญเสียและความนาสงสารของ
เชลยศึกเพียงดานเดียวเทานั้น นอกจากนี้พิพิธภัณฑท้ัง 2 แหงนี้ยังสรางพ้ืนท่ีความทรงจําของ ฮีโร ท่ีควรยก
ยองและจดจําไว เห็นไดจากการเลาเรื่องราวขององคกร วี (V Organization) เปนองคกรลับท่ีใหความ
ชวยเหลือแกเชลยศึก และทางพิพิธภัณฑทางรถไฟไทย-พมายังนําเสนอเรื่องราวท่ีเชื่อมโยงไปถึงฮีโรของไทย
อยางบุญผอง โดยรวมมือกับองคกรวีในการชวยเหลือเชลยเหลานี้ 
 การนําเสนอของพิพิธภัณฑท้ัง 2 แหง ตองการท่ีจะนําเสนอเรื่องราวของกลุมคนเพียงกลุมเดียว อีกท้ัง
ยังแสดงใหเห็นถึงพ้ืนท่ีของความอคติผานการจัดแสดงรายชื่อและรูปภาพของอาชญากรสงครามท่ีเปนทหาร
ญี่ปุนในพิพิธภัณฑทางรถไฟไทย-พมา เปนการนําเสนอท่ีเรื่องราวท่ีท้ิงทายใหผูชมรับรูวาทหารญี่ปุนเปนคนไมดี
ทําใหเกิดความสูญเสีย จึงตองถูกลงโทษกับสิ่งท่ีไดทํา  

การสรางพิพิธภัณฑท่ีเกิดข้ึนใหมของชาวตางชาติ เปนการสรางความทรงจําผานพ้ืนท่ีในพิพิธภัณฑ 
เพ่ือตรอกย้ําความมีตัวตนของกลุมชนชาติของตนเอง และตรอกย้ําชัยชนะท่ีตนไดรับผานบาดแผลเรื่องราวท่ี
เจ็บปวด แทนท่ีความทรงจําท่ีโหดรายเจ็บปวดจะคอยๆ ลดเลือนหายไป แตพิพิธภัณฑกลับสรางแผลท่ีไมมีวัน
หายใหตองระลึกถึงเหตุการณนี้อยูเสมอ  
 พิพิธภัณฑสงครามเกิดข้ึนจากเรื่องเลาของอดีตประกอบกับวัตถุท่ีจัดแสดงใหเปนหลักฐานเปนเครื่อง
เตือนใจใหผูชมรับรูระลึกถึงเหตุการณเหลานั้น อีกท้ังพ้ืนท่ีของพิพิธภัณฑยังเปดพ้ืนท่ีใหคนไดจินตนาการเขาถึง
บรรยากาศและความรูสึก โดยไมไดเนนการอธิบายผานตัววัตถุท่ีปรากฏอยูตรงหนา ดังเชน พิพิธภัณฑสถาน
แหงความทรงจํา ชองเขาขาด โดยเนื้อหาหลักท่ีจัดแสดงในพิพิธภัณฑเปนการถายทอดเรื่องราวผานเรื่องเลา
และสถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณจริง ซ่ึงการจัดแสดงของพิพิธภัณฑแหงนี้ไมไดเนนวัตถุ เปนการสรางความทรงจํา
ของภาพชีวิตของเชลยศึกท่ีไมสมบูรณใหแกผูชม ถึงแมวาพิพิธภัณฑทางรถไฟไทย-พมา จะพยายามจัดแสดง
สวนของวัตถุท่ีเลาเรื่องราวของเชลยศึก แตก็ยังไมสามารถเปนภาพตัวแทนของความทรงจําท่ีแสดงชีวิตของ
เชลยศึกไดอยางสมบูรณ  
 เม่ือพิจารณามุมเรื่องเลาของพิพิธภัณฑสงครามท้ัง 4 แหง เรื่องเลาความทรงจําเก่ียวกับกองทัพและ
ทหารญ่ีปุนท่ีมีความเก่ียวของในพิพิธภัณฑสงคราม พบวาพิพิธภัณฑสถานแหงความทรงจําชองเขาขาดและ
พิพิธภัณฑทางรถไฟ ไทย-พมา เรื่องราวของญี่ปุนเปนเพียงชายขอบของเรื่องราว เพราะแกนหลักของเรื่อง
เลือกท่ีจะเลาเรื่องราวของเชลยศึก และแรงงาน ญี่ปุนจึงเปรียบเหมือนตัวรายตามโทนเสียงของการเลาเรื่อง
จากมุมมองของเชลยศึก ในทางตรงการขามพิพิธภัณฑสงครามอักษะและเชลยศึกเลือกทหารญี่ปุนเปนคน
สําคัญ และแมแตหอศิลปและพิพิธภัณฑสงครามโลกครั้งท่ี 2 ยังจัดแสดงเรื่องราวของญี่ปุนผานการแสดงวัตถุ
ท่ีหลากหลาย เชน อาวุธ และขาวของเครื่องใช  

จากการใหความสําคัญของการใหน้ําหนักการเลาเรื่องราวแงมุมหนึ่งท่ีตองวิเคราะหคือ ตําแหนงของผู
เลา ไดแก รัฐบาลออสเตรเลีย องคการทหารผานศึกของออสเตรเลียท่ีเก่ียวของกับการกอตั้งพิพิธภัณฑสถาน
                                                           
3  อางอิง http://www.tbrconline.com/community.htm สืบคนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558 
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แหงความทรงจําชองเขาขาดและพิพิธภัณฑทางรถไฟ ไทย-พมา และผูจัดการพิพิธภัณฑโดยวัด หรือตัวบุคคลท่ี
มีสวนเก่ียวของตอการกอตั้งพิพิธภัณฑสงคราม ท้ังอดีตทหารญี่ปุนหรืออดีตทหารเชลยศึก เปนผูใหการ
สนับสนุนสงผลตอการกําหนดเรื่องเลาท่ีเกิดข้ึนในพิพิธภัณฑ โดยมีผูกระทําการ (agency) เขามามีอิทธิพล
สําคัญตอการสรางชุดความทรงจําและความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนในพิพิธภัณฑสงคราม 

 
การผลิตซํ้าบนพ้ืนท่ีมรดก 

วูด...วูด...วูด...เสียงหวูดรถไฟหัวจักรไอน้ําแบบโบราณ ท่ีมีอายุไมนอยกวา 80 ป ดังข้ึนผานสะพาน
ขามแมน้ําแควเพ่ือเตรียมเขาฉากในการแสดง ควันไฟท่ีพวยพุงออกจากหัวจักรรถไฟประกอบกับเสียงหวูดท่ีดัง
สนั่นราวกับวาไดเขาไปอยูและสัมผัสในชวงสมัยเหตุการณในอดีตจริงๆ ทําใหทุกคนท่ีรอคอยการชมแสงสีเสียง
ตางตื่นตาตื่นใจกับรถไฟขบวนนี้เปนอยางมาก นักทองเท่ียวและผูคนตางชี้นิ้วไปทางรถไฟท่ีกําลังวิ่งผานสะพาน
ขามแมน้ําแควใหลูกหลานท่ีไปดูการแสดงไดชม บางก็ถายภาพเพ่ือเก็บไวเปนท่ีระลึกและความประทับใจ การ
แสดงแสงสีเสียงเริ่มตนการแสดงฉากแรกดวยเสียงเพลงมารชกองทัพบกของประเทศอังกฤษ หากผูท่ีเคย
รวมงานสะพานขามแมน้ําแควผานมาบางในปกอนหรือเขาชมพิพิธภัณฑทางรถไฟ ไทย-พมา (อยูบริเวณหนา
สุสานดอนรัก หรือท่ีชาวบานในจังหวัดกาญจนบุรีมักเรียกวา “ปาชาฝรั่ง”) มักจะเคยไดยินหรือคุนหูกับ
เสียงดนตรีมารชของกองทัพบกประเทศอังกฤษอยูบาง จากเสียงเพลงดังกลาวนั้นเปนจุดเริ่มตนของการแสดงผู
เขาชมทุกคนดูมีความตื่นตาตื่นใจและตั้งใจรอชมกับการแสดงเปนอยางมาก “คุณคาของประวัติศาสตรอยูท่ี
การจดจํา” เปนเสียงตอนหนังท่ีนําเสนอกอนการแสดง ทําใหผูชมตื่นตาตื่นใจท่ีจะรอชมกับการแสดงท่ีกําลังจะ
เกิดข้ึนตรงหนา 

การแสดงงานสะพานขามแมน้ําแควเปนงานประจําปท่ีจัดข้ึนทุกป จัดโดยการทองเท่ียวของจังหวัด
กาญจนบุรี เปนงานแสดงแสงสีเสียงท่ีเนนการนําเสนอเรื่องราวเก่ียวกับสะพานขามแมน้ําแคว มีรูปแบบการ
นําเสนอท้ังฉายภาพยนตรและการแสดงเรื่องราวในชวงสงครามโลกท่ีเก่ียวของกับการสรางสะพานขามแมน้ํา
แคว เปนการผลิตซํ้าเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนผานพ้ืนท่ีสะพานขามแมน้ําแคว จนกระท้ังกลายสะพานขามแมน้ําแคว
ถูกยกยองใหเปนสัญลักษณแหงสันติภาพ ในประเด็นนี้ทําใหผูศึกษาเกิดขอสงสัยวาแทจริงแลวสะพานขาม
แมน้ําแควถูกยกยองใหเปนสัญลักษณแหงสันติภาพนั้นมาจากมุมมองของของใครกันแนน ในแงนี้ผูศึกษาไมได
จะตัดสินหรือวิจารณวาการใหความสําคัญตอมรดกเปนสิ่งท่ีผิดหรือถูก เพียงแตผูศึกษาตองการศึกษา
ความหมายท่ีแฝงอยูตอการใหความสําคัญผานพ้ืนท่ีมรดก 

 
พ้ืนท่ีแหงนี้สราง “ฮีโร” 

 บานบุญผอง แอนด บราเดอร ปจจุบันประกอบอาชีพสงออกยาสูบ หนาบานมีนิทรรศการของบุญผอง
จัดแสดงอยูเพียงแคบริเวณหนาบานซ่ึงไมคอยเปนสัดสวนเทาใดนัก แตนิทรรศการท่ีจัดแสดงคือวีดีทัศนท่ีฉาย
ใหผูชมไดชมเนื้อหาประมาณ 30 นาที เนื้อหาสวนใหญก็เปนเรื่องราวเก่ียวกับบุญผองท่ีชวยเหลือเชลยศึก 
จนกระท่ังเม่ือจบสงครามอดีตเชลยศึกกลับมาใหการยกยองแกบุญผอง นอกจากนั้นยังพบรูปภาพท่ีบุญผองท่ี
ถายรูปรวมกับทหารญี่ปุน และมีรูปของทหารญี่ปุน ชื่อวา มิโยชิ ถูกนํามาจัดแสดง รูปภาพเหลานั้นแสดงให
เห็นถึงความสนิทสนมระหวางครอบครัวบุญผองกับทหารญี่ปุน เพราะเนื่องจากวาบานของบุญผองทําธุรกิจ
คาขายใหกับทหารญี่ปุนในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 และทําใหเขาตองพบเห็นเหลาบรรดาเชลยศึกอยูเสมอ จึง
เกิดความสงสารและแอบชวยเหลือเชลยศึกผานการสงของตามคายตางๆ และดวยความเปนพอคาและสนิท
สนมกับทหารญี่ปุนทําใหการชวยเหลือเชลยศึกของบุญผองไมเปนท่ีนาสงสัยมากนัก 
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 คุณลําใย สิริเวชชะพันธ อายุประมาณ 74 ป เปนนองสะใภของบุญผอง คุณลําใยเปนอดีตครูวัย
เกษียณเธอไดแตงงานกับนองชายของบุญผองและยายมาอยูท่ีจังหวัดกาญจนบุรี เธอเปนหนึ่งในสมาชิก
ครอบครัวของบุญผองท่ีไดรับการถายทอดเรื่องราวของบุญผองจากตัวของบุญผองเอง ซ่ึงคนในครอบครัวทุก
คนภูมิใจในการกระทําของบุญผองท่ีชวยเหลือเหลาเชลยศึก และไดรับการยกยองอยางมากมายจากรัฐบาล
ออสเตรเลีย “...พ่ีบุญผองเปนคนท่ีคิดจะทําอะไรและตองทําใหได ก็เหมือนกับการชวยเหลือเชลยศึกเขาก็ตอง
ทําใหไดเหมือนกัน เพราะเขาก็คือมนุษยคนหนึ่งเหมือนกับเรา...” คุณลําใยเลาถึงความมุงม่ันของผูชายท่ีมี
จิตใจท่ีกลาหาญท่ีจะชวยเหลือเชลยศึกโดยไมกลัวถูกจับจากทหารญี่ปุน คุณลําใยพาผูศึกษาไปดูเหรียญกลา
หาญท่ีไดรับจากรัฐบาลออสเตรเลีย และสมุดเยี่ยมท่ีผูเขาชมเขียนบันทึกไว ในสมุดเยี่ยมมีผูเขียนบันทึกไว
หลากหลายชาติท้ังคนไทยและตางชาติ สวนใหญเปนนักทองเท่ียวและอีกสวนเปนญาติของอดีตเชลยศึกท่ีรับรู
เรื่องราวของบุญผองจากอดีตเชลยศึก เนื้อความสวนใหญเปนการกลาวขอบคุณและยกยองการกระทําของบุญ
ผองท่ีไดรับการยกยองจากอดีตเชลยศึกวาเขาคือ “วีระบุรุษสงครามของทางรถไฟสายมรณะ” ปจจุบันคุณ
ลําใยเปนบุคคลสําคัญท่ีเคยบอกเลาเรื่องราวของบุญผองใหแกผูเขาชมอยูเสมอ แมวาระยะเวลาจะผานมานาน
แลวก็ตามคุณลําใยยังคงทําหนาท่ีถายทอดเรื่องราวประสบการณของบุญผองใหแกผูสนใจเขาชม  

นอกจากนี้เรื่องเลาของบุญผอง ยังมีการกลาวถึงในพิพิธภัณฑทางรถไฟไทย - พมา และในพิพิธภัณฑ
ชองเขาขาด ซ่ึงพิพิธภัณฑท้ัง 2 แหงเปนพิพิธภัณฑท่ีจัดแสดงโดยชาวออสเตรเลีย สะทอนใหเห็นความทรงจํา
ของผูจัดพิพิธภัณฑชาวตางชาติ ท่ีไดเลือกสรางความทรงจําระหวางชาวบานในจังหวัดกาญจนบุรีกับกลุมเชลย
ศึกท่ีไดรับการชวยเหลือ ท้ังนี้ยังมีขอสงสัยเก่ียวกับเรื่องราวท่ีนํามาจัดแสดงจะพบแคเพียงความดีของบุญผอง
เพียงคนเดียวเทานั้น  แตความทรงจําของชาวบานคนอ่ืนกลับไมไดรับการพูดถึง แสดงใหเห็นวาผูจัดพิพิธภัณฑ 
2 แหงนี้พยายามจะเชื่อมโยงและใหการยกยองตอผูท่ีชวยเหลือแคเฉพาะพวกฝายตนเองเทานั้น ซ่ึงแทจริงแลว
ความทรงจําท่ีเกิดข้ึนเปนการสรางความเปน “ฮีโร” ของใครกันแน ซ่ึงแตกตางจากพิพิธภัณฑสงครามท่ีจัดโดย
คนไทยท้ัง 2 แหง ท่ีมีการจัดแสดงเก่ียวกับเรื่องราวของบุญผองเชนกัน แตพิพิธภัณฑสงครามท่ีจัดแสดงโดยคน
ไทย เรื่องราวของบุญผองเปนเพียงเรื่องราวความทรงจําสวนหนึ่งเทานั้น เพราะเนื่องจากวาจุดสนใจของ
พิพิธภัณฑสงครามท่ีจัดโดยคนไทย จะเปนการสรางความทรงจําผานประวัติศาสตรท่ีใหความหมายของ
สงครามโลกในรูปแบบเปนกลางโดยไมเนนเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง หากแตมันเปนความทรงจําท่ีถูกสรางข้ึนมา
เพ่ือเชื่อมกับประวัติศาสตรในพ้ืนท่ีท่ีครั้งหนึ่งจังหวัดกาญจนบุรีเคยเปนเสนทางผานท่ีมีความทรงจําของคน
หลายหลายเชื้อชาติอยู 
 
สรุปผลการศึกษา  

การสรางเรื่องเลาความทรงจําชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 ในจังหวัดกาญจนบุรี พบวาพ้ืนท่ีพิพิธภัณฑ
สงครามท้ัง 4 แหง มีแนวทางในการสรางความทรงจํา โดยสามารถจัดกลุมการสรางความทรงจําของพิพิธภัณฑ
สงครามได 3 แนวทาง ดังตอไปนี้ 

แนวทางท่ี 1 พิพิธภัณฑกับการสรางความทรงจํารวม เปนการสรางความทรงจําท่ีใหความสําคัญกับ
การใชประวัติศาสตรและเรื่องเลา โดยนํามาสูการเลือกชุดความทรงจํานั้นมาจัดแสดง เพ่ือเชื่อมโยง
ความสัมพันธของความทรงจําระหวางผูจัดและผูชม ซ่ึงสามารถอธิบายปรากฎการณท่ีเกิดข้ึนของพิพิธภัณฑ
สงครามอักษะและเชลยศึก กับหอศิลปและพิพิธภัณฑสงครามโลกครั้งท่ี 2 เนื่องจากวาพิพิธภัณฑสงครามท้ัง 2 
แหงนี้ เปนพิพิธภัณฑสงครามท่ีเกิดข้ึนจากการสรางชุดความทรงจําในสายตาของพิพิธภัณฑสงครามโดยคน
ไทย โดยชุดความทรงจําท่ีจัดแสดงในพิพิธภัณฑ พยายามถายทอดภาพรวมเรื่องเลาความทรงจําท่ีเกิดข้ึนใน
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พ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี และการนําเสนอเรื่องราวความทรงจําในพิพิธภัณฑ สามารถคนพบไดวาผูจัดคนไทย
พยายามจัดแสดงประวัติศาสตรและเรื่องเลาความทรงจํา ใหเนื้อหาของเรื่องเลาในพิพิธภัณฑมีความเปนกลาง 
ซ่ึงโทนของเรื่องราวท่ีจัดแสดงในพิพิธภัณฑจึงไมไดมองวาฝายญี่ปุนเปนผูรายและฝายเชลยศึกเปนผูสูญเสีย
เพียงอยางเดียว สะทอนใหเห็นถึงการรับรูความทรงจําในมุมมองของคนไทย โดยแทจริงแลวความทรงจํา
เรื่องราวของสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีจัดแสดงในพิพิธภัณฑเปนการรับรูความทรงจําในมุมมองของคนไทย 

แนวทางท่ี 2 พิพิธภัณฑกับความทรงจําของทางการ แนวทางนี้เปนการใชพิพิธภัณฑเพ่ือเปน
เครื่องมือในการสรางความทรงจํา สําหรับตอบสนองตอองคกรหรือรัฐท่ีมีสวนเก่ียวของ โดยตองการสรางความ
ทรงจํา ประวัติศาสตร ซ่ึงพบไดจากพิพิธภัณฑสถานแหงความทรงจําชองเขาขาด กับพิพิธภัณฑทางรถไฟ ไทย-
พมา เปนพิพิธภัณฑท่ีเกิดข้ึนจากทุนสนับสนุนของรัฐบาลออสเตรเลีย โดยพิพิธภัณฑท้ัง 2 แหงนี้ พยายามจะ
สรางความทรงจําเพ่ือตรอกย้ําความเปนชาติ เปนการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีของพิพิธภัณฑจากการสรางความ
ทรงจําของสังคม (society’s memory) นอกจากนี้พิธีกรรมงานรําลึกทหารท่ีเสียชีวิต (Anzac Day) ยังเปน
เครื่องมือหนึ่งท่ีสําคัญตอการสรางความทรงจําอยางเปนรูปธรรม ทําใหเชื่อมโยงความสัมพันธของความทรงจํา
ท้ังผูท่ีเคยรวมเหตุการณในอดีตกับผูคนปจจุบัน สามารถรูสึกไดวามีความทรงจําความเจ็บปวดรวมกัน 

แนวทางท่ี 3 พิพิธภัณฑกับความทรงจําประชา ประเด็นนี้อาจจะเปนเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนนอก
พิพิธภัณฑสงคราม หากแตเปนผลเก่ียวเนื่องท่ีอาจเกิดข้ึนจากการสรางความทรงจําท่ีจัดแสดงในพิพิธภัณฑ 
โดยสามารถพบไดจากปรากฎการณท่ีเกิดข้ึนไดจากชุมชนปากแพรก ท่ีพยายามทําชุมชนใหกลายเปนเสนทาง
ความทรงจําทางประวัติศาสตร ซ่ึงทางชุมชนพยามยามท่ีจะเสนอภาพความทรงจําเก่ียวกับชวงสงครามโลกครั้ง
ท่ี 2 ใหเปนสินคา ผานการนําเสนอของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย การสรางความทรงจําท่ีเกิดข้ึนนั้นจึง
เปนเรื่องราวของชาวบานท่ีเคยอยูรวมเหตุการณสงครามโลกครั้งท่ี 2 โดยชุดความทรงจําท่ีเกิดข้ึนนี้ไดสราง
ผานการเลาเรื่องราวผานวัตถุโดยเลาความทรงจําผานบานเกา อาคารเกา ท่ีเคยมีสวนเก่ียวของกับทหารญี่ปุน 
ซ่ึงเปนการผลิตซํ้าชุดความทรงจํา ดังนั้นความทรงจําชุดนี้จึงเปนชุดความทรงจําหนึ่งท่ีเกิดข้ึนจากมุมมอง
ชาวบานในพ้ืนท่ี โดยความทรงจําท่ีเกิดข้ึนเปนพ้ืนฐานของการแสดงเอกลักษณเฉพาะ ท่ีนํามาใชเปนเครื่องมือ
ในการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนชุมชน 

การสรางความทรงจําเปนการใช “อดีต” ของสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีพิพิธภัณฑสงครามในจังหวัด
กาญจนบุรี แสดงใหเห็นถึงการเลือกจดจําเรื่องราวในอดีต แมวาเหตุการณของสงครามโลกครั้งท่ี 2 จากผานมา
นานแลวก็ตาม เรื่องเลาของสงครามยังคงวนเวียนอยูในความทรงจําของสังคม มีผูคนท่ีหลายหลายหมุนเวียน
เปลี่ยนมาเลาและรับรูเรื่องราวผานพิพิธภัณฑ ซ่ึงสิ่งท่ีถูกจดจํานั้นเปนสิ่งท่ีเม่ือเรานึกถึงอดีต “...สิ่งท่ีหวนนึก
กลับมานั้น เปนไดท้ังสิ่งท่ีเราลืมและสิ่งท่ีเราจดจํา...” (Kavanagh, 2000: 15) ซ่ึงในความทรงจําบางสิ่งเปนสิ่ง
ท่ีตองการลบเลือน แตกลับกลายเปนความทรงจําท่ีตรอกย้ําถึงบาดแผลความเจ็บปวด ท่ีแฝงดวยอํานาจของ
การยึดโยงความหมายและความสัมพันธระหวางความทรงจํากับพ้ืนท่ี 

เรื่องเลาความทรงจําตอเรื่องราวทางประวัติศาสตร Raphael  Samuel (อางใน Kavanagh, 2000: 
6-7) ไดกลาวไววา “...ความทรงจํามักตกอยูภายใตเง่ือนไขของประวัติศาสตร และการสรางความทรงจําเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการทางสังคม เพ่ือใหจดจําเรื่องราวในอดีต...” ฉะนั้นการสรางเรื่องราวผานพิพิธภัณฑ
สงครามโลกครั้งท่ี 2 จึงไมสามารถแยกขาดจากประวัติศาสตรได ซ่ึงความทรงจําและประวัติศาสตรนั้นตองเดิน
ไปคูกัน การเลาเรื่องราวผานมรดกก็เชนกันตองใชประวัติศาสตรและความทรงจําในการสรางความทรงจํา เชน 
สะพานขามแมน้ําแคว นอกจากเปนพ้ืนท่ีมรดกมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร สะพานเหล็กแหงนี้ยังถูกใชในการ
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ผลิตซํ้าความทรงจําผานงานสัปดาหขามแมน้ําแคว ซ่ึงเปนงานประจําปท่ีการทองเท่ียวจังหวัดกาญจนบุรี ใช
เปนเครื่องมือในการประชาสัมพันธการทองเท่ียว 

นอกจากนี้ยังมีการอนุรักษเสนทางบานเกาของชุมชนปากแพรกท่ีสรางความทรงจํา สําหรับการจัด
เสนทางทองเท่ียวชุมชนเกาสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ดังนั้นการสรางชุดความทรงจําจึงเปนเครื่องมือหนึ่งท่ี
ผูสนับสนุนหรือผูจัดการสามารถกระทําการเลือกเลาความทรงจําเหลานั้น ผานความสัมพันธประวัติศาสตร
เรื่องเลาและพ้ืนท่ีท่ีมีความเก่ียวของสัมพันธกัน 
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ปจจัยท่ีทําใหการใชผญาภาษิตในวิถีปฏิบัติในสังคมวัฒนธรรมอีสานลดลงและการปรับเปล่ียน 
Factors that affect the declined use of PHA-YA proverbs in northeast Social and 

cultural practices and the role changed of PHA-YA proverbs in the time of 
globalization. 

 
เทียนชัย  สุริมาศ0

1 
Thianchai  Surimas 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาปจจัยท่ีทําใหการใชผญาภาษิตในวิถีปฏิบัติในสังคมวัฒนธรรมอีสานลดลงและการ
ปรับเปลี่ยนบทบาทของผญาภาษิตในยุคปจจุบัน มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลทําใหการใชผญาภาษิต
ในชีวิตประจําวันของชาวอีสานลดลง และเพ่ือศึกษาบทบาทหนาท่ีของผญาภาษิตในสังคมวัฒนธรรมอีสานใน
ยุคปจจุบัน โดยใชเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึกและการศึกษารวบรวมเอกสาร 

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการใชผญาภาษิตในสังคมวัฒนธรรมอีสานลดนอยลงนั้นมีหลาย
ประการ โดยจากปจจัยภายนอกไดแก นโยบายตางๆ ของภาครัฐท่ีกระทบตอการสืบทอดและใชประโยชนจาก
ภูมิปญญาทองถ่ิน อีกท้ังวาทกรรมตางๆ ท่ีสงผลตอการใชภาษาอีสานในการสื่อสารนอยลง ซ่ึงสงผลกระทบ
โดยตรงตอการใชผญาภาษิตท่ีเปนวัฒนธรรมท่ีใชภาษาอีสานในการนําเสนอ นอกจากนี้ยังมีปจจัยท่ีเกิดจาก
ขอจํากัดของผญาภาษิตเองไดแก ผญาภาษิตใชศิลปะการประพันธแบบเปรียบเทียบและลึกซ้ึง จนทําใหเกิด
ความไมเขาใจในความหมายท่ีแทจริงจนนําสูการละเลยการใช และผญาภาษิตนั้นเปนการบอกเลาวิถีชีวิตและ
ประสบการณของบรรพบุรุษเพ่ือสอนชนรุนหลัง ซ่ึงเม่ือบริบททางสังคมเปลี่ยนก็ทําใหบทผญาบางบทไม
สามารถใชในบริบทสังคมสมัยใหมได ดังนั้นผญาภาษิตจึงมีการใชลดนอยลงในสังคมอีสานในลักษณะการใช
สนทนาและสอนในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
 พัฒนาการของผญาภาษิตมีมาอยางตอเนื่อง โดยในปจจุบันนี้นักปราชญอีสานรุนใหมไดประพันธผญา
ภาษิตใหมๆ เพ่ือนําเสนอในชองทางตางๆ ท่ีปรากฏในปจจุบัน ท้ังทางสื่อสังคมออนไลน รายการวิทยุและ
โทรทัศน หนังสือ และชองทางอ่ืนๆ ข้ึนมามากมากเพ่ือใชประโยชน จากการศึกษาพบวาการใชผญาภาษิตถูก
เปลี่ยนพ้ืนท่ีในการนําเสนอจากการใชสั่งสอนอบรมทางตรงในสังคมอีสาน เปนพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีปรากฏตามกระแส
การเปลี่ยนแปลงและโลกาภิวัฒน โดยบทบาทหลักของผญาภาษิตยังคงบทบาทในการจัดระเบียบสังคม แต
ดวยพลวัตการเปลี่ยนแปลงทําใหผญาภาษิตเพ่ิมบทบาทในดานอ่ืนๆ ไดแก บทบาทดานความบันเทิง บทบาท
ดานการศึกษา บทบาทดานการประชาสัมพันธ และบทบาทการสรางกลุมเครือขายทางสังคม ทําใหผญาภาษิต
มีการใชประโยชนท่ีหลากหลายมากข้ึน ซ่ึงพอจะสรุปไดวาผญาภาษิตนั้นยังคงอยูในสังคมอีสาน แต
เปลี่ยนแปลงรูปแบบ ลักษณะ บทบาท เพ่ือใหเหมาะสมกับบริบททางสังคม 

คําสําคัญ: ผญา ผญาภาษิต บทบาทหนาท่ี การใชประโยชน วัฒนธรรมอีสาน  
 
 
 

                                                           
1
 นิสิตปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัย สหสาขาวิชาพัฒนามนุษยและสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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Abstract  

 The objective of the study, is to understand what makes the commonly use of local 
proverbs in the past, are not so widely used as once they were in declined, and changes the 
pragmatically role of PHA-YA proverbs from generation to generation. The method of the 
study is to reflect or illustrate logical principle by using Qualitative Research techniques, to 
match them with in-depth interviewing and documents studying.  
 The study found that there’re many factors affect to the declined use of PHA-YA 
proverb in northeast Social and cultural practices. It may happen from the external factors 
such as Government policies that impact on the transmission and use of local wisdom. 
Perhaps PHA-YA proverbs are more likely to appear in the utterance of older members of a 
community and the decline has diminished their movement from generation to generation. 
The use of this local proverb seems appropriate only to elder men. Moreover, there’s a 
factor caused from proverbs’ limitation of itself. PHA-YA proverbs, for young people to use 
them, it’s difficult to know the true meaning due to complicated and delicate forms and 
expressions- the appreciation of implicit metaphor disappears. It is like telling an old story- 
unbecoming due to its profoundly meaning which apparently found among the new 
generations unaware not using. The passing time also make it changed because of the 
change of social and cultural context, so there’s rarely be seen PHA-YA proverb in new 
generation’s conversations and lessons in school nowadays. 
  PHA-YA proverb has been developed accordingly to the change of social context and 
perception. Presently, the new generations especially among northeastern scholars create 
PHA YA proverbs and present them through various channels by using technology such 
social media networking, radio and television as well. The forms, however; adjusted the way 
to describe the teachings of elder people blended with entertaining interactive functionality 
and content. These social features around the content create a highly personalized PHA YA 
proverbs’ role of social organization, but in the different way from the past in accordance 
with currently social change and globalization. Consequently, with the dynamics change of 
local proverbs in social and cultural practice make the objective role of teaching shifted to a 
greater role on the other side. The use of PHA YA proverbs is more versatile in the term of 
Entertainment, Education, Public Relation, and Group of Social Networking. It can be inferred 
that PHA YA proverbs still exists in northeast society, but the format and way to broadcast 
has to change to match the nature of the role of currently social and cultural context. 

Key words: PHA-YA, Role and Functional, Northeast Social and cultural 
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บทนํา 

ในชวงหลายทศวรรษท่ีผานมาประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ท้ังทางดานการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อันเปนผลมาจากการพัฒนาประเทศสูความทันสมัย (Modernization) ตาม
แบบอยางสังคมตะวันตก การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเริ่มปรากฏอยางเดนชัดนับแตรัฐบาลไทยประกาศใช
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับท่ี 1 (2504-2509) เพ่ือกําหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศ โดยในชวงระยะเวลา
นั้นรัฐบาลไดมุงเนนการกอสรางระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน ท้ังระบบขนสงมวลชน ระบบไฟฟา ระบบ
พลังงาน เพ่ือเปนระบบพ้ืนฐานในการรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับ
แรกนี้มีเปาประสงคในการพัฒนาประเทศเพ่ือการขยายตัวดานการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเพ่ือการ
สงออกเปนเพ่ือใหสวนตางๆ ของประเทศพัฒนาตาม ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาตามแนวทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับท่ี 1 นั้น คือการเปลี่ยนแปลงของประเทศในทุกมิติ ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมและการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งดานสังคมและวัฒนธรรมท่ีตองปรับเปลี่ยนตามกระแสการพัฒนา
อุตสาหกรรมและการพัฒนาการเกษตรเพ่ือการสงออก ผลของการพยายามปรับเปลี่ยนโครงสรางประเทศทํา
ใหประชาชนไทยเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอยางหลีกเลี่ยงไมไดท้ัง 

สังคมอีสานมีแนวโนมการรับเอาความเปลี่ยนแปลงท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอยาง
เดนชัด โดยประชาชนในชนบทไดปรับเอาวิถีชีวิตเมืองและความทันสมัยไปปรับใชในการดําเนินชีวิต รวมท้ัง
กระแสโลกาภิวัตน (Globalization) และการติดตอสื่อสารท่ีทันสมัยก็มีบทบาทอยางในการเปนตัวเรงใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วและกวางขวาง ชนบทเริ่มมีการติดตอสื่อสารผานสื่อตางๆ ท่ีทันสมัย จนทําให
คุณภาพชีวิต วิถีการดําเนินชีวิต และความคิดความเชื่อของชาวชนบทเปลี่ยนไปจากเดิมอยางมาก โดยเฉพาะ
ผลการเปลี่ยนแปลงตอเอกลักษณทางวัฒนธรรม แตเดิมสังคมอีสานเปนสังคมท่ีมีวัฒนธรรมท่ีมีความเปนมา
อยางยาวนาน คนอีสานยึดม่ันถือม่ันในธรรมเนียมปฏิบัติและกรอบประเพณีท่ีบรรพบุรุษไดสรางไว ชาวอีสานมี
ระบบเครือญาติท่ีเขมแข็ง ลักษณะสําคัญประการหนึ่งของสังคมอีสาน คือชาวอีสานใชวัฒนธรรมเปนแนวทาง
ในการดํารงชีวิตและดําเนินกิจกรรมทางสังคมตางๆ โดยวัฒนธรรมทองถ่ินอีสานนั้นเปนเครื่องมือท่ีทําใหคนใน
สังคมปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมและการอยูรวมกันของคนในสังคม และถือเปนระบบความสัมพันธของคน
ในสังคมท่ีมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนอยางตอเนื่องไมสิ้นสุด (เอกวิทย ณ ถลาง, 2544) สังคมอีสานจึงมีวิถีชีวิต
ผูกพันกับวัฒนธรรมทองถ่ิน ชาวอีสานใชวัฒนธรรมเพ่ือการขัดเกลาและตอบสนองความตองการพ้ืนฐานของ
ชาวอีสานในระดับปจเจกและระดับสังคม จนทําใหวัฒนธรรมอีสานหลายประเภทกลายเปนเครื่องมือท่ีชาว
อีสานใชธํารงสังคมมาโดยตลอด เชน ประเพณีฮีตสิบสอง วิถีปฏิบัติคองสิบสี่ วรรณกรรมอีสาน และคะลํา เปน
ตน ซ่ึงชาวอีสานใชประโยชนจากวัฒนธรรมเหลานี้เพ่ือเปนเครื่องมือการจัดระเบียบสังคมใหอยูในกรอบ
วัฒนธรรมท่ีบรรพบุรุษสรางไวเพ่ือใหสังคมอีสานเปนสังคมสงบสุขตามแนวทางท่ีสังคมคาดหวัง 

บรรพบุรุษชาวอีสานเปนนักคิดและตองตอสูกับภูมิประเทศท่ีเต็มไปดวยขอจํากัดทางธรรมชาติท่ีแหง
แลง จึงไดสรางวัฒนธรรมตางๆ มากมายเพ่ือเปนกลไกในการขับเคลื่อนสังคมอีสานจากอดีตจนปจจุบัน โดย
วัฒนธรรมท่ีสงผลอยางมากในเชิงการจัดระเบียบสังคมของชาวอีสานมาตั้งแตอดีต คือผญาท่ีเปนวัฒนธรรม
ทางภาษาของชาวอีสานและพ้ืนท่ีใกลเคียงท้ังลาวและกลุมชาติพันธุท่ีมีวัฒนธรรมรวมกันในพ้ืนท่ีราบสูง
อุษาคเนย ซ่ึงผญานี้ถือเปนวรรณศิลปท่ีสะทอนภูมิปญญาทางภาษาและการดําเนินชีวิตของชาวอีสาน โดยชาว
อีสานใชประโยชนจากผญาในหลายลักษณะ ท้ังเพ่ือความบันเทิง เพ่ือการสอนในเชิงศาสนาและปรัชญา 
รวมท้ังเพ่ือการขัดเกลาทางสังคมและการควบคุมทางสังคมในลักษณะการเปนคติเตือนใจในการดําเนินชีวิตใน
แนวทางท่ีเหมาะสม ซ่ึงผญานั้นเกิดข้ึนเนื่องจากลักษณะของคนอีสานเปนคนชางสังเกต จดจํา วิเคราะห และ
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สรุปผลของสภาวะปญหาตางๆ ท้ังทางดานภูมิประเทศ ความทุกขยากและความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน  
จนสรางเปนบทเรียนไวใหลูกหลานไดรูจักการดํารงชีวิตและอยูรวมกันอยางสงบสุข สรางสังคมท่ีอบอุน
ชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยบทเรียนสวนหนึ่งนั้นไดรอยเรียงเปนบทผญาในรูปแบบประโยคหรือกลอนท่ีมีความ
คลองจองไพเราะ ใชประโยชนเพ่ือสั่งสอน แนะนํา เตือนสติ และใหขอคิดในการดําเนินชีวิต อาจกลาวโดยนัย
หนึ่งไดวา ผญาคือภูมิปญญาอันชาญฉลาดของชาวอีสาน ซ่ึงใชติดตอสื่อสาร เพ่ือแสดงออกถึงความรูสึก 
สติปญญา และความเฉลียวฉลาดของผูพูดหรือผูใช (บุญเกิด  พิมพวรเมธากุล, 2544) เพราะผญาเปนถอยคําท่ี
มีการเปรียบเปรยและตองอาศัยการตีความจึงจะเขาใจในความหมายท่ีแทจริงท่ีผูจายผญาตองการสื่อเพ่ือ
เปรียบเทียบเปรียบเปรยปรากฏการณทางสังคมและวัฒนธรรมอีสานกับประสบการณรอบตัวท่ีไดประสบมา 
จะเห็นไดวาผญานั้นเปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีมีคุณคากับชาวอีสานเปนอยางมาก ไมใชเปนเพียงศิลปะทาง
ภาษาแตยังมีประโยชนในแงของการเปนเครื่องมือทางสังคมอีกดวย 

ผญานั้นมีหลายประเภทท้ังผญาเก้ียว ผญาอวยพร ผญาปริศนาธรรรม แตผญาท่ีมีบทบาทอยางมากใน
ฐานะการเปนเครื่องมือการจัดระเบียบสังคมอีสานคือผญาภาษิต ท่ีนักปราชญอีสานยกยองผญาชนิดนี้วาเปน
สุดยอดผญา ซ่ึงบทบาทของผญาภาษิตเดนชัดในเรื่องการสอน อบรมและตักเตือนสมาชิกในสังคม ลักษณะ
ของผญาภาษิตเปนผญาท่ีมีรูปแบบประโยคหรือกลอนท่ีมีความไพเราะ มีลักษณะเปนคําสอนท่ีถูกถายทอดแก
ชนรุนตอรุนมาเปนระยะเวลาเนิ่นนาน ผญาภาษิตนั้นมีบทบาทในเชิงสังคมคือใชเปนเครื่องมือทางวัฒนธรรม
เพ่ือการขัดเกลาทางสังคมใหสมาชิกมีความประพฤติท่ีเหมาะสมและควบคุมสังคมใหดําเนินตามแนวทางท่ีเคย
ดํารงมาอยางเปนแบบแผน ในสมัยโบราณนั้นชาวอีสานใชผญาภาษิตเปนเครื่องมือถายทอดบอกกลาววิถี
ปฏิบัติตนท่ีกลั่นกรองและประพันธจากประสบการณของบรรพบุรุษท่ีไดลองผิดลองถูกจนเปนคําสอนท่ี
สามารถเปนแนวทางในการปฏิบัติตนของอนุชนตามแนวทางท่ีถูกท่ีควร การใชผญาภาษิตยังนิยมพูดเพ่ือเพ่ิม
สติปญญาและจรรโลงใจของท้ังผูสื่อสารและผูรับสาร  

แตในปจจุบันนี้การใชผญาภาษิตในสังคมอีสานในลักษณะการใชอบรมสั่งสอนและการขัดเกลาทาง
สังคมโดยตรงนั้นมีนอยลง เนื่องจากเหตุปจจัยท่ีเก่ียวของตางๆ มากมาย รวมท้ังผญาภาษิตไดปรับเปลี่ยน
บทบาทเดิมท่ีมีบทบาทในการสั่งสอนขัดเกลา ใหมีบทบาทหนาท่ีตอสังคมในหลายมิติมากข้ึน ดังนั้นผูศึกษาจึง
สนใจศึกษาถึงสาเหตุของการใชผญาท่ีลดนอยลงในการใชในชีวิตประจําวัน รวมท้ังบทบาทของผญาภาษิตท่ี
เกิดข้ึนใหมๆ ในสังคมวัฒนธรรมอีสาน เพ่ือเปนประโยชนการหาแนวทางการปรับใชผญาในบริบทสังคม
วัฒนธรรมอีสานตอไป  
 
วัตถุประสงคงานวิจัย  

1) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลทําใหการใชผญาภาษิตในชีวิตประจําวันของชาวอีสานลดลง 
2) เพ่ือศึกษาบทบาทหนาท่ีของผญาภาษิตในสังคมวัฒนธรรมอีสานในยุคปจจุบัน 

 
แนวคิดท่ีเกี่ยวของ 
 

แนวคิดคติชนวิทยาและบทบาทหนาท่ีของคติชนตอสังคม  

การศึกษานี้มีความเก่ียวของและจําเปนตองศึกษาแนวคิดท่ีเก่ียวของกับคติชนวิทยา เนื่องจากผญานั้น
ถือเปนวัฒนธรรมกลุมชน ดังนั้นจึงเปนการศึกษาท่ีเก่ียวของกับการใชประโยชนของวัฒนธรรมทางภาษาของ
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กลุมชนท่ีมีแนวคิดคติชนวิทยาเปนแนวคิดท่ีสามารถอธิบายถึงความสําคัญนี้ได โดยรายละเอียดของแนวคิดนี้ 
มีดังตอไปนี้ 

ความหมายและความเปนมาของคติชนวิทยา 

คติชนวิทยาเปนวิชาท่ีกําเนิดในสังคมตะวันตกและพัฒนามานานกวา 150 ป แตในประเทศไทย
แนวคิดเรื่องคติชนเพ่ิงเริ่มศึกษาไดไมเกิน 50 ป โดยนักวิชาการในประเทศไทยเริ่มศึกษานิทานพ้ืนบาน 
วรรณกรรมไทย ปริศนาคําทาย หมอลํา และวัฒนธรรมดานตางๆ ของไทย โดยในชวงแรกนักวิชาการไทยแปล
คําวา “คติชนวิทยา” มาจากคําวา Folklore ในภาษาอังกฤษ โดยคําวา Folklore มีความหมายหลาย
ความหมาย ท้ังคติชนชาวบาน คติชาวบาน คติชนวิทยา และวัฒนธรรมพ้ืนบาน สอดคลองกับพระยาอนุมาน
ราชธน (2524) ไดอธิบายคําวา Folklore วาหมายถึงความรูปรัมปราของชาวบาน ซ่ึงหมายความถึง วิชาอัน
เก่ียวของกับปรัมปราคติท่ีชนชั้นชาวบานท่ีไมรูจักหนังสือสอนหรือเอาอยางและเลาสืบๆ ตอมาดวยการจํา เชน 
นิยาย  นิทาน ภาษิต ปริศนา คําทาย คติความเชื่อ ความรู เชน ยากลางบาน การหุงขาวใหหมุนหมอเวียนขวา 
เหลานี้ เปนตน 

ศิราพร ณ ถลาง (2552) ไดกลาวถึงท่ีมาของคําวา “คติชน” และ“คติชนวิทยา” ไววาการเริ่มใชสอง
คําขางตนมาจากก่ิงแกว อัตถากร ซ่ึงจบปริญญาเอกดานคติชนวิทยาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ไดนําวิชาคติ
ชนวิทยามาเผยแพรแกวงวิชาการไทย โดยเปนผูเสนอคําวา “คติชน” เพ่ือใชเรียกขอมูลซ่ึงเปนผลผลิตทาง
วัฒนธรรม และคติชนวิทยา เพ่ือใชเรียกวิชาอันเปนศาสตรหนึ่งท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมเชิงบอกเลารูปแบบ
หนึ่งของกลุมชนท่ีสืบทอดกันมาจนถึงปจจุบัน 

โดยสรุปแลว “คติชนวิทยา” เปนการศึกษาเก่ียวกับวิถีชีวิต ประเพณี ความรู ความเชื่อ วัฒนธรรม 
เพลง ภาษิต คําพังเพย พิธีกรรม และอ่ืนๆ ของชาวบาน โดยคติชนจะเปนมรดกของกลุมชนนั้นๆ ท่ีผานการมุข
ปาฐะมารุนตอรุน จนกลายเปนชุดความรูและประสบการณท่ีสงผลตอพฤติกรรมของคนในสังคม และมีการ
บันทึกเปนลายลักษณอักษรในเวลาตอมา คติชนสามารถสะทอนใหเห็นถึงวิธีคิดและวิธีปฏิบัติของกลุมชนนั้นๆ 
ได อยางไรก็ตามการศึกษาในเรื่องคติชนวิทยานั้นจะครอบคลุมหลายสาขา เชน มานุษยวิทยา สังคมวิทยา 
และวรรณคดี จึงเปนเรื่องยากท่ีจะกําหนดขอบขายของวิชาคติชนวิทยาใหแนชัดตายตัว เพราะมิติท่ีเก่ียวของ
กับคติชนวิทยาเปนเรื่องของคนในสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประเพณีดวย 

 
บทบาทหนาท่ีของคติชนวิทยา 

ทฤษฎีบทบาทหนาท่ีนิยมมองวาวัฒนธรรมหรือสิ่งตางๆในสังคมลวนแลวแตมีหนาท่ีและกลไกตางๆ 
ซ่ึงเชื่อมโยงกับสิ่งอ่ืนๆ ดวย ทุกอยางท่ีอยูในสังคมลวนมีบทบาทหนาท่ีในตัวของมันเอง เพ่ือตอบสนองความ
ตองการของมนุษย ท้ังความตองการทางรางกาย ความม่ันคงทางจิตใจ และความม่ันคงทางสังคม เม่ือเปน
เชนนี้แลวไมวาจะเปนนิทาน เพลง การละเลน ประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรม ภาษิต คําพังเพย และคติชนอ่ืนๆ 
ยอมมีผลเพ่ือตอบสนองความตองการทางรางกาย ความม่ันคงทางสังคมและความม่ันคงทางจิตใจของมนุษย 
ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาคติชนมีบทบาทและหนาท่ีในสังคมอยางหลากหลายมิติ ดังเชนท่ีวิลเลียม อาร บาสคอม 
(Bascom, 1965) ไดกลาวถึงบทบาทคติชนวิทยาไว 4 ประการ ดังตอไปนี้ 

1) หนาท่ีในการธํารงวัฒนธรรมใหอยูคูสังคมนั้นดวย ท้ังพิธีกรรม ประเพณีตางๆ เพ่ือใหวัฒนธรรมเกิด
ความสมบูรณและสืบตอไปได  
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2) ทําหนาท่ีใหการศึกษาในสังคมท่ีใชประเพณีเปนตัวบอกเลา โดยการใชวัฒนธรรมใหความรูแกคนใน
สังคม 

3) รักษามาตรฐานพฤติกรรมท่ีเปนแบบแผนของสังคม โดยเปนการสรางพฤติกรรมท่ีเปนไปตาม
บรรทัดฐานของสังคม 

4) ใหความเพลิดเพลินและเปนทางออกใหกับความคับของใจของบุคคลในสังคม 
โดยสรุปแลวแนวคิดของบาสคอมในเรื่องบทบาทหนาท่ีของคติชนท้ัง 4 ประการนั้นเปนแนวคิดท่ี

อธิบายลักษณะการใชประโยชนคติชนในสังคม โดยในการศึกษานี้จะนํามาวิเคราะหกับกรใชประโยชนผญา
ภาษิตตอไปในบทวิเคราะหการศึกษา ซ่ึงแนวคิดขางตนของบาสคอมนั้นบางสวนสอดคลองกับศิราพร ณ ถลาง
(2552) ท่ีไดศึกษาบทบาทหนาท่ีและความสําคัญของคติชนในสังคมไทย พบวาคติชนประเภทตางๆ เปนกลไก
ทางวัฒนธรรมอันหนึ่งท่ีมีบทบาทสําคัญทางสังคม พรอมท้ังยกตัวอยางบทบาทของคติชนประเภทเรื่องเลา 
(narratives) ดังตอไปนี้  

1) คติชนกับการเปนทางออกสําหรับความขัดแยงและกฎเกณฑทางสังคม เชน นิทานจักรๆ วงศๆ  
กับทางออกความขัดแยงในครอบครัวไทย 

2) มุขตลกกับการเปนทางออกของความกดดันจากกฎเกณฑและระเบียบทางสังคม เชน ศรีธนญชัย 
3) คติชนกับการใหการศึกษาและอบรมระเบียบสังคม เชน เรื่องลูกกตัญู  
4) คติชนกับการถายทอดความเชื่อและพิธีกรรม เชน พญาคันคากทองถ่ินอีสาน 
โดยสรุปแลวคติชนวิทยามีบทบาทและคุณคาตอสังคมนั้น ท้ังบทบาทเพ่ือการพัฒนามนุษย เชน การ

สอนใหคนในสังคมมีความกตัญูตอบรรพบุรุษ การสอนบทบาทของลูกชายลูกสาว เปนตน นอกจากนี้ยังมี
บทบาทเพ่ือการพัฒนาสังคม เชน การถายทอดพิธีกรรม การขัดเกลาทางสังคม การรักษามาตรฐานแบบแผน
ของสังคม ซ่ึงบทบาทของคติชนท้ังหมดท่ีกลาวมานั้นลวนแตสงเสริมใหทุกคนในสังคมอยูรวมกันอยางเปน
ระเบียบ สงบรมเย็น และชวยสงเสริมใหเปนสังคมท่ีนาอยูอีกดวย 

ศิราพร ณ ถลาง (2552) ไดกลาวถึงบทบาทหนาท่ีของคติชนในการใหการศึกษา อบรมระเบียบสังคม 
และรักษาพฤติกรรมของสังคม ซ่ึงสังคมตางๆ ใชคติชนไมวาจะเปนเรื่องเลา นิทาน ภาษิต ปริศนา เพ่ือบอกเลา
และถายทอดวัฒนธรรม โดยสถาบันท่ีมีความสําคัญไดแก สถาบันการศึกษาท่ีมีบทบาทหนาท่ีในการใหความรู 
ถายทอดวัฒนธรรม สอนทัศนคติ รวมท้ังการบอกสอนอบรมระเบียบสังคม และพฤติกรรมท่ีเปนท่ียอมรับของ
สังคมแกสมาชิกในสังคม โดยบทบาทของคติชนมี 3 ประการ ไดแก 

1) บทบาทในการถายทอดเรื่องราวเก่ียวกับ “ทองถ่ิน” ของตน โดยคติชนนั้นมีบทบาทในการ
ถายทอดเรื่องราวตํานานการกําเนิดของกลุมชน ชาติพันธุ อันเปนความรูเก่ียวกับอัตลักษณของกลุมชน ซ่ึงคติ
ชนนั้นจะมีบทบาททําใหคนในทองถ่ิน ชนเผา หรือชาติพันธุนั้นมีความภาคภูมิใจในรากเหงาของตนเอง รวมท้ัง
เรียนอัตลักษณของตนเองดวย 

2) บทบาทในการใหความรูและเสริมสรางปญญา ในสมัยกอนนั้นไมมีโรงเรียนและระบบการศึกษา
ดังเชนปจจุบัน คติชนทําหนาท่ีแทนสถานศึกษาในการสรางความรูและสรางเสริมปญญา  

3) บทบาทในการอบรมระเบียบสังคม ปลูกฝงคานิยม และรักษาบรรทัดฐานทางพฤติกรรมใหสังคม 
ซ่ึงสังคมสมัยกอนนั้นใชคติชนในการอบรมระเบียบสังคม เพ่ือใหสมาชิกนั้นเติบโตมาโดยรูจักระเบียบของสังคม 
โดยคําสอนท่ีสะทอนผานคติชนนั้นอาจรวมถึงทัศนคติ บรรทัดฐานทางสังคม และจริยธรรมของสังคมดวย 

คติชนจึงมีบทบาทตอการสอนและขัดเกลาทางสังคมแกสมาชิกในสังคม เพ่ือใหสมาชิกรูจักระเบียบ
สังคม ภาษิตซ่ึงเปนคติชนประเภทหนึ่งก็สามารถใชอบรมสั่งสอนคนได ตัวอยางภาษิตในภาษาไทย เชน อยา
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หมายน้ําบอหนา, นกนอยทํารังแตพอตัว, ปดทองหลังพระ, แพเปนพระ ชนะเปนมาร เปนตน จะสามารถสอน
ใหสมาชิกใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตนไดอยางดี นอกจากการสอนแลวคติชนนั้นอาจจะทําใหคนในสังคม
เห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับพฤติกรรม ดังเชน บาสคอม (1965) กลาววา บทบาทหนาท่ีอีกหนึ่งประการของคติ
ชนคือการรักษามาตรฐานพฤติกรรมท่ีเปนท่ียอมรับของคนในสังคม ซ่ึงอาจจะกระทําดวยวิธีการกดดันให
สมาชิกไมใหประพฤติตนบางลักษณะท่ีไมเปนท่ียอมรับ และเปนรูปแบบหนึ่งของการควบคุมทางสังคม 

 
 มโนทัศนเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมอีสาน 

 สังคมอีสานมีความเปนมาอันยาวนาน โดยปรากฏท้ังกลุมคนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีภาคอีสานเดิมและท่ี
อพยพมาจากฝงตะวันออกของแมน้ําโขง ซ่ึงการเคลื่อนยายขามถ่ินของคนลาวและคนไทยมีอยูอยางตอเนื่อง 
ดังนั้นจึงทําใหสภาพสังคมและวัฒนธรรมอีสานมีความคลายคลึงกับลาวเปนอยางมาก ลักษณะการตั้งถ่ินฐาน
ของชาวอีสานนั้นนิยมเลือกตั้งถ่ินฐานท่ีมีน้ําเปนปจจัยหลัก หรือเรียกวาพ้ืนท่ีดินดําน้ําชุม หมูบานตางๆ จึงอยู
ใกลแมน้ํา หวย หนอง คอง บึง หรือพ้ืนท่ีท่ีมีน้ําซึมตลอดปท่ีเรียกวา “กุด” สังเกตจากชื่อตําบลหรือหมูบาน 
เชน กุดขาวปุน กุดน้ํากิน กุดลาด กุดชุม เปนตน ซ่ึงเม่ือกลุมคนอพยพจนไดพ้ืนท่ีท่ีเหมาะแกการเพาะปลูกแลว
ก็จะตั้งศาลปูตา ซ่ึงสะทอนความเชื่อเรื่องการเคารพผีบรรพบุรุษและเปนศูนยรวมจิตใจของคนในหมูบานโดย
จะเลือกพ้ืนท่ีท่ีเปนปาเพ่ือตั้งศาล และมีการเลี้ยงปูตาทุกปในชวงสงกรานต โดยจะมี “เฒาจ้ํา” เปนผูทําพิธี 
ความเชื่อเรื่องผีเปนความเชื่อท่ีอยูในวัฒนธรรมอีสานดังจะสังเกตจากประเพณีตางๆ ท่ีปรากฏในสังคม 
นอกจากความเชื่อเรื่องผีท่ีชาวอีสานมีความเชื่ออยางมากแลว ยังมีความเชื่อในพุทธศาสนา สวรรค-นรก 
เทวดา และอ่ืนๆ ท่ีสามารถสะทอนออกมาผานประเพณีวัฒนธรรมตางๆ ท่ีปรากฏในสังคมอีสาน 
 บรรพบุรุษอีสานไดสรางวัฒนธรรมประเพณีเพ่ือใหเปนเครื่องมือในการปฏิบัติตนของชาวอีสานเพ่ือ
ความสงบสุขของสังคม โดยวัฒนธรรมประเพณีท่ีมีบทบาทตอสังคมอีสานในฐานะเปนขนบท่ีมีความสําคัญกับ
สังคมอีสานและเปนกฎระเบียบท่ีควบคุมการปฏิบัติตนของชาวอีสาน ไดแก ฮีต คอง และคะลํา นั่นเอง โดย
เปนเสมือนจารีตหรือธรรมนูญของสังคมอีสาน กลาวคือเปนกฎหมายขอปฏิบัติท่ีไมไดจารึกเปนอักษร เปน
กฎหมายประเพณีท่ีชาวอีสานในอดีตทุกคนตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด เพ่ือความรมเย็นเปนสุขของสังคม
อีสาน และธํารงสังคมใหมีความรมเย็น สงบสุข เอ้ือเฟอเผื่อแผ และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน (บุญเกิด  พิมพวร
เมธากุล, 2546: บทนํา)  
 ประเพณีสําคัญของชาวอีสานคือฮีตสิบสองและคองสิบสี่ ท่ีเปนเสมือนธรรมนูญของชาวอีสานในการ
ยึดถือปฏิบัติตน โดยฮีตสิบสองนั้นมีความเดนชัดในรูปแบบของประเพณีประจําเดือนท่ีมีการนําเอาความเชื่อ
ของสังคมอีสานมาผสมผสานเขาดวย เปนเครื่องมือในการสรางความสัมพันธท่ีผสมกลมกลืนกันอยางลงตัวของ
ระบบเศรษฐกิจ ความเชื่อ พิธีกรรม และสิ่งแวดลอม (เอกวิทย ณ กลาง, 2544: 73) สวนคองสิบสี่เปนแนวทาง
ในการปฏิบัติตนของชาวอีสานสิบสี่ประการท่ีข้ึนอยูกับบทบาทและสถานภาะทางสังคมท่ีมี ซ่ึงชาวอีสานใชฮี
ตสิบสองคองสิบสี่นี้เปนกรอบในการธํารงสังคมมาจนปจจุบัน วิถีปฏิบัติและพิธีกรรมในสังคมอีสานท่ีผานฮีตสิบ
สองคองสิบสี่นั้นสามารถเห็นภาพสังคมอีสานท้ังเรื่องอาชีพ ระบบเศรษฐกิจ ระบบความสัมพันธของคนใน
สังคม ความเชื่อ เพราะบรรพบุรุษอีสานไดปรับเปลี่ยนสิ่งเหลานี้ใหเปนรูปธรรมและฮีตสิบสองคองสิบสี่สามารถ
เปนเครื่องมือในการสรางสังคมอีสานใหคงความเปนอีสานสืบตอมาได  

อยางไรก็ตามภายใตกระเสพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนพ้ืนฐานความทันสมัยและโลกาภิวัตน รวมท้ัง
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและบริโภคนิยมท่ีแทรกซึมสูสังคมอีสานไดทําใหสังคมและวัฒนธรรมอีสาน
เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก โดยเฉพาะดานวิถีการผลิตเริ่มมีการใชเงินเปนปจจัยหลัก รวมท้ังนโยบายการสงเสริม
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การปลูกพืชเศรษฐกิจตามแนวทางของรัฐบาลท่ีระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทําใหวิถีการ
ดําเนินชีวิตของชาวบานไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ชาวอีสานเริ่มผลิตเพ่ือการขายมากกวาการเลี้ยงชีพ ซ่ึง
การเปลี่ยนแปลงนี้สงผลใหชาวอีสานมีวิถีชีวิตท่ีหางจากภูมิปญญา ประเพณี และวัฒนธรรมท่ีบรรพบุรุษเคย
ยึดถือ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางตางๆ ท่ีเกิดข้ึนอยางเปนพลวัตมีผลตอการคงอยูและปรับเปลี่ยนรูปแบบของ
ประเพณีและวัฒนธรรมอีสานอยางตอเนื่อง 
 
ผลการศึกษา 
 
1) มโนทัศนเกี่ยวกับผญา 

การศึกษาวิจัยเรื่องการใชผญาในฐานะการเปนเครื่องมือการขัดเกลาทางสังคมนั้น แมผูศึกษาเลือก
ศึกษาเฉพาะผญาภาษิตท่ีเปนบทผญาท่ีมีเนื้อหาเก่ียวของกับการขัดเกลาทางสังคม แตเพ่ือเปนฐานในการทํา
ความเขาใจผญาภาษิตนั้นมีความจําเปนตองศึกษาใหเขาใจในทุกประเด็นท่ีเก่ียวของกับผญา ดังนี้ 

 
ความหมายของผญา 

 การใหความหมายของผญาในการศึกษาวิจัยแตละศาสตรนั้นมีความแตกตางกันออกไปตามลักษณะ
ของการศึกษา เนื่องจากผญาคือเครื่องมือการสื่อสารท่ีมีบทบาทตอสังคมอีสานหลายประการ ดังนั้นจึงมี
การศึกษาท้ังเชิงภาษาศาสตร มนุษยศาสตร สังคมศาสตรและคติชนวิทยา ซ่ึงการศึกษาในครั้งนี้จะให
ความหมายของผญาในทางสังคมศาสตร โดยเปนการศึกษาผญาในลักษณะการเปนเครื่องมือทางการขัดเกลา
ทางสังคมในสังคมอีสานตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซ่ึงจากการศึกษาวิจัยเอกสารและการสัมภาษณท้ังนักปราชญ 
นักวิชาการและกลุมผูมีความรูความสามารถเก่ียวกับผญาท่ียังใชผญาอยูในปจจุบันสามารถสรุปความหมาย
ของผญาอยางกวางไดวา ผญา หมายถึง ปญญา (จารุวรรณ  ธรรมวัตร, 2526) ซ่ึงผญาตรงกับคําวา “ปรัชญา”
ในภาษาสันสกฤต และคําวา “ปญญา” ในภาษาบาลี เนื่องจากภาษาถ่ินอีสานใชตัวอักษร ผ แทนอักษร ปร 
และ ปล ดังนั้นผญาจึงแปลวาปญญา อาจหมายรวมไดถึงความรูรอบตัว โดยในสังคมอีสานนั้นมีบทผญาท่ีมัก
ถูกกลาวถึงเม่ือกลาวถึงความหมายของผญาท่ีวา “เงินเต็มพา บถอผญาเต็มปูม” หมายถึงคนท่ีมีเงินทอง
มากมาย ก็ไมสูคนท่ีมีปญญา ดังนั้นผญาจึงหมายถึงปญญานั่นเอง (ปรีชา  พินทอง, 2528) 
 นอกจากความหมายของผญาท่ีหมายถึงปญญาแลว ในดานของการเปนบทประพันธผญาหมายความ
ถึงสํานวนการพูดของชาวอีสานท่ีมีคําคม แงคิด คติ หรือสุภาษิต ประกอบดวยคําท่ีมีความหมายเชิง
เปรียบเทียบ หลักแหลมลึกซ้ึง สามารถปรับใชกลาวในโอกาสตางๆ โดยอาจเปนบทกลอนสั้นๆ อาจเปนวลีหรือ
ประโยคก็ได เปนทํานองสุภาษิตหรือคติเตือนใจ เปนคําพังเพยใหขอคิดคําคม หรือคําตลก เปนคําอวยพร 
(ประเทือง  คลายสุบรรณ, 2528)   

จากความหมายของผญาท่ีไดกลาวมาขางตนนั้น สามารถสรุปคําจํากัดความของผญาอยางสั้นๆ วา 
ผญาหมายถึงบทประพันธแหงวิถีชีวิตของชาวอีสาน ซ่ึงเปนมากกวาประโยคหรือกลอนท่ีไพเราะผานการแตง
โดยใชภาษาอีสาน เพราะมาจากปญญาของบรรพบุรุษท่ีนําประสบการณมาประพันธเปรียบเทียบเพ่ือใช
ประโยชนท่ีหลากหลายในสังคม 
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ประเภทของผญา 

การจัดแบงประเภทผญาของนักวิชาการและผูมีความรูเรื่องผญาโดยท่ัวไปแลวจําแนกผญาออกเปน 4 
ประเภท ไดแก ผญาภาษิต ผญาเก้ียว ผญาอวยพร และผญาปริศนาธรรม โดยผญาแตละประเภทมีลักษณะ
ดังนี้ 

1) ผญาภาษิต “เปนสุดยอดแหงผญา เพราะเปนผญาท่ีมีเนื้อหาเชิงเปรียบเทียบท่ีมีลักษณะเปนคํา
สอน เพ่ือใชยกระดับจิตใจ และเพ่ือกลาวตักเตือนคนท่ีฟงใหมีการคิดวิเคราะหตามคําสอน และเปนผญาท่ีมี
บทบาทในการขัดเกลาทางสังคม” (อุดม  บัวศร,ี สัมภาษณ, 10 กันยายน 2557) เชน  

 
“ครันเจาไดข้ีชาง กั้งหมสัปทน 

อยาไดลืมคนจน    ผูแหนําตีนชาง” 
 

ความหมาย เม่ือประสบผลสําเร็จแลว ไมควรลืมบุญคุณพอแม ญาติ พ่ีนอง และเพ่ือนฝูง  
ท่ีชวยเหลือกันมา 

 
ผญาขางตนมีความหมายเชิงสั่งสอนแนวปฏิบัติของคนในสังคม โดยผญากลุมท่ีมีเนื้อหาเชิงสั่งสอนนี้

จะเรียกวาผญาภาษิต ซ่ึงนักปราชญอีสานและผูมีความรูเก่ียวกับผญาตางยกยองผญาชนิดนี้วาเปนสุดยอดแหง
บทผญา เพราะสามารถสั่งสอนอบรมชาวอีสานตลอดมา  

2) ผญาเก้ียว เปนผญาท่ีหนุมสาวใชสนทนาเพ่ือใหเปาประสงค 2 ประการ คือ เพ่ือใหเกิดความ
สนุกสนานระหวางการละเลนหรือการสนทนาในประเพณีตางๆ ของชาวอีสาน และเพ่ือใชกับคูสนทนาท่ีพอใจ
ในผูพูดและยอมตกลงแตงงานเปนสามีภรรยา ซ่ึงจะมีเนื้อหาเชิงชูสาวและมีความสนุกสนานไพเราะแทรกอยูใน
บทผญา เชน 

 
“เจาผูหงสคําผาย บหวังงอยตนไมต่ํา 

บแมนยอดดอแด   บแมนปลายดอแด 
หงสนั้น บอยากงอย” 
 

ความหมาย เปรียบเทียบวาพ่ีไมอาจเอ้ือมนองท่ีอยูในตระกูลสูงศักดิ์ เพราะพ่ีเกิดมาต่ําตอยดอย
วาสนา นองคงไมอยากยุงเก่ียว  

 
ผญาเก้ียวท่ียกตัวอยางขางตน เปนผญาท่ีฝายชายใชเก้ียวพาราสีฝายหญิงเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจใน

ตัวเอง และมีเนื้อหาเปรียบเทียบและใชสัญลักษณรวมดวยซ่ึงเปนลักษณะท่ีปรากฏในผญาเก้ียวอยางเดนชัด 
โดยการใชภาพพจนนั้นเพ่ือใหการพูดนั้นสวยงามและจับตองไดมากข้ึน ท้ังยังสะทอนความมีวาทศิลปและการ
เปนผูมีภูมิความรูของฝายชายดวย 

3) ผญาพังเพย เปนผญาท่ีมีเนื้อหาเปรียบเทียบและเปนปริศนา สวนมากจะมีเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับ
ศีลธรรมและศาสนา เพ่ือใหเกิดการคิดและเกิดปญญา ซ่ึงคนพูดจะใหผูฟงได “ทวย” คือการทาย โดยมากจะ
ใชในการเทศนของพระสงฆและสามเณร โดยมีลักษณะเปนปริศนาธรรมใหผูฟงมีสติปญญา และยกระดับจิตใจ
ใหสูงข้ึน เชน 
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“อยากกินขาว  ใหปลูกใสพะลานหิน 
อยากมีศีล   ใหฆาพอตีแม 
อยากใหคนมาแวะ  ใหฆาหมูเดียวกัน” 
 

ความหมาย    ถาหากตองการความสําเร็จในชีวิตมีกินมีใชร่ํารวยเงินทองตองเปนผู มีความ
 อดทน เพียรพยายาม ตอการทําทาน มีขันติธรรม (ปลูกขาวใสพะลานหิน) ถาอยาก
เปนผูมีคุณธรรม เอาชนะใจตนเองได ตองดับตัวกิเลส คือ โลภ โกรธ หลง ซ่ึงเปน
รากเหงาแหงกิเลสท้ังปวง (ฆาพอตีแม) และถาตองการใหคนเคารพนับถือแวะเวียน
มาเยี่ยมบาน ตองขจัดพฤติกรรมท่ีเลวรายท่ีมีในตัว คือ ความเห็นแกตัว (ฆาหมู
เดียวกัน) 

 
บทผญาประเภทนี้จะนําปรัชญา ขอคิด คติธรรม มาเปรียบเทียบในสื่อสารใหผูฟงไดคิดวิเคราะหและ

ตีความเอง มีความหมายลึกซ้ึง ในบางครั้งมีลักษณะใหผูฟงไดรวมทายวาผูพูดหมายถึงอะไร ไมใชการกลาว
ตรงๆ โดยนิยมใชในการเทศนของพระสงฆเพราะมีเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับเรื่องความดี 

4) ผญาอวยพร ผญาอวยพรเปนกลุมผญาท่ีใชอวยพรแกชาวอีสาน โดยกลุมคนท่ีมีคุณวุฒิและวัยวุฒิ
จะใชผญานี้บอกกลาวอวยพรแกผูนอย โดยมากจะอยูในพิธีกรรมตางๆ เชน การแตงงาน การรับตําแหนงใหม 
การจบการศึกษา การสูขวัญ การผูกขอมือ การยายถ่ิน และพิธีกรรมอ่ืนๆ ในประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ ซ่ึง
จะมีความไพเราะและคลองจองในลักษณะบทกลอน เชน  

 
 “ผูกเบ้ืองซายใหขวัญเจามา ผูกเบ้ืองขวาใหพระเจาอยู  

ฝายเสนนี้มีคําแถน       นํามาผูกแขนผอวนเจา  
อยามีศรีเศราตัวเจาอยางหมองหมน คุณพระพุทธพระธรรมมากลนไหลตื้อตื่นประสงค  
เจานอนหลับใหไดเงินหม่ืน  เจานอนตื่นใหไดเงินแสน  
แปนมือไปใหไดแกวมณีโชติ  โทษรายอยาพานมารรายอยาเบียด” 
 

ความหมาย ฝายผูกแขนเสนนี้มีคําอวยพร ขอใหมีแตความสุขความเจริญ คิดสิ่งใดหวังสิ่งใดสม
ปรารถนา ร่ํารวยเงินทอง อยาไดมีภัยมาเบียดเบียน  

 
 ผญาอวยพรนั้นจะมีการแปลความหมายตรงตัว ไมเนนการอุปมาหรือการเปรียบเทียบดังเชนผญาอ่ืนๆ 
 

ผญาประเภทตางๆ ท่ีจําแนกตามความหมายและประโยชนขางตนนั้นมีลักษณะโครงสรางของผญาท่ี
แตกตางกัน โดยผญานั้นมีไดท้ังผญาท่ีมีลักษณะยาวเปนกลอนใชสนทนากันของหนุมสาวซ่ึงจะเรียกวาผญา
เครือ สวนผญาท่ีสั้นซ่ึงสวนมากแลวจะเปนผญาภาษิตจะเปนลักษณะของประโยคเราสามารถเรียกไดวาผญา
กอม ซ่ึงท้ังผญากอมและผญาเครือนั้นมีการประพันธข้ึนใหมอยางตอเนื่องจากการประพันธของนักปราชญ
อีสาน ท้ังนี้ชวงเวลาประพันธผญาท่ีแตกตางกันทําใหผญาบางสวนถูกเรียกวาผญารวมสมัย ซ่ึงเปนผญาท่ี
ประพันธในบริบทสังคมปจจุบันหรือไมนานมากนัก ดังนั้นหากจําแนกตามชวงระยะเวลาการเกิดของผญา จะ
สามารถจําแนกออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก ผญาโบราณและผญารวมสมัย 
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ผญาโบราณ กลุมผญาโบราณคือผญาท่ีมีมาแตอดีต การประพันธบทผญาใชบริบทสังคมในอดีตเปน
แนวทางในการประพันธ ซ่ึงผญาชนิดนี้จะผานการใชประโยชนในลักษณะตางๆ เชน การสอน การแสดง และ
อ่ืนๆ มาตั้งแตสมัยโบราณ ซ่ึงบางบทนั้นยังสามารถใชปะโยชนในสังคมอีสานยุคปจจุบันได เชน “เปนเจาใหฮัก
ไพรท้ังหลาย  เปนนายใหฮักหมู เปนปูใหฮักหลาน เปนกวนใหฮักลูกบาน” โดยความหมายของบทผญานี้คือ
การเปนผูนํานั้นไมวาจะระดับไหนก็ตองปกครองประชาชนดวยความรัก ใหเสมือนกับปูท่ีรักหลาน ซ่ึงจะเห็นได
วาผญาบทนี้เปนผญาภาษิตท่ีใชสอนชาวอีสานในอดีต และใชบริบทของสังคมอีสานสมัยกอนท่ีสังคมยังมีการ
ปกครองแบบเจานายและไพร และยังมีตําแหนงกวน ซ่ึงในปจจุบันนี้ไมมีการใชแลว ดังนั้นผญาลักษณะนี้จึงถือ
เปนผญาโบราณท่ีใชมาแตอดีตจนปจจุบัน  

สวนลักษณะผญาท่ีเรียกวาผญารวมสมัยนั้น คือกลุมผญาท่ีนักปราชญในยุคสมัยปจจุบันแตงข้ึน 
เพ่ือใหทันยุคสมัย เนื่องจากผญาโบราณนั้นอาจไมสามารถอธิบายความซับซอนของสังคมได ดังนั้นจึงเกิดการ
แตงผญากลุมนี้ข้ึนเพ่ือสะทอนสังคมในปจจุบัน และมีเนื้อหาท่ีทันสมัยและทันตอเหตุการณ (สําลี  รักสุทธี, 
2540) เชน “พวกท่ีใสเส้ือนอกมีช่ือวา ส.ส. นั่งชูคอในสภาทาเอาแตเงินลาน บคิดอานการสรางแปลงเมือง
ใหเฮืองฮุง ใจพวกเขามาดมุงหาเงินเขาใสกระเปา นั้นแหลว” ซ่ึงความหมายของผญารวมบทนี้สมัยนี้สอน
พฤติกรรมท่ีไมดีและไมสมควรทําการเปนผูนําหรือนักการเมืองท่ีประชาชนเลือกเขาไปเพ่ือบริการบานเมืองอยู
ในสภา วาไมควรชูคอรอรับเงินจากการทุจริตและหาผลประโยชนของตนเอง โดยไมคิดคํานึงถึงการพัฒนา
บานเมืองเลยแมแตนอย  

ในสงัคมอีสานในปจจุบันนั้นมีท้ังผญาโบราณและผญารวมสมัย จากตัวอยางขางตนท่ีเก่ียวของกับการ
สอนผูนําและนักการเมืองจะเห็นไดวาผญาโบราณใชบริบทสังคมสมัยกอน คือมีการปกครองโดยมีตําแหนงขุน
เปนตัวแทนบุคคลในผญา สวนในผญารวมสมัยนั้นใช สส. (สมาชิกสภาผูแทนราษฎร) เปนตัวแทนของคนใน
ระดับผูนําในผญา ซ่ึงสะทอนใหเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ีนํามาเปนบริบทของการประพันธในชวงเวลาท่ี
แตกตางกัน  

 
การเปล่ียนแปลงทางสังคมกับการปรับตัวของผญาภาษิต 

การใชประโยชนของผญาภาษิตในสังคมอีสานมีมาอยางยาวนาน ซ่ึงผญาภาษิตไดปรับเปลี่ยนอยาง
ตอเนื่อง จากการศึกษาศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของรวมท้ังการศึกษารวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณแลว พบวา
บริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงเปนปจจัยท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของผญาภาษิตอยางมาก โดยจาก
การศึกษาพบวาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท้ังภายในสังคมอีสาน รวมท้ังปจจัยจากภายนอกท้ังนโยบายจาก
สวนกลางและกระแสสังคมในแตละสมัย ซ่ึงสงผลใหการใชผญาถูกปรับเปลี่ยนการใชประโยชนผญาภาษิต
ออกไป โดยในหัวขอนี้ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการใชผญาภาษิตลดนอยลงและการปรับเปลี่ยนการใช
ประโยชนในวิถีปฏิบัติของสังคมอีสานและวิเคราะหการปรับเปลี่ยนลักษณะการใชประโยชนผญาภาษิต ซ่ึง
ปจจัยท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงดานการใชประโยชนผญาภาษิตนั้นไมไดเกิดจากปจจัยเดียว แตเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงจากหลายสาเหตุอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะสามารถนํามาเปนขอมูลในการหาแนวทางการอนุรักษผญา
ภาษิตเพ่ือเปนเครื่องมือการขัดเกลาทางสังคมตอไป โดยจากการศึกษาพบวาปจจัยตางๆ ท่ีสงผลกระทบตอการ
ใชประโยชนผญาภาษิตนั้นแบงเปน 2 ลักษณะ คือ ปจจัยท่ีสงผลตอการใชผญาภาษิตลดนอยลง และปจจัยท่ี
สงผลใหเกิดการปรับตัวของผญาภาษิต 
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2) ปจจัยท่ีสงผลตอการปรับเปล่ียนการใชประโยชนของผญาภาษิต 

ปจจัยท่ีสงผลตอการปรับเปลี่ยนการใชประโยชนผญาภาษิตมีท้ังการใชประโญชนท่ีลดลงและเพ่ิมข้ึน  
โดยเหตุปจจัยเหลานี้นั้นสงผลท้ังทางตรงและทางออมใหการใชประโยชนผญาภาษิต ซ่ึงรายละเอียดดังนี้ 

 
ปจจัยท่ีสงผลตอการใชประโยชนผญาภาษิตท่ีลดนอยลง 

1) การประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษาและนโยบายการศึกษาของภาครัฐ กอนการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษาป พ.ศ.2464 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาล
ท่ี 6 นั้น ชาวอีสานไดยึดถือพระสงฆ ผูเฒาผูแก และผูนําตางๆ ในชุมชนอีสาน ท้ังขุน กวน หมอพราหณ หมอ
สูตร และบุคคลอ่ืนๆ ท่ีไดรับการนับถือในสังคมวาเปนกลุมบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญอยางมากในการขัดเกลา
ทางสังคม ท้ังการสอน อบรม และการลงโทษสมาชิกในครอบครัวหรือชุมชน ซ่ึงผญาภาษิตถือเปนเครื่องมือท่ี
สําคัญอยางมากในการใชอบรมสั่งสอนคนในสังคมในยุคนั้น เพราะการสอนในลักษณะการใชผญานั้นจะมีผลให
ผูฟงสนใจอยางมาก เนื่องจากผูรูผญาในสังคมอีสานนั้นถือเปนผูมีความรู การสอนดวยผญาภาษิตจึงเปนชุด
ความรูหนึ่งซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความรู สติปญญา และคุณวุฒิของผูพูด ดังนั้นคนอีสานท่ีเปนเด็ก เยาวชน และ
คนท่ีมีอายุไมมาก จึงเชื่อฟงคําสอนและอบรมของกลุมบุคคลตางๆ ท่ีกลาวมาขางตน เพ่ือยึดเปนแนวทางใน
การดําเนินชีวิต เสมือนเปนระบบการศึกษาท่ีมีอยูในสังคม 

ตอมาเม่ือมีการประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษาท่ีบังคับใหเด็กอายุ 7-14 ป เขาศึกษาใน
โรงเรียนภาคบังคับ ทําใหรูปแบบการขัดเกลาทางสังคมของชาวอีสานเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก โดยเฉพาะ
ความเชื่อของชาวอีสานท่ีใหความสําคัญกับการศึกษาในระบบโรงเรียนมากกวาภูมิปญญาทองถ่ินท่ีสืบทอดมา 
สาเหตุประการสําคัญของการเปลี่ยนแปลง คือกระบวนการอบรมและการเรียนรูของชาวอีสานถูกผลักออกจาก
ครอบครัว วัด และชุมชน ไปยังโรงเรียนตามนโยบายการศึกษาของรัฐ ผูท่ีมีอํานาจในสังคมท่ีเคยใชผญาภาษิต
เปนเครื่องมือในการอบรมสั่งสอนสมาชิกในครอบครัวและชุมชน ท้ังพระสงฆ ผูเฒาผูแก และผูนําตางๆ  ถูกครู
ในโรงเรียนเขามาทําหนาท่ีแทน ดังนั้นการใชผญาภาษิตในสังคมอีสานเพ่ือการขัดเกลา สั่งสอน อบรมจึงลด
นอยลงอยางมาก อีกท้ังชาวอีสานในสมัยกอนนั้นใหความเชื่อม่ันอยางมากในระบบการศึกษาท่ีจัดโดยภาครัฐ 
ซ่ึงสงผลใหเกิดการใชชุดความรูเดิมท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ินลดนอยลง รวมท้ังการใชผญาภาษิตดวย ในระยะ
ตอมาท่ีการศึกษาภาคบังคับมีบทบาทในวิถีชีวิตชาวอีสานมากข้ึน ยิ่งเปนการเพ่ิมชองวางของการอบรมสั่งสอน
ในรูปแบบเดิมมากข้ึน ดังนั้นการใชผญาภาษิตจึงลดนอยลงอยางมากจากอิทธิพลของการศึกษาภาคบังคับ ท้ังนี้
งานวิจัยของอดิสร  เพียงเกษ (2543) ไดมีขอคนพบท่ีสนับสนุนขอคนพบดานผลกระทบจากนโยบายการศึกษา
ของภาครัฐท่ีสงผลตอการใชประโยชนผญา โดยระบุวาการศึกษาของรัฐบาลไทยท่ีไดกําหนดนโยบายนั้นได
ทําลายวัฒนธรรมอีสานอยางเปนลําดับ โดยการทําลายตัวตนของชาวอีสาน และทําลายวิถีปฏิบัติท่ีอยูในคํา
สอนของผญา รวมท้ังกระแสนิยมตะวันตกก็มีสวนตอการทําลายการใชผญาดวย  

2) การสูญหายไปของประเพณีวัฒนธรรมอีสานบางอยาง ผญาภาษิตมีการเก่ียวโยงกับวัฒนธรรม
อีสานหลายรูปแบบ ดังนั้นการสูญหายของวัฒนธรรมอีสานหลายๆ อยางท่ีเคยปรากฏในสังคมอีสานสมัยกอนก็
สงผลกระทบโดยตรงตอผญาภาษิต ในลักษณะการลดชองทางการเผยแพรผญาภาษิต จนทําใหผญาภาษิตใน
สังคมอีสานลดนอยลงในทายท่ีสุด โดยประเพณีอีสานท่ีเปนชองทางการเผยแพรผญาภาษิตท่ีหายไปจากสังคม
อีสาน ไดแก การลงขวง การอานหนังสือผูก และท่ีเริ่มลดนอยลง ไดแก หมอลํา สรภัญญะ เปนตน ท้ังในอดีต
การลงขวงถือเปนประเพณีท่ีมีบทบาทอยางมากในการเผยแพรผญาในทุกประเภท รวมท้ังผญาภาษิตท่ีถูกมาใช
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ประโยชนในกิจกรรมการสนทนาในประเพณีลงขางดวย การลงขวงเข็นฝายในสมัยกอนนั้นมีความนิยม
เนื่องจากในสมัยกอนนั้นไมมีผาชนิดอ่ืน ชาวอีสานลงขวงเพ่ือนําฝายมาทอผาถวายวัดใหใชประโยชนในการทํา
เครื่องนอน หรือเปนของฝากใหแขกท่ีมาเยือนหรือทอดผาปา ในระยะตอมานั้นมีการเขามาของพอคาแมคา
ชาวจีนท่ีนําผาชนิดตางๆ เขามาสูสังคมอีสานท่ีมีลักษณะคงทนและสีสันสวยกวาผาฝาย จนทําใหชาวอีสาน
นิยมใชผาเจกอยางมาก ทําใหการลงขวงลดนอยลง ประกอบกับการปรับเปลี่ยนพ้ืนปลูกฝายเปนพ้ืนท่ีปลูกพืช
อุตสาหกรรมตางๆ ยิ่งมีสวนใหการปลูกฝายลดนอยลงอยางมาก และในทายท่ีสุดการลงขวงก็หายไปจากสังคม
อีสาน ท้ังนี้พ้ืนท่ีในการลงขวงถือเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญกับผญาภาษิต ดังนั้นเม่ือการลงขวงเริ่มหายไปจาก
สังคมอีสาน ก็เปรียบเสมือนการลดโอกาสและชองทางในการนําเสนอผญาภาษิตไปดวยนั่นเอง (ทองเลี่ยม  
เวียงแกว, สัมภาษณ, 9 กันยายน 2557) 

3) นโยบายรัฐนิยม ในยุคจอมพลป พิบูลสงคราม ในยุคท่ีจอมพล ป พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี 
ในชวงปพ.ศ.2482 เปนตนมา ท่ีรัฐบาลไทยมีนโยบายการพัฒนาแบบรัฐนิยม โดยรัฐบาลมีนโยบายตางๆ หลาย
ประการเพ่ือสงเสริมความเปนปกแผนของประเทศ เชน การสนับสนุนใหคนไทยทุกภูมิภาคพูดภาษากลาง
เพ่ือใหเกิดความเปนหนึ่งเดียวของประเทศและปองกันการแตกแยกของคนไทยในภูมิภาคตางๆ ซ่ึงเปนนโยบาย
ท่ีสงผลกระทบตอวัฒนธรรมอีสานอยางมากในเวลานั้น โดยในชวงระยะเวลานั้นรัฐบาลสั่งหามเผยแพรภาษา
อีสานในสื่อตางๆ ท่ีมีในสังคมทุกชองทาง โดยเฉพาะในวิทยุท่ีเปนท่ีนิยมของชาวอีสานตางถ่ินท่ีอาศัยอยูในสวน
ตางๆ ของประเทศ ท้ังในกรุงเทพมหานคร ตามหัวเมืองใหญๆ หรือแมกระท่ังในพ้ืนท่ีภาคอีสานดวย ซ่ึงชาว
อีสานนิยมใชชองทางนี้ในการติดตอสื่อสาร ฟงเพลง และหาความรูใหมๆ รวมท้ังเปนชองทางเพ่ือการเผยแพร
วัฒนธรรมอีสาน ท้ังเพลงลูกทุง หมอลํา สอย ผญา และผญาภาษิต ซ่ึงนโยบายรัฐนิยมนี้ถือเปนสาเหตุประการ
หนึ่งท่ีทําใหเกิดการใชผญาภาษิตลดลงอยางมาก (ธีระพงษ  โสดาศรี, สัมมนา, 21 สิงหาคม 2557) 

ในมุมมองของนักจัดรายการในสมัยนั้น พบวานักจัดรายการชาวอีสานจะใชชองทางนี้ในการเผยแพร
ภูมิปญญาอีสาน รวมท้ังผญาภาษิตเพ่ือสั่งสอน ใหความรู และความบันเทิงแกชาวอีสาน โดยเฉพาะชาวอีสานท่ี
อยูตางถ่ินนั้นตางก็ถูกสั่งใหหยุดเผยแพรภาษาอีสาน เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลในยุคนั้น ดวยเหตุนี้การ
เผยแพรผญาภาษิตผานวิทยุท่ีมีผูฟงจํานวนมากไดหยุดชะงักไปในระยะเวลานั้น และตองใชภาษากลางท่ีเปน
ภาษาราชการในการจัดราบการแทน สวนในเรื่องการประพันธเพลงลูกทุงในสมัยนั้น ก็ไมสามารถใชคําศัพทท่ี
เปนภาษาอีสานในเนื้อเพลงได ซ่ึงสามารถใชไดเพียงคําศัพทท่ีเปนภาษากลางเทานั้น  

ทางดานการใชชีวิตของชาวอีสานท่ีอยูในกรุงเทพมหานครจํานวนมากนั้น ไมสามารถสื่อสารภาษา
อีสานไดอยางโจงแจงในท่ีสาธารณะ ท้ังในรานอาหาร สถานท่ีราชการ และการพบปะสังสรรคกันในพ้ืนท่ีท่ี
โจงแจงนั้นตองใชภาษากลางในการสนทนา ทําใหภาษาอีสานถูกจํากัดในครอบครัวและพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรม
เปนวัฒนธรรมเฉพาะเทานั้น ชาวอีสานในมัยกอนนั้นจะเกรงกลัวตอหลวง (รัฐบาลและขาราชการ) อยางมาก 
ทําใหตองปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลอยางเครงครัด ซ่ึงเปนผลใหเกิดการใชวัฒนธรรมทางภาษาของชาว
อีสานลดนอยลง และการใชบทผญาภาษิตในการสื่อสารลดลงตามไปดวย  

4) ความไมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผญาภาษิตโบราณท่ีมีเนื้อหาสะทอนความเชื่อ 
คานิยม และวิถีชีวิตของชาวอีสานในสมัยโบราณนั้น บางสวนไดสูญหายไปจากสังคมอีสานในแงการปฏิบัติ 
เนื่องจากไมสอดคลองกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมอีสานในปจจุบัน ชุดคําสอนท่ีอยูในผญาภาษิตท่ีใชสอนคน
อีสานในยุคหนึ่งนั้นจึงไมสามารถสอนชาวอีสานท่ีมีความคิด ความเชื่อ คานิยม และวิถีชีวิตในอีกยุคสมัยหนึ่งได 
ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางบริบทสังคมมีผลใหผญานั้นเปลี่ยนแปลง เกิดใหม และสูญหายของผญาภาษิตอยาง
มีนัยยะ ซ่ึงหากผญาภาษิตบทใดท่ียังสามารถสอดคลองกับบริบทสังคมในปจจุบันก็ยังสามารถใชประโยชนหรือ



240 Proceedings โครงการสัมมนาเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ ครั้งท่ี 14 

 

อางอิงเปนเครื่องมือในการสอนคนในสังคมได เชน “ฝนสิตกอยาเช่ือใจดาว มีลูกสาวอยาเช่ือใจ” หมายถึง
ไมใหเชื่อใจลูกสาวของตนในเรื่องการคบชูสูชาย เปรียบเหมือนฝนจะตกก็ไมไดดูฤกษยาม บางครั้งมีดาวเต็ม
ทองฟาถามีพายุฝนก็ตกอยูดี บทผญาภาษิตขางตนนั้นยังมีการใชประโยชนในการสอนอบรมผูปกครองท่ีมีลูก
สาว วาไมใหเชื่อใจลูกสาวมากเกินไป เพราะในปจจุบันนี้ปญหาสังคมรูปแบบหนึ่ง คือการแอบมีความสัมพันธ
กันของวัยรุน ท่ีผูปกครองควรสังเกตใหรอบคอบไมใชการเชื่อใจลูกสาวของตนเองจนลืมนึกใหรอบคอบ ซ่ึงการ
ใชผญาบทนี้ยังปรากฏการสอนในชองสังคมอีสานปจจุบันไดอยู 

ในขณะท่ีผญาภาษิตบางบทท่ีเคยใชสอนอบรมคนในสังคมในสมัยกอนไมสามารถใชไดกับบริบทสังคม
ปจจุบัน เพราะไมสอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิตของชาวอีสานนั้นก็จะไมสามารถใชในสังคมอีสานปจจุบัน 
เชน “ยามเม่ือจักเขานอนนั้นใหเอาผมเช็ดตีนแหงผัวตน ปฏิบัติสันนี้ซูวันแลวจึงนอนกระทําสันนี้ทุกวัน 
ภายหนาจะสัมฤทธิ์ผลแกเขือท้ังสองบออยาชะแล” หมายถึงเม่ือถึงเวลาเย็นกอนเขานอนใหเอาผมเช็ดเทา
สามีกอนนอน ปฏิบัติอยางนี้แลวจึงนอนและกระทําแบบนี้ทุกวันกอนนอนภายภาคหนาจะสัมฤทธิ์ผลแกท้ังสอง
ฝาย ซ่ึงการเปนผูหญิงตองเคารพสามี ดวยการเอาผมเช็ดเทากอนเขานอนทุกคืน เพ่ือแสดงความเคารพยําเกรง
สามี (สําลี  นามสุขขี, สัมภาษณ, 17 มีนาคม 2558) ซ่ึงในสังคมอีสานปจจุบันก็มิไดปฏิบัติตามขอปฏิบัติท่ีระบุ
ไวในบทผญาภาษิตนี้  

ท้ังนี้จากการศึกษาพบวาเม่ือประมาณ 50 ปท่ีแลว หญิงชาวอีสานจํานวนมากท่ียังยึดถือปฏิบัติดวย
การนําขันดอกไม ธูป เทียน มาไหวสามีในทุกวันพระ เพ่ือขอขมาสามีในขอผิดพลาดท่ีตนเองไดลวงเกินสามีท้ัง
กาย วาจาและใจ จากนั้นสามีก็จะยกขันดอกไม ธูป เทียนนั้นข้ึนเหนือศีรษะเพ่ือใหเทวดาและผีบรรพบุรุษ
ตางๆ ท่ีท้ังคูนับถือรับทราบ เพ่ือเปนการขอขมาลาโทษแกภรรยาของตน ซ่ึงสังคมอีสานในอดีตนั้นผูหญิงอีสาน
ตองเคารพและเชื่อฟงสามีของตน โดยสามีถือเปนหัวหนาครอบครัวตองแบกรับภาระเรื่องปากทอง และผูชาย
อีสานจะเปนผูท่ีมีบทบาทหนาท่ีหลักในการทํางานเพ่ือครอบครัว โดยเฉพาะอาชีพทํานาท่ีเปนอาชีพหลักของ
ชาวอีสาน โดยหนาท่ีของผูชายจะตองไถ คราด และทํางานท่ีหนักกวาผูหญิง โดยผูหญิงจะชวยสนับสนุนผูชาย
และทําหนาท่ีดูแลกิจกรรมตางๆ ในครัวเรือน ดังนั้นในสังคมอีสานสมัยกอนผูหญิงท่ีแตงงานแลวจะเคารพสามี
อยางมาก แตปจจุบันนี้สภาพสังคมเปลี่ยนไปมาก ผูหญิงอีสานไมไดยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติหลายประการท่ี
ผูหญิงอีสานในอดีตยึดถือ เชน การกราบขอขมาสามี การเอาผมลูบเทาสามีกอนนอน หรือแมกระท้ังการตื่น
นอนกอนสามีเพ่ือเตรียมทุกอยางไวรอสามี ดังนั้นบทผญาท่ีไมสอดคลองกับบริบทสังคมอีสานในปจจุบันก็ถูก
ละท้ิงจากชาวอีสานไปดวย 

5) วาทกรรมความเปนคนอีสาน วาทกรรมความเปนอีสานมีสวนทําใหชาวอีสานนั้นไมสนใจวัฒนธรรม
ของตน โดยเฉพาะอยางยิ่งวัฒนธรรมทางภาษาท่ีเปนสิ่งท่ีสะทอนความเปนคนอีสานออกมาไดอยางชัดเจน ซ่ึง
วาทกรรมความเปนคนอีสานนี้ถูกสรางข้ึนมาผานสื่อตางๆ เชน นักแสดงท่ีรับบทเปนชาวอีสานหรือพูดภาษา
อีสานในการแสดงมักจะมีบุคลิกหรือพฤติกรรมท่ีเปนตัวตลกในละคร หรือการพูดภาษาอีสานหรือแตงกายแบบ
ชาวอีสานมักจะเปนสิ่งท่ีถูกลอเลียนในละคร เปนตน การถายทอดความเปนอีสานผานสื่อตางๆ สะทอนใหเห็น
ถึงการมองความเปนอีสานวามีความดอยกวาภูมิภาคอ่ืนๆ ซ่ึงวาทกรรมนี้มีอิทธิพลในการกดทับการแสดงออก
ของวัฒนธรรมอีสานทุกประเภท รวมท้ังผญาภาษิตท่ีเปนวัฒนธรรมทางภาษาท่ีถายทอดออกมาเปนภาษา
อีสาน โดยวาทกรรมอีสานมีสวนเก่ียวของโดยตรงกับการสื่อสารดวยภาษาอีสานของชาวอีสานในสังคมไทย ซ่ึง
จะสงผลกระทบอีกตอหนึ่งตอการใชผญาภาษิตของชาวอีสาน เพราะการสื่อสารและใชประโยชนผญาภาษิตนั้น
ตองใชภาษาอีสานเทานั้นในการสื่อสาร ดังนั้นวาทกรรมนี้จึงมีสวนเก่ียวของกับการลดนอยไปของผญาภาษิตใน
รูปแบบการใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน ในแงของการถูกละเลยและไมใหความสนใจจากกลุมคนรุนใหม ท่ีมอง
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วาการสื่อสารภาษาอีสานเปนวัฒนธรรมท่ีต่ํากวาวัฒนธรรมอ่ืนๆ ในสังคมไทย ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลจากการ
สัมมนาท่ีกลาวถึง การกลาววา  

“การใชภาษาอีสานและวัฒนธรรมอีสานในชวงนั้นถูกคนภาคกลางมองวาเปน 
“เสี่ยว” กลาวหาวาเราเปนเสี่ยว จนทําใหเราไมสามารถแสดงรากเหงาทางวัฒนธรรมได 
แมกระท่ังการสนทนาพูดคุยของคนอีสานดวยกันเอง ก็ตองกระซิบเพราะกลัวคนเขาหา
วาเปนพวกเสี่ยวพวกดอยพัฒนา” (ธีระพงษ  โสดาศรี, สัมมนา, 21 สิงหาคม 2557) 
 
6) คนอีสานรุนใหมพูดภาษาอีสานลดนอยลง สังคมอีสานในปจจุบันมีการใชภาษาอีสานลดนอยลง

อยางมาก โดยเฉพาะเด็กท่ีเกิดและเติบโตในสังคมอีสานในยุคปจจุบัน เนื่องจากผูปกครองตางสนับสนุนใหบุตร
หลานสื่อสารภาษากลางท้ังในโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน ทําใหการสื่อสารภาษาอีสานลดนอยลง ซ่ึงใน
สังคมอีสานปจจุบันนี้ครอบครัวท้ังพอแมและญาติพ่ีนองเริ่มหันมาสนทนากับลูกหลานเปนภาษากลาง เพ่ือ
ประโยชนดานการศึกษาของบุตรหลานท่ีจะตองใชภาษากลางในการสื่อสารในอนาคต ประกอบกับนโยบายรัฐ
ท่ีจะมุงเนนใหนักเรียนสื่อสารภาษากลาง ดังเชนขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ ท่ีระบุวา  

 
“ในชวงปพ.ศ. 2497-2498 ไดมีโอกาสเห็นการนโยบายของโรงเรียนหลายแหง

ในภาคอีสาน ท่ีจะปรับเงินนักเรียนท่ีพูดภาษอีสานในโรงเรียน ถาใครพูดหรือหลุดคําพูด
ภาษาอีสานระหวางการสนทนากับครู เพ่ือนรวมหอง หรือบุคคลอ่ืนๆ ในโรงเรียนแลวถูก
ครูจับได จะถูกปรับครั้งละสลึง จนทําใหทุกคนพยายามอยางมากในการใชภาษากลาง
เพ่ือการสื่อสาร” (ทองเลี่ยม  เวียงแกว, สัมภาษณ, 20 พฤษภาคม 2558) 
 
ท้ังนี้แมวาปจจุบันจะไมมีขอหามดังกลาว แตภายในหองเรียนก็ยังจําเปนตองใชภาษากลางสื่อสาร

เชนเดิม การใชภาษาอีสานลดนอยลงนั้นไมไดสงผลเพียงแคการใชภาษาลดนอยลงเทานั้น แตยังสงผลให
วัฒนธรรมอีสานทุกแขนงท่ีมีการใชภาษาอีสานเปนเครื่องมือในการถายทอดอรรถรส ท้ังหมอลํา วรรณกรรม 
นิทาน สอย ผญาตางๆ รวมท้ังผญาภาษิตลดนอยลงดวย เนื่องจากเด็กและเยาวชนอีสานในยุคใหมนั้นไม
สามารถเขาใจคําศัพทท่ีปรากฏในบทผญาภาษิต รวมท้ังไมมีความรูสึกรวม เพราะไมเขาใจอรรถรสของการ
สื่อสารภาษาอีสาน ดังนั้นจึงสงผลตอการใชผญาภาษิตของคนอีสานรุนใหม อีกท้ังผญาภาษิตท่ีเปนภาษิต
โบราณนั้นจะมีการเปรียบเทียบดวยการอุปมา ยิ่งทําใหชาวอีสานยุคใหมท่ีไมรูภาษานั้นไมเขามากยิ่งข้ึน ดังนั้น
ดวยสาเหตุนี้จึงทําใหผญาภาษิตเลือนหายไปจากสังคมอีสาน 

7) ขอจํากัดของการใชผญา ผญาภาษิตมีลักษณะหนึ่งท่ีเปนขอจํากัดในตัวเองท่ีสงผลใหผญาภาษิตมี
การสื่อสารท่ียากนั่นคือตองตีความหมาย เพราะไมไดสื่อสารทางตรง กลาวคือมีการใชเพ่ือสื่อความหมายเชิง
อุปมา ดังนั้นผูใชผญาภาษิตจึงตองเปนบุคคลท่ีรูผญาและมีศิลปะในการสื่อสารอยางมาก โดยเฉพาะทักษะการ
ตีความหมายเพ่ือการทําความเขาใจใหตรงกับผูสื่อสารตองการ อุปสรรคในการใชผญาภาษิตเพ่ือการสอน 
อบรม ขัดเกลาจึงเกิดจากขอจํากัดของผญาภาษิตเองท่ีเปนศิลปะเฉพาะบุคคล ดังนั้นเม่ือเกิดการสื่อสารแลว
ผูรับสารไมเขาใจความหมายท่ีแทจริงแลว จะทําใหเกิดความรูสึกไมสนใจ ละเลย ไมเห็นความสําคัญของสาร 
จนกอใหเกิดการเบื่อหนายจากการสื่อสารท่ีไมไดผลของกลุมผูทําหนาท่ีสงสาร ซ่ึงจากการสัมภาษณพบวาการ
หายไปของผญาภาษิตสวนหนึ่งนั้นมาจากการไมเขาใจผญาของผูรับสารจนสรางความไมม่ันใจในการสื่อสาร
ใหแกผูใชผญาภาษิต อีกท้ังผญาภาษิตโบราณมีคําศัพทภาษาอีสานบางคําท่ีคนรุนใหมไมเขาใจซ่ึงเปนขอจํากัด
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อีกประการของการใชผญา ดวยเหตุนี้จึงทําใหการใชผญาภาษิตลดลงในทายท่ีสุด แตท้ังนี้การปรับตัวของการ
ประพันธผญาภาษิตในปจจุบันจึงมีการสื่อสารดวยการอุปมานอยลง มีการอธิบายบริบทตางๆ ท่ีสอนประกอบ
ในลักษณะผญากลอนยาว และใชภาษาท่ีทันสมัยซ่ึงถือเปนการปรับตัวของผญาภาษิต 

8) การเปลี่ยนรูปแบบการขัดเกลาทางสังคมจากจารีตเปนกฎหมาย ในสังคมอีสานสมัยกอนจารีตหรือ
กฎหมายศีลธรรม และวิถีประชาถือเปนเครื่องมือการควบคุมทางสังคมท่ีมีผลตอการปฏิบัติตนของคนในสังคม
เปนอยางมาก คนในสังคมอีสานมีการรักษากฎระเบียบแบบแผนของสังคมอยางเครงครัด โดยผญาภาษิตนั้น
ถือเปนเครื่องมือท่ีถายทอดจารีตและวิถีประชาออกมาเพ่ือใชสอนคนในสังคม ซ่ึงผญาภาษิตนั้นมีผลตอการ
สอนใหคนในสังคมปฏิบัติตามแนวทางท่ีสังคมคาดหวัง ในระยะเวลาตอมาท่ีกฎหมายเขามามีอิทธิพลแทนจารีต
และวิถีประชาในสังคมอีสาน จึงทําใหการใชผญาภาษิตในการดําเนินชีวิตประจําวันลดนอยลง คนใชผญาภาษิต
เพ่ือประโยชนในการขัดเกลาทางสังคมนอยลง และแรงบังคับท่ีผญาภาษิตมีตอสังคมอีสานก็นอยลงตามไปดวย 
เพราะกฎหมายนั้นมีบทลงโทษท่ีชัดเจน ดังนั้นชาวอีสานจึงเกรงกลัวกฎหมายมากกวาจารีต หรือวิถีประชาท่ี
สงผานทางผญาภาษิต ดวยเหตุนี้จึงทําใหการใชผญาภาษิตในการสนทนาของชาวอีสานลดนอยลงตามไปดวย  
 โดยสรุปแลวการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีเกิดข้ึนกับสังคมอีสานในชวงระยะเวลาท่ีผานมา ทําใหผญา
ภาษิตท่ีอยูในการสนทนาของคนในสังคมอีสานนั้นนอยลง และบทบาทโดยตรงของผญาภาษิตในการขัดเกลา 
อบรม สั่งสอนนั้นนอยลง เนื่องจากปจจัยหลายประการท่ีไดกลาวมาขางตน ท้ังปจจัยท่ีเกิดจากภายในสังคม
อีสาน จากตัวบทผญาภาษิต จากนโยบายของภาครัฐ และจากแรงกดดันจากสังคมภายนอก จึงทําใหผญา
ภาษิตนั้นปรับเปลี่ยนบทบาทเพ่ือใหสอดคลองกับบริบททางสังคมอีสาน แตก็ยังคงบทบาทหลักในการอบรมสั่ง
สอนสมาชิกในสังคมไดอยูในบางกลุมและบางโอกาส 
 

ปจจัยท่ีสงผลใหเกิดการใชประโยชนผญาภาษิตเพ่ิมข้ึน 

 ในสวนปจจัยนี้มีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคือการปรับตัวของผญาภาษิตท่ีสงผลใหเกิดการใชผญา
ภาษิตเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1)การเขามาของโลกาภิวัตน อินเทอรเน็ต และสื่อตางๆ หลังจากการใชผญาลดนอยลงในพ้ืนท่ีเชิง
ภูมิศาสตรในภาคอีสานก็มีการเขามามีบทบาทของสื่อแขนงตางๆ ในพ้ืนท่ีภาคอีสาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
อินเทอรเน็ต ซ่ึงมีบทบาทตอสังคมอีสานอยางมากยุคปจจุบัน โดยผลท่ีเกิดข้ึนตอการปรับเปลี่ยนการใช
ประโยชนของผญาภาษิตนั้นคือการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีการใชประโยชน โดยเกิดการใชประโยชนในพ้ืนท่ีสังคม
ออนไลนและตามสื่อตางๆ ท่ีเกิดประโยชนในวงกวางมากข้ึน จนเกิดการเปลี่ยนมุมมองวาผญาภาษิตนั้นไม
จําเปนตองถูกใชสอนในครอบครัวหรือในลักษณะการสอนโดยตรงผานรูปแบบการเคยชาในอดีต การปรับตัว
ของการใชประโยชนผญาภาษิตกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมใหทันยุคสมัยนี้ จึงทําใหผญาภาษิตมีการใช
ประโยชนท่ีหลากหลาย และเขาถึงคนอีสานไดจํานวนมากดวย 
 โลกาภิวัตนอาจนําวัฒนธรรม ในปจจุบันนี้การเผยแพรผานเฟสบุคถือเปนชองทางท่ีสะทอนวาโลกาภิ
วัตน นั้นมีสวนเชื่อมโยงผูมีความสนใจ ท้ังกลุมผูประพันธ ผูมีความรู และผูใชประโยชนผญาภาษิตเขามารวม
อยูในสังคมเดียวกัน ใหมีชองทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรูความรูเก่ียวกับผญา ซ่ึงหากไมมีชองทางนี้แลวอาจไม
สามารถเห็นภาพการรวมตัวของผูใชประโยชนผญาอยางเดนชัดในบริบทสังคมปจจุบัน ดังนั้นกลาวไดวาโลกาภิ
วัตนเปนนําวัฒนธรรมตางชาติเขามาทําลายวัฒนธรรมอีสานเทานั้น แตโลกาภิวัตนก็มีสวนในการนําผญาสูพ้ืนท่ี
และชองทางการใชประโยชนใหมๆ ไดดวย 
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 2) แนวคิดทองถ่ินนิยม ปจจุบันนี้แนวคิดทองถ่ินนิยมเริ่มมีบทบาทอยางเห็นไดชัดเจน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในวงการการศึกษา ท่ีไดนําเอาวัฒนธรรมตางๆ ของอีสานเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน 
นอกจากนี้แลววัฒนธรรมอีสานนั้นยังไดรับการยอมรับมากข้ึนจากสังคมท่ีมีลักษณะเปนพหุวัฒนธรรมมากข้ึน 
ดังนั้นวัฒนธรรมอีสานจึงมีโอกาสไดเปนเครื่องมือใหอนุชนไดเรียนรูมากข้ึนตามไปดวย โดยผญานั้นถือเปน
วัฒนธรรมท่ีสามารถสะทอนความเปนอีสานไดชัดเจนอยางหนึ่ง จึงเกิดการนําผญามาเปนสัญลักษณของความ
เปนอีสาน เพ่ือเปนสื่อในการสื่อสารเชิงวัฒนธรรม อันจะสงผลใหผญาสามารถนําผญามาใชประโยชนใน
ลักษณะการเปนเครื่องมือในการขัดเกลาทางสังคมมากข้ึนกวาในชวงท่ีมีการลดทอนคุณคาของผญาดวยปจจัย
ตางๆ ท่ีกลาวถึงในชวงแรก ดังนั้นความนิยมและเห็นคุณคาของวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีนําเอาผญามาใชประโยชน
ในรูปแบบตางๆ จึงสงผลใหผญานั้นกลับมามีบทบาทในเชิงสังคมและวัฒนธรรม รวมท้ังบทบาทดานอ่ืนๆ 
ตามแตผูมีความรูจะปรับใชใหเขากับอาชีพและกิจกรรมทางสังคมท่ีตนเองมีบทบาทอยู  
 การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนท้ัง 2 ปจจัยมีสวนทําใหการใชผญาภาษิตในพ้ืนท่ีภาคอีสานมีบทบาทท่ี
แตกตางข้ึน เม่ือท้ัง 2 ปจจัยนั้นเกิดในขณะเดียวกันคือในยุคปจจุบัน ทําใหเห็นการรวมกลุมและการใช
ประโยชนผญาท่ีชัดเจนข้ึน ปจจัยดังกลาวจึงมีสวนใหเกิดการใชผญาและการเปลี่ยนแปลงของการใชผญาใน
บริบทสังคมปจจุบันอยางชัดเจน ซ่ึงขอมูลในสวนนี้ท้ังหมดนั้นสามารถนํามาวิเคราะหเพ่ือหาแนวทางการสืบ
ทอดผญาภาษิตเพ่ือการเปนเครื่องมือในขัดเกลาทางสังคมตอไป 
 
3) บทบาทหนาท่ีของผญาภาษิตท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากการปรับเปล่ียนบริบททางสังคม 

การปรับเปลี่ยนทางสังคมท่ีเกิดข้ึนเปนผลใหผญาภาษิตมีบทบาทท่ีหลาดหลายข้ึน นักคติชนวิทยาได
เสนอบทบาทหนาท่ีของคติชนวิทยาไวหลากหลาย ซ่ึงสามารถนํามาวิเคราะหบทบาทหนาท่ีของผญาในฐานะ
เปนคติชนของชาวอีสานไดอยางชัดเจน โดยลักษณะของคติชนนั้นตองสามารถสะทอนความเชื่อ ความคิด และ
พฤติกรรมของคนในสังคมนั้นๆได ซ่ึงถือเปนลักษณะของผญาท่ีอยูยังดําเนินบทบาทในการสะทอนสิ่งตางๆ ท่ี
เก่ียวของ โดยวิลเลี่ยม อาร บาสคอม (William R Bascom, 1965) ไดกลาวถึงบทบาทของคติชนวาเปนศึกษา
เพ่ือใชบอกเลาประเพณีของสังคมนั้นๆ รวมท้ังอธิบายท่ีมาของการทําพิธีกรรมตางๆ เพ่ือธํารงสังคม นอกจากนี้
แลวยังมีหนาท่ีสรางความเพลิดเพลินและเปนทางออกใหกับสังคม บทบาทดานการศึกษาแกสมาชิกในสังคม 
และอีกหนึ่งหนาท่ีของคติชนคือการเปนเครื่องมือในการสอนระเบียบสังคมแกสมาชิกในสังคมนั้นๆ  

จากการศึกษาผญาภาษิต พบวาบทบาทหนาท่ีหลัก คือบทบาทหนาท่ีในการสอน โดยการเปนขัดเกลา
ทางสังคมแกสมาชิกในสังคมใหอยูในกรอบของสังคมท่ีกําหนดไว เพ่ือใหสมาชิกอยูรวมกันอยางสงบสุขโดยการ
รูจักหนาท่ีและพฤติกรรมท่ีสังคมคาดหวัง แตในปจจุบันนี้พบวาการใชประโยชนของผญาภาษิตนั้นมีการ
ปรับเปลี่ยนไปโดยข้ึนอยูกับชองทางการเผยแพรและบริบททางสังคม ซ่ึงบทบาทหนาท่ีของผญาในการขัดเกลา
ทางสังคมนั้นผูศึกษาจะอภิปรายขางตนแลว ในการศึกษาครั้งนี้พบวาผญาภาษิตในบริบทสังคมปจจุบันมี
บทบาทหนาท่ีอ่ืนๆ นอกเหนือจากการขัดเกลาทางสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) การใชผญาภาษิตเพ่ือความบันเทิง แมวาในอดีตนั้นผญาภาษิตจะมีความเก่ียวของกับศิลปะแขนง
ตางๆ เชน หมอลํา เพลง การละเลน นิทาน และวรรณกรรมตางๆ ท่ีใชเพ่ือความบันเทิงในสังคมอีสานอยูแลวก็
ตาม แตเปนลักษณะการสอดแทรกผญาเพ่ือเปนเครื่องมือในการขัดเกลาทางสังคมในบทประพันธเพ่ือความ
บันเทิงนั้น เปนการแทรกบทผญาในศิลปการแสดงท่ีสรางความบันเทิง แตในสังคมอีสานยุคปจจุบันใชผญา
ภาษิตเพ่ือความบันเทิงและความเพลิดเพลินของชาวอีสานมีอยูท่ัวไป กลาวคือเม่ือชาวอีสานไดยินบทผญา
ภาษิตท้ังในรูปแบบอินเทอรเน็ต การสนทนา ทักทาย หรือเผยแพรในชองทางอ่ืนๆ ชาวอีสานยุคใหมจะมี
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มุมมองตอบทผญาภาษิตในลักษณะการเปนความสุนทรียทางภาษา และจะชื่นชอบในความไพเราะนั้น โดย
ไมไดมีการตีความคําสอนอยางแทจริง รวมท้ังชาวอีสานบางสวนตีความผญาภาษิตแตกตางไปจากเดิม คือ
ตีความในลักษณะวัฒนธรรมท่ีใหความไพเราะและความบันเทิงในลักษณะเดียวกับผญาเก้ียว ดังนั้นจาก
การศึกษาการเผยแพรผญาภาษิตในชองทางท่ีมีผูชาวอีสานรุนใหมใชมากท่ีสุด นั่นคือชองทางการสื่อสารผาน
สังคมออนไลน ไดพบวามีการเสนอความคิดเห็นของผูรับสารสวนหนึ่งท่ีตีความเปนความสนุกสนาน ซ่ึงไมตรง
กับสิ่งท่ีผูสงสารเสนอแนวคิดดานคําสอน โดยเหตุผลประการหลักนั่นคือการไมสามารถตีความคําเปรียบเปรยท่ี
ปรากฏในผญาเปนคําสอนไดนั่นเอง 

2) การใชผญาภาษิตเพ่ือการศึกษา ผญาภาษิตเก่ียวของกับการศึกษาท้ังในและนอกระบบในปจจุบัน 
จากการศึกษาพบวาในพ้ืนท่ีภาคอีสานไดนําผญาภาษิตมาจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหเยาวชนในภาคอีสานได
เรียนรูภูมิปญญาทางภาษาของบรรพบุรุษชาวอีสาน ซ่ึงการเรียนรูผญาภาษิตนั้นมีท้ังการเรียนรูผญาภาษิต
โดยตรง และการเรียนรูผญาภาษิตผานวรรณกรรมใบลาน ซ่ึงมีการพยายามปริวัตรและฟนฟูวรรณกรรม
อักษรไทยนอยแลอักษรธรรม และนํามาประกอบการเรียนการสอนของเด็กนักเรียนในพ้ืนท่ีภาคอีสานในหลาย
พ้ืนท่ี เชน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองขอนแกน หรือการนําผญาภาษิตมาสอดแทรกในกิจกรรมหนาเสาธง
ของโรงเรียนบานเสียว จังหวัดศรีสะเกษ ซ่ึงสะทอนบทบาทของผญาภาษิตในการใชเพ่ือประโยชนดาน
การศึกษา นอกจากระดับประถมและมัธยมแลว ในระดับอุดมศึกษาก็มีรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการสืบทอด 
เรียนรูเชนกัน โดยสวนมากแลวจะอยูในรายวิชาวรรณกรรมทองถ่ิน ภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังคติชนตางๆ ท่ี
เปนรายวิชาทางมนุษยศาสตร ภาษาศาสตร และสังคมศาสตร ซ่ึงมีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยตางๆ ใน
พ้ืนท่ีภาคอีสาน   

3) การใชผญาภาษิตเพ่ือการรวมกลุมชาวอีสาน จากชองทางการเผยแพรผญาภาษิตท่ีเกิดข้ึนในสื่อ
สังคมออนไลนตางๆ จะพบการรวมกลุมของชาวอีสาน เนื่องจากการชื่นชอบผญาภาษิต ซ่ึงการรวมกลุมของ
ชาวอีสานในพ้ืนท่ีสังคมออนไลนนั้นทําใหเกิดเครือขายสังคม ท่ีทําหนาท่ีในการรักษาภูมิปญญาอีสาน ซ่ึงไม
เฉพาะผญาภาษิตเพียงเทานั้น เพราะการรวมกลุมของผูรักผญาภาษิต ยังชวยธํารงผญาชนิดอ่ืนๆ และ
วัฒนธรรมอีสานอีกหลายแขนง ซ่ึงการรวมกลุมนี้ถือเปนการสรางเครือขายของผูสืบทอดและอนุรักษวัฒนธรรม
อีสานใหอยูคูสังคมอีสานตอไปได  

การรวมกลุมของผูมีความสนใจผญาตางๆ นั้นทําใหเกิดความสามัคคีและความรูสึกรวมถึงความเปน
คนอีสาน โดยจะมีประเด็นแลกเปลี่ยนสนทนาในเชิงวัฒนธรรมและบานเกิด ซ่ึงถือเปนชองทางในการสราง
ความรักและสามัคคีของคนอีสานไดดวย นอกจากนี้แลว การรวมกลุมทางสังคมของชาวอีสานท่ีรักผญาภาษิต 
ยังมีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนกันในเรื่องประเด็นตางๆท่ีเก่ียวของกับสังคมปจจุบัน ท้ังปญหาสังคม ขาวสาร
ประจําวัน และอ่ืนๆ ซ่ึงถือเปนประโยชนอีกรูปแบบหนึ่งท่ีเกิดข้ึนจากชองทางการเผยแพรผญาภาษิตในสังคม
อีสานปจจุบัน จากการศึกษากลุมท่ีมีขนาดใหญและการสัมภาษณผูจัดการกลุมพบวาจะมีการปองกันการ
นําเสนอในประเด็นท่ีละเอียดออนและกอใหเกิดการแสดงความคิดเห็นอันนําไปสูการขัดแยงกัน เชน ประเด็น
เรื่องการเมืองหรือเรื่องท่ีมีความคิดเห็นขัดแยงในสังคม ซ่ึงในกลุมแตละกลุมจะมีขอหามในเรื่องการนําเสนอใน
เรื่องเหลานี้ 

4) การใชผญาภาษิตเพ่ือการรณรงค เผยแพรและประชาสัมพันธ บทบาทของผญาภาษิตในฐานะการ
รณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธนี้เปนบทบาทใหมท่ีเกิดข้ึนในชวงมีความเจริญดานการสื่อสารมวลชนของไทย 
จากการศึกษาพบวาในปจจุบันการใชผญาเผยแพรขอมูลขาวสารนั้นยังสงผลใหการสื่อสารนั้นประสบ
ความสําเร็จกับกลุมคนบางกลุม โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุท่ีอยูหางไกลในชนบท ท่ีมีความคุนชินกับการใชผญา
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ของคนในสังคมในอดีต ท่ีมักจะใหความสนใจขอมูลขาวสารในรูปแบบของผญาอยางมาก การใชผญาภาษิตมา
เปนเครื่องมือในการเผยแพรขอมูลท่ีเปนคําสอนในสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในวิทยุนั้นยังพบอยูใน
สังคมอีสานในหลายพ้ืนท่ี โดยนักจัดรายการจะนําผญามาปรับใช นอกจากนักจัดรายการแลว การจัดกิจกรรม
แตงผญาภาษิตเพ่ือรณรงคกิจกรรมตางๆ ตามโอกาสก็เปนรูปแบบการใชประโยชนผญาภาษิตท่ีพบในสังคม
อีสานอยางมาก เชน การเขียนปายประชาสัมพันธในเรื่องตางๆ ตามวัด โรงเรียน หรือสถานท่ีราชการ เปนตน 

5) การใชผญาเพ่ือการธํารงวัฒนธรรมอีสานแขนงอ่ืนๆ ผญาภาษิตเก่ียวของกับวัฒนธรรมอีสานแขนง
ตางๆ มากมาย การใชผญาในอดีตและปจจุบันมีนัยเก่ียวของกับเรื่องประเพณีวัฒนธรรมอีสาน โดยในอดีตนั้น
จะเก่ียวของประเพฮีตสิบสองคองสิบสี่อยางมาก โดยเฉพาะคองสิบสี่ท่ีเปนแนวปฏิบัติตนโดยใชผญาเปน
เครื่องมือในการถายทอดคําสอน นอกจากนี้แลวยังมีการสอนเรื่องขะลํา และอ่ืนๆ สวนในบริบทสังคมปจจุบัน
นี้มีความเก่ียวของกับศิลปะการแสดงและงานประพันธอีสาน ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งในการทําหนาท่ีธํารงทาง
วัฒนธรรมของผญาดวย 

จะเห็นไดวาแนวคิดบทบาทหนาท่ีของบาสคอมเม่ือเปรียบเทียบกับการใชประโยชนผญาภาษิตใน
บทบาทตางๆ ท้ังหมดท่ีไดกลาวมาขางตนนั้นสอดคลองกันอยางมาก ผญาภาษิตถือเปนคติชนชาวอีสานท่ียังคง
มีบทบาทหนาท่ีเชิงสังคมท่ีหลากหลาย และสามารถเปนกลไกในการสรางสังคมใหมีความสมดุลและเปน
ระเบียบมาต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน แมจะมีการปรับเปลี่ยนในหลายประเด็นแตก็คงไมสามารถกลาวไดวาผญา
ภาษิตเปนเครื่องมือท่ีหยุดนิ่งและเปนคติชนท่ีลาสมัย เพราะยังมีการปรับใชมาตลอดจนถึงปจจุบัน  
 
สรุปและอภิปรายผล 

การใชผญาภาษิตในการเปนเครื่องมือในการขัดเกลาทางสังคมในปจจุบันแตกตางไปจากในอดีต โดย
ในอดีตการขัดเกลาทางสังคมดวยผญาภาษิตมักจะเปนการขัดเกลาโดยสถาบันครอบครัว โดยพอแมปูยาตายาย 
ซ่ึงปจจุบันมีผูใชประโยชนนอยลง แตผญาภาษิตถูกเปลี่ยนไปใชในสถาบันสื่อสารมวลชน ศาสนา การศึกษา
มากข้ึน ดังนั้นการเสนอแนะแนวทางในการอนุรักษจึงตองอยูบนพ้ืนฐานการใชประโยชนของผญาภาษิตในยุค
ปจจบุัน  

ปจจัยท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของการใชประโยชนผญาภาษิตมีหลายประการ ซ่ึงสามารถแยก
ออกเปนสองชวงระยะคือ ระยะแรก การประกาศใชพระราบัญญัติประถมศึกษาในปพ.ศ.2464 ซ่ึงทําใหเกิด
การปรับเปลี่ยนถายโอนหนาท่ีหลักของการขัดเกลาทางสังคมจากสถาบันครอบครัว สื่อสถาบันการศึกษาอัน
เปนการขัดเกลาท่ีเปนทางการมากข้ึนแตใชวัฒนธรรมในการเปนเครื่องมือนอยลง ในชวงตอมาท่ีมีการปรับใช
นโยบายรัฐนิยมท่ีบริบทของโลกในยุคนั้นอยูในภาวะสงคราม อันเปนเหตุใหตองเกิดการสรางและรวมชาติให
เปนหนึ่งเดียว โดยการสรางความเปนไทยอันนํามาสูสิ่งท่ีแตกตางใหเกิดความเปนอ่ืน ผญาภาษิตท่ีอยูใน
วรรณกรรมภาษาไทยนอยและการสื่อสารดวยภาษาอีสานถูกกดทับไมใหไดใชประโยชนอยางเต็มท่ี จน
กอใหเกิดการหยุดชะงักในหวงขณะแหงการดําเนินนโยบาย ผลแหงการสรางความเปนอ่ืนท่ีเกิดจากนโยบายรัฐ
นิยมไมไดหยุดเพียงการยกเลิกใชนโยบาย แตสงผลตอวาทกรรมความเปนคนอีสานหรือเสี่ยว และการพูดภาษา
อีสานลดนอยลงท้ังในพ้ืนท่ีภาคอีสานและสวนอ่ืนๆ ของประเทศ นอกจากนี้การใชภาษาอีสานลดนอยลงยัง
นํามาสูการตีความหมายของผญาภาษิตไมได เนื่องจากลักษณะหนึ่งของผญาภาษิตคือการเปรียบเทียบ ซ่ึงถือ
เปนขอจํากัดท่ีเกิดจากลักษณะของผญาภาษิตเองท่ีมีผลใหชาวอีสานไมเขาใจได ท่ีกลาวมาท้ังหมดเปนสาเหตุ
แหงการปรับใชผญาภาษิตลดนอยลงในบางสวนในชวงนั้น  ระยะตอมาเปนการเขามามีบทบาทของโลกาภิวัตน
ท่ีการสื่อสารและระบบการสื่อสารมวลชนตางๆ เขามามีบทบาทกับชาวอีสานมากข้ึน รวมท้ังการเขามาของ
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วัฒนธรรมตางชาติ ซ่ึงกอใหเกิดปรับเปลี่ยนท้ังคําศัพทและปริมณฑลท่ีเก่ียวของกับผญา แตในขณะในสวนนี้ทํา
ใหการนําเสนอผญามีชองทางท่ีหลากหลายตามการเปลี่ยนแปลงท้ังทางดานสังคมและวัฒนธรรม การ
เปลี่ยนแปลงนี้เรื่อยมาจนถึงในยุคปจจุบันท่ีกระแสทองถ่ินนิยมเริ่มกลับเขามามีบทบาทตอการพัฒนา และคน
เริ่มสนใจในวัฒนธรรมทองถ่ินของตนเองมากข้ึน ซ่ึงผญาภาษิตก็ถูกนํากลับมาใชประโยชนท้ังดานการเปน
เครื่องมือในการขัดเกลาทางสังคมอันเปนหนาท่ีแจงของผญาภาษิตและบทบาทดานอ่ืนๆ ท่ีเปนหนาท่ีแฝง
ของผญาภาษิตท่ีมีในสังคมอีสาน ซ่ึงจากการเปลี่ยนแปลงท้ังหมดท่ีกลาวมาสงผลใหเกิดรูปแบบการใช
ประโยชนผญาภาษิตในปจจุบัน 

 
แผนภาพปจจัยท่ีสงผลตอการปรับเปล่ียนของการใชประโยชนผญาภาษิต 

 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมตางๆท่ีเกิดข้ึนสงผลตอการบทบาทหนาท่ีของผญาภาษิตท่ีมีตอสังคมอีสาน 

ซ่ึงพบวาผญาภาษิตยังคงมีบทบาทหลักคือการเปนเครื่องมือในการขัดเกลาทางสังคมใหคนอีสานเชนเดิม แตมี
บทบาทอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากการใชประโยชนผญาภาษิตในชองทางและกลุมผูใชท่ีมีความหลากหลาย โดยมีบทบาท
อ่ืนๆ ท้ังบทบาทดานการเปนเครื่องมือในงานดานประชาสัมพันธของกลุมนักสื่อสารมวลชน บทบาทดาน
การศึกษาของกลุมครูอาจารยและนักเรียน บทบาทในการเปนแรงบันดาลใจในงานเขียนงานประพันธ บทบาท

 นโยบายชาตินิยม การเปลีย่นแปลงทางสังคม วาทกรรมความเปนคน

อีสานและเสีย่ว 

การใชผญาภาษิตลดนอยลง

และการปรับเปลี่ยน รูปแบบ

การใชประโยชน 

การใชภาษาอีสาน

ลดนอยลง 

ขอจํากัดของผญาท่ีมี

ความหมายเชิง

เปรียบเทียบตองตีความ 

การเปลีย่นรูปแบบการ

ควบคุมทางสังคมโดย

การใชกฎหมายแทน

จารีตมากข้ึน 

การสญูหายไปของ

วัฒนธรรมท่ีเปนพ้ืนท่ี

และชองทางการใช

ประโยชนผญาภาษิต 

นโยบายดานการศึกษาท่ี

ไมสนับสนุนเรื่องทองถ่ิน

ศึกษา 

ความไมมั่นใจในการสื่อสาร

และใชประโยชนผญาของผู

และผูฟง 

   

การเปลีย่นรูปแบบการ

ขัดเกลาทางสังคมโดย

จารีตประเพณีเปน

สถานศึกษา 

การปรับเปลี่ยนและปจจัยท่ีทําใหใชผญาเพ่ิมข้ึน 

กระแสทองถ่ินนิยม             การเขามามีบทบาทของอินเทอรเน็ต         

กระแสโลกาภิวัตนและ

ความทันสมัยของ

เทคโนโลย ี



Proceedings โครงการสัมมนาเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ ครั้งท่ี 14 247 

 

ในการสรางความสามัคคีของชาวอีสาน บทบาทของการรวมกลุมของชาวอีสาน บทบาทดานการธํารง
วัฒนธรรมและประเพณี ซ่ึงบทบาทท่ีกลาวมาท้ังหมดเปนไปตามบทบาทของคติชน หนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน
ของผญานั้นเปนเสมือนกลไกท่ีทําใหโครงสรางสังคมท่ีสรางความสมดุล และสะทอนถึงการปรับตัวของผญา
ภาษิตในรูปแบบการใชประโยชนเพ่ือใหหลากหลายและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 
 
เอกสารอางอิง 
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เทาเทียมแตไม (จําเปน) ตองเทากัน: ความเปนธรรมในจริยศาสตรขงจ่ือ 
Equality but not (necessary to) equal: Justice in Confucius’ ethics 

 
อันธิฌา  แสงชัย0

1 
 

บทคัดยอ 

บทความนี้จะศึกษาแนวคิดความเทาเทียมในจริยศาสตรขงจื่อ เนนวิเคราะหคัมภีรหลุนอ่ีว (論語) 
เปนหลัก และจะเสนอวาแนวคิดเรื่องความเทาเทียมไดปรากฏอยูในหลุนอ่ีวแลว โดยมีลักษณะสําคัญคือความ
เทาเทียมระดับพ้ืนฐานท่ีมองเห็นคุณคาความเปนมนุษย (humanity) และศักยภาพท่ีจะพัฒนาศีลธรรม 
(moral potential) และความเทาเทียมในมิติท่ีซับซอนมากข้ึนคือความเทาเทียมเชิงศีลธรรม (moral 
equality) ความเทาเทียมท่ีอิงกับบทบาทและคํานึงถึงความสัมพันธแบบตางตอบแทน (reciprocity) บทความ
นี้จะเสนอวาความเทาเทียมในแนวคิดขงจื่อมิใชความเทาเทียมเชิงปริมาณ (numerical equality) ท่ีวัดดวย
เกณฑอันแข็งท่ือ หากการไดรับตอบแทน “มาก” หรือ “นอย” จําเปนตองพิจารณาจากการตางตอบแทนทาง
ศีลธรรมท่ีซับซอน และมีระบบจริยศาสตรท่ีคอยกํากับใหความไมเทากันและลําดับชั้นทางสังคมมีมิติของความ
เปนธรรม โดยมีสังคมแหงมนุษยธรรมท่ีมีความกลมเกลียวเปนเปาหมายสูงสุด 

คําสําคัญ: จริยศาสตรขงจื่อ, ความเทาเทียม, ความเปนธรรม, จริยศาสตรเชิงบทบาท, การตางตอบแทน 
 
Abstract 

Generally and undoubtedly, hierarchy is considered to be a significant notion of 
inequality, any forms of privileges, for example, welfares, social opportunities and natural 
resources must be distributed or arranged by groups of authoritarian people in a society. 
Citizens might not be able to negotiate to be gained their legitimate social and political 
opportunities, as a result. Confucian Ethics, however, a key point to explore is the ways in 
which virtues have placed themselves through social hierarchy. This relatively clear-cut 
claim has a range of implications, not just for a definition of ethics but for a boarder 
question of justice and equality. This article argues that Confucian ethics should not be 
understood through a general meaning of equality. But, on the contrary, both Confucian 
ethics and equality must be based on the concepts of appropriated (yi). Humanness (ren) 
associated within social hierarchy. Equality is, therefore, much more interested in the ways 
that Yi and Jen construct the system of power and also define the meaning of equality by 
themselves. Despite with the prime importance of social harmony (He) equality, in Confucian 
sense, is the practice of reciprocity manifested in the site of social hierarchy. Therefore 
equality, social hierarchy and reciprocity might be explained with the same perspective 
depending on what contexts they are located. 

Keywords: Confucius’ Ethics, Equality, Justice, Role Ethics, Reciprocity 

                                           
1 นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และอาจารย ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

 



250  Proceedings โครงการสัมมนาเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ ครั้งท่ี 14 

 

บทนํา 

 ขอถกเถียงเก่ียวกับ Equality2 หรือ “ความเทาเทียม” เปนประเด็นสําคัญในปรัชญาการเมือง
สมัยใหม โดยมักถกเถียงกันอยูในสามพ้ืนท่ีไดแก (1) การอธิบายถึงลักษณะของความเปนมนุษย เชน มนุษยทุก
คนนั้นเกิดมามีความเทาเทียมกันโดยกําเนิดหรือไม (2) ความเทาเทียมในฐานะหลักการท่ีพึงปฏิบัติตอมนุษย
ดวยกัน เปนหลักการพ้ืนฐานของกฎหมายและคานิยมของสังคมสมัยใหม และท่ีสําคัญท่ีสุดคือ (3) เปน
เปาหมายของสังคม ดวยเหตุผลวาสังคมท่ีมีความเทาเทียมเปนสังคมท่ีดี มีความเปนธรรม จึงควรพัฒนาไปสู
สังคมในลักษณะนี้ หลักความเทาเทียมถูกนํามาใชในการพัฒนาทางการเมือง ความสัมพันธระหวางประเทศ 
หลักสิทธิมนุษยชน และการปกครองแบบประชาธิปไตย ตามความเขาใจท่ัวไปสังคมท่ีไมเทาเทียม 
(inequality) เชน สังคมแบบแบงลําดับชั้น (hierarchy) ท่ีคนในสังคมถูกจัดแบงใหมีคุณคาสูงต่ําตามชาติ
กําเนิด ชนชั้น ชาติพันธุ ศาสนา เพศ ฐานะทางเศรษฐกิจ อํานาจทางการเมือง อัตลักษณท่ีแตกตางจะมีอํานาจ
และความชอบธรรมในระดับท่ีแตกตางกัน สงผลคนหรือกลุมคนใหไดรับโอกาส สิทธิประโยชน และเขาถึง
ทรัพยากรในระดับท่ีแตกตางกันไปดวย ท้ังนี้ชนชั้นลางมักเปนฝายถูกเอาเปรียบจากหรือถูกกดข่ีจากคนชนชั้น
ท่ีสูงกวาท่ีเปนผูกําหนดเง่ือนไขทางสังคม และกอใหเกิดปญหาความเหลื่อมล้ําและความไมเปนธรรมทางสังคม2

3  
ในขณะท่ีการแกปญหาความไมเปนธรรมทางสังคมในปจจุบันมีแนวโนมท่ีจะสรางความเทาเทียมใน

ลักษณะของการกระจายอํานาจ การใหสิทธิเสรีภาพ และการยอมรับในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของคนเสมอ
หนากัน เปนท่ีนาสังเกตวาจริยศาสตรขงจื่อกลับยอมรับสังคมแบบแบงลําดับชั้น ท้ังยังใหคุณคากับบทบาท
สถานะของคนในสังคมซ่ึงกําหนดใหบุคคลมีสถานะสูงต่ําและอํานาจท่ีมากนอยตางกัน ขงจื่อจึงถูกตั้งขอสงสัย
วาไมใหความสําคัญกับความเทาเทียม เม่ือพิจารณาบนฐานคิดของปรัชญาการเมืองสมัยใหมท่ีมองวาการคิด
เรื่องความเปนธรรมทางสังคมจําเปนตองมีความเทาเทียมเปนเง่ือนไข ก็จะทําใหเขาใจไดวาจริยศาสตรขงจื่อ
อาจจะไมมีความเปนธรรมดวย แนวคิดแบบขงจื่อท่ีถือวาเปนรากฐานของวัฒนธรรมจีนนั้นถูกกลาวหาวามี
ลักษณะของวัฒนธรรมชายเปนใหญ (patriarchy) ท่ีเหยียดเพศ (sexism) และเปนท่ีมาของวัฒนธรรมการ
คอรัปชั่นในสังคมจีน3

4 คําถามคือจริยศาสตรขงจื่อไมมีมิติความเทาเทียมเลยหรือ? จะยืนยันไดหรือไมวาการคิด
เรื่องความเปนธรรมแบบขงจื่อไมเก่ียวของกับความเทาเทียมเลย และขงจื่อสรางระบบจริยศาสตรท่ีไมเปน
ธรรม? 

จากการศึกษาพบวา นักวิชาการปรัชญาจีนมองเห็นคําถามและความสําคัญของการนําปรัชญาขงจื่อ
มารวมถกเถียงกับปญหาหรือปรัชญารวมสมัยมานานแลว หลายทานไดยืนยันวาจริยศาสตรขงจื่อมีแนวคิดเรื่อง
ความเทาเทียม (Equality) และความเปนธรรมหรือความยุติธรรม (Justice) ท่ีสามารถเทียบเคียงไดกับทฤษฎี
ตะวันตก สามารถรวมถกเถียงกับปรัชญาตางวัฒนธรรมและปรับใชในประเด็นปญหารวมสมัยได เชน งาน
ศึกษาเก่ียวกับความยุติธรรมในปรัชญาขงจื่อของ ปยฤดี  ไชยพร (2547) และงานศึกษาเรื่องความเทาเทียมใน
ปรัชญาสํานักขงจื่อของหลี่เฉินหยาง (2012) เปนตน  

                                           
2 ในการถอดความภาษาไทย equality มีการใชทั้งคําวา “เทาเทียม” และ “เสมอภาค” ผูเขียนมีขอสังเกตวาสองคํานี้อาจหมายถึง equality ในมิติ
ที่แตกตางกันเล็กนอย เชน ความเสมอภาคคือการมีสิทธิ/ไดรับ/อยางเทาเทียมโดยไมแบงแยกและอยูภายใตขอกําหนดเดียวกัน ความเสมอภาคจึง
ส่ือนัยถึงเชิงสภาวะและเทาเทียมส่ือนัยในเชิงปริมาณ ในบทความนี้จะใชคําวา “เทาเทียม” เปนคําหลักแทน equality โดยมีความหมายครอบคลุม
ทั้งสองนัยยะ 
3 ความไมเทาเทียมในแนวด่ิงคือ การแบงลําดับชั้น เชนระบบวรรณะของชาวอินเดียที่นับถือศาสนาพราหม-ฮินดู ความไมเทาเทียมที่ในแนวราบ
ไดแก ความเปนคนชายขอบ กับคนกระแสหลัก ซ่ึงคนกลุมหลังจะเขาถึงแหลงอํานาจและทรัพยากรไดมากกวา 
4 ดูขอถกเถยีงเร่ืองการคอรัปชั่นไดที่ (Liu, Qingping, 2007) และ (Ames, R. T. & Rosemont, H. Jr., 2008) และขอถกเถียงเร่ืองเพศไดที่  
(Du, Yan, 2007) 
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ปยฤดีวิเคราะหวาจริยศาสตรขงจื่อสะทอนถึงความเขาใจเรื่องความยุติธรรมท่ีถกเถียงกันอยาง
แพรหลายในวงการณปรัชญาการเมืองสมัยใหมในหลายมิติ ไดแก (1) ความยุติธรรมในฐานะความเทาเทียมใน
การแบงสรร (justice as distributive equality) คือการท่ีขงจื่อแบงสรรโอกาสในการศึกษาเรียนรูใหกับทุก
คนโดยเสมอกัน, (2) ความยุติธรรมในฐานะความเปนกลาง (justice as impartiality) เชนขงจื่อเสนอให “รัก
มนุษย” หรือมีมนุษยธรรม (เหริน; 仁) ตอมนุษยทุกคน, (3) ความยุติธรรมในฐานะการแลกเปลี่ยน
ผลประโยชนซ่ึงกันและกัน (justice as mutual advantages) ในมิติของมิตรภาพหรือสัมพันธภาพท่ีและ
สรางสรรคระหวางบุคคลซ่ึงโนมนําใหเกิดการเรียนรูขัดเกลาตนทางศีลธรรมและวัฒนธรรม และ (4) ความ
ยุติธรรมในฐานะการตอบแทนซ่ึงกันและกันอยางเหมาะสม (justice as reciprocity) ซ่ึงปรากฏอยูในมโนทัศน 
ซู (恕) เอาใจเขามาใสใจเรา และการตอบแทนท่ีตองแยกแยะความแตกตางของมนุษยท้ังหลายบนพ้ืนฐานของ
คุณธรรมอันเกิดจากการเลือกท่ีจะกระทํา และ (5) การใหในสิ่งท่ีบุคคลควรไดรับ ปยฤดีเสนอวาความยุติธรรม
ในมิติท่ีหา “การใหในสิ่งท่ีบุคคลควรไดรับ” นั้นมีลักษณะ “ใกลเคียง” กับแนวคิดเรื่องความยุติธรรมของ
ตะวันตกเชนความคิดของอริสโตเติล (ปยฤดี ไชยพร, 2547)  
 สวนหลี่เฉินหยาง (Li, Chenyang) วิเคราะหวาแนวคิดความเทาเทียมของสํานักขงจื่อยุคคลาสสิกนั้นมี
สองแนวทางดวยกัน ไดแก ความเทาเทียมเชิงปริมาณ (Numerical equality) และความเทาเทียมเชิงสัดสวน 
(proportional equality)5 ความเทาเทียมเชิงปริมาณของปรัชญาสํานักขงจื่อ เชน แนวคิดเรื่อง ซ่ิง (性) 
ธรรมชาติมนุษย (human nature) ของสํานักเม่ิงจื่อ (Mencian) และสวินจื่อ (Xunzian) ท่ีวามนุษยทุกคน
เกิดมาพรอมกับศักยภาพทางศีลธรรม (moral potential) และมีศักยภาพท่ีจะขัดเกลาศีลธรรมเหมือนกัน 
และความเทาเทียมเชิงสัดสวนของสํานักขงจื่อคือความเทาเทียมท่ีอิงกับบทบาทหนาท่ี (role-based 
equality) ซ่ึงเปนการตระหนักรูในพ้ืนท่ีของศีลธรรม เศรษฐกิจ และสังคมการเมือง หลี่ยังเสนอวาแนวคิดเรื่อง
ความเทาเทียมของสํานักขงจื่อสามารถทําความเขาใจรวมกับปญหาในสังคมปจจุบันไดในสามพ้ืนท่ีคือ ความ
เทาเทียมทางเศรษฐกิจ การเมืองและ ความเทาเทียมทางศีลธรรม (Li, Chenyang, 2012) 
 บทความนี้มีกรอบการศึกษาท่ีแนวคิดของสํานักขงจื่อยุคคลาสสิกและเนนวิเคราะหขอถกเถียงใน
คัมภีรหลุนอ่ีว56 (論語) วัตถุประสงคเพ่ือ (1) สํารวจแนวคิดความเทาเทียมและความเปนธรรมในปรัชญาขงจื่อ
โดยมีขอสมมติฐานวาความเทาเทียมหรือไมเทาเทียมนั้นสามารถเปนเง่ือนไขของความเปนธรรมทางสังคมได 
และ (2) จะชี้ใหเห็นวาแนวคิดเรื่องความเทาเทียมไดปรากฏอยูในหลุนอ่ีวแลว โดยมีลักษณะสําคัญคือความ
เทาเทียมระดับพ้ืนฐานท่ีมองเห็นคุณคาความเปนมนุษย (humanity) และศักยภาพท่ีจะพัฒนาศีลธรรม 
(moral potential) และความเทาเทียมในมิติท่ีซับซอนมากข้ึน เชน ความเทาเทียมเชิงศีลธรรม (moral 
equality) ความเทาเทียมท่ีอิงกับบทบาทท่ีคํานึงถึงความสัมพันธแบบตางตอบแทน (reciprocity) บทความนี้
จะเสนอวาความเทาเทียมในแนวคิดขงจื่อมิใชความเทาเทียมเชิงปริมาณ (numerical equality) ท่ีวัดดวย
เกณฑอันแข็งท่ือ หากการไดรับ “มาก” หรือ “นอย” จําเปนตองพิจารณาจากการตอบแทนทางศีลธรรมท่ี
ซับซอน และมีระบบจริยศาสตรท่ีคอยกํากับใหความไมเทากันและลําดับชั้นทางสังคมมีมิติของความเปนธรรม 

 

  

                                           
5 ความเทาเทียมเชิงปริมาณ คือการปฏิบัติตอทุกคนอยางเทาเทียมกันในเชิงปริมาณ เชน สวัสดิการรัฐที่ใหคนรวยคนจนเทากันหมด สวนความเทา
เทียมเชิงสัดสวน คือการใหตามสัดสวน เชน คนจนควรไดรับบางส่ิงเชนโอกาสมากกวาคนรวย โปรดดูรายละเอียดใน (Gosepath, Stefan, 2007). 
6 ในวงการศึกษาปรัชญาจีน คัมภีรหลุนอ่ีวหรือ The Analects of Confucius ถือเปนหลักของสํานักขงจื่อยุคคลาสสิก 
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บทบาท การตางตอบแทน และความเปนธรรม 

บทความนี้จะเริ่มดวยการทําความเขาใจลักษณะพ้ืนฐาน 2 ประการของจริยศาสตรขงจื่อ ไดแก การ
เปนจริยศาสตรเชิงบทบาท (role) และลักษณะตางตอบแทน (reciprocity) กลาวคือสําหรับขงจื่อ มนุษยเปน
มนุษยเพราะดํารงอยูในความสัมพันธท่ีไมอาจแยกขาดจากผูอ่ืน เราเปนใครเนื่องจากเรามีความสัมพันธกับใคร 
เม่ืออยูในความสัมพันธหนึ่ง เราจะมีบทบาทอยางใดอยางหนึ่งเสมอ6

7 เชน เปนบิดา เปนมารดา เปนลูก เปนพ่ี 
เปนนองฯลฯ และคนหนึ่งคนมักอยูในความสัมพันธมากกวาหนึ่งชุดสงผลใหเขามีบทบาทมากกวาหนึ่งดวย เชน 
คนคนหนึ่งเปนท้ังบิดา สามี เพ่ือน นอง ผูใตปกครองฯลฯ และเม่ือบทบาทและความสัมพันธเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ความเขาใจเก่ียวกับความเปน “ตัวเรา” ก็เปลี่ยนแปลงไปดวย มนุษยจึงเปนชีวิตท่ีดํารงบทบาท 
(the role human being) อยูในความสัมพันธระหวางมนุษย ความเขาใจเก่ียวกับมนุษยของขงจื่อจึงตางจากการ
อธิบายบนพ้ืนฐานของความเปนปจเจกท่ีดํารงอยูดวยตัวเองตามแนวคิดตะวันตก (Ames, Roger T., 2010) 
ลักษณะสําคัญประการหนึ่งเม่ือมนุษยอยูรวมกันในความสัมพันธคือการใหและไดรับ หรือการตางตอบแทนซ่ึง
กันและกัน (reciprocity) การตอบแทนหมายถึงการพิจารณาวาควรตอบแทนหรือคืนสิ่งท่ีดีสําหรับสิ่งท่ีไดรับ 
ดวยวิธีท่ีเหมาะสมและไดสัดสวนกับความดีท่ีไดรับอยางไร (สุวรรณา  สถาอานันท, 2557)7

8 เม่ือพิจารณาจาก
ลักษณะเหลานี้ จึงเขาใจไดวาขอถกเถียงเรื่องความเปนธรรม คุณคา เปาหมาย และการกระทําทางศีลธรรม
ในจริยศาสตรขงจื่อเปนการพิจารณาผานเง่ือนไขของบทบาทและความสัมพันธของมนุษยท่ีมีลักษณะตางตอบ
แทนนั่นเอง  

สุวรรณา สถาอานันท ชี้วาความเปนธรรมในจริยศาสตรตางตอบแทนของขงจื่อสามารถพิจารณาได
จากหลัก อ้ี (義) ความถูกตองเท่ียงธรรม และ จื๋อ (直) ความตรง (สุวรรณา สถาอานันท, 2557: 119) ท้ังนี้
เพราะ อ้ี เปนรากฐานของวิญูชน (15:17)9 เปนสิ่งท่ีควรคํานึงถึงกอนอยางอ่ืนและ อ้ี เก่ียวของกับความเปน
ธรรมในสามแงมุมไดแก ความชอบธรรมในการครอบครอง เม่ือไดรับผลประโยชนวิญูชนจะคํานึงถึง
ความชอบธรรมกอน หากไดมาโดยไมชอบธรรมวิญูชนก็จะไมพึงรับหรือครอบครองผลประโยชนนั้นและจะ
รับก็ตอเม่ือเปนสิ่งท่ีชอบธรรมเทานั้น ประการตอมา อ้ี คือความเท่ียงธรรมในทามกลางการกลาวอาง
ผลประโยชนท่ีขัดแยงกัน ความถูกตองเท่ียงธรรมจะชวยใหวิญูชนจะมีจินตนาการท่ี “เปนกลาง” เพ่ือหาทาง
ออกของความขัดแยงได และสุดทาย อ้ี ชวยใหความเหมาะสมและสมดุลแกคุณคากับคุณธรรม เชน ความกลา
หาญเปนคุณสมบัติหนึ่งท่ีมีคุณคา วิญูชนควรกลาท่ีจะกระทําในสิ่งท่ีถูกตองเชนกลาทัดทานเม่ือผูปกครอง
ตัดสินใจผิดพลาด แตการกลาหาญโดยไมถูกตองเท่ียงธรรมก็จะกลายเปนความบาบิ่นซ่ึงสรางความวุนวาย ใน

                                           
7 จริยศาสตรขงจื่อจําแนกความสัมพันธของมนุษยออกเปนหาชุด หรือที่เรียกวาความสัมพันธทั้งหา (the five relationships) ไดแก บิดามารดา-
บุตร, พี่-นอง, สามี-ภรรยา, เพื่อน-เพื่อน และผูปกครอง-ผูใตปกครอง ซ่ึงในความสัมพันธเหลานี้มีนัยของ “อํานาจ” ที่ไมเทาเทียมกัน เชน บิดา
มารดามีอํานาจมากกวาบุตร มีความสัมพันธเพียงชุดเดียวที่อาจถือวามีความใกลเคียงกันของอํานาจมากที่สุดไดแกความสัมพันธระหวางมิตรสหาย 
มีขอสังเกตวาความสัมพันธระหวางเรากับคนแปลกหนา เปนความสัมพันธที่สําคัญอีกชุดหนึ่งซ่ึงไมปรากฏชัดเจนในคําสอนของขงจื่อ 
8 การตางตอบแทน จําแนกไดสามประเภทคือ (1) การตางตอบแทนแบบสรางดุลยภาพ (balance/matching) (2) การตางตอบแทนดวยความรูสึก
ชอบใจ (liking reciprocity) (3) การตางตอบแทนถวนทั่ว (generalized reciprocity) ลักษณะเหลานี้ลวนมีอยูในความสัมพันธระหวางมนุษย 
การศึกษาเกี่ยวกับจริยศาสตรตางตอบแทนของสุวรรณา สถาอานันท พัฒนาจากหลักความสัมพันธทั้งหา แตไมวิเคราะหความสัมพันธระหวางสามี-
ภรรยา และไดเพิ่มเติมความสัมพันธกับคนแปลกหนาซ่ึงไมปรากฏวามีการกลาวถึงอยางชัดเจนนักในปรัชญาขงจื่อ รวมถึงเนนวิเคราะหวาจริย
ศาสตรตางตอบแทนที่มีจุดเนนที่มิติความสัมพันธระหวางผูปกครอง-ขุนนาง-ประชาราษฎร ซ่ึงไมปรากฏในการศึกษาเร่ืองการตางตอบแทนของ
นักวิชาการปรัชญาการเมืองตะวันตกสมัยใหมที่สนใจระบบหรือกลไกของการปกครอง เชน การเลือกต้ัง มากกวาคุณธรรมสวนบุคคลของผูปกครอง
ซ่ึงเปนประเด็นสําคัญของจริยศาสตรขงจื่อ โปรดดูรายละเอียดใน (สุวรรณา สถาอานันท, 2557) 
9 อาจารยกลาววา “วิญูชนใชความเที่ยงธรรมเปนฐาน ใชหล่ีเปนแนวปฏิบัติ ใชความออนนอมถอมตนในการแสดงออก ใชความจริงใจทําให
สมบูรณ นี่แหละคือวิญูชน” การอางอิงคัมภีรหลุนอ่ีวในบทความนี้จะใชตัวเลขในวงเล็บเชน (15:17) หมายถึงหลุนอ่ีวเลมที่ 15 บทที่ 17 และอิง
กับสํานวนแปลของสุวรรณ สถาอานันท (2554)  
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แงนี้ อ้ี จึงชวยกลอมเกลาใหวิญูชนใชความกลาหาญไดอยางเหมาะสมและพอเหมาะพอดี สําหรับ จื๋อ ความ
ตรง เปนทาทีในการตอบแทนโดยตรงในกรณีเฉพาะ เชนกรณีเหวยเซิงเกาไปยืมน้ําสมสายชูจากเพ่ือนบาน
เพ่ือใหกับคนท่ีมาขอยืมอีกทอดหนึ่ง (5:23) การกระทําของเขาถือวา “ไมตรง” ความตรงในกรณีนี้คือการบอก
วาตัวเองไมมีน้ําสมสายชูหรือถาตองการชวยเหลือก็ควรบอกแหลงท่ีมาของน้ําสมสายชู ในกระบวนการตาง
ตอบแทนท่ีซับซอนเราจะไมอาจตอบแทนไดอยางถูกตองเหมาะสมหากในกระบวนการใหและการตอบแทนนั้น
ปราศจากความตรง วิธีเขาใจความตรงของขงจื่อยังใหความสําคัญกับกรณีเฉพาะในความสัมพันธดวย เชนกรณี
บิดาขโมยแกะแตบุตรเลือกท่ีจะ “ซอนความผิด” ของบิดา (13:18) เชนนี้กลับถือวาเปนความตรง เนื่องจาก
ความตรงในกรณีนี้พิจารณาจากการตางตอบแทนระหวางบิดากับบุตรท่ีดําเนินมายาวนานกอนจะเกิด
เหตุการณบิดาขโมยแกะเปนตน 9

10 ดังนั้นจริยศาสตรเชิงบทบาท (Role ethics) และความสัมพันธตางตอบ
แทนท่ีเปนลักษณะสําคัญของจริยศาสตรขงจื่อ จึงมีความสําคัญมากตอวิธีคิดเรื่องความเปนธรรมนาจะชวยให
เขาใจความเทาเทียมชนิดท่ีอิงกับสิ่งท่ีคนผูนั้นควรไดรับ (deserving) และความเปนธรรมคือเง่ือนไขสําคัญ
สําหรับสังคมท่ีตองการความกลมเกลียว ดังท่ีผูเขียนจะวิเคราะหตอไป 

 
แนวคิดเรื่องความเทาเทียมในจริยศาสตรขงจื่อ 

 ผูเขียนเห็นวาความเทาเทียมในจริยศาสตรขงจื่อเริ่มจากความเทาเทียมในระดับพ้ืนฐานไปสูความเทา
เทียมทางศีลธรรมท่ีมีความซับซอนมากข้ึน ความเทาเทียมระดับพ้ืนฐานวิเคราะหจากแนวคิดท่ีวามนุษยทุกคน
เกิดมามีศักยภาพท่ีจะพัฒนาศีลธรรมได (equal moral potential) ดวยคุณลักษณะเชนนี้ ทําใหมนุษยมี
ความเทาเทียมทางศีลธรรมในระดับพ้ืนฐาน หมายถึงมีศักยภาพท่ีจะไดรับการขัดเกลาศีลธรรมเพ่ือเปนมนุษยท่ี
มีศีลธรรม (moral being) ไดทุกคน แมขอถกเถียงเก่ียวกับธรรมชาติมนุษยสวนใหญปรากฏอยูในคัมภีรเม่ิงจื่อ
และสวินจื่อ และแทบจะไมพบการถกเถียงเรื่องนี้ในหลุนอ่ีวเลย (9:1) แตขงจื่อก็ไดกลาวถึงความใกลเคียงกัน
ของธรรมชาติมนุษยไวดังนี้ 
 

 อาจารยกลาววา “(มนุษย) โดยธรรมชาติใกลเคียงกัน โดยการปฏิบัติหางไกลกัน (17:2) 
 

 การกลาววา “โดยธรรมชาติใกลเคียงกัน” ขงจื่อกําลังยืนยันถึงลักษณะพ้ืนฐานรวมกันของความเปน
มนุษย เม่ือพิจารณาจากการใหความสําคัญกับการขัดเกลาศีลธรรมโดยไมจํากัดชนชั้น เพศ หรือวัย จึงนาเชื่อ
ไดวาความ “ใกลเคียงกัน” ในท่ีนี้คือการเกิดมาพรอมกับศักยภาพท่ีจะพัฒนาศีลธรรมของมนุษย และหากการ
เปนผูมีศักยภาพจะพัฒนาศีลธรรมเปนคุณคาเชิงบวก มนุษยทุกคนก็ควรจะไดรับความเคารพอยางเสมอหนา
กันในเรื่องนี้ มโนทัศนสําคัญท่ีใชพิจารณาไดแก จิ้ง (敬) ความเคารพ ดวยเหตุวาในระดับพ้ืนฐานท่ีสุดมนุษย
เปนสิ่งมีชีวิตท่ีมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาศีลธรรมได มนุษยจึงควรไดรับความเคารพ (จิ้ง) ในฐานะผูมีศักยภาพใน
การพัฒนาศีลธรรม วิธีคิดเชนนี้นําไปสูความเทาเทียมในมิติศีลธรรม (moral equality) ท่ีคุณลักษณะ 
“ศักยภาพทางศีลธรรม” ท่ีมนุษยทุกคนมีรวมกัน ทุกคนจึงควรไดรับความเคารพภายใตเง่ือนไขความเปน
มนุษยระดับพ้ืนฐานนี้โดยเทาเทียมกันถือเปนมาตรฐานข้ันต่ําทางศีลธรรม (Li, Chenyang, 2012: 309) มโน
ทัศนตอมาท่ีสะทอนความเทาเทียมกันไดแกมโนทัศน เหริน มนุษยธรรม ซ่ึงเปนรากฐานอันหนักแนนของ
คุณธรรมอ่ืนท้ังหมดในระบบจริยศาสตรขงจื่อ ครั้งหนึ่งขงจื่ออธิบายวา เหริน คือความ “รักมนุษย” (12:22) 
คุณลักษณะความเปนมนุษยท่ีสามารถพัฒนาศีลธรรมไดก็นาจะเพียงพอแลวท่ีจะทําใหมีคุณคาพอท่ีจะถูกรัก
และไมถูกละเมิดทําลายชีวิต ยิ่งกวานั้น “รักมนุษย” ยังเปนหลักปฏิบัติสําคัญของผูปกครองซ่ึงหมายถึงการ

                                           
10 โปรดดูการวิเคราะหเร่ืองความเปนธรรมในจริยศาสตรตางตอบแทน (สุวรรณา  สถาอานันท, 2557: 117) 
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เห็นคุณคาในชีวิตของผูอ่ืนเพียงพอท่ีจะไมละเมิดทําราย แมจะใชงานก็ยังตองคํานึงถึงความเดือดรอนท่ีอาจเกิด
ข้ึนกับประชาราษฎร ดังท่ีมีบันทึกไววา 
 

 อาจารยกลาววา “เม่ือปกครองรัฐขนาดพันรถมาศึก เคารพตอหนาท่ีและมีสัจจะ ประหยัดการใช
จาย รักมนุษย ใชประชาราษฎรตามกาล” (1:5)  

 

 อยางไรก็ตามไมไดหมายความวาขงจื่อเห็นวาคนทุกคนควรไดรับความเคารพหรือรักในระดับเดียวกัน 
ในระดับท่ีซับซอนมากข้ึน จะพิจารณาจากความเทาเทียมทางศีลธรรม (moral equality) ซ่ึงสัมพันธกับ
สัดสวน (proportion) ของการตอบสนอง เชน ผูท่ีมีการขัดเกลาศีลธรรมในระดับสูงก็ควรไดรับความเคารพ
มากกวา ท้ังนี้หลักความเคารพจึงพิจารณาจากคุณลักษณะของความเปนมนุษยและความสําเร็จในการพัฒนา
ทางศีลธรรม มิไดหมายความวาขงจื่อเชื่อวามนุษยทุกคนจะบรรลุความสําเร็จทางศีลธรรมหรือมีทักษะหรือ
ปญญาในระดับเดียวกัน การเกิดมาพรอมศักยภาพในการขัดเกลาศีลธรรมมิไดหมายความวามนุษยทุกคนจะมี
ทักษะความสามารถท่ีทัดเทียมกัน ทักษะ ปญญา และความสําเร็จในการขัดเกลาเปน “ผล” จาก “การปฏิบัติ
หางไกลกัน” ท่ีเกิดข้ึนในภายหลัง ขงจื่อจึงสนับสนุนการศึกษาและการศึกษาหมายรวมถึงการขัดเกลาศีลธรรม
และ “วิธีการ” การขัดเกลาศีลธรรมดวย อาทิ กวีนิพนธ ดนตรี หรือศิลปะการยิงธนู ท่ีสําคัญดวยแนวคิดท่ีวา
มนุษยเกิดมาพรอมศักยภาพทางศีลธรรม ขงจื่อจึงไดมอบโอกาสทางการศึกษาขัดเกลาตนใหแกศิษยเสมอกัน
โดยไมข้ึนกับฐานะหรือชนชั้นแมมีเนื้อแหงเพียงหอเดียวก็ไดรับโอกาสนี้ 
  

 อาจารยกลาววา “เราไมปฏิเสธการสั่งสอนใครก็ตามท่ีสมัครใจนําแมเนื้อแหงหอเดียวมาเปนคาครู” 
(7:7) 

 

 นักวิชาการวิเคราะหวา จากเดิมท่ีความรูและความเปนบัณฑิตถูกจํากัดอยูในกลุมชนชั้นปกครอง 
ขงจื่อไดทําให “ความรู” กลายเปนสิ่งท่ีสามารถแลกเปลี่ยนกับใครก็ได และทําใหความเปนบัณฑิตไมถูก
ผูกขาดกับชนชั้นปกครอง (สุวรรณา  สถาอานันท, 2557: 22) นี่คือการเปดกวางของโอกาสทางการศึกษาซ่ึง
ทําใหลําดับชั้น ฐานะ และความไมเทาเทียมทางสังคมมีผลตอโอกาสในการเขาถึงการศึกษาไดนอยลง 1 0

11 ในทาง
ประวัติศาสตรแนวคิดเรื่องการศึกษาของสํานักขงจื่อถือเปนการสนับสนุนความเทาเทียมทางการศึกษาของจีน 
ชนชั้นทางสังคมสามารถขยับปรับเปลี่ยนไดดวยการศึกษาและการขัดเกลาตน อยางไรก็ตามก็ ขงจื่อก็ยอมรับ
วาผลของการศึกษานั้นข้ึนอยูกับตัวผูศึกษานั้นเอง (17:3) นี่คือการมีโอกาสทางการศึกษาท่ีเทาเทียมกันแตมิใช
ทุกคนจะสําเร็จไดในระดับเดียวกัน สิ่งเหลานี้อาจเปนขอยืนยันวาขงจื่อมิไดละเลยความเทาเทียมใน
ระดับพ้ืนฐานของความเปนมนุษย และลําดับชั้นท่ีสําคัญมากกวาชาติตระกูล ฐานะ ชนชั้น คือ “ปญญา” และ
การบรรลุถึงความสําเร็จของการขัดเกลาศีลธรรมท่ีมนุษยแตละคนอาจหางกันไกล แตสามารถทําใหใกลเคียง
กันไดดวยการศึกษา 

ความเทาเทียมอีกกรณีหนึ่งคือความเทาเทียมท่ีอิงกับบทบาท เชน มนุษยท่ีมีบทบาท “มารดา” 
รวมกัน ท้ังนี้มิไดหมายความวามนุษยทุกคนจะมีบทบาทเดียวกันไดท้ังหมด คนหลายคนไมสามารถมีบทบาท
มารดาไดเพราะไมมีบุตร แตหมายถึง “มารดา” ทุกคนมีภาระหนาท่ีเดียวกัน เชน เลี้ยงดูบุตร การเรียกรองนี้
จะไมเปลี่ยนไปไมวามารดาจะมีสถานะทางสังคมอยางไร และมารดาแตละคนสามารถมีวิธีการในการเลี้ยงดู
บุตรท่ีแตกตางกันได ในบทบาทเดียวกันทุกคนมีภาระหนาท่ีท่ีสอดคลองกับบทบาทนั้น ลักษณะนี้ “มารดา” 
จึงเทาเทียมกับมารดาคนอ่ืนๆ เรียกวาความเทาเทียมเชิงปริมาณท่ีอิงกับบทบาท (role based numerical 

                                           
11 ปยฤดี ไชยพร เห็นวาการกระจากโอกาสทางการศึกษาสอดคลองกับแนวคิดความเทาเทียมแบบแบงสรร 
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equality) ท่ีนาสนใจคือพันธะหนาท่ีในบทบาทหนึ่งอาจเรียกรองตอคนทุกคนท่ีอยูในบทบาทนั้นแตมิได
เรียกรองสิ่งเดียวกันกับคนในบทบาทอ่ืน และการอธิบายวาบทบาทหนึ่งมีภาระหนาท่ีอยางไรถือเปน
กระบวนการประกอบสรางทางสังคม เราอาจพิจารณาเพ่ิมเติมจากมโนทัศน เจิ้งหมิง การทํานามใหเท่ียง  

 

12.11.1  ฉีจิ่งกงถามขงจื่อเก่ียวกับการปกครอง 
12.11.2  ขงจื่อกลาววา “ผูปกครองเปนผูปกครอง ขุนนางเปนขุนนาง บิดาเปนบิดา บุตรเปนบุตร” 
12.11.3  จิ่งกลกลาววา “ดีแททีเดียว! หากแมนวาผูปกครองมิใชผูปกครอง ขงนางมิใชขุนนาง บิดา

มิใชบิดา บุตรมิใชบุตร แมเม่ือมีธัญญาหารอยูตอหนา ขาจะไดกินหรือ” (12:11) 
  

บทบาททางสังคมถูกกําหนดไวอยางเฉพาะเจาะจงดวยภาระหนาท่ีเฉพาะอยาง การกลาววาผูปกครอง
เปนผูปกครองนั้นสื่อนัยถึงภาระหนาท่ีในบทบาทของผูปกครองไวแลว เชนเดียวกับขุนนาง บิดา และบุตร 
ขงจื่อเชื่อวาการปกครองท่ีดีคือการปกครองท่ีเก้ือหนุนใหมนุษยสามารถปฏิบัติหนาท่ีตามบทบาทของตนอยาง
ถูกตองเหมาะสม สะทอนวาบทบาทแตละบทบาทสงผลตอกันจนกลายเปนภาพใหญของสังคม และคนหนึ่งคน
ท่ีอาจมีหลากบทบาทในเวลาเดียวกันจําเปนตองใครครวญอยางรอบคอบเม่ือเกิดความตึงแยงหรือขัดแยง
ระหวางบทบาทดังกลาว 1 1

12 นาพิจารณาวาผูปกครองกับผูใตปกครองเทาเทียมกันโดยพ้ืนฐานในมิติของความ
เปนมนุษยท่ีมีศักยภาพในการขัดเกลาศีลธรรม แตไมเทาเทียมกันดวยถือวาอยูในคนละบทบาท ผูปกครองมี
พันธะผูกพันในการบริหารบานเมืองจากสถานะและอํานาจท่ีมี “มากกวา” ผูใตปกครอง ภาระท่ีหนักหนวง
เหลานี้เปนพ้ืนท่ีเฉพาะท่ีทําใหคนท่ีแบกรับมากกวาควรไดรับความเคารพตามสัดสวนดวย และท่ีสําคัญขงจื่อ
คาดหวังวาผูปกครองท่ีชอบธรรมคือผูท่ีไดรับการศึกษาขัดเกลาคุณธรรมมาเปนอยางดี ในแงนี้ผูปกครองท่ี
ไดรับการขัดเกลาตนมาแลวเปนอยางดีจึงมีคุณธรรมในระดับสูง และเปนความไมเทาเทียมกันจากผลสําเร็จทาง
ศีลธรรม ยิ่งกวานั้นมีขอสังเกตท่ีนาสนใจวาขงจื่อเปดพ้ืนท่ีใหแกความเทาเทียมทางการเมือง (political 
equality) ในบางระดับ ความเทาเทียมทางการเมืองหมายถึงทุกคนสามารถมีสวนรวมในทางการเมืองไดโดย
ไมจําเปนตองอยูในตําแหนงบริหาร การเปนบุตรท่ีมีความกตัญูก็ถือวาไดรวมบริหารบานเมืองแลว  

 

2:21:1 มีคนถามขงจื่อวา “อาจารย เหตุใดจึงไมบริหารบานเมือง?” 
2:21:2 อาจารยตอบวา “คัมภีรประวัติศาสตร กลาวไววา ‘กตัญูในเรื่องท่ีควรกตัญู เปนมิตรกับพ่ี

นอง ปฏิบัติใหมีการบริหาร’ นี่คือการบริหารเชนกัน แลวยังตองบริหารอะไรอีก” (2:21) 
 

หากการบริหารมีเปาหมายเพ่ือสรางความกลมเกลียวในสังคม วิธีท่ีเรากตัญู เปนมิตรกับพ่ีนอง ซ่ึงมี
เปาหมายเพ่ือสรางความกลมเกลียวในความสัมพันธในครอบครัวก็ถือวาเปนการบริหารชนิดหนึ่ง เนื่องจากไดมี
สวนรวมในการสรางความกลมเกลียวใหเกิดข้ึนในสังคมแลว ในแงของคุณสมบัติของผูปกครอง ขงจื่อให
ความสําคัญกับความรูความสามารถ ผูท่ีร่ําเรียนและมีความรูแตกฉานในเรื่องตางๆ (รวมถึงการขัดเกลาตนทาง
ศีลธรรมดวย) ควรมีโอกาสทํางานรับใชบานเมือง สมาชิกทุกคนลวนมีความสําคัญและมีสวนรวมตอระเบียบ
และความกลมเกลียวของสังคมไดท้ังสิ้น ประเด็นตอไปจะพิจารณาความไมเทาเทียมในอีกแงมุมหนึ่งดังนี้  
  

 11.16.1 พวกตระกูลจี้ม่ังค่ังกวาโจวกง กระนั้นก็ตาม ฉิวก็ยังเก็บภาษีใหพวกตระกูลจี้ และทําให
พวกเขาร่ํารวยยิ่งข้ึนไปอีก 

                                           
12 กรณีบิดาขโมยแกะ และบุตรซอนความผิดของบิดา (13:18) มักถูกยกขึ้นมาพิจารณาเมื่อบทบาทของบุตรดูจะขัดแยงกับบทบาทของพลเมืองที่
ตองอยูภายใตกฎหมาย ทั้งนี้ขงจื่อนาจะเห็นวาการที่ “บุตรเปนบุตร” คือใหน้ําหนักกับบทบาทในฐานะบุตรมากกวาพลเมืองนี้เองเปนเร่ืองรากฐาน
ของการปกครอง หากไมสามารถรักษา “ความตรง” ในความสัมพันธที่ใกลชิดที่สุดนี้ไดก็ยากที่จะรักษาความตรงในความสัมพันธชุดอื่น 
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 11.16.2 อาจารยกลาววา “เขาไมใชศิษยเรา พวกเธอศิษยเรา จะประโคมโจมตีเขาก็ได” (11:16) 
  

 บทตอนนี้มิไดมีเพียงเรื่องความไมเทาเทียมเชิงปริมาณของความม่ังค่ังระหวางโจวกงกับตระกูลจี้ แตมี
เรื่องความไมเปนธรรมอันเกิดจากการละเมิด หลี่ จารีต และ อ้ี ความถูกตองเหมาะสมดวย เนื่องจากโจวกงคือ
ผูสําเร็จราชการท่ีมีอํานาจชอบธรรมในการปกครองอีกท้ังยังเปนผูท่ีขงจื่อยกยองวามีคุณธรรม (7:5, 8:11) 
ตระกูลจี้คือหนึ่งในสามตระกูลขุนนางท่ีมีอิทธิพลสูง แมจะมีสถานะต่ํากวาแตหลายครั้งกลับแสดงการละเมิด
อํานาจการปกครองของโจวกง (3:1, 3:2) เดิมทีตระกูลจี้ม่ังค่ังกวาโจวกงอยูก็สะทอนถึงความไมเปนธรรมท่ี
เกิดข้ึน ความม่ังค่ังของโจวกงท่ีเปนผูปกครองรัฐนาจะมีความชอบธรรมมากกวาตระกูลจี้ท่ีเปนเพียงขุนนาง 
ดวยเหตุท่ีผูปกครองรัฐในสมัยขงจื่อนั้นมีฐานะเปนรัฐาธิปตย ความม่ังค่ังของผูปกครองท่ีทรงคุณธรรมอยางโจ
วกงคือความม่ันคงของรัฐท่ีสามารถรับประกันความเปนอยู ท่ีดีของประชาชนได (เชนไมขูดรีดภาษีจาก
ประชาชน) แตความม่ังค่ังของตระกูลจี้อาจสงผลในทางตรงขาม การเก็บภาษีใหพวกเขา “ร่ํารวย” ยิ่งข้ึนคือทํา
ใหสิ่งท่ีเลวราย อาจเลวรายลงไปอีก ขงจื่อถึงกับรับรองใหเหลาศิษยสามารถ “ประโคมโจมตี” ฉิวผูเก็บภาษีท่ี
ทําใหเหตุการณเหลานี้เกิดข้ึน ความไมเทาเทียมของโจวกงและตระกูลจี้ คือการไดมาโดยไมถูกตองเหมาะสม
กับสิ่งท่ี “ควรได” ท้ังในมิติเชิงปริมาณกับความชอบธรรมของการไดมา และนาเชื่อไดวาผูเดือดรอนท่ีสุดคือ
ประชาชนท่ีถูกฉิวเก็บภาษี (ท่ีตระกูลจี้ไมสมควรไดรับ) นั่นเอง ซ่ึงสะทอนถึงความไมเปนธรรมท่ีเกิดข้ึนกับโจ
วกงท่ีมีสถานะสูงกวาและประชาชนท่ีมีสถานะต่ํากวาตระกูลจี้1213 
 ความเขาใจผิดเก่ียวกับความเทาเทียมขอหนึ่งคือการเขาใจวาความเทาเทียมหมายถึง “ความเหมือน” 
(sameness)14 หากพิจารณาโดยละเอียดแลวเราตองยอมรับวามนุษยนั้นเพียงมีลักษณะท่ีคลายคลึง 
(similarly) ไดแตไมอาจเหมือนกัน สําหรับความเมือนเรารับประกันไดถึงการมี “คุณคา” โดยพ้ืนฐาน
เชนเดียวกันคือคุณคาในความเปนมนุษยไมวาจะมีสีผิว เพศ และอัตลักษณท่ีแตกตางกันเพียงใดก็ตามซ่ึง
แนวคิดขงจื่อก็มิไดปฏิเสธคุณคานี้ดังท่ีอภิปรายในขางตน ท่ีสําคัญขงจื่อไดชี้ใหเห็นวาความเหมือนอาจสราง
ปญหาเสียเอง ในหลุนอ่ีว (13:23) บันทึกไววา   
 

 อาจารยกลาววา “วิญูชนสรางความกลมเกลียวแตไมเหมือน เสี่ยวเหรินเหมือนกัน แตไมสราง
ความกลมเกลียว” (13:23) 

 

 สุวรรณา สถาอานันทชี้วา ความเหมือนของเสี่ยวเหริน คือ “ความเทาเทียมปลอม” ท้ังนี้เพราะ
บอยครั้งกระบวนการทําใหเหมือนเปนการใชอํานาจบังคับในมิติเชื้อชาติ เพศ ภาษา ศาสนา การเมือง  
 

 สําหรับขงจื่อความเหมือน นอกจากจะเปนไปไมไดแลวยังอาจเปนปจจัยหลอกลวงใหผูคนเชื่อวา 
มนุษยมีความเทาเทียมกัน (sameness กับ equality) หรือสังคมมีมาตรฐานเดียวกัน (standard) หรือผูคน
สมานสามัคคีกันเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน (solidarity) ดูเหมือนวาเสี่ยวเหรินไมมีความกลาหาญพอท่ีจะยืนยัน
ความแตกตางของตนเอง หรือยอมรับความแตกตางของผูอ่ืน (สุวรรณา  สถาอานันท, 2554: 82-83) 
                                           
13 หล่ีเฉินหยางวิเคราะหวาอยางนอยที่สุด ขงจื่อมีทาทีที่พยายามลดความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจ ที่ประกันคุณภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชน 
เปาหมายสําคัญของจริยศาสตรขงจื่อคือการสรางความกลมเกลียว (เหอ) ซ่ึงความเหล่ือมลํ้าระหวางคนรวยกับคนอาจนํามาซ่ึงการทําลายความกลม
เกลียวได (Li, Chenyang, 2012: 308-309) ในหลุนอ่ีว (:) บันทึกไววา /ทําใหรํ่ารวยขึ้น เมื่อรํ่ารวยขึ้น ก็ใหการศึกษา/ อยางนอยที่สุดมนุษยควรมี
กินใหทองอิ่มกอน จึงสามารถทุมเทในการศึกษาขัดเกลาตนไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามเราจําเปนตองตระหนักวาความรํ่ารวยไมใช
เปาหมายของจริยศาสตรขงจื่อ ส่ิงที่สําคัญกวาคือความถูกตองและการสรางความกลมเกลียวในสังคม “อาจารยกลาววา ‘ถาแสวงหาความรํ่ารวยได
โดยไมผิด แมเปนผูถือแสมาก็ยอม แตถาทําไมได เราก็จะแสวงหาส่ิงที่ใจรัก’” (7:11) 

14 นักวิชาการชีว้า equality ส่ือนัยถึงความคลาย (similarity) มากกวาจะมีความหมายพองกับความเหมือน (sameness) (Gosepath, Stefan, 
2007) 
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 ความเทาเทียมปลอมท่ีสื่อนัย “ความเหมือน” นั้นไมสรางความกลมเกลียว ยกตัวอยางเชนหากความ
เหมือนหมายถึง “คนไทยทุกคนตองรักความเปนไทย” การกลาวเชนนี้โดยผูปกครองรัฐแบบเสี่ยวเหรินท่ี
มองเห็น “ความเปนไทย” ในมิติเชิงเดี่ยวและแบนราบท่ีมิไดคํานึงถึงความแตกตางทางเชื้อชาติ ภาษา 
วัฒนธรรม ศาสนา เพศ และความคิดทางการเมืองของคนไทยทุกคน ผูปกครองอาจจะใชกฏเกณฑหรือใช
อํานาจควบคุมจัดการใหคนไทยท่ีหลากหลายเกินจินตนาการความเปนไทยของตน ใหตองรักและแสดงออกถึง
ความเปนไทยในแบบเดียวกัน นี่คือความไมเขาใจ ไมตระหนัก และไมกลาหาญพอท่ีจะใหมีความเปนไทยแบบ
อ่ืนๆท่ีแตกตางจากความคิดตน คนท่ีอยูในชุดคําอธิบายความเปนไทยท่ีไมเหมือนกับผูมีอํานาจจะถูกลดทอน
คุณคาลงไปทันที ถูกเบียดขับทําลาย ถูกกันใหเปนชายขอบหรือถูกปฏิเสธอัตลักษณของเขา ซ่ึงบางคนอาจ 
“ตอตาน” หรือทําไดเพียง “แสรงเหมือน” นี่คือวิธีอางความเหมือนเพ่ือทําลายสิ่งท่ีแตกตาง ทําใหสูญเสีย
ความปรองดองในสังคม อุดมการณความเปนไทยบนฐาน “ความเหมือน” แบบเสี่ยวเหรินจึงเปนเพียงความ
เทาเทียมปลอม ความกลมเกลียวไมอาจเกิดข้ึนหากเหลือแตความเหมือนและความแตกตางถูกทําลาย  
 สิ่งท่ีนาสนใจในวิธีแบบขงจื่อคือความไมเทาเทียมท่ีเปนธรรม การทําใหความไมเทาเทียมนั้นเปนธรรม 
และความเปนธรรมหมายถึงการตางตอบแทนแบบไมเทาเทียมท่ีตองพิจารณาผานหลักคุณธรรมและคุณคาอัน
ซับซอน อาจเปนการเสนอทางออกใหแกสังคมท่ีไมมีความเปนธรรมในลักษณะเหรียญสองดาน การทําใหเทา
เทียมคือความพยายามลดชองวางและตอรองอํานาจใหอยูในแนวราบใหมากท่ีสุด ขณะท่ีในท่ีสุดแลวเราอาจไม
สามารถปฏิเสธไดวาความไมเทาเทียมคือสิ่งท่ีมนุษยยากจะหลีกเลี่ยง ดังนั้นการทําใหความไมเทาเทียมไม
กอใหเกิดปญหา ไมทําลาย ไมกดข่ีเอารัดเอาเปรียบกันจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญไมนอย เราอาจศึกษาวาขงจื่อทําให
เกิดความเปนธรรมข้ึนทามกลางสิ่งท่ีไมเทาเทียมอยางไรโดยวิเคราะหจากวิธีการสอนลูกศิษย แมขงจื่อจะสอน
คนเสมอหนากันแบบไมเลือกท่ีรักมักท่ีชัง ไมเลือกชนชั้นหรือฐานะแมมีเนื้อแหงเพียงหอเดียว (7:7) แตขงจื่อ
ไมไดสอนคนทุกคนดวยวิธีเดียวกันหรือในระดับเดียวกัน ดังมีบันทึกไววา 
 

 อาจารยกลาววา “ไมกระตุนคนท่ีไมขวนขวายใฝรู ไมชวยเผยใหคนท่ีอธิบายไมออก เม่ือยกแงมุม
หนึ่ง หากไมสามารถเรียนรูอีกสามแงมุมท่ีเหลือ จะไมสอนซํ้าอีก” (7:8) 

 

 การสอนเปนสิ่งท่ีเกิดคูกับการเรียน ภาระหนาท่ีของครูจึงสัมพันธกับภาระของศิษย ความเปนธรรมคือ
การทําใหภาระหนาท่ีท้ังสองเกิดสมดุล ขงจื่อนาจะทราบดีถึงขอจํากัดและการปฏิบัติของศิษยแตละคนท่ีหาง
กันไกล (17:2) การเลือกวิธีสอนและวางความเขมขนของการสอนโดยพิจารณาเง่ือนไขของศิษยผานการ
ไตรตรองและจินตนาการถึงความเปนไปไดของความสําเร็จท่ีอาจจะเกิดข้ึนของแตละคนซ่ึงไมเทากัน ความเทา
เทียมอยูท่ีการประเมินอยางรอบคอบในทุกเง่ือนไขท่ีเปนไปไดของศิษยทุกคน และกระทําในสิ่งท่ีสอดคลองกับ
ขอพิจารณานั้น มิใชการ “ให” หรือ “สอน” เหมือนๆกันเทาๆกันแบบท่ือๆ  
 กรณีตอมาคือความไมเทาเทียมกันระหวางคนตรงกับคนฉอฉล ขงจื่อกลาววา “ตั้งคนตรงใหอยูเหนือ
คนฉอฉล สามารถทําคนฉอฉลใหตรงได” (12.22.3) ความตรงและความฉอฉลถูกประเมินวามีคุณคาทาง
ศีลธรรมในระดับท่ีแตกตางกัน ขงจื่อใหความสําคัญกับความตรงโดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือกลาวในบริบทของการ
บริหารบานเมืองซ่ึงมี “ระดับชั้น” ของอํานาจในการบริหาร หากใหคนฉอฉลเขาสูอํานาจสิ่งท่ีเกิดข้ึนคือความ
ปนปวนวุนวาย คุณคาความดีอาจถูกหลอกลวงเนื่องจากความฉอฉลทําใหสิ่งท่ีกระทํากับสิ่งท่ีพูดไมสอดคลอง
กัน ตั้งคนตรงใหอยูเหนือคือทําใหคนตรงมีอํานาจท่ีจะกําหนดชี้นําความถูกตอง คนฉอฉลท่ีมีอํานาจนอยกวาก็
จะอยูกับรองกับรอยและคลอยตาม ท้ังนี้ความยากคือจะทราบไดอยางไรวาคนไหนฉอฉลคนไหนตรง เพราะ
บอยครั้งคนฉอฉลก็แสดงออกวาตัวเองเปนคนตรงซ่ึงเปนเรื่องท่ีควรมีการศึกษาตอไป แตการตอบแทน “ความ
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ตรง” “ความฉอฉล” นั้นยอมแตกตางกันแนนอน อีกกรณีหนึ่งคือการตางตอบแทน “การลวงละเมิด” และ 
“คุณธรรม” ดังนี้  

 

 14:36:1 มีคนถามวา “คิดอยางไรกับหลักท่ีวา ใหตอบแทนการลวงละเมิดดวยคุณธรรม” 
 14:36:2 อาจารยกลาววา “ถาเชนนั้นจะตอบแทนคุณธรรมดวยอะไรเลา” 
 14:36:3 “ตอบแทนการลวงละเมิดดวยความตรง ตอบแทนคุณธรรมดวยคุณธรรม” (14:36) 
 

 สุวรรณา สถาอานันท วิเคราะหวาบทตอนนี้แสดงจุดยืนเก่ียวกับความเปนธรรมในจริยศาสตรตางตอบ
แทนของขงจื่อดวยเหตุผลวาจริยศาสตรขงจื่อสนับสนุนใหผูกระทําผิดตองรับผิดชอบตอการกระทําของตน การ
ตอบแทนคุณธรรมดวยคุณธรรมในพ้ืนท่ีความสัมพันธระหวางบิดามารดากับบุตรคือหลักกตัญู ใน
ความสัมพันธระหวางมิตรสหายก็พิจารณาจากวิธีการคบหาและเลือกสรรบุคคลท่ีจะรวมเดินทางรวมวิถี และ
ในความสัมพันธระหวางผูปกครอง/ผูใตปกครองก็พิจารณาท่ีคุณธรรมสวนบุคคลของผูปกครองและความ
ซ่ือสัตยภักดีของผูใตปกครอง สวนในความสัมพันธกับคนแปลกหนาขงจื่อเสนอใหใชหลัก ซู เอาใจเขามาใสใจ
เราเพ่ือตอบแทนคนท่ัวไปท่ีเราไมคุนเคยใกลชิด ความเทาเทียมคือการใหความสําคัญในการประเมินผูคนเสมอ
หนากันดวยหลักการตางๆโดยครบถวนรอบดาน ไมตัดสินลวงหนา ไมปกใจตายตัว และไมถือตนเปนใหญ 
(9:4) แตผลของการประเมินคือการแยกแยะคุณคาทางศีลธรรมท่ีไมเทาเทียมกัน และ “ตอบแทน” ดวยวิธีการ
ท่ีแตกตางกัน เราไมควรตอบแทนคุณธรรมกับการละเมิดดวยสิ่งเดียวกัน ท้ังนี้ความตรงจึงเปนเครื่องมือเม่ือ
ตองตอบแทนการละเมิด  
 สิ่งสําคัญท่ีจริยศาสตรตางตอบแทนไดฉายภาพใหเห็นคือปรัชญาขงจื่อมิไดมีลักษณะ (impartiality) ท่ี
เรียกรองใหตอบแทนและปฏิบัติตอมนุษยทุกคนเหมือนกันโดยไมแบงแยก (ซ่ึงนาจะรวมถึงการตรวจสอบ
ตัวเองดวยสายตาแบบคนนอกดวย) แตมีลักษณะ (partiality) ซ่ึงมีการเลือกปฏิบัติจากความสัมพันธใกลไกล 
เราไมอาจปฏิบัติกับบิดามารดาราวกับพวกทานเปนคนแปลกหนา และเรามีวิธีปฏิบัติตอคนท่ีเรารักแตกตาง
จากคนท่ัวไป ซ่ึงรวมถึงการใหคุณคาและความสําคัญท่ีแตกตางของคนเหลานั้นท่ีมีตอชีวิตของเรา ความเทา
เทียมหรือไมเทาเทียมจึงเกิดข้ึนทามกลางความซับซอนดังกลาว และโดยตัวมันเองมิใชเกณฑหลักเพียงขอเดียว
ท่ีสามารถตัดสินความเปนธรรมทางสังคมไดในทุกมิติ หากความเปนธรรมพิจารณาจากหลักการและคุณธรรมท่ี
กํากับความสัมพันธแตละชุดและการตางตอบแทนท่ีซับซอนนั่นเอง 

  
บทสรุป 

 ความเปนธรรมตามทัศนะขงจื่อจึงมิใชความเทาเทียมในการแบงสรรท่ีมนุษยทุกคนไดรับทุกสิ่งเทากัน
หรือมีสถานะทางอํานาจท่ีเทากันในแนวราบ หากหมายถึงการไดรับอยางเหมาะสมตามบทบาทและสถานะท่ี
แตกตางกัน พิจารณาจากลักษณะตางตอบแทนท่ีไดสัดสวนในความสัมพันธทางสังคมซ่ึงอิงกับบทบาทและหลัก
คุณธรรม เพ่ือทําใหมีความเทาเทียมและความเปนธรรม จําเปนตองอาศัยคุณธรรมอ่ืนเพ่ือบรรลุถึงสิ่งเหลานี้ 
เชน อ้ี ความถูกตองเหมาสม, เหริน มนุษยธรรม, หลี่ จารีต, และ เสี้ยว กตัญู เปนตน ในระบบจริยศาสตร
ขงจื่อ เรามิอาจใชคุณธรรมหรือหลักใดหลักเดียวเพ่ือตัดสินทุกๆสิ่ง แตเราตองใชคุณธรรมท่ีหลากหลายในการ
พิจารณาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางรอบคอบ ท้ังนี้ยังตองคํานึงถึงทุกคนท่ีอยูในชุดความสัมพันธ มิใชเพียงคนใด
คนหนึ่ง และในชุดความสัมพันธหนึ่งก็อยูทามกลางชุดความสัมพันธอ่ืน หรือเก่ียวของกับ “คนอ่ืน” นอกชุด
ความสัมพันธดวย การคํานึงถึงความเปนธรรมถูกขยายใหครอบคลุมมากท่ีสุดท่ีจะทําไดโดยไม “กีดกัน” หรือ
ตัดสมาชิกในความสัมพันธคนใดคนหนึ่ง/ฝายใดฝายหนึ่งออกไป  
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 หากพิจารณาวาความเทาเทียมเปนคุณคาหนึ่งท่ีสังคมท่ีดีหรือรัฐท่ีดีควรบรรลุถึง ความเทาเทียมก็มิใช
คุณคาหลักคุณคาเดียวในการคิดเรื่องความดีหรือชีวิตท่ีดี แตยังมีคุณคาอ่ืนท่ีสําคัญดวย เชน ความกลมกลืน 
ความมีมนุษยธรรม ในแงนี้อาจพิจารณาไดวาเปาหมายของโครงการทางปรัชญาของขงจื่อเม่ือพิจารณาจาก 
“ชุมชนมีมนุษยธรรม” ท่ีงดงาม (4:1) นั้นคือสังคมท่ีมีความกลมเกลียว (เหอ) ท้ังนี้นาเชื่อวาสังคมท่ีมี
มนุษยธรรมและมุงสรางความกลมเกลียวท่ีเปดพ้ืนท่ีสําหรับความตึงแยงนั้นเปนสังคมท่ีเปนธรรมสําหรับสมาชิก
ท่ีมีความแตกตางหลากหลายและไมเทาเทียมกัน ในแงนี้ขงจื่อจึงมิไดใหน้ําหนักกับการสรางความเทาเทียมแต
มุงท่ีการทําใหความแตกตางหลากหลายและไมเทาเทียมกันนั้นสามารถยืนอยูบนฐานของมนุษยธรรมและมี
เปาหมายท่ีการสรางความกลมเกลียว ท่ีสําคัญ ขงจื่อตระหนักถึงความไมเทาเทียมกันของมนุษยในหลายมิติ 
เชน การขัดเกลาศีลธรรม สถานะทางสังคม ทักษะ และแทนท่ีจะไปแสวงหาวิธีท่ีทําใหคนเทาเทียมกัน ขงจื่อก
ลับแสวงหาระเบียบท่ีรองรับความไมเทาเทียมเหลานั้น ไดทําใหเกิดความเปนธรรมทางสังคม เกิดสังคมท่ีมี
ความกลมเกลียวและยืนอยูบนหลักมนุษยธรรม มนุษยสามารถอยูรวมกันไดโดยท่ีความไมเทาเทียมไมทําลาย
คุณคาความเปนมนุษยของกันและกัน  
 แตจริยศาสตรขงจื่อยังตองเผชิญกับคําถาม เชน หากคุณคาความเปนมนุษยถูกตัดสินจากศักยภาพใน
การขัดเกลาศีลธรรม ซ่ึงคุณคาของเขาจะเพ่ิมข้ึนและลดลงตามการบรรลุถึงคุณลักษณะทางศีลธรรม อาจเกิด
คําถามวาใครเปนผูกําหนดมาตรฐานศีลธรรมเหลานั้น เราจะรูไดอยางไรวากรอบศีลธรรมท่ีใชในการประเมิน
คุณคาของบุคคลนั้นถูกตองเหมาะสมแลว แทจริงแลวมาตรฐานแบบหนึ่งอาจไมใชสําหรับ “ทุกคน” เนื่องจาก
จะมีคนท่ีถูกกันออกจากกรอบมาตรฐานนั้นเสมอเชนคนท่ีมี หลี่ แบบอ่ืนท่ีขงจื่ออาจไมยอมรับ อยางนอยท่ีสุด
ขงจื่อไดเสนอหลัก ซู เอาใจเขามาใสใจเรา เพ่ือไมทําใหมาตรฐานท่ีเรามีกลายเปนเครื่องมือจัดการหรือทําราย
ผูอ่ืน สิ่งใดท่ีเรา “ไม” ปรารถนาเรายอมจะ “ไม” ควรทําสิ่งนั้นตอผูอ่ืน การ “ไมกระทํา” เปนหลักประกันข้ัน
ต่ําวาแมกับผูท่ีแตกตางจากเราอยางมากเราก็ไมควรละเมิดเขาดังท่ีเราเองก็ไมตองการสิ่งนั้น อยางไรก็ตาม 
ขงจื่อเสนอใหใชความตรงกับการละเมิดไดซ่ึงหมายถึงเราสมารถปกปองคุณคาและมาตรฐานท่ีเรายึดถือได
เชนกัน 
 ท่ีสําคัญ การยึดศีลธรรมแบบสุดโตงโดยไมตระหนักถึงความละเอียดออนของเกณฑตัดสินทางศีลธรรม
นั้น ก็นํามาซ่ึงความไมเปนธรรมเชนกัน แนวคิดขงจื่อมิใชขอเสนอศีลธรรมแบบสุดโตง แตเปนหลักปฏิบัติท่ี
จําเปนตองอาศัยการใครครวญพิจารณาอยางรอบคอบลึกซ้ึง และคอยประเมิน “การประเมิน” ของตัวเอง
อยางสมํ่าเสมอ ขงจื่อใสใจกับการประเมินและการขัดเกลาทักษะ/วิสัยทัศนในการประเมินโดยตองระมัดระวัง
ออนไหวตอการประเมินผูคนของตัวเองไปพรอมกันดวย สิ่งเหลานี้เรียกรองความพยายาม การตระหนักรู ซ่ึง
ทําไดยาก แตการทําไดยากมิใชวาไมควรทํา การขัดเกลาศีลธรรม การขัดเกลาเกณฑตัดสินสุนทรีย หรือเกณฑ
ตัดสินศีลธรรมนั้น สําหรับขงจื่อไมใชเรื่องงายและตองอาศัยความพยายามอยางมาก แตไมใชวาไมมีทางทําได 
สังคมท่ีชอบจัดการกับปญหาดวยวิธีงายๆมักเลือกวิธีท่ีสุดโตง หากไมยึดศีลธรรมแบบจัด ก็จะหันไปยึดหลักเสรี
นิยมแบบจัด ซ่ึงท้ังสองแนวทางลวนแตมีขอเสียและทําใหเกิดความไมเทาเทียมและความไมเปนธรรมกับคน
กลุมใดกลุมหนึ่งในชุมชน/สังคม สุดทาย บทความนี้เปนเพียงการศึกษาในเบื้องตนเทานั้น ยังมีอีกหลาย
ประเด็นท่ีมิไดยกมาพิจารณา และสิ่งท่ีบทความนี้ยังไมไดทําคือการนําทฤษฎีจริยศาสตรขงจื่อมาอธิบายปญหา
ของสังคมในโลกสมัยใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งสังคมท่ีผูคนชอบ “อางความดี” ซ่ึงนาหวั่นเกรงวาการอาง
เหลานั้นมาจากความรักมนุษย ความตรง ผลประโยชน หรือความฉอฉลหลอกลวง ซ่ึงเปนเรื่องท่ีนาสนใจและ
นาศึกษาตอไป 
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วิวัฒนาการและการเปล่ียนแปลงอัตลักษณของชุมชนควนกาหลง 
Khuankalong Community’s Identity,Changes and Evolutions 

 
หฤทัย  เวชศาสตร01 

Haruethai  Wetchasat 
 

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิวัฒนาการ เหตุปจจัยและลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางอัตลักษณ
ของชุมชนควนกาหลง จังหวัดสตูล ในชวงเวลาตั้งแตป พ.ศ.2504-2556 โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
ทําการศึกษาคนควาเอกสารและเก็บขอมูลภาคสนามในพ้ืนท่ีสี่หมูบานของตําบลควนกาหลง อําเภอควน
กาหลง จังหวัดสตูล เทคนิคในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก การสัมภาษณ การสนทนากลุม และการ
สังเกตการณแบบมีสวนรวม ผูใหขอมูลสําคัญรวม 60 คน ครอบคลุมผูนําชุมชนผูนําทางศาสนา ผูอาวุโส
ปราชญชาวบาน ชาวบานควนกาหลงท่ัวไป รวมถึงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  

ผลการวิจัยพบวา (1) ชุมชนควนกาหลงดั้งเดิมเปนชุมชนมุสลิมขนาดเล็กท่ีมีประวัติความเปนมา
ยาวนานนับสองรอยป มีความยึดม่ันในวัฒนธรรมอิสลามและมีวิถีการผลิตแบบยังชีพท่ีมีลักษณะพ่ึงตนเองสูง 
(2) การกอตั้งนิคมสรางตนเองควนกาหลงตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการเปดสัมปทานปาในพ้ืนท่ีและ
การพัฒนาตามแนวทางกระแสหลักของรัฐ ต้ังแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 1 เปนตนมา
สงผลใหชุมชนเกิดการขยายตัวทางพ้ืนท่ีและประชากร รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศครั้งใหญ ในทาง
วัฒนธรรมเปลี่ยนจากวัฒนธรรมเดี่ยวเปนวัฒนธรรมผสม สวนในดานวิถีการผลิต ชุมชนคอยๆ กาวสูวิถีการผลิต
แบบพืชพาณิชยเชิงเดี่ยวท่ีข้ึนตอตลาดในระบบทุน รวมท้ังมีวิถีบริโภคตามกระแสบริโภคนิยมมากข้ึน กอใหเกิด
ผลกระทบตอชุมชนท้ังทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม (3) ทามกลางวิกฤตนี้ชุมชนไดใชวิถีทางศาสนาและ
วัฒนธรรมชุมชนในรูปแบบตางๆ รื้อฟนตัวตนและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน เพ่ือตานทานและถวงดุลกับ
อํานาจรัฐและทุนโดยมีลักษณะท้ังคลอยตามและแข็งขืน เพ่ือท่ีจะรักษาชุมชนในแบบของตนเองเอาไว 

คําสําคัญ: อัตลักษณ, การเปลี่ยนแปลง, วิวัฒนาการ, ชุมชนควนกาหลง 
 
 
Abstract 

This study employed a qualitative research design focusing on Khuankalong 
community identity, changes and evolutions. The purpose of the study was to investigate 
the changes of Khuankalong’s community status and its identities from 1961 to 2013.  
The study composed of two portions which are a documentary research and field research.     
In-depth interview, group discussion and participatory observation were utilized to collect 
data from sixty informants from four villages in Khuankalong sub-district, Satun province, 
Thailand. The results of the study revealed three aspects regarding Khuankalong 
community’s identity, changes and evolutions. The first, Khuankalong was traditionally a 

                                                             
1 นิสิตปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ จิตรนิรัตน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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small Muslim community with a long history of two centuries, adopting Islamic culture and 
religion to their ways of life and the existence of a self-reliance. The second, after the period 
of Khaunkalong community self-settlement and development, the community has been 
affected particularly by geographical space expansion and population growths which are 
pivotal causes of economic, socio-cultural, and environmental changes. Finally, during the 
crisis, the community has made efforts to exploit their local wisdom to revive their 
autonomy, self-determination and governance.  

Keywords: Identity, Changes, Evolutions, Khuankalong Community 
 
 
บทนํา 

หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 นับแตประเทศไทยไดยึดถือเอาการพัฒนากระแสหลัก (Mainstream 
Development) เปนแนวทางการพัฒนาประเทศ การพัฒนาชนบทไทยก็ตองตกอยูภายใตอิทธิพลของ
กระบวนทัศน (Paradigm) และกลุมแนวคิดชุดหนึ่งภายใตขออางแหงวาทกรรมการพัฒนา (Development 
Discourse) อาทิ การทําใหเปนสมัยใหม (Modernization) การทําใหเปนเมือง (Urbanization) การทําให
เปนอุตสาหกรรม (Industrialization) และการปฏิวัติเขียว (Green Revolution) แนวทางในการพัฒนา
ดังกลาวไดสงผลกระทบตอชุมชนชนบทไทยโดยรวม ผลักดันชุมชนเขาสูภาวะวิกฤตท้ังดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม (วิวัฒนชัย  อัตถากร, 2544: 15-20, 52) 

ในภาวะวิกฤตหลากหลายมิติอันเกิดจากผลพวงของการพัฒนา ชุมชนชนบทหลายแหงในพ้ืนท่ีตางๆ 
ลวนพยายามดิ้นรนตอสู ตอบโตและปรับเปลี่ยนตัวเองในรูปแบบตางๆ เพ่ือความอยูรอดอยางยั่งยืน โดยพบวา
ชุมชนมักจะใช อัตลักษณชุมชน (Community Identities) ซ่ึงมีอยูเดิม รื้อฟน หรือสรางข้ึนใหม เปนเครื่องมือ
ในการตอสูแสวงหาตําแหนงแหงท่ีของตนและใชจัดการความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางชุมชนกับอํานาจรัฐและ
อํานาจทุน เพ่ือใหชุมชนสามารถยืนหยัดอยูไดโดยไดรับความเปนธรรม ท้ังในการจัดสรรทรัพยากรและสิทธิ
ประโยชนตางๆ ในฐานะพลเมือง (Citizen) อยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี (ณฐพงศ  จิตรนิรัตน, 2553: 28-33) 

“นิคมสรางตนเองควนกาหลง” เปนชุมชนท่ีเกิดข้ึนตามมติของคณะรัฐมนตรีสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต 
เม่ือป พ.ศ.2502 ซ่ึงกําหนดใหมีการจัดตั้งนิคมสรางตนเองข้ึนในพ้ืนท่ีตําบลทุงนุย อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 
ครอบคลุมเนื้อท่ีปาสงวนแหงชาติ ประมาณ 40,000 ไร แบงผังพ้ืนท่ีจัดสรรออกเปน 10 ซอย โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือ (1) จัดสรรท่ีดินใหแกราษฎรยากจน ไดอพยพครอบครัวเขาไปตั้งถ่ินฐาน ทํามาหากินและอยูอาศัยอยาง
เปนระเบียบและถาวร เปนมรดกตกทอดไปสูบุตรหลาน (2) พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในนิคมสรางตนเอง
ใหสามารถชวยเหลือตนเองและชุมชนได และ (3) สกัดก้ันการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสตและแกปญหา
ชายแดนภาคใต สนองนโยบายของรัฐตามมติคณะรัฐมนตรีในการแกไขปญหาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
และการปกครอง (ลัลธิมา  หมาดปูเตะ, 2550: 22-23)  

ตอมาในป พ.ศ.2505 ไดมีการกอตั้งนิคมสรางตนเองเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งแหงในพ้ืนท่ีติดกันเรียกวา “นิคม
สรางตนเองพัฒนาภาคใตจังหวัดสตูล” ครอบคลุมเนื้อท่ีประมาณ 273,000 ไร มีการจัดสรรพ้ืนท่ีออกเปนผัง 
รวม 46 ผัง หลังจากนั้นในป พ.ศ.2515 จอมพลถนอม กิตติขจร ไดออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี 348 ลง
วันท่ี 13 ธันวาคม 2515 รวมนิคมสรางตนเองท้ังสองเขาไวดวยกันภายใตชื่อ “นิคมพัฒนาภาคใตจังหวัดสตูล” 
(กองนิคมสรางตนเอง กรมประชาสงเคราะห, 2529: 1-2)  
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ปจจุบัน “ชุมชนควนกาหลง” มีอาณาเขตครอบคลุมพ้ืนท่ีนิคมสรางตนเองควนกาหลงและพ้ืนท่ีผัง
ปาลม 8 ของนิคมสรางตนเองพัฒนาภาคใตจังหวัดสตูล โดยอยูในเขตการปกครองทองถ่ินขององคการบริหาร
สวนตําบลควนกาหลง อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ประกอบดวย 11 หมูบาน และมีประชากร ณ วันสิ้นป 
พ.ศ. 2556 จํานวน 13,914 คน (สํานักงานทะเบียนอําเภอควนกาหลง, 2557) 

 กอนการกอตั้งนิคมสรางตนเองควนกาหลง พ้ืนท่ีแหงนี้เปนปาดงดิบท่ีมีภูเขาสลับซับซอนและมีความ
อุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติเปนอยางยิ่ง ชุมชนดั้งเดิมในบริเวณนี้เปนชุมชนมุสลิมเล็กๆ อาศัยอยูในท่ี
ราบหุบเขาระหวางปาควนกาหลงกับปาเขาหมาไมหยก สืบสาวประวัติความเปนมาไดยาวนานนับสองรอยป 
เปนสังคมบานปาท่ีมีความเปนอิสระและพ่ึงพาตนเองสูง มีวิถีชีวิตผูกพันอยูกับธรรมชาติ ศาสนา ความเชื่อและ
คานิยมดั้งเดิมอยางสงบ  สําหรับคนควนกาหลงท่ีเขามาในยุคกอตั้งนิคมควนกาหลงนั้น สวนใหญยายมาจาก
ลุมน้ําทะเลสาบสงขลาและลุมน้ําปากพนัง มีอาชีพเดิมทํานาและประมงพ้ืนบาน ครั้นตอมาก็มีคนจากภาค
กลาง ภาคเหนือ และภาคอีสานเขามาอยูบาง ทําใหประชากรในควนกาหลงมีความหลากหลายยิ่งข้ึน  

ชุมชนควนกาหลงไดกลายเปนแหลงรวมของคนยากจนจากตางพ้ืนท่ีซ่ึงเขามาบุกเบิกหักรางปาเพ่ือ
แสวงหาชีวิตใหมท่ีดีข้ึน ผูคนเหลานี้ตองตอสูกับความยากลําบากนานาประการ ท้ังจากสภาพทางธรรมชาติ 
จากการดิ้นรนประกอบอาชีพ และจากการปรับตัวเพ่ือการอยูรวมกันของคนตางวัฒนธรรม สําหรับวิถีของ
ชุมชนนั้น ในดานหนึ่งชุมชนจําเปนตองโอนออนผอนตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของรัฐท่ีมีในพ้ืนท่ี ใน
ขณะเดียวกันชุมชนก็พยายามแสวงหาตัวตนและอัตลักษณของชุมชนซ่ึงเปนอิสระ (Autonomy) และมีอํานาจ
ในการกําหนดและจัดการตนเอง (Self-Determination and Governance)  

จึงเปนเรื่องนาสนใจวาในทามกลางการดิ้นรนตอสูกับทิศทางการพัฒนากระแสหลักของรัฐและอิทธิพล
ของกระแสทุนและบริโภคนิยมนั้น ชุมชนควนกาหลงมีวิวัฒนาการทางประวัติศาสตรและการเปลี่ยนแปลง   
อัตลักษณของชุมชนอยางไร บทความนี้จึงเขียนข้ึนเพ่ือศึกษาวิวัฒนาการของชุมชน เหตุปจจัย และลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงทางอัตลักษณของชุมชนควนกาหลงในรอบหาสิบปท่ีผานมา โดยทําการศึกษาวิวัฒนาการและ
การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณของชุมชนกอนและหลังการกอตั้งนิคมฯ ในประเด็นสําคัญคือ (1) ดานวิถีการผลิต 
ไดแก พลังการผลิต และความสัมพันธทางการผลิต (2) ดานวัฒนธรรม ไดแก ศาสนา ความเชื่อ ประเพณี และ
คานิยม (3) ดานสิทธิอัตวินิจฉัยของชุมชน ประกอบดวย อํานาจในการจัดการทรัพยากร อํานาจในการจัดการ
ความขัดแยง อํานาจในการดํารงอยูของตัวตนและอัตลักษณ   
 
การทบทวนวรรณกรรม 

 บทความนี้มุงทบทวนวรรณกรรมในสามดาน ประกอบดวย แนวคิดเก่ียวกับอัตลักษณ แนวคิดเก่ียวกับ
ทฤษฎีความขัดแยง และแนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะหวาทกรรม ดังนี้ 

 
แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ 

 อัตลักษณเปนเรื่องของการกําหนดความเหมือน (Similarity) และความแตกตาง (Difference) 
ระหวางคนหรือสิ่งตางๆ (เชน ชุมชน, ชาติพันธุ, ศาสนา, ภาษา เปนตน) ซ่ึงเปนเรื่องของการปฏิสัมพันธทาง
สังคม (Social Interaction) หรือในอีกแงหนึ่ง เปนผลมาจากการเปนสมาชิกของกลุม (Group Affiliation)  
การปฏิสัมพันธจะทําใหเรารูวาเหมือนหรือตางกับคนอ่ืนอยางไร อัตลักษณท่ีสมาชิกในกลุมมีเหมือนกัน 
เรียกวา อัตลักษณรวมของกลุม (Collective Identity) สวนอัตลักษณท่ีเปนของสวนบุคคล เรียกวา อัตลักษณ
ของปจเจก (Individual Identity) ในระดับปจเจกชน บุคคลหนึ่งอาจมีหลายอัตลักษณอยูในตัวเอง เชน เพศ 
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ชาติ ชวงชั้นทางสังคม อาชีพ เปนตน สวนอัตลักษณรวมของกลุมนั้นถูกสรางข้ึนบนพ้ืนฐานของความ
เหมือนกันของสมาชิกภายในกลุม ซ่ึงยอมแตกตางจากกลุมอ่ืน ท้ังนี้อัตลักษณรวมของกลุมกับอัตลักษณของ
ปจเจกไมอาจแยกจากกันไดอยางเด็ดขาด แตสามารถสงอิทธิพลถึงกันได (ปรีชา  คุวินทรพันธุ, 2551: 9-10) 
 ฉลาดชาย  รมิตานนท (2545: 1-2) อธิบายวา อัตลักษณไมจําเปนตองมีหนึ่งเดียว แตอาจจะมี
หลายอัตลักษณท่ีประกอบกันข้ึนมาเปนตัวเรา อัตลักษณไมใชสิ่งท่ีมีอยูตามธรรมชาติ แตเปนสิ่งท่ีถูกสรางข้ึน
โดยสังคม (Social Construct) อัตลักษณจึงจําเปนตองมีกระบวนการสรางความเหมือนระหวางพวกเรา 
นอกจากนี้แลวอัตลักษณยังมีลักษณะของความเปนพลวัตอยูตลอดเวลา อัตลักษณท่ีถูกสรางข้ึนโดย
กระบวนการทางสังคมเม่ือตกผลึกแลวก็อาจมีความคงท่ี ปรับเปลี่ยน หรือแมกระท่ังเปลี่ยนแปลงไปได ท้ังนี้
ข้ึนอยูกับความสัมพันธทางสังคมเปนหลัก กลาวอีกนัยหนึ่ง อัตลักษณเปนเรื่องของความเขาใจและการรับรู
รวมกันวาเราเปนใคร คนอ่ืนเปนใคร และคนอ่ืนรับรูเก่ียวกับเราอยางไร โดยมีกระบวนการทางสังคมเปนตัว
สราง ปรับเปลี่ยน และธํารงสืบทอดอัตลักษณ 

แนวคิดวาดวยอัตลักษณนี้ ผูวิจัยนําไปใชเปนกรอบแนวคิดในการวิเคราะหเหตุปจจัยการเกิด การ
ดํารงอยูและการเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณชุมชนควนกาหลงท่ีเปลี่ยนไปแตละชวงเวลาภายใตวาทกรรมการ
พัฒนาของรัฐและโครงครอบของโลกาภิวัตน 

 
แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีความขัดแยง 

 นักทฤษฎีความขัดแยงมีอยูหลายคนดวยกัน ซ่ึงมีพัฒนาการมาตั้งแตโสคราติส คานท เฮเกล ฟอย
เออรบัคและมารกซ มีสาระสําคัญของทฤษฎีรวมกันคือ เชื่อวาความขัดแยงจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน 
วิธีการสําคัญท่ีนักทฤษฎีกลุมนี้ใชวิเคราะหปรากฎการณขัดแยงตางๆ คือ หลักวิภาษวิธี (Dialectic) ท่ีมอง
สภาวะความขัดแยงออกเปนสามเสาคือ  (1) ขอเสนอ (Thesis)  (2) ขอเสนอแยง(Antithesis) และ (3) 
ขอเสนอประสาน (Synthesis) (สนธยา  พลศรี, 2533: 148-149) พวกเขามองวาการเปลี่ยนแปลงท้ังหลายท่ี
เกิดข้ึนในประวัติศาสตรเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมเชิงวัตถุและพฤติกรรมหรือกิจกรรมของมนุษย
ในลักษณะการปฏิเสธของการปฏิเสธ (Negation of the Negation) การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดข้ึนใน
ประวัติศาสตรและเกิดข้ึนตลอดเวลา 
 มารกซอธิบายวาในสังคมจะมี 2 ฝายท่ีเปนปรปกษกันและขัดแยงกัน นําไปสูการเปลี่ยนแปลงแบบ
วิภาษวิธีท่ีเปนเชิงวัตถุตลอดชวงเวลาของประวัติศาสตรเรียกวา วัตถุนิยมประวัติศาสตรหรือวัตถุนิยมวิภาษวิธี  
วัตถุนิยมประวัติศาสตร (Historical Materialism) คือการวิเคราะหประวัติศาสตรแลวเห็นความสัมพันธของ
คนในประวัติศาสตร เปนความสัมพันธท่ีอยูบนวิถีการผลิตท่ีขัดแยงกันสวนวัตถุนิยมวิภาษวิธี (Dialectical 
Meterialism) เปนกฎหรือหลักการของการเปลี่ยนแปลงของสังคมในเชิงวัตถุ คือการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ตามการเปลี่ยนแปลงของวัตถุในการผลิตซ่ึงก็คือการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธของมนุษยในวิถีการผลิตนั่นเอง 
(สุภางค  จันทวานิช, 2551: 80) 
 มารกซแบงสังคมออกเปน 2 สวน คือ โครงสรางสวนบน (Superstructure) และโครงสรางสวนลาง 
(Substructure) โครงสรางสวนบนเปนสวนท่ีเก่ียวกับเรื่องของความคิด ปรัชญา คานิยม อุดมการณและ
กฎหมาย สวนโครงสรางสวนลางเปนวิถีการผลิต (Mode of Production) ซ่ึงมีองคประกอบ 2 สวนคือ  
(1) พลังการผลิต ประกอบดวยแรงงานและเครื่องมือในการผลิต  (2) ความสัมพันธในการผลิตประกอบดวยทุน
และท่ีดิน มารกซอธิบายวาโครงสรางสวนลางจะเปนตัวกําหนดโครงสรางสวนบน กลาวคือ ความเปนจริงทาง
วัตถุในวิถีการผลิตจะเปนตัวกําหนดรูปการจิตสํานึกของคนในสังคมนั่นเอง (สุภางค  จันทวานิช, 2551: 81) 
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 ผูวิจัยใชทฤษฎีความขัดแยงเปนกรอบแนวคิดในการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงพลังการผลิตและ
ความสัมพันธทางการผลิตของชุมชนควนกาหลงอันเกิดจากวาทกรรมการพัฒนาของรัฐในพ้ืนท่ี อันไดแก การ
เปดนิคมสรางตนเองควนกาหลง การเปดสัมปทานไมและการพัฒนาตามแนวทางกระแสหลักของรัฐ ท่ีนําไปสู
การเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณชุมชนควนกาหลง 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหวาทกรรม 

ไชยรัตน  เจริญสินโอฬาร (2542: 27-33) อธิบายวา การวิเคราะหวาทกรรม (Discourse Analysis) 
คือ การพยายามศึกษาและสืบคนถึงกระบวนการ ข้ันตอน ลําดับเหตุการณ และรายละเอียดปลีกยอย อยูใน
กรอบตางๆ ในการสรางเอกลักษณและความหมายใหกับสรรพสิ่งท่ีหอหุมอยู ในรูปของวาทกรรมและ
ภาคปฏิบัติการของวาทกรรมวาดวยเรื่องนั้นๆ วามีความเปนมาอยางไร มีการตอสูชวงชิงการนํา (Hegemony) 
ในการกําหนดกฎเกณฑวาดวยเรื่องนั้นๆ อยางไร มีความเก่ียวของสัมพันธกับบุคคล สถาบัน สถานท่ี และ
เหตุการณอะไรบาง ผลกระทบท่ีเกิดจากการสราง รวมถึงการเก็บกด ปดทับ สิ่งเหลานี้ของวาทกรรมเปน
อยางไร โดยการวิเคราะหวาทกรรมประกอบดวยกระบวนการสําคัญดังนี้ 

1. กระบวนการในการทําใหสรรพสิ่งกลายเปนประเด็นปญหาท่ีตองไดรับการศึกษาหรือพูดถึง 
(Problematization) เปนการตั้งคําถามวาสิ่งนั้นคืออะไร (What) เชน อะไรคือสิ่งท่ีเรียกวาการพัฒนา (What 
is development?) การตั้งคําถามของการวิเคราะหวาทกรรม มิใชดวยวัตถุประสงคท่ีตองการสรางหรือ
กําหนดคํานิยามท่ีแนนอนตายตัว แตเปนการตั้งคําถามนําเพ่ือการตรวจสอบ สืบคน วาเอกลักษณและ
ความหมายของสิ่งนั้นถูกสรางข้ึนมาไดอยางไร และมีการปรับเปลี่ยนอยางไร  

2. กระบวนการศึกษาชุดของกฎเกณฑท่ีเปนตัวกําหนดหรือสรางความหมายใหกับสิ่งท่ีเรากําลัง
วิเคราะหวาทกรรมอยูนั้น  

3. กระบวนการศึกษาวาสิ่งท่ีเรากําลังวิเคราะหวาทกรรมอยูนั้นมีบทบาทหนาท่ีอยางไรในสังคม 
กลาวคือ พิจารณาภาคปฏิบัติการของวาทกรรมในเรื่องนั้น ซ่ึงจะชวยใหเราสามารถมองเห็นถึงการโยงใยบริบท
ของสภาพสังคมท่ีวาทกรรมชุดนั้นดํารงอยูวามีรายละเอียด เลหสนกลในอยูอยางไรบาง 

แนวคิดการวิเคราะหวาทกรรมนี้ ผูวิจัยนําไปใชเปนกรอบแนวคิดในการวิเคราะหวาทกรรมการพัฒนา
ของรัฐและทุนท่ีกระทําตอชุมชนควนกาหลง รวมถึงวิเคราะหตัวตนและอัตลักษณของชุมชนควนกาหลงท่ี
เปลี่ยนแปลงไปตามวาทกรรมการพัฒนา. 

 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จากการศึกษาคนควาเอกสารและการเก็บขอมูล
ภาคสนามในพ้ืนท่ีสี่หมูบานของตําบลควนกาหลง อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ไดแก หมูท่ี 5 บานพรุ กับ 
หมูท่ี 6 บานเขาไคร ซ่ึงเปนชุมชนดั้งเดิมท่ีดํารงอยูกอนการกอตั้งนิคมสรางตนเองควนกาหลง และหมูท่ี 2 บาน
ซอยสิบ กับ หมูท่ี 9 บานวังผาสามัคคี ซ่ึงเปนชุมชนท่ีเกิดข้ึนจากการกอตั้งนิคมสรางตนเองควนกาหลง  

ผูใหขอมูลสําคัญไดจากการคัดเลือกดวยวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบดวย
ผูนําชุมชน ผูนําทางศาสนา ผูนํากลุมองคกรชุมชนและปราชญชาวบาน จํานวน 20 คน ชาวบานท่ัวไปแบบ
คละเพศ วัย การศึกษา อาชีพ และศาสนา จํานวน 20 คน นอกจากนี้ยังมีเจาหนาท่ีจากหนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนท่ีเก่ียวของอีกจํานวน 20 คน รวมผูใหขอมูลสําคัญท้ังสิ้น 60 คน เทคนิคในการเก็บรวบรวมขอมูล
ภาคสนาม ไดแก การสังเกตการณแบบมีสวนรวม การสัมภาษณแบบเจาะลึก และการสนทนากลุม 
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จากนั้นจึงทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีไดดวยวิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Data 
Triangulation) จัดระบบขอมูลแยกเปนหมวดหมู วิเคราะหตามขอบเขตดานเนื้อหาดวยวิธีการวิเคราะหแบบ
อุปนัย (Analytic Induction) รวมกับการวิเคราะหโดยการจําแนกชนิดขอมูล (Typological Analysis) ท่ียึด
แนวคิดทฤษฎีเปนกรอบในการจําแนก และวิธีการวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบขอมูล (Constant 
Comparison) แลวนําเสนอผลการวิจัยดวยวิธีการพรรณนาวิเคราะห 
 
ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณของชุมชนควนกาหลงตามขอบเขตเนื้อหา
และเวลาท่ีกําหนดไวสามารถอธิบายจําแนกไดสี่ยุคสมัย ดังนี้ 

ยุคดั้งเดิม: วิถีบานปา (กอน พ.ศ. 2504)  
ยุคบุกเบิกนิคมควนกาหลง: วิถีพืชไร (พ.ศ. 2504-2519)  
ยุคพืชพาณิชย: วิถีเกษตรเชิงเดี่ยว (พ.ศ. 2520-2544)  
ยุคก่ึงเมืองก่ึงชนบท: วิถีบริโภคนิยม (พ.ศ. 2545-2556) 
 

ยุคดั้งเดิม : วิถีบานปา (กอน พ.ศ. 2504) 
 

ความเปนมา 

 ชุมชนควนกาหลงดั้งเดิมกอนการกอตั้งนิคมสรางตนเองควนกาหลงมีเพียงสองชุมชนคือ ชุมชนบาน
เขาไครและชุมชนบานพรุ ซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดตอกันและมีความเปนมาของชุมชนรวมกัน จากการสัมภาษณผูเฒาผูแก
ในชุมชนสามารถสืบสาวประวัติความเปนมาของชุมชนยอนหลังไปไดถึงสองรอยปคือประมาณปพ.ศ.2356 ซ่ึง
ขณะนั้นสตูลและละงูยังเปนมูเก็ม (ตําบล) หนึ่งของเมืองไทรบุรี ซ่ึงเปนเมืองประเทศราชของสยาม 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหพระยาอภัยนุราช (ตนกูบิศนู) บุตรชาย
ของตนกูอับดุลละห มูการามชาห อดีตเจาเมืองไทรบุรีคนเกาท่ีถึงแกอนิจกรรมไปแลวมาปกครองสตูล ซ่ึง
รวมถึงบาราเกตและละงูดวย (บุญเสริม  ฤทธาภิรมย, 2546: 26-27)  

คนท่ีเขามาอยูบานเขาไครและบานพรุรุนแรกๆ มาจากจังหวัดพัทลุง จังหวัดตรังและอําเภอละงู เกิด
จากแรงจูงใจในการแสวงหาถ่ินท่ีอยู การหนีโรคหาระบาดและการหลบหนีคดีบานเมือง โดยยุคแรกๆ เขามาตั้ง
บานเรือนทําไรอยูท่ี “บานไร” ตอมาจึงขยับขยายมาบุกเบิกท่ีทํานาท่ีทุงบานพรุและบานเขาไคร โดยมีสมาชิก
เพียงไมก่ีครัวเรือน จนถึงป พ.ศ.2490 คนบานพรุมีประชากรเพียง 15 ครัวเรือน สวนคนบานเขาไครมี
ประมาณ 30 ครัวเรือนเทานั้น โดยคนท้ังหมดเปนมุสลิม คนในชุมชนมีนามสกุลหลักๆ เพียงสามนามสกุลคือ
สกุลขาวเขาไคร สกุลดานเทง และสกุลลองสวาง มีความสัมพันธกันท้ังโดยสายเลือดและจากการแตงงานทําให
คนในชุมชนผูกพันนับถือเปนญาติพ่ีนองกันเกือบท้ังหมด (สัมภาษณ, นายอีด  ดานเทง, เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 
2558) 

วิถีการผลิต 

วิถีการผลิตของชุมชนดั้งเดิมผูกพันและพ่ึงพิงอยูกับธรรมชาติโดยประกอบอาชีพทํานาผืนเล็กๆ ในท่ี
ราบลุมระหวางหุบเขา ทําไร ปลูกขาว ปลูกผัก ในพ้ืนท่ีโคกและเชิงเขาควนไวแตพอกินและมีการเลี้ยงวัวควาย
ไวใชงาน นอกจากนั้นก็หาเอาจากปาท้ังสิ้น ในยุคแรกเริ่มแมแตน้ํามันกาดก็ยังไมมีใช ตกกลางคืนการใหแสง
สวางยังคงใชวิธีจุดไตท่ีทําดวยเปลือกเสม็ดหรือเยื่อไมอ่ืนๆ นํามาคลุกกับน้ํามันยางแลวหอใบพอมัดดวยหวาย 
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บางทีก็ใชข้ีผึ้งจาก“อุง”วางในกะลามะพราวจุดใหแสงสวางแทนเทียนไข โดยใสข้ีเถารองกนในกะลามะพราว
เพ่ือไมใหไฟไหมกะลา (สัมภาษณ, นายอุดา  ดานเทง, เม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2558)    

กลาวไดวาวิถีการผลิตของชุมชนดั้งเดิมในยุคนี้เปนไปในลักษณะหาอยูหากินเปนหลัก หากตองการใช
เงินก็ตองหาของปาหรือนําหมอดินเผาไปขาย (เปนหมอท่ีปนจากดินปลวกและเผาโดยใชจอมปลวกเปนเตาเผา) 
โดยหาบไปขายท่ีอําเภอควนโดนและอําเภอทาแพ ถามีของมากก็ลองแพไปตามคลองลําโลนนอยไปขายท่ี
อําเภอละงู ท้ังนี้เพ่ือจะไดเงินไปซ้ือเคย (กะป) เกลือ เสื้อผาและสิ่งจําเปนอ่ืนๆ ท่ีหาเอาจากธรรมชาติใน
หมูบานไมได กิจวัตรประจําวันในกระบวนการผลิตคือการทํานา ทําไร ลาสัตว หาของปา และเลี้ยงวัวควายไว
ไถนา (สัมภาษณ, นายอีด  ดานเทง, เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2558)    

พลังการผลิตในยุคนี้ในดานแรงงานมีเพียงกําลังแรงงานของคนในครอบครัวเทานั้น ไมมีการจาง
แรงงานแตอยางใด หากเกินกําลังก็อาศัยการออกปากขอแรงเพ่ือนบานหรือเครือญาติมาชวยเหลือกัน  
เครื่องมือในการทําการผลิตมีเพียง วัว ควาย จอบ เสียม คราด พรา ขวาน และเลื่อยเปนสําคัญ การปลูกขาวไร
หลังจากถางโคนและเผาปรนแลวก็ใชเพียงไมปลายแหลมเรียกวา “ไมแทงสัก” มาแทงหลุมเพ่ือหยอดเมล็ด
พันธุขาวเทานั้น ในแงของความสัมพันธทางสังคมในการผลิตก็ยังคงเปนความสัมพันธในลักษณะของครอบครัว
และเครือญาติ ไมมีความสัมพันธแบบนายจางกับลูกจาง ปจจัยการผลิตคือท่ีดินและทุนยังคงเปนของครัวเรือน 
โดยท่ีดินไดมาจากการบุกเบิกจับจองจากพ้ืนท่ีปา สวนทุนท่ีเปนเงินตรานั้นใชนอยมาก แตใชทุนทางสังคมคือ
การแบงปน ชวยเหลือเก้ือกูลกันเปนสวนใหญ  

 
วัฒนธรรม  

ชุมชนดั้งเดิมท้ังบานพรุและบานเขาไครเปนชุมชนมุสลิม นับถือศาสนาอิสลาม ผสมผสานกับความเชื่อ
เรื่องผีบรรพบุรุษและเจาท่ีเจาทาง เวลาแรกทํานาหรือเก็บเก่ียวขาวก็จะทําพิธีบูชาแมโพสพ เวลาเจ็บไขไดปวย
นอกจากรักษาโรคดวยสมุนไพรพ้ืนบานแลว ยังมีการทําพิธีปดเปาโรคภัยดวยคาถาอาคมดวย (สัมภาษณ, นาย
หนอด ขาวเขาไคร, เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2558) 

ดานประเพณี แมจะเปนชุมชนมุสลิมแตก็นิยมการเลนมโนราห ลิเกปาและหนังตะลุง โดยผูเลนก็เปน
คนในชุมชนนั่นเอง สวนประเพณีในการแตงงานนั้น มีการเดินเทาไปบอกญาติพ่ีนองเพ่ือนฝูงจากชุมชน
ใกลเคียงมารวมงานกันลวงหนาเปนเวลาหลายเดือน คนในหมูบานและญาติพ่ีนองตางชุมชนก็ชวยกันหาไมมา
ทําศาลาท่ีพักรับรองแขก ชวยกันข้ึนมะพราว หาปลา ลาสัตว ตําขาว ทําไต ผูกจากมุงหลังคา เม่ือเสร็จงาน
วิวาหแลวสวนหนึ่งก็ยังไมเดินทางกลับ ยังอยูชวยเหลือการงาน เขาปาลาสัตว หาเกง หากวางมาเลี้ยงดูปูเสื่อ
กันอีกหลายวัน (สัมภาษณ, นายหมาดเย็น ลองสวาง, เม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2558) 
 ในดานคานิยมทางสังคม คนในชุมชนมักนิยมยกยองและใหคุณคากับคนท่ีมีความสามารถทางดาน
การละเลนมโนราห ลิเกปาและหนังตะลุง คนมีความรูทางดานการรักษาโรค คนมีคาถาอาคม คนขยันขันแข็ง
และคนกลาหาญท่ีสามารถปกปองญาติพ่ีนองและคนในชุมชนจากภยันตรายได 

สิทธิอัตวินิจฉัยของชุมชน 

 ในสวนของอํานาจในการจัดการทรัพยากรนั้นคนในชุมชนมีสิทธิเต็มเปยม เนื่องจากมีทรัพยากรท่ีอุดม
สมบูรณมากมายเพียงพอ ครอบครัวใดตองการบุกเบิกจับจองท่ีดินก็เขาไปดําเนินการได เพียงแตไมไปทับซอน
กับพ้ืนท่ีของครอบครัวอ่ืนก็เปนพอ สวนทรัพยากรท่ีเปนของปานั้นสามารถหาไดโดยเสรี ปญหาการแยงชิง
ทรัพยากรในชุมชนไมมี ใครหาปลา หาสัตว หาผลไมมาไดก็แบงปนกัน ในกรณีท่ีมีความขัดแยงเกิดข้ึนก็ใช
วิธีการใหผูเฒาผูแก ผูนําตามธรรมชาติหรือผูนําศาสนาพูดคุยไกลเกลี่ยประนีประนอมแลวขอโทษขอโพยกัน 
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โดยปกติในชุมชนมักไมคอยมีปญหาความขัดแยงเกิดข้ึน เนื่องจากสวนใหญเปนญาติพ่ีนองกันและไมมี
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจใดๆ ขัดแยงกัน 
 ตัวตนและอัตลักษณของชุมชนในยุคสมัยนี้เกิดจากเหตุปจจัยดานภูมิลักษณ คือ สภาพทางกายภาพท่ี
เปนชุมชนปด โดดเดี่ยว หางไกลอํานาจรัฐ หางไกลตลาด จึงไดรับอิทธิพลจากภายนอกนอย ในขณะท่ีชุมชนมี
ทรัพยากรธรรมชาติ ท้ังดิน น้ํา ปาไม อุดมสมบูรณ ทําใหชุมชนมีความเปนอิสระและพ่ึงตนเองสูง สวนปจจัย
ดานจิตลักษณนั้นคืออิทธิพลจากความศรัทธา ความเชื่อและวิถีปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามท่ีเนนการใชชีวิต
อยางเรียบงาย การอยูรวมกันอยางสงบและยึดม่ันในหลักศาสนธรรม  
 
ยุคบุกเบิกนิคมควนกาหลง: วิถีพืชไร (พ.ศ. 2504-2519) 

 
ความเปนมา 

นับตั้งแตมีมติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต ในปพ.ศ. 2502 ใหจัดตั้งนิคมสราง
ตนเองควนกาหลงข้ึนในจังหวัดสตูล นิคมสรางตนเองควนกาหลงก็เริ่มทําการรับสมัครสมาชิกในปพ.ศ.2503 
และราษฎรเริ่มทยอยเขามาอยูในพ้ืนท่ีตั้งแตปพ.ศ.2504 สําหรับราษฎรเดิมท่ีอาศัยอยูกอนกอตั้งนิคมสราง
ตนเองก็จะไดรับการบรรจุเขาเปนสมาชิกของนิคมเชนกัน การกอตั้งนิคมสรางตนเองควนกาหลงไดกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญตอชุมชนดั้งเดิมของควนกาหลง คือ เกิดการขยายตัวของประชากร และเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศตลอดจนสภาพแวดลอมอันเนื่องจากการจัดสรรท่ีดินซ่ึงเปนผืนปาอันอุดมสมบูรณ
ใหกับสมาชิกนิคมฯและการเปดสัมปทานไมใหกับกลุมทุนอยางกวางขวาง นอกจากนี้การยายถ่ินเขามาของ
ประชากรจากท่ีตางๆยังกอใหเกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีดวย (สัมภาษณ, นายถวัลย  ดานเทง 
เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2558)   

คนรุนแรกท่ียายเขามาอยูในนิคมสรางตนเองควนกาหลงมีจํานวนประมาณ 531 ครัวเรือน แตละ
ครัวเรือนจะไดรับการจัดสรรท่ีดินทํากิน ครัวเรือนละ 25 ไร (กองนิคมสรางตนเอง กรมประชาสงเคราะห, 
2529: 2) คนท่ียายเขามาสวนใหญมาจากพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง มีเพียงบางสวนท่ีมาจากจังหวัด
นครศรีธรรมราช มีอาชีพเดิมคือทํานา ปาดตาลและประมง สวนใหญมีฐานะยากจน ขาดท่ีดินทํากินและมี
การศึกษาอยางสูงก็ในระดับประถมศึกษาเทานั้น การเปนคนท่ีมาจากทุงราบและชายทะเลมีวิถีชีวิตแบบ
ชาวนาและชาวประมง เม่ือเขามาบุกเบิกพ้ืนท่ีปาดงดิบควนกาหลงจึงตองเผชิญกับความยากลําบากอยางแสน
สาหัสเพราะความไมคุนชินกับปาใหญ เสนทางคมนาคมก็ทุรกันดารตองใชการเดินเทาเปนหลักนอกจากนี้ยังมี
ไขปาชุกชุมอีกดวย (สัมภาษณ, นางบุญญารัตน  เทพขวัญ, เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2557)    

สมาชิกท่ีไดรับการจัดสรรใหเขามาอยูในนิคมควนกาหลงถูกจัดสรรท่ีดินใหอยูตามแผนผังท่ีนิคมวางไว 
โดยแบงเปนซอยตางๆ สิบซอย ในชวงแรกท่ีเขามาอยูใหมๆ ในระยะบุกเบิกถางโคนปา สมาชิกมักทําขนํางายๆ
อยูรวมกันเปนกลุมเพ่ือชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการทํางาน การเจ็บไขไดปวยและชวยกันระแวดระวังสัตวราย
ซ่ึงในขณะนั้นยังมีเสืออยูชุกชุม ขณะนั้นนิคมฯไดชวยเหลือเบื้องตนโดยการใหสังกะสีมุงหลังคา ตะปู คอน 
เลื่อยสําหรับไวสรางบานและใหอุปกรณการผลิตจําพวกจอบ เสียม พรา ขวาน คราดและมีดดายหญา เปนตน  
การสรางบานในยุคนั้นสรางเปนแบบเดียวกันท้ังนิคมคือเปนบานเสาไมมีใตถุนสูง สวนใหญปูพ้ืนดวยฟากไมพน
หรือไมไผ ก้ันฝาบานดวยเปลือกไมท่ีกะเทาะออกจากตนไมใหญท่ีโคนแลวหรือก้ันดวยไมไผขัดแตะ มุงหลังคา
ดวยสังกะสี (สัมภาษณ, นายนิคม  บัวนวล, เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2557)    
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วิถีการผลิต 
กระบวนการทําการผลิตในยุคบุกเบิกนิคมสรางตนเองเริ่มจากถางปา จากนั้นก็ทําการโคนไมใหญตาก

แดดไวจนแหงแลวจุดไฟเผา เม่ือปราบพ้ืนท่ีเสร็จแลวก็จะเริ่มทําการปลูกขาวไรโดยวิธีใชไมปลายแหลมเรียกวา 
“ไมแทงสัก” แทงดินแลวเอาเมล็ดพันธุขาวหยอดลงหลุม ใชเทาเหยียบหรือใชกนกระบอกไมไผท่ีใสเม็ดพันธุ
ขาวกระทุงปดหลุม ในไรขาวก็ปลูกพืชไรหลากหลายชนิดไวกิน ผลผลิตท่ีไดเม่ือเหลือจากกินก็นําไปขายท่ีตลาด
นัดในทองถ่ินซ่ึงมีอยูท่ีเดียวคือบริเวณสามแยกซอย10 ตอมาเม่ือมีการสรางถนนลูกรังเชื่อมตอกับถนนสาย
สตูล-ควนเนียงท่ีสามแยกทุงตําเสา ตําบลทุงนุย ก็เริ่มมีพอคาคนกลางในทองถ่ินมารับซ้ือพืชไรจากชาวบานไป
สงขายท่ีตลาดหาดใหญ ทําใหพอจะระบายผลผลิตออกไปสูตลาดไดมากข้ึน นางสุดา  เลี่ยนเหา, ชาวบานซอย
10 (สัมภาษณ, เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2557) กลาววา  

 
“สมัยนั้นกลวยน้ําวาราคาหวีละ 25 สตางค พริกข้ีหนูลิตรละ 2 บาท พืชผักท่ี

ปลูกมีมากจนกินไมหมด ขายก็ไมได เพราะปลูกเหมือนๆ กันท้ังนิคมฯ พืชผลท่ีเก็บได
กองอยูใตถุนเต็มไปหมด”  

 
พัฒนาการของการผลิตในยุคบุกเบิกขณะนั้น เม่ือไดทําการปลูกพืชไรท่ีมีลักษณะเปนพืชลมลุกท่ีมีอายุ

สั้นเพ่ือไดกินไดขายบางแลวก็เริ่มปลูกพืชยืนตนท่ีมีอายุยาวข้ึน แตก็มีผลผลิตไมมากนักเพราะไมคอยมีความรู
ในการบํารุงรักษา เนื่องจากสวนใหญมาจากอาชีพทํานาและชาวประมง ยังไมคุนชินกับการทําไรทําสวน ในยุค
นี้เริ่มมีการปลูกยางพารากันบางแลว แตสวนใหญเปนการปลูกยางพาราพันธุพ้ืนเมืองโดยใชเมล็ดและตนกลาท่ี
งอกอยูตามใตโคนสวนยางเกาจากพ้ืนท่ีอ่ืน (สัมภาษณ, นางเกษม เวชชูแกว, เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2557) สิ่ง
ท่ีเปนปญหาของคนควนกาหลงในเวลานั้น คือ วัชพืชจําพวกหญาคาไดแพรกระจายรวดเร็วมาก สวนเริ่มรกเร็ว
และเกิดไฟไหมสวนมากข้ึน การกําจัดวัชพืชจําพวกหญาคาในสมัยนั้นมีวิธีการเพียงใชจอบขุดดินมาตากแดด
แลวใชจอบตีดินใหยอยจากนั้นก็เก็บรากหญาคามาตากแดดแลวเผา สวนยางพาราพันธุพ้ืนเมืองสมัยนั้นถูกไฟ
ไหมเสียเปนจํานวนมาก หลายคนหมดเนื้อหมดตัว บางคนสูไมไหวขายท่ีดินในราคาถูกๆ กลับบานไปก็มี 
อยางไรก็ดีในยุคนั้นคาใชจายในการครองชีพไมสูงนัก มีขาวกินและพอมีรายไดจากพืชไรบาง จากพืชสวนบาง
และจากการทํางานรับจางท่ัวไปบางก็พอยังชีพได  

พลังการผลิตของชุมชนควนกาหลงในยุคบุกเบิกนี้ ในดานแรงงานอาศัยแรงงานในครัวเรือนเปนหลัก 
สวนเครื่องมือในการผลิตก็ยังคงเปนเครื่องมือแบบงายๆ ของครัวเรือนเอง เชน จอบ เสียม พรา ขวาน เลื่อย 
คราด เปนตน ในดานความสัมพันธทางการผลิตยังคงเปนความสัมพันธในระบบครัวเรือนและญาติพ่ีนองเปน
สําคัญ ปจจัยการผลิตคือท่ีดินท่ีแตละครอบครัวไดรับการจัดสรรจากนิคมก็ยังเพียงพอ สวนทางดานเงินทุนนั้น
ยังเปนของครัวเรือนท่ีมีรายไดจากการขายพืชไรและพืชผลเปนหลักซ่ึงมีไมมากนัก ยังไมมีการกูหนี้ยืมสินจาก
สถาบันการเงินหรือจากพอคา หากเงินทองขาดมือก็หยิบยืมกันเองในหมูญาติพ่ีนองโดยไมมีดอกเบี้ย ในปลาย
ยุคบุกเบิกนิคมนี้เริ่มมีแรงงานรับจางบางเล็กนอยท่ีจางกันในบางโอกาส เชน จางเก็บเก่ียวขาว จางเก็บพริก
ข้ีหนูและจางขุดบอน้ําตื้น เปนตน 

การเปดนิคมควนกาหลงไดนําไปสูการเปดสัมปทานไมอยางกวางขวางโดยทําในนามของนิคมฯแตให
กลุมทุนทําไมเปนลูกชวงเขาไปดําเนินการ กอนการกอตั้งนิคมสรางตนเองควนกาหลงพ้ืนท่ีแหงนี้และละแวก
ใกลเคียงก็ไดเปดใหมีการทําสัมปทานไมอยูกอนแลวโดยมีการทําไมหมอนรถไฟสงใหการรถไฟแหงประเทศไทย 
หลังจากเปดนิคมฯแลวก็มีการเปดสัมปทานไมท้ังในพ้ืนท่ีนิคมสรางตนเองควนกาหลงและนิคมพัฒนาภาคใต
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จังหวัดสตูล เพ่ิงจะมีการหยุดทําสัมปทานไมราวปพ.ศ.2528 กอนการประกาศปดปาอยางเปนทางการของ
รัฐบาลในปพ.ศ.2532 (สัมภาษณ, นายสุนทร  ศศิธรล เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2558) 

ในกระบวนการทําไมเพ่ือปอนวัตถุดิบใหโรงเลื่อย มีการนําเครื่องจักรกลสมัยใหมเขามาใชในการ
ดําเนินการซ่ึงคนในชุมชนไมคุนเคยมากอน เชน รถแทรคเตอร รถบรรทุกไมซุง รถกระบะ เลื่อยยนต เปนตน 
คนในชุมชนบางสวนก็ไดทํางานรับจางในแปลงไม เชน รับจางเจาะหัวไมซุงเพ่ือใชรอยโซสําหรับชักลากและ 
รับจางตัดไมดวยเลื่อยยนตเปนตน (สัมภาษณ, นายถวัลย ดานเทง, เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2558) แตโดยรวม
แลวการสัมปทานไมมิไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานวิถีการผลิตของชุมชนควนกาหลงแตอยางใด 
เนื่องจากเปนอาชีพท่ีทําอยูเฉพาะกลุมทุนอุตสาหกรรมปาไม มีชาวบานเพียงบางสวนเทานั้นท่ีเขาไปทํางาน
รับจาง คนสวนใหญในชุมชนยังคงยึดอาชีพทําไร ทําสวนอยูเชนเดิม   

การเปดใหมีการสัมปทานไมรวมถึงการทําไมเถ่ือนในพ้ืนท่ีทําใหเกิดการตัดถนนเขาไปในเขตปาเขาท่ี
สลับซับซอนเพ่ือเปนเสนทางในการบรรทุกไมซุง ซ่ึงในเวลาตอมาไดกลายเปนเสนทางท่ีชักนําใหผูคนหลั่งไหล
กันเขาไปจับจองพ้ืนท่ีปลูกยางพาราและปาลมน้ํามัน ท้ังในพ้ืนท่ีปาสงวนของนิคมฯ ท่ีกันเอาไวเปนพ้ืนท่ีปาตน
น้ําและพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาบรรทัดดวย ซ่ึงกอใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศของปาตนน้ําอยางมาก 
(สัมภาษณ, นายวรรโณ เวชศาสตร, เม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2557) 

 
วัฒนธรรม 

 สมาชิกของนิคมสรางตนเองท่ีเขามาอยูในยุคบุกเบิกนั้น แมอยูในระยะกอรางสรางตัว มีฐานะลําบาก
ยากจน แตกลับมีจุดแข็งคือมีพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมจากชุมชนดั้งเดิมท่ีมีประวัติความเปนมายาวนาน ไมวาจะ
เปนเมืองสงขลา เมืองพัทลุง หรือเมืองนครศรีธรรมราช ก็ลวนแตเปนเมืองท่ีมีความเจริญรุงเรืองทาง
พระพุทธศาสนามาแตครั้งเกากอน รวมท้ังมีภูมิปญญาทองถ่ินดั้งเดิมท่ีสั่งสมกันมายาวนาน ดังนั้นสมาชิกของ
นิคมในรุนบุกเบิกจึงไดนําเอาศรัทธาในพระพุทธศาสนา ความเชื่อและภูมิปญญาจากแหลงวัฒนธรรมเดิมของ
ตนมาลงหลักปกฐานในนิคมสรางตนเองควนกาหลงดวย เม่ือพอจะมีกินมีใชตามอัตภาพแลวจึงชวยกันสรางวัด
ข้ึนในชุมชน เชน ในบานซอย10 มีวัดกุมภีลบรรพต (วัดเขาเข) ซ่ึงเปนวัดสายธรรมยุตินิกาย บานวังผาสามัคคีมี
วัดวังผาสามัคคี (วัดกลาง) และวัดเขาขาวพัฒนาราม (วัดเขาขาว) ซ่ึงเปนวัดสายมหานิกาย ท้ังสามวัดนี้ตั้งอยู
เรียงรายในระยะเพียง 6-7 กิโลเมตร วัดจึงกลายเปนศูนยรวมทางจิตใจและทางสังคมของชุมชน  

ในดานประเพณีนั้นก็มีการสืบทอดประเพณีจากแหงชุมชนดั้งเดิมของตน ท้ังในดานการบวชเรียน การ
แตงงาน การจัดงานศพ การทําบุญวางวันสงกรานต การทําบุญบัว (ท่ีบรรจุอัฐิของบรรพบุรุษ) การชักพระ 
ตลอดจนการละเลน เชน หนังตะลุง มโนราห การชนวัว ชนไก เปนตน สวนในดานคานิยมทางสังคมมีการให
คุณคาและยกยองคนดีมีน้ําใจ มีความเปนธรรม คนขยัน คนสูคน คนท่ีสามารถปกปองญาติพ่ีนองและชุมชน
จากโจรผูรายและนักเลงอันธพาลได ในยุคสมัยนี้ยังไมนิยมยกยองขาราชการและเจาขุนมูลนาย แตก็มิไดตั้งขอ
รังเกียจหรือตั้งตนเปนปฏิปกษ (สัมภาษณ, นายฤทธิ์ เพชรปาน, เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2558) 

 
สิทธิอัตวินิจฉัยของชุมชน 

 ในยุคสมัยนี้หากพิจารณาถึงอํานาจในการจัดการทรัพยากรจะพบวาทรัพยากรท่ีมีอยูในนิคมสราง
ตนเองควนกาหลงและพ้ืนท่ีของนิคมสรางตนเองพัฒนาภาคใตจังหวัดสตูลท่ีถูกจัดตั้งข้ึนในลําดับตอมาถูกรวม
ศูนยจัดการโดยภาครัฐอยางสิ้นเชิง รัฐเปนผูมีอํานาจในการจัดการทรัพยากรทุกอยางโดยการควบคุมของกรม
ประชาสงเคราะหและกรมปาไม เชน การเปดสัมปทานไม การจัดสรรท่ีดินใหสมาชิกของนิคมท้ังสมาชิกใหม
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และราษฎรเดิมในพ้ืนท่ีบานพรุและบานเขาไคร ซ่ึงเปนไปตามพระราชบัญญัติจัดสรรท่ีดินเพ่ือการครองชีพ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2504 และพระราชบัญญัติจัดสรรท่ีดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ.2511 สําหรับสมาชิกของนิคมท่ี
เขามาอยูใหมอาจไมรูสึกขัดแยงเนื่องจากเพ่ิงไดรับการจัดสรรท่ีดินและมิใชคนดั้งเดิมท่ีใชชีวิตผูกพันอยูกับ
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีเปนเวลายาวนาน แตสําหรับคนท่ีเปนราษฎรเดิมอยางชุมชนบานพรุ ชุมชนบาน  
เขาไครแลว เริ่มมีความรูสึกวาสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนดั้งเดิมถูกยายไปอยูในมือ
ของอํานาจรัฐโดยสิ้นเชิง 
 ในดานอํานาจการจัดการความขัดแยง ชุมชนยุคบุกเบิกเปนแหลงรวมของผูคนจากตางพ้ืนท่ีตาง
วัฒนธรรมและประเพณีปฏิบัติ เม่ือมาอยูรวมกันก็ทําใหเกิดความขัดแยงอยูบางแตไมมากมายนัก เนื่องจากยัง
อยูในระยะกอรางสรางตัวของสังคมพืชไร ยังไมมีผลประโยชนทางเศรษฐกิจเขามาเก่ียวของมากนัก เหตุขัดแยง
มักเปนเรื่องทวงทีและเรื่องของศักดิ์ศรีเสียมากกวา โดยปกติคนท่ีมาจากถ่ินบานเดียวกันมักไมมีความขัดแยง 
แตจะชวยเหลือเก้ือกูลกัน ความขัดแยงท่ีมีมักเกิดระหวางคนท่ีมาจากตางถ่ินกัน การแกไขความขัดแยงอาศัย
การพูดคุยกันผานผูนําตามธรรมชาติ แตหากตกลงกันไมไดก็อาจจบลงท่ีการใชกําลัง ในขณะนั้นกระบวนการ
ยุติธรรมโดยเฉพาะตํารวจยังไมมีบทบาทมากนัก (สัมภาษณ, นายจํา  เพชรพันธ, เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2557) 
 ดานอํานาจในการดํารงอยูของตัวตนและอัตลักษณของชุมชนนั้น ชุมชนดั้งเดิมอยางบานพรุและบาน
เขาไครมีความพยายามท่ีจะดํารงไวซ่ึงตัวตนและอัตลักษณของชุมชน ท้ังในดานวิถีการผลิต ดานวัฒนธรรม 
และดานสิทธิอัตวินิจฉัยของชุมชน แตการกอตั้งนิคมสรางตนเองควนกาหลงและการเขามาของกลุมทุนทําไม 
ทําใหชุมชนไมเปนชุมชนปดและโดดเดี่ยวอีกตอไป การรักษาตัวตนและอัตลักษณของชุมชนเปนไปไดโดย
ยากลําบาก สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรท่ีตกทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเริ่มเปลี่ยนไปเปนของรัฐ 
ทรัพยากรปาไมท่ีเคยเปนแหลงหาอยูหากินท่ีม่ันคงท่ีสุดของชุมชนถูกควบคุมโดยรัฐและถูกแสวงหา
ผลประโยชนโดยกลุมทุนท้ังโดยวิธีถูกตองตามกฎหมายและหลีกเลี่ยงกฎหมาย ทําใหชุมชนไมอาจพ่ึงตัวเองได
อยางแตกอน (สัมภาษณ, นายถวัลย ดานเทง, เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2558)  สวนชุมชนท่ีเกิดจากการกอตั้ง
นิคมสรางตัวเองนั้น ตัวตนและอัตลักษณของพวกเขาก็เปลี่ยนไปจากวิถีชีวิตของชุมชนชาวนาและชาวประมงท่ี
ผูกพันอยูกับการข้ึนตาล การทํานา และออกเรือหาปลา หรือท่ีเรียกวาวิถีโหนด-นา-เล มาเปนวิถีของชาวไร
ชาวสวน อยางไรก็ดีพวกเขาก็ยังคงอัตลักษณดั้งเดิมท่ีสืบทอดจากถ่ินฐานบานเกิดไวไดคือความอดทน การอด
ออมและสูชีวิต การยายมาจากหลายพ้ืนท่ีหลายวัฒนธรรมไดหลอหลอมใหพวกเขาตองเรียนรูซ่ึงกันและกัน 
ขณะเดียวกันก็ตอสูชวงชิงการนํากันโดยมีการจับกลุมตามเสนสายเครือญาติหรือคนจากถ่ินฐานบานเดียวกัน 
และแสวงหาเพ่ือนฝูงใหมเพ่ือถวงดุลอํานาจกับกลุมอ่ืนๆ สําหรับความสัมพันธระหวางชุมชนพุทธกับชุมชน
มุสลิมนั้นแมตางวัฒนธรรมกันแตก็ไมกาวกายแทรกแซงกัน มีลักษณะเคารพในวัฒนธรรมของกันและกัน 
(สมัภาษณ, นายจํา เพชรพันธ, เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2557) 

ปลายยุคบุกเบิกของควนกาหลงประมาณป พ.ศ. 2517 เริ่มมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองของพรรค
คอมมิวนิสตแหงประเทศไทย (พคท.) เขตพัทลุง-ตรัง-สตูล ข้ึนในพ้ืนท่ีเขตปาเขาของตําบลควนกาหลงและ
ตําบลปาลมพัฒนา (ขณะนั้นยังข้ึนอยูกับอําเภอควนกาหลง) ตําบลน้ําผุด อําเภอละงู ตําบลปาแกบอหิน 
อําเภอทุงหวา และตําบลปะเหลียน อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (แผว  หนูฤทธิ์, 2524)   

การเคลื่อนไหวของ พคท. ท่ีเกิดข้ึนในตําบลควนกาหลงขณะนั้นมีผลสืบเนื่องจากการถูกลอมปราบใน
พ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง โดยเฉพาะอยางยิ่งในเหตุการณถีบลงเขาเผาลงถังแดงในชวงปพ.ศ. 2513-2516 ท่ีมีการ
ปราบปรามแบบเหวี่ยงแห ทําใหชาวบานผูบริสุทธิ์ตองสูญเสียชีวิตเปนจํานวนมาก (สมยศ  เพชรา, 2552: 48-
53) เหตุการณนี้ทําใหประชาชนมีความหวาดกลัวไมกลาชวยเหลือสนับสนุนการเคลื่อนไหวของ พคท. ทําให 
พคท. ประสบความยากลําบากเปนอยางมากท้ังในเรื่องของการดํารงชีพ การขยายงานมวลชน และการ
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ปฏิบัติการของกองกําลังอาวุธ จําเปนตองขยายเขตการเคลื่อนไหวมายังพ้ืนท่ีจังหวัดตรังและสตูลเพ่ือบุกเบิก
พ้ืนท่ีใหม (กลุมภูบรรทัด, 2544: 121-125) การเคลื่อนไหวทางการเมืองของ พคท. ในชวงนี้ไดรับการ
สนับสนุนจากประชาชนท่ีอยูในเขตปาเขาทุรกันดารพอสมควร ครั้นเม่ือเกิดเหตุการณลอมปราบนักศึกษาท่ี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ทําใหมีนักศึกษาเดินทางเขาเขตปาเขาตอสูรวมกับ 
พคท. มากข้ึน (กลุมภูบรรทัด, 2544: 175) หลังจากนั้นพ้ืนท่ีควนกาหลงก็มีนักศึกษาและชาวนาชาวไรท้ังท่ีเปน
คนในพ้ืนท่ีและตางพ้ืนท่ีเขามาเคลื่อนไหวทางการเมืองแบบใตดินแผขยายวงมากข้ึน มีเหตุการณปะทะและ
โจมตีฐานปฏิบัติการของเจาหนาท่ีหลายครั้ง มีการสูญเสียกันท้ังสองฝาย (สัมภาษณ, นายวรรโณ  เวชศาสตร 
เม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2557)  

การขยายงานของ พคท. ในชุมชนควนกาหลงยุคนี้อยูในชวงระยะเวลาสั้นๆ ประมาณ 7-8 ป แตก็มี
สวนสําคัญท่ีทําใหตัวตนและอัตลักษณของคนควนกาหลงเปลี่ยนไปในลักษณะท่ีมีความคิดเชิงวิพากษมากข้ึน
กลาท่ีจะวิจารณทิศทางการพัฒนาของรัฐและความไมเปนธรรมในสังคม โจรผูรายและนักเลงอันธพาลใน
ทองถ่ินท่ีเคยมีบทบาทก็ไมกลาท่ีจะขมเหงประชาชนตามอําเภอใจอีกตอไปเพราะมีอํานาจอีกรูปแบบหนึ่งคอย
ถวงดุลอยู 

 
ยุคพืชพาณิชย : วิถีเกษตรเชิงเดี่ยว (พ.ศ. 2520-2544) 
 

ความเปนมา 

จุดพลิกผันของคนควนกาหลงเกิดข้ึนเม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติใหนิคมสรางตนเองควนกาหลง  
(ซ่ึงขณะนั้นไดเปลี่ยนชื่อเปนนิคมพัฒนาภาคใตจังหวัดสตูลแลว) กูเงินจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asia 
Development Bank) เพ่ือมาดําเนินการใหสมาชิกกูปลูกยางพาราพันธุดีในพ้ืนท่ีท่ีไดรับการจัดสรร ครอบครัว
ละ 30,000 บาท โดยเริ่มโครงการนี้ในปพ.ศ.2520 ในสมัยของรัฐบาลนายธานินทร กรัยวิเชียร (สัมภาษณ, 
นายฤทธิ์  เพชรปาน, เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2558) 

 
วิถีการผลิต 

คนควนกาหลงเริ่มเขาสูวิถีสวนแบบพืชพาณิชยท่ีมีลักษณะปลูกพืชเชิงเดี่ยวเต็มรูปแบบ พืชไรและสวน
ผลไมแบบสมรมหลากหลายชนิดถูกไถและโคนท้ิงเพ่ือปลูกยางพาราหรือปลูกปาลมน้ํามันเพียงอยางเดียว  
รถแทรคเตอรไถนาเริ่มมีบทบาทมากข้ึนในการไถรองยาง และรถแทรคเตอรดันดินเริ่มมีบทบาทมากข้ึนในการ
ปรับพ้ืนท่ีเพ่ือปลูกปาลมน้ํามัน ในชวงนั้นรัฐบาลไดสงเสริมใหภาคธุรกิจคือ บริษัทปาลมไทยพัฒนาจํากัด  
เขามาลงทุนปลูกปาลมน้ํามันในพ้ืนท่ีบริเวณหมูท่ี 8 บานเหนือคลอง ตําบลควนกาหลง โดยใหเชาท่ีดินของ
นิคมประมาณ 10,000 ไร และสงเสริมใหมาตั้งโรงงานหีบน้ํามันปาลมข้ึนท่ีตําบลอุไดเจริญ ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีอยูติด
กับตําบลควนกาหลงอีกดวย สวนปาลมน้ํามันของบริษัทปาลมไทยพัฒนาจํากัดแหงนี้ไดกอใหเกิดแรงงาน
รับจางภาคเกษตรเปนจํานวนมาก สวนโรงงานหีบน้ํามันปาลมของบริษัทนี้ท่ีตําบลอุไดเจริญก็เปนแหลงผูกขาด
การรับซ้ือผลผลิตของเกษตรกรชาวสวนปาลมหนึ่งในสองแหงของจังหวัดสตูล อีกแหงหนึ่งนั้นคือโรงงานหีบ
น้ํามันปาลมหวยไทรท่ีตั้งอยูในเขตอําเภอละงู (สัมภาษณ, นายทวี  แกวโชติ, เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2557)    

การปลูกพืชพาณิชยยางพาราและปาลมน้ํามันซ่ึงเปนพืชเชิงเดี่ยว มีการใชปุยเคมีและยากําจัดวัชพืช
เปนอันมากเพ่ือจุดมุงหมายในการเพ่ิมผลผลิต ทําใหดินเริ่มเสื่อม สัตวน้ําเริ่มลดลง พันธุพืชพ้ืนบานท่ีเคยใชเปน
อาหารและสมุนไพรก็คอยๆ สูญหายไปเรื่อยๆ เนื่องจากผลกระทบท่ีเกิดจากสารเคมีหลากหลายชนิด ในชวงนี้
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ถนนหนทางไดรับการพัฒนามากข้ึน ระบบไฟฟาไดขยายเขตไปเกือบท่ัวทุกพ้ืนท่ี คงมีแตพ้ืนท่ีในเขตปาเขาท่ี
หางไกลมากๆ เทานั้นท่ีไฟฟายังขยายเขตไปไมถึง คนควนกาหลงมีรายไดมากข้ึนจากยางพาราและปาลมน้ํามัน 
ขณะเดียวกันก็มีคาใชจายสูงข้ึนจากการซ้ือปุยเคมีและยากําจัดศัตรูพืช การท่ีถนนหนทางสะดวกข้ึนและระบบ
ไฟฟาท่ีเขาถึงชุมชน ก็เปนสวนสําคัญในการกระตุนใหมีการซ้ือสินคาอํานวยความสะดวกจําพวกโทรทัศน พัด
ลม ตูเย็นและเครื่องอิเลคทรอนิกสมากข้ึน (สัมภาษณ, นายสมาน  อาสมาน, เม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2558) 

การเปลี่ยนแปลงพลังการผลิตในสมัยนี้เม่ือยางพาราพันธุใหมเริ่มกรีดไดและปาลมน้ํามันเริ่มใหผลผลิต 
ในระยะแรกๆ แรงงานท่ีใชยังคงเปนแรงงานในครัวเรือนเปนหลัก แตเม่ือผานมาระยะหนึ่งเจาของสวนเริ่มมี
อายุมากข้ึน บุตรหลานบางสวนก็ไปเรียนหนังสือ บางสวนก็ไปทํางานนอกบาน ทําใหขาดแคลนแรงงานในการ
ทําการผลิต อีกประการหนึ่งมีการขยายพ้ืนท่ีปลูกยางพาราและปาลมน้ํามันเพ่ิมข้ึน จึงทําใหเกิดการจาง
แรงงานมากข้ึน ท้ังแรงงานกรีดยางและแรงงานเก็บเก่ียวทลายปาลม ตลอดจนการบรรทุกผลปาลมไปขายซ่ึง
จําเปนตองใชรถยนตในการขนสง สําหรับแหลงรับซ้ือทลายปาลมในระยะแรกมีเพียงลานรับซ้ือปาลมของ
บริษัทปาลมไทยพัฒนาจํากัดเทานั้นท่ีรับซ้ือผลผลิตของชาวบาน โดยนําสงโรงงานหีบน้ํามันปาลมของบริษัท
เดียวกันท่ีต้ังอยูในตําบลอุไดเจริญ สําหรับการขนสงปาลมน้ํามันนั้นมีการใชรถยนตกระบะและรถบรรทุก
เนื่องจากการตัดปาลมแตละครั้งมีปริมาณมาก ตางกับการบรรทุกยางพาราซ่ึงอาจบรรทุกซอนทาย
รถจักรยานยนตก็ได การตัดหญาในสวนก็เริ่มใชเครื่องตัดหญาแบบสะพายหรือใชรถแทรคเตอรติดใบมีดตัด
หญาสําหรับสวนท่ีมีขนาดใหญ 
 ดานความสัมพันธทางการผลิต เริ่มมีความสัมพันธทางการผลิตแบบนายจางกับลูกจาง เนื่องจากการ
ขยายตัวของพลังการผลิตทําใหเกิดการจางงานมากข้ึน ปจจัยการผลิตท้ังท่ีดินและทุนเปนของเจาของสวนหรือ
นายจาง ลูกจางมีเพียงแรงงานกับมีดกรีดยางและเสียมหรือเคียวเก็บเก่ียวทะลายปาลมเทานั้น ลูกจางบางสวน
อาจจะมีรถยนตสําหรับรับจางบรรทุกแตพวกเขาก็มิใชเจาของสวน 

 
วัฒนธรรม 

 ทางดานศาสนา สําหรับชุมชนมุสลิมบานพรุและบานเขาไครเริ่มมีการพัฒนาดานการเรียนการสอน
ศาสนามากข้ึน ความเชื่อ ประเพณีและคานิยมท่ีขัดตอวิถีอิสลามเริ่มถูกตรวจสอบและชี้นําจากบรรดาผูรูทาง
ศาสนา ความเชื่อในเรื่องผีบรรพบุรุษ เจาท่ีเจาทาง คาถาอาคม การละเลนมโนราห หนังตะลุงและลิเกปา ถูก
อธิบายใหมวาขัดตอหลักศาสนาและมิใชวัฒนธรรมอิสลามท่ีถูกตอง ความเชื่อและประเพณีการละเลนเหลานี้ 
จึงคอยๆ จางลงในทางปฏิบัติ แตในสวนลึกๆพบวาผูสูงอายุในชุมชนยังมีความเชื่อเชนนี้อยู การเปลี่ยนแปลง
เหลานี้สวนหนึ่งเกิดจากอิทธิพลของการปฏิรูปศาสนาอิสลาม (สัมภาษณ, นายถวัลย  ดานเทง และนางรอบีอะ  
ชัยณรงค, เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2558) ในสวนของชุมชนใหมท่ีเกิดจากการกอตั้งนิคมพบวาผลจากการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจเงินตราอันเกิดจากการปลูกพืชพาณิชยเชิงเดี่ยวทําใหคนในชุมชนมีเศรษฐกิจดีข้ึน เงิน
ทองสะพัดข้ึน คนในชุมชนไดสงบุตรหลานเลาเรียนมากข้ึน มีโอกาสไดทําบุญทํานุบํารุงวัด และมีกําลังในการ
รวมกิจกรรมตางๆทางศาสนามากข้ึน ในดานความเชื่อ ชุมชนใหมยังคงมีความเชื่อท่ีไมเปลี่ยนแปลงไปจากยุค
บุกเบิกมากนัก สวนในดานประเพณีมีโอกาสไดฟนฟูประเพณีดั้งเดิมมากข้ึนเนื่องจากมีฐานะทางเศรษฐกิจดีข้ึน
กวาในยุคบุกเบิก โดยมีแบบอยางจากวัฒนธรรมในภูมิลําเนาเดิม การจัดงานบวช งานแตงงาน งานศพ งาน
สงกรานต งานชักพระ มีการจัดอยางประดิษฐประดอยมากข้ึนกวาเดิมและใชเงินใชทองมากข้ึน (สัมภาษณ, 
นายเจริญ  หนูเสง, เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2558) 
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ในสวนของคานิยมทางสังคมนั้นท้ังชุมชนเกาและชุมชนใหมเริ่มใหคุณคากับคนท่ีมีฐานะทางการเงิน 
คนท่ีสามารถประสานผลประโยชนในการพัฒนาใหกับชุมชนได สามารถชวยวัด สุเหรา และโรงเรียนได 
สามารถแกปญหาความขัดแยงและคดีความตางๆ ของคนในชุมชนได 

 
สิทธิอัตวินิจฉัยของชุมชน 

ดานสิทธิอัตวินิจฉัยของชุมชนในยุคนี้อํานาจในการจัดการทรัพยากรของชุมชนหมดไปเปนของรัฐ เม่ือ
จํานวนประชากรเพ่ิมข้ึนแตขาดแคลนท่ีดินทํากิน ทําใหมีผูคนบางสวนท้ังจากในและนอกชุมชนเขาไปบุกรุกจับ
จองพ้ืนท่ีปาสงวนในเขตรักษาตนน้ําและเขตรักษาพันธุสัตวปาเพ่ือปลูกยางพาราและปาลมน้ํามัน เปนเหตุให
เกิดการจับกุมกันอยูเนืองๆ ในการนี้ชุมชนบานเขาไครจึงไดพยายามหาทางออกโดยรวมกับชุมชนเหนือคลอง
และปาลมไทย ท้ังกํานัน ผูใหญบาน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล และหนวยพิทักษปาบานเหนือคลองซ่ึง
เปนหนวยงานในสังกัดของเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาบรรทัด ตลอดจนทางอําเภอควนกาหลงจัดตั้งเปน 
“หมูบานปากันชน” ข้ึนในป พ.ศ.2537 เพ่ือกําหนดกติกาในการอยูรวมกันระหวางคนกับปา  

ตอมาในป พ.ศ. 2542 ไดอาศัยเง่ือนไขจากมติคณะรัฐมนตรีป พ.ศ. 2540 ท่ีผอนปรนใหราษฎรท่ีทํา
กินอยูในพ้ืนท่ีปากอนป พ.ศ. 2540 สามารถทํากินอยูในพ้ืนท่ีตอไปได (แตตองไมบุกรุกเพ่ิม) ชาวบานจึงได
รวมกับหนวยพิทักษปาและกํานัน ผูใหญบานในพ้ืนท่ี ทําการปกแนวเขตผอนปรนในลักษณะปากันชนให
ชัดเจนข้ึน มีการออกเอกสารของเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาบรรทัดผอนปรนใหชาวบานทํากินไดเปนรายๆไป
บางแลว แตหยุดชะงักไปในภายหลัง โดยใหเหตุผลวาขาดงบประมาณในการดําเนินการ  

การจัดตั้งคณะกรรมการหมูบานปากันชนข้ึนมาแกปญหาความขัดแยงระหวางชาวบานกับชาวบาน
และชาวบานกับรัฐในลักษณะนี้ เปนความพยายามท่ีจะประสาน ตอรอง สรางพ้ืนท่ีเชิงอํานาจใหไดรับการ
ยอมรับจากภาครัฐ เปนการใหนิยามความหมายใหมตออัตลักษณของชุมชนท่ีมีพ้ืนท่ีทํากินอยูตามปาเขาในเขต
ปาสงวนแหงชาติและเขตอนุรักษพันธุสัตวปาเขาบรรทัดในพ้ืนท่ีควนกาหลง เปนความพยายามท่ีจะพลิกวิกฤติ
ใหเปนโอกาส พลิกความเปนตัวตนจากนาย “เถ่ือน” เปนนาย “เมือง” ไมปะทะกับนําอาจรัฐในทาง 
“นิติศาสตร” แตยายพ้ืนท่ีไปตอรองกันในเชิง “รัฐศาสตร” และทํางานรวมกันกับอํานาจรัฐในทองถ่ินอยางมี
ศักดิ์ศรีเทาเทียมกัน 
 ดานอํานาจในการจัดการความขัดแยง ในยุคนี้เริ่มมีความขัดแยงในเรื่องของผลประโยชนจากการทํา
ไมซ่ึงยังคงมีการดําเนินการอยู (เพ่ิงมาชลอตัวลงประมาณป พ.ศ.2528) ท้ังนี้ไมใชความขัดแยงระหวางกลุมทุน
ท่ีรับสัมปทานไมแตเปนความขัดแยงระหวางชาวบานท่ีรับชวงทําไมสงใหกลุมทุน ซ่ึงความขัดแยงลักษณะนี้
ชาวบานไมสามารถเขาไปจัดการไดเพราะเก่ียวเนื่องกับเรื่องของผลประโยชน แตสําหรับความขัดแยงท่ัวไป
สวนใหญสามารถไกลเกลี่ยประนีประนอมไดโดยผูนําตามธรรมชาติ ผูนําทางศาสนาและผูนําทองถ่ิน 
 ดานอํานาจในการดํารงตัวตนและอัตลักษณของคนในยุคนี้เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะท่ีมีความเปน
ปจเจกชนมากยิ่งข้ึน เนื่องจากเขาสูเศรษฐกิจแบบเงินตรา กระบวนการผลิตพืชพาณิชยยางพาราและปาลม
น้ํามันมีลักษณะท่ีตางคนตางทําในสวนของตน ไมมีลักษณะของการรวมหมูแบบสังคมชาวนาชาวไรท่ีชวยกัน
ปลูกขาวไร ดํานา หรือเก็บเก่ียวขาวอีกตอไป แตในแงของศาสนา ความเชื่อและประเพณียังคงมีลักษณะ
เชนเดิม 
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ยุคกึ่งเมืองกึ่งชนบท: วิถีบริโภคนิยม (พ.ศ. 2545-2556) 
 

ความเปนมา 

อาจกลาวไดวาควนกาหลงไดคอยๆ เปลี่ยนวิถีการผลิตในลักษณะท่ีเปนพลวัตเรื่อยมาจากยุคดั้งเดิม สู
ยุคบุกเบิก ยุคพืชพาณิชย จนกระท่ังถึงยุคก่ึงเมืองก่ึงชนบท ควนกาหลงไดเปลี่ยนผานตัวตนและอัตลักษณของ
ชุมชนเรื่อยมาตามอิทธิพลของเหตุปจจัยตางๆ เชน นโยบายของรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
การกอตั้งนิคมสรางตนเอง การเปดใหมีการสัมปทานไม และการสงเสริมใหมีการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว
ยางพาราและปาลมน้ํามัน  

 
วิถีการผลิต 

ควนกาหลงไดคอยๆ เปลี่ยนจากชุมชนดั้งเดิมท่ีหาอยูหากินกาวไปสูความเปนเมืองมากยิ่งข้ึน วิถีการ
ผลิตของชุมชนโดยรวมเปนการปลูกพืชพาณิชยเชิงเดี่ยวอยางเขมขน ทุกพ้ืนท่ีท้ังท่ีราบและเขตเขาควนมีแต
ยางพาราและปาลมน้ํามันเปนหลัก พลังการผลิตมีแรงงานรับจางเพ่ิมข้ึนและใชเครื่องมือการผลิตท่ีเปน
เครื่องจักรกลเพ่ิมข้ึน การผลิตเปนไปเพ่ือขายอยางเดียว สวนการผลิตเพ่ือการบริโภค อาทิ การปลูกขาว ปลูก
ผัก เลี้ยงสัตว มีลดนอยลง การปลูกพืชเชิงเดี่ยวทําใหความม่ันคงทางดานอาหารของชุมชนลดนอยลงจนตองพ่ึง
สินคาจากตลาดมากข้ึน ทางดานความสัมพันธทางการผลิตไดพัฒนาเปนแบบความสัมพันธระหวางนายจางกับ
ลูกจางมากยิ่งข้ึน ปจจัยการผลิตเชนท่ีดินและทุนเปนของนายจาง สวนลูกจางมีเพียงแรงงานและเครื่องมือ
เทานั้น วิถีการผลิตของชุมชนควนกาหลงผูกพันและข้ึนตอตลาดอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได เนื่องจากยางพารา
และปาลมน้ํามันเปนพืชวัตถุดิบของระบบอุตสาหกรรมโดยตรง การข้ึนลงของราคาผลผลิตข้ึนตอตลาดโลก
ภายใตการจัดการของตลาดทองถ่ินและพอคาคนกลางโดยท่ีเกษตรกรไมมีอํานาจตอรองใดๆท้ังสิ้น คุณภาพ
ชีวิตของชุมชนควนกาหลงข้ึนตอความผันผวนของราคายางพาราและปาลมน้ํามันอยางมีนัยสําคัญ  

 
วัฒนธรรม 

 ในดานศาสนา ความเชื่อและประเพณี สําหรับคนวัยกลางคนข้ึนไปจนถึงผูสูงอายุยังยึดม่ันในศาสนา 
ความเชื่อและประเพณีแบบดั้งเดิมอยู การเพ่ิมข้ึนของเศรษฐกิจเงินตรายังมิไดทําใหความม่ันคงตอศาสนา 
ความเชื่อและประเพณีดั้งเดิมเปลี่ยนแปลงไปมากนัก แมวาคานิยมทางสังคมจะเปลี่ยนไปบางโดยใหคุณคากับผู
ท่ีมีฐานะทางการเงินตามกระแสของเศรษฐกิจเงินตรา  

งานประเพณี เชน งานแตงงาน งานบวช งานศพ การรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ การทําบุญบัว (ท่ีบรรจุอัฐิ
บรรพบุรุษ) งานชักพระ เหลานี้ยังคงเปนเครื่องมือท่ีทรงพลังในการเสริมสรางความเขมแข็งและความรวมมือ
ของผูคนในชุมชน โดยเฉพาะงานศพเปนงานท่ีทรงพลังท่ีสุดในการเชื่อมโยงใหคนเห็นอกเห็นใจกันและเปน
โอกาสดีท่ีสุดท่ีพระภิกษุจะไดเทศนาสั่งสอนคน แตสําหรับคนท่ีอยูในวัยเด็กและเยาวชน ความยึดม่ันในศาสนา 
ความเชื่อและประเพณีไดลดนอยถอยลงอยางเห็นไดชัดแตมีคานิยมท่ีเนนความสนุกสนานและบริโภคนิยมแบบ
สังคมเมืองมากข้ึน 
 ในยุคนี้ อิทธิพลจากเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารมวลชน เชน โทรศัพทมือถือ โทรทัศน 
หนังสือพิมพ สื่อออนไลน ไดกระตุนใหกระแสบริโภคนิยมและวัฒนธรรมแบบตะวันตกแพรหลายรวดเร็วยิ่งข้ึน 
กลุมเด็กและเยาวชนเปนสวนท่ีไดรับผลกระทบมากท่ีสุด คนในชุมชนควนกาหลงแทบทุกครัวเรือนไมวายากดีมี
จนตางมีเครื่องใชอํานวยความสะดวกกันท่ัวหนา เชน ตูเย็น พัดลม โทรทัศน รถจักรยานยนต รถยนต สําหรับ
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โทรศัพทมือถือนั้นมีทุกบานๆละหลายเครื่อง การรับขอมูลขาวสารท้ังดานบวกและดานลบตลอดจนการ
เดินทางและการขนสงมีความรวดเร็วข้ึน มีตลาดนัดเกือบทุกวันในตําบล มีรานสะดวกซ้ืออยูในชุมชนและมี
หางสรรพสินคาท่ีอยูไมไกลจากตําบลนัก คนเริ่มบริโภคและใชสินคาฟุมเฟอยมากข้ึน เปนหนี้เปนสินมากข้ึน 
การพนันและยาเสพติดแพรระบาดมากท่ีสุดอยางไมเคยปรากฏมากอน สินคาหนีภาษี เชน น้ํามันเถ่ือนวางขาย
กันเกลื่อนอยูริมถนนท่ัวไป  

 
สิทธิอัตวินิจฉัยของชุมชน 

 ในยุคนี้อํานาจในการจัดการทรัพยากรโดยสวนใหญยังคงรวมศูนยอยูท่ีภาครัฐ มีเพียงกลุมอนุรักษ
เล็กๆในชุมชนบานเขาไครท่ีรวมกับชุมชนใกลเคียงคือบานเหนือคลองและบานปาลมไทยพยายามเคลื่อนไหว
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยูอยางตอเนื่อง สวนอํานาจในการจัดการความขัดแยงนั้น ชุมชน
เริ่มมีอํานาจจัดการไดนอยลงเนื่องจากความขัดแยงในระยะหลังมักเปนความขัดแยงในหมูเยาวชนรุนใหมซ่ึงมี
ปญหายาเสพติด ความเชื่อถือตอผูใหญลดนอยลงทําใหไกลเกลี่ยไดยากและมักจบลงดวยการดําเนินการของ
กระบวนการยุติธรรม 
 อํานาจในการดํารงอยูของตัวตนและอัตลักษณของชุมชนในยุคนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ท้ังในเรื่อง
ของวิถีการผลิตและวัฒนธรรม แตวายังมีความพยายามของกลุมคนสวนหนึ่งท่ีไมยอมจํานนตอปญหา ได
พยายามท่ีจะขับเคลื่อนตอสูแกไขปญหาตางๆดวยภูมิปญญาชาวบาน โดยเฉพาะการจัดตั้งกลุมองคกรภาค
ประชาชนท่ีหลากหลาย เชน การจัดตั้งกลุมน้ํายางสดเพ่ือแกปญหาการเอาเปรียบของพอคาคนกลาง การ
จัดต้ังกลุมออมทรัพยเพ่ือเก็บออมและเปนกองทุนไวชวยเหลือซ่ึงกันและกัน การจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจศพ 
เพ่ือชวยเหลือกันในยามเสียชีวิต มีกลุมแลกเปลี่ยนแรงงานเพ่ือชวยเหลือทําสวนซ่ึงกันและกัน มีการจัดตั้ง
ชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลควนกาหลงเพ่ือชวยเหลือดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยและการเสียชีวิตของผูสูงอายุ มี
ชมรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีทํากิจกรรมดูแลปกปองผืนปาตนน้ํา มีกลุมปฏิบัติธรรมตาม
วัดตางๆ เพ่ือศึกษาธรรมะและแสวงหาความสงบทางใจ ในกลุมอิสลามก็มีโรงเรียนสอนศาสนาชายคามัสยิด
หรือท่ีเรียกวา“โรงเรียนตาดีกา” มีการออก “ดะวะห” ชักชวนใหคนออกมาปฏิบัติศาสนกิจและเขมงวดในวิถี
อิสลาม  

ปรากฏการณเหลานี้เปนกระบวนการเรียนรูและตอสูของชุมชนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือ
แกปญหาของชุมชนและพยายามปรับเปลี่ยนตัวตนและอัตลักษณของชุมชนใหมีความถูกตองชอบธรรม มี
เกียรติ มีศักด์ิศรีและมีทางออกมากยิ่งข้ึน ไมปลอยใหรัฐและทุนดําเนินการอยูตามลําพังภายใตวาทกรรมการ
พัฒนา 

จากขอมูลดังกลาวขางตน สามารถสรุปวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณของชุมชนควน
กาหลงท่ีนําเสนอมาท้ังสี่ยุคขางตน สามารถแสดงเปนตารางเปรียบเทียบโดยยอไดดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณของชุมชนควนกาหลง 

ยุคสมัย/เวลา ดานวิถีการผลิต ดานวัฒนธรรม 
ดานสิทธิอัตวินิจฉัยของ

ชุมชน 

ยุคดั้งเดิม: วิถีบานปา 

(กอน พ.ศ.2504) 

เปนแบบหาอยู หา กิน  มี
ความสัมพันธทางการผลิต
แบบครัวเรือนและเครือญาต ิ

วัฒนธรรมเดี่ยว ยึดมั่นในวิถี
อิสลาม แตยังมีความเช่ือเรื่อง
ผี แ ล ะ เ จ า ท่ี เ จ า ท า ง  มี
การละเลนมโนราห หนังตะลุง
และลิเกปา 

อํ า น า จ ใ น ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากร เปนของชุมชน 
สวนการจัดการความขัดแยง
ใชวิธีใหผูเฒาผูแก ผูนําตาม
ธรรมชาติหรือผู นําศาสนา
พูดคุยไกลเกลี่ย 

ยุคบุกเบิกนิคมควน
กาหลง: วิถีพืชไร  
(พ.ศ.2504-2519) 

เปนสังคมพืชไร ทําการผลิต
แบบพออยูพอกินเมื่อเหลือก็
นําไปขาย ความสัมพันธ
ท า งก า รผ ลิ ต ยั ง ค ง เ ป น
ความสัมพันธแบบครัวเรือน
และญาติพ่ีนองเปนสําคัญ 

เปนพหุ วัฒนธรรมมี ท้ังพุทธ
และมุสลิม รวมท้ังมีวัฒนธรรม
ยอยจากหลายแหลงถ่ินท่ีอยูมา
ผสมผสานกัน 

อํ า น า จ ใ น ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรถูกรวมศูนยจัดการ
โดยภาครัฐ สวนการจัดการ
ความขัดแยงอาศัยการพูดคุย
ผานผูนําตามธรรมชาติ ผูนํา
ทางศาสนาและผูนําทองท่ี 

ยุคพืชพาณิชย: วิถีเกษตร
เชิงเดี่ยว 

(พ.ศ. 2520-2544) 

เริ่มกาวสูสังคมพืชพาณิชยท่ี
ปลูกยางพาราและปาลม
นํ้ า มั น เ ป น ห ลั ก  เ ริ่ ม มี
ความสัมพันธทางการผลิต
แบบนายจางกับลูกจาง 

อิสลามมีการพัฒนาการเรียน
การสอนเขมงวดข้ึน สวนทาง
พุทธก็มีกิจกรรมทางศาสนา
และประเพณี วัฒนธรรมมาก
ข้ึน   

อํ า น า จ ใ น ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรเปนของรัฐ การ
จัดการความขัดแยงยังอาศัย
ผูนําตามธรรมชาติ ผูนําทาง
ศ า ส น า แ ล ะ ผู นํ า ท อ ง ท่ี /
ทองถ่ินไกลเกลี่ย หากจัดการ
ไม ได ก็ เ ข าสู กระบวนการ
ยุติธรรม 

ยุคก่ึงเมืองก่ึงชนบท: วิถี
บริโภคนิยม  

(พ.ศ. 2545-2556) 

มี ก า ร ป ลู ก พื ช พ า ณิ ช ย
เ ชิ ง เดี่ ยวอย าง เขมขน มี
ความสัมพันธทางการผลิต
แบบนายจางกับลูกจางเปน
สวนใหญ 

คนวัยกลางคน-สูงอายุยังยึด
มั่นในดานศาสนา ความเช่ือ
และประเพณีแบบดั้งเดิม แต
วัยเด็กและเยาวชนโนมเอียงไป
ทางบริโภคนิยมสูง 

อํ า น า จ ใ น ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรยิ่งถูกรวมศูนย ท่ี
ภาครัฐ มีกลุมเล็กๆในชุมชน
หลากหลายกลุมพยายาม
แสวงหาทางออกดานตางๆ
โดยใชวัฒนธรรมชุมชนเปน
เครื่องมือ 

 
สรุปและอภิปรายผล 

 ชุมชนควนกาหลงมีวิวัฒนาการทางประวัติศาสตรของชุมชนมายาวนานนับสองศตวรรษ ผานยุคสังคม
บานปาท่ีมีเพียงชุมชนมุสลิมดั้งเดิมคือเขาไครและบานพรุซ่ึงมีชีวิตผูกพันและพ่ึงพิงอยูกับธรรมชาติ มีวิถีการผลิต
แบบหาอยูหากิน พ่ึงตนเองและมีวัฒนธรรมเดี่ยวนานถึง 150 ป จากนั้นจึงเขาสูยุคนิคมควนกาหลงอีก 50 ป 
ทามกลางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตามทิศทางการพัฒนากระแสหลัก รวมถึงความคุกรุนของ
กระแสการตอตานลัทธิคอมมิวนิสตในยุคสงครามเย็นและปญหาชายแดนภาคใต 
 อัตลักษณของชุมชนควนกาหลงอันเปนภาพสะทอนลักษณะโดยรวมของชุมชนควนกาหลงมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางเปนพลวัตท้ังในดานวิถีการผลิต วัฒนธรรมและสิทธิอัตวินิจฉัยของชุมชน ตามเหตุปจจัยและ
บริบทท่ีเปลี่ยนไป ปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณของชุมชนควนกาหลงคือ การเปดนิคม
ควนกาหลง การเปดสัมปทานไมในพ้ืนท่ีและการพัฒนาตามแนวทางกระแสหลักภายใตวาทกรรมการพัฒนาท่ี
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รัฐเปนผูกําหนด ท่ีเนนความทันสมัย ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเปนเมือง และแนวคิดการปฏิวัติ
เขียว 
 ชุมชนควนกาหลงคอยๆเปลี่ยนจากวิถีการผลิตแบบหาอยูหากินท่ีตั้งอยูบนความสัมพันธทางการผลิต
แบบเครือญาติอยางชุมชนเขาไคร-บานพรุ ไปสูสังคมพืชไรในยุคบุกเบิกนิคมฯ ท่ีทําการผลิตแบบพออยูพอกินท่ี
เหลือก็นําไปขาย โดยเริ่มมีความสัมพันธกับตลาดและพอคาพืชไรในระดับทองถ่ินบาง ตอมาเม่ือนิคมฯได
สงเสริมใหสมาชิกปลูกยางพาราและปาลมน้ํามันเปนอาชีพหลักและสนับสนุนเงินกูจากธนาคารพัฒนาเอเชีย 
สําหรับการปลูกยางพาราพันธุดีในปพ.ศ. 2520 ก็ทําใหชุมชนควนกาหลงคอยๆกาวสูสังคมพืชพาณิชยท่ีปลูก
ยางพาราและปาลมน้ํามันเปนหลักเพ่ือปอนระบบอุตสาหกรรม ชุมชนควนกาหลงถูกลากใหสัมพันธและข้ึนตอ
ตลาดระดับประเทศและตลาดโลกอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได ชีวิตความเปนอยูข้ึนอยูกับการข้ึนลงของราคา
ยางพาราและปาลมน้ํามันเปนสําคัญ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) การพาณิชยและการ
ขยายตัวทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ทําใหวิถีชีวิตของชุมชนควนกาหลงมีลักษณะ
บริโภคนิยมมากข้ึนและกาวสูความเปนสังคมเมืองมากข้ึน คุณคาดั้งเดิมคอยๆ ลดนอยถอยลง ปญหาหนี้สิน 
การพนัน ยาเสพติด และการบุกรุกปาเริ่มขยายตัวมากข้ึน 
 มีความพยายามของคนในชุมชนกลุมเล็กๆ หลากหลายกลุมในการลุกข้ึนตอสูกับปญหาดังกลาว อัน
สืบเนื่องจากผลพวงของการพัฒนากระแสหลักจากรัฐและทุนในรูปแบบของกิจกรรมตางๆตามกําลังของชุมชน 
เชน การจัดตั้งกลุมน้ํายางสดเพ่ือแกปญหาพอคาคนกลางกดราคา, การจัดตั้งกลุมออมทรัพย, การจัดตั้งชมรม
ผูสูงอายุ, การจัดตั้งกลุมดาวะหเพ่ือฝกอบรมและเผยแพรศาสนาอิสลาม, การจัดตั้งโรงเรียนตาดีกาเพ่ือสอน
ศาสนาใหแกเด็กและเยาวชนอิสลาม, การจัดตั้งกลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือปองกันการบุกรุกทําลาย
ปา และการจัดตั้งหมูบานปากันชนเพ่ือสรางกรอบกติการวมกันระหวางเจาหนาท่ีหนวยพิทักษปากับราษฎรใน
การผอนปรนใหทํากินในเขตพ้ืนท่ีปาเสื่อมโทรมและรวมกันดูแลรักษาผืนปาท่ีเหลืออยู ตลอดจนการจัดงาน
ระดมทุนปรับปรุงซอมแซมมัสยิด, การจัดทอดกฐิน, ทอดผาปาสามัคคีเพ่ือระดมทุนพัฒนาวัดเหลานี้ เปนตน 
แมไมอาจแกปญหาเชิงโครงสรางทางสังคมได แตก็ถือไดวาเปนความพยายามของชุมชนในการขับเคลื่อน
วัฒนธรรมชุมชน สรางความหมายของตัวตนและอัตลักษณของชุมชนข้ึนมาเพ่ือใหมีพ้ืนท่ีเชิงอํานาจในการ
จัดการและตอรองกับอํานาจรัฐและอํานาจทุนตามกําลังและสติปญญาของชุมชนเทาท่ีมีอยู 
 ในการศึกษาครั้ งนี้ ไดคนพบวา การพัฒนากระแสหลักตามวาทกรรมการพัฒนาของรัฐและ 
ทุนไดกลายเปนเครื่องมือดูดกลืนทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนชนบทและสงเสริมการสะสมทุนจากการขูดรีด
มูลคาสวนเกินบนวิถีการผลิตภาคเกษตรกรรมในชนบท พรอมกันนั้นก็เบียดขับพ้ืนท่ีเชิงอํานาจของชุมชนท้ังใน
ดานวัฒนธรรมและสิทธิอัตวินิจฉัยใหถอยรนออกไปเพ่ือสถาปนาพ้ืนท่ีเชิงอํานาจของรัฐและทุนข้ึนแทนท่ีใน
นามของการพัฒนา 
 การแสวงหาความอยูรอดของชุมชนมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองวิเคราะหวาทกรรมการพัฒนาให
คนพบและรูเทาทันเลศนัยท่ีแฝงอยูในกระบวนการพัฒนา วิเคราะหประวัติศาสตรชุมชนตามหลักวัตถุนิยม
วิภาษและวัตถุนิยมประวัติศาสตรเพ่ือใหเห็นความขัดแยงทางประวัติศาสตรของชุมชนท่ีดํารงอยู รวมท้ัง
วิเคราะหคนหาอัตลักษณใหพบตัวตนและรากเหงาท่ีแทจริงของชุมชน สิ่งเหลานี้จะเปนเครื่องมือท่ีทรงพลัง
ท่ีสุดของชุมชนในการเรียนรูอดีต กําหนดทิศทางในอนาคตของชุมชนดวยตัวเอง หาไมแลวก็ยากท่ีจะตานทาน
กระแสการพัฒนาในยุคโลกาภิวัตตได 
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ขอเสนอแนะ 

1. ชุมชนควนกาหลงควรรวมกันสราง “ชุมชนจัดการตนเอง” ข้ึนมาโดยบูรณาการวัฒนธรรมชุมชน
และภูมิปญญาดั้งเดิมเขากับวิทยาการสมัยใหม เปนชุมชนทางเลือกท่ีมุงปกปองและฟนฟูฐานทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ, ฐานทางวัฒนธรรม, ความม่ันคงทางดานอาหารและสุขภาวะโดยรวมไมใหตกเปนเหยื่อ
วาทกรรมการพัฒนาของรัฐและทุน และเพ่ือรักษาฐานของความเปนชุมชนชนบทอันเปนท่ีม่ันสุดทายของภาค
เกษตรกรรมในกระแสโลกาภิวัตตเอาไวใหได 

2. รัฐบาลท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน ตลอดจนนิคมสรางตนเองพัฒนาภาคใตจังหวัด
สตูลควรทบทวนแนวทางแนวโยบายการพัฒนาท่ีผานมาอยางจริงจัง เพ่ือหาทางแกไขขอบกพรองท่ีผานมา อีก
ท้ังควรสงเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและการรวมกลุมของประชาชนในรูปแบบสหกรณอยางเขมขน เพ่ือ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกันและตอรองกับกลุมผลประโยชนตางๆ อยางมีพลัง  

3. ชุมชนควนกาหลงควรเพ่ิมทางเลือกและจุดแข็งใหกับชุมชนดวยการปรับเปลี่ยนแนวทางการผลิต
จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเปนการปลูกพืชหลากหลายชนิดโดยเนนท่ีการปลูกพืชผักปลอดสารพิษท้ังเพ่ือบริโภค
เองและเพ่ือขายกลุมเปาหมายผูบริโภคท่ีใหความสําคัญกับสุขภาพเสริมดวยการเลี้ยงสัตวและประมงน้ําจืดเปน
ตน  นอกจากนี้ยังสามารถใชจุดแข็งดานความอุดมสมบูรณของพ้ืนท่ีพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศและใชความ
เปนชุมชนอิสลามผลิตอาหารฮาลาลสําหรับมุสลิมเพ่ือรองรับการเขาสูอาเซียนไดอีกดวย 

4. ชุมชนและสถานศึกษาในพ้ืนท่ีควรแสวงหาความรวมมือกับนักวิชาการและมหาวิทยาลัยตางๆ 
ศึกษาและถายทอดประวัติศาสตรชุมชนเพ่ือใหคนรุนหลังไดเขาใจพัฒนาการ ตัวตนและอัตลักษณของชุมชน
อยางแทจริงเพ่ือประโยชนในการพัฒนาท่ีถูกตองและยั่งยืนตอไป. 
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สิทธิชุมชนภายใตกระบวนการพัฒนา กรณีศึกษาการเคลื่อนไหวของเครอืขายแมพระธรณกีับนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร 

COMMUNITY RIGHTS UNDER THE DEVELOPMENT PROCESS: A CASE STUDY OF THE 
MOTHER EARTH NETWORK AND AMATA NAKORN INDUSTRIAL ESTATE 

 
นิชาภัทร  ไมงาม0

1 
Nichapath  Mai-ngam 

 
บทคัดยอ 

ในชวงสองทศวรรษท่ีผานมา สิทธิชุมชนกลายเปนปญหาใหญทางสังคม คําวาสิทธิชุมชนถูกพูดครั้ง
แรกในรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ.2540 และบัญญัติเรื่องสิทธิชุมชนเปนมาตราเฉพาะข้ึนมาในรัฐธรรมนูญ ฉบับป 
พ.ศ.2550 ท้ังท่ีปญหาสิทธิชุมชนเกิดมากอนหนานี้เปนเวลานานพรอมๆ กับนโยบายของรัฐท่ีตองการพัฒนา
ประเทศใหมีความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ  

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครเปนอีกกรณีหนึ่งโครงการการพัฒนาท่ีสงผลกระทบกับวิถีชีวิตของ
ชาวบานท่ีอยูโดยรอบโครงการ ชาวบานในพ้ืนท่ีรอบๆ นิคมอุตสาหกรรมตองยอมรับกับสภาพการดําเนินชีวิตท่ี
เปลี่ยนแปลงไป เพราะชาวบานไมสามารถใชแหลงน้ําตามธรรมชาติเนื่องจากเกิดการเนาเสีย พ้ืนท่ีเกษตรกรรม
รอบๆ กลายเปนท่ีตั้งของโรงงานและผลผลิตไมไดเทาเดิม นอกจากนี้ยังมีปญหาท่ีตัวนิคมอุตสาหกรรมขวางน้ํา
จึงทําใหเกิดน้ําทวม มีการอพยพเขามาทํางานของแรงงานตางถ่ินและแรงงานตางดาว ปญหาอาชญากรรม 
ปญหาการจราจร ดังนั้น ชาวบานจึงไดรวมตัวกันข้ึนภายใตชื่อ  "เครือขายแมพระธรณี" เพ่ือทําหนาท่ีในการ
ปกปองดูแลรักษาสิทธิชุมชนของตนเองเอาไว และหาทางแกไขกับปญหาท่ีเกิดข้ึน 

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาโครงสรางองคกร รูปแบบวิธีการเคลื่อนไหวเพ่ือเรียกรองสิทธิ
ชุมชนของเครือขายแมพระธรณี โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพดวยกระบวนการสังเกตอยางมีสวนรวมและ
สัมภาษณแกนนําและชาวบานท่ีรวมเครือขายแมพระธรณีในภาคสนาม เพ่ือใหทราบถึงกระบวนการปะทะ
ประสานกัน อันจะนําไปสูกระบวนการพัฒนาท่ีชุมชนและนิคมอยูรวมกันไดอยางสมดุลและยั่งยืนตอไป 

จากการศึกษาเบื้องตนพบวา กลุมเครือขายแมพระธรณีมีวัตถุประสงคในการตอสูเพ่ือปกปองรักษา
พ้ืนท่ีอาหารเปนหลัก การเคลื่อนไหวจะไมใชความรุนแรง ไมมองคูตรงขามเปนศัตรู สรางพ้ืนท่ีการมีสวนรวม
ดวยการพูดคุยตอรอง เพ่ือใหผลสุดทายเกิดการยอมรับท้ังฝายของอมตะนครและชาวบาน  เพราะสุดทายแลว 
ท้ังนิคมอุตสาหกรรมและชาวบานจะตองตองอาศัยอยูรวมกันในพ้ืนท่ีตอไป ดังนั้นการหาจุดรวมและรวมมือกัน
จึงเปนวิธีการท่ีดีท่ีสุด 

คําสําคัญ: สิทธิชุมชน อมตะนคร การมีสวนรวม กระบวนการพัฒนา การเคลื่อนไหวทางสังคม 
 

  

                                                           
1 สารนิพนธ: (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรการเมือง)) คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558.  
(Type of Dissertation: Thesis (Master of Arts in Political Economy), Faculty of Economics, Chulalongkorn University, 2015). 
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Abstract 

During the past two decades, community rights has been recognized as one of 
principle issues in Thai society. It was first proposed to be included in the Constitution of the 
Kingdom of Thailand, B.E. 2540 (1997), and then in B.E. 2550 (2007), even though the issue of 
community rights had been with Thai society all along. 

The Amata Nakorn Industrial Estate is an example of a development project affecting 
ways of life of people living in the surrounding communities. People could not consume 
water from natural sources due to waste contamination and agricultural sites were gradually 
converted into industrial sites with low agricultural productivity. Moreover, the  
Industrial Estate has also blocked natural waterway causing flood. Due to high demands of 
human resources workers migrated from other provinces or regions as well as neighboring 
countries. As a consequence increase in crime, social problems and traffic congestion are 
unavoidably. Therefore a voluntary establishment is formed under the name “The Mother 
Earth Network” (Kruea Khai Mae Phra Thoranee), with the mandate to protect their 
community rights, prevent potential threats and identify solution to their problems. 

This research is conducted with the aim to study The Mother Earth Network in terms 
of organizational structures and its strategies as a social movements in claiming community 
rights for the people. Qualitative research methodology is adapted. Field  
Techniques include participatory observation, in-depth interview of those taking part in the 
Network on sites. The interactions of different stake-holders are studied commented, and 
negotiated leading to solutions of development with mutual benefits for both communities 
and the Estate with more sustainability and balance. 

From the preliminary research, it is found that the establishment of the Mother Earth 
Network with the main objective to protect their food security and adapting peaceful and 
non-violence approach has yield a positive outcome without undertaking the contestation 
or hostility concepts, it encourages and keeps focusing on providing space and rooms for 
participation of all stake-holders to reach the consensus with mutual agreement of both 
villagers and the Estate. The outcome allows for both parties, the people’s ways of life and 
businesses to co-exist, sharing of mutual benefits under harmony. 

Keywords: Community Rights, Amata Nakorn Industrial Estate, Participation, Development 
Process, Social Movement 

 
 
  



Proceedings โครงการสัมมนาเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ ครั้งท่ี 14 287 
 

บทนํา  
 
ท่ีมาและความสําคัญ 

หากพูดถึงสังคมไทยในอดีต ทุกคนจะนึกถึงภาพสังคมเกษตรกรรมท่ีมีความอุดมสมบูรณ “ในน้ํามีปลา 
ในนามีขาว” มีวิถีการผลิตแบบเรียบงาย อาศัยแรงงานคนและแรงงานสัตวเปนสวนใหญ ใหคุณคาผูคนท่ีจิตใจ
มากกวาวัตถุสิ่งของ มีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน เม่ือบานใดตองการความชวยเหลือบานอ่ืนๆ ท่ีอยูในละแวก
เดียว ในหมูบานเดียวกัน ก็พรอมจะมาชวย การพ่ึงพาในลักษณะนี้กอใหเกิดความสมัครสมานสามัคคีของคน
ในชุมชน เกิดระบบเครือญาติท่ีเขมแข็งและเหนียวแนน เกิดวัฒนธรรมประเพณีท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะของแต
ละทองถ่ิน สิ่งเหลานี้ลวนแลวแตเปนตนทุนใหกับสังคมไทยเรื่อยมา 
 สภาพความเปนชุมชนเกษตรกรรม มีทุนทางสังคมและมีวิถีการผลิตแบบดั้งเดิมเชนนี้ยังคงดํารงอยู
เรื่อยมา จนกระท่ังป พ.ศ.2504 ไดเกิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 1 ในขณะนั้นใชชื่อวา 
“แผนพัฒนาเศรษฐกิจ” เปนแผนพัฒนาท่ีคิดแบบแยกสวนระหวางมนุษยกับธรรมชาติ ใหความสําคัญทางดาน
เศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโต (economic growth) โดยภาครัฐจะลงทุนในสาธารณูปโภคข้ัน
พ้ืนฐาน การกอสรางเสนทางคมนาคมขนสง การกอสรางเข่ือนเพ่ือประโยชนทางดานชลประทานและการผลิต
กระแสไฟฟา ภาครัฐใชทรัพยากรจํานวนมากไปกับการกอรางโครงการของเอกชนท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงคาดหวังใหเกิด
การขยายการผลิตและเพ่ิมรายไดประชาชาติ ความเจริญท่ีกาวเขามาสูชุมชนท้ังในรูปของเงินและ
สาธารณูปโภคนี้ ทําใหชาวบานสามารถติดตอกับคนภายนอกชุมชนไดสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ชุมชน
คอยๆ เปลี่ยนแปลงไปจนพ้ืนท่ีนั้นถูกเรียกวาเปนพ้ืนท่ีท่ีไดรับ “การพัฒนา” 
 การพัฒนาแมจะกอใหเกิดความเจริญทางเศรษฐกิจ ประชาชนมีรายได สภาพความเปนอยู และ
สุขอนามัยท่ีดีข้ึน แตในขณะเดียวการพัฒนาก็กอใหเกิดการกระจายทรัพยากรอยางไมเปนธรรมจนนําไปสู
ปญหาความสัมพันธภายในชุมชนระหวางชาวบาน รัฐบาล และเอกชน  ปญหาดังกลาวไดขยายออกไปเปนวง
กวางในหลายจังหวัด ท่ัวทุกภาคของประเทศไทย  จนถือไดวาปญหาเรื่อง “สิทธิชุมชน” ไดกลายเปนปญหา
ใหญท่ีทุกคนตองหันมาใหความสนใจและเปนปญหาสําคัญท่ีตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการ
แกไข  ปญหาเรื่องสิทธิชุมชนไดกลายเปนประเด็นท่ีไดรับความสนใจปรากฏในหนาขาวหนังสือพิมพ นําเสนอ
ผานจอโทรทัศน การเขียนบทความลงใน Internet และวารสาร หรือแมกระท่ังการกลาวปาฐกถา เชน 
 

“กลุมสิทธิชุมชนไรท่ีดินทํากินท่ี จ.กระบี่ เรียกรองขอความชวยเหลือเหตุสลายม็อบ” (29/01/2013 
06.44 ThaiPBS) 

 
“คปท. ดันราง พรบ. สิทธิชุมชน เขาสภาสมัยหนา ปดชองโหวรัฐ- ศาลไมแลสิทธิชุมชน ถกขอบเขตไร

ประโยชนสาธารณะ ชาวบานหวั่นกฎหมายถูกใชเปนเครื่องมือการเมือง” (สํานักขาวอิศรา อังคาร 28 ส.ค. 55 
เวลา 20.42 น. เขียนโดยวสี ภูเต็มเกียรติ ศูนยขาวเพ่ือชุมชน) 

 
“…เครือขายสิทธิคนจน จ.ภูเก็ต 22 ชุมชน จัดขบวนออกรณรงคเรียกรองนายกรัฐมนตรีชวย

แกปญหาความเดือดรอนของประชาชน ระหวางเอกชนกับเกษตรกรท่ีไมเปน “ขาว” มากมาย และในอนาคต
อันใกลก็ควรจะเกิดกรณีพิพาทระหวางชาวบานกับโครงการขุดแมน้ําใหม 2 สาย (ฟลัดเวย) ชาวบานกับ
โครงการรถไฟความเร็วสูง ฯลฯ เพราะรัฐไทยแทนท่ีจะเปนหัวหอกปองกันรักษา “สิทธิชุมชน” แตกลับ
กลายเปนผูละเมิด “สิทธิชุมชน”  เสียเอง...” (นิตยสารอีศาน 18 ต.ค. 56) 
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เดิมกอนป พ.ศ.2540 ยังไมมีการบัญญัติคําวาสิทธิชุมชนข้ึนมาใช สิ่งท่ีปรากฏอยูในบริบทของ
สังคมไทยในขณะนั้นจะเรียกวา “ความเปนชุมชน” ซ่ึงอาจจะมีความชัดเจนหรือไมชัดเจนบางในแงความ
หมายความเขาใจ อันเนื่องมาจากรัฐมักมองชุมชนวาเปนหนวยทางสังคมขนาดเล็ก ลาหลัง ไมมีการจัดการ
องคกร ยังตองพ่ึงพิงการดูแลจากสวนบน เเละเกรงวาชุมชนจะเผด็จการหรือนําอํานาจท่ีไดรับไปใชในทางทไม
เหมาะสม จึงควรเนนการใหสิทธิกับเอกชนมากกวา จนกระท่ังในป 2540  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 ไดปรากฏเรื่องของ “สิทธิชุมชน” ไวในมาตรา 46 79 และ 290 โดยมุงศึกษาวา ชุมชนคือ
อะไร มีสิทธิหนาท่ีอยางไรบาง วิเคราะหสิทธิชุมชนในการอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 
วัฒนธรรมทองถ่ิน และสิทธิในการบํารุงรักษา และการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เปนตน ทําใหสังคมไทยไดรูจักแลคํานี้มากข้ึน ตอมาในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
ถือวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกท่ีไดบัญญัติเรื่อง “สิทธิชุมชน” ไวเปนหมวดหมูอยางชัดเจนในหมวด 3 สิทธิ
และเสรีภาพของชนชาวไทย ตรงสวนท่ี 12 เรื่องสิทธิชุมชน ซ่ึงรายละเอียดของเนื้อหาระบุวา 

มาตรา 66 บุคคลซ่ึงรวมกันเปนชุมชน ชุมชนทองถ่ิน หรือชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม ยอมมีสิทธิอนุรักษหรือ
ฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินและของชาติ และมีสวนรวมในการ
จัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม รวมท้ังความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน 

มาตรา 67 สิทธิของบุคคลท่ีจะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ บํารุงรักษา และการได
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครอง สงเสริม และการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอมท่ีจะไมกอใหเกิดอันตราย
ตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครองตามความเหมาะสม 

การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอ
ชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดใหมีกระบวนการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน รวมท้ังไดใหองคกรอิสระซ่ึงประกอบดวยผูแทน
องคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการการศึกษาดานสิ่งแวดลอม 
หรือทรัพยากรธรรมชาติ หรือดานสุขภาพ ใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการดังกลาว 
สิทธิชุมชนท่ีจะฟองหนวยราชการ หนวยของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถ่ิน หรือองคกรอ่ืนของรัฐท่ีเปน
นิติบุคคล เพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีตามบทบัญญัตินี้ ยอมไดรับความคุมครอง 

นอกจากนี้รัฐธรรมนูญยังคุมครองชุมชนและชาวบานใหมีสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารท่ีมีผลกระทบ
ตอความเปนไปของตนเองและชุมชนดวย ดังไดระบุไวในสวนท่ี 10 สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียนดังนี้ 

มาตรา 56 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะใน ครอบครองของ
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน เวนแต การเปดเผยขอมูลหรือขาวสาร
นั้นจะกระทบตอความม่ันคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครอง
ของบุคคลอ่ืน หรือเปนขอมูลสวนบุคคล ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 57 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยราชการหนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน กอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผล 
กระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับตนหรือ
ชุมชนทองถ่ิน และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนตอหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาใน
เรื่องดังกลาวการวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพยการวาง
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ผังเมือง การกําหนดเขตการใชประโยชนในท่ีดิน และการออกกฎท่ีอาจมีผลกระทบตอสวนไดเสียสําคัญของ
ประชาชน ใหรัฐจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางท่ัวถึงกอนดําเนินการ 

ดังเชนท่ีเคยไดยินคนกลาววาถามีกฎหมายรับรองเรื่องหนึ่งเรื่องใด แสดงวาเรื่องนั้นเปนปญหาแลว 
และอีกนัยหนึ่งคือ ถามีการตรากฎหมายเพ่ือมาจัดการเรื่องหนึ่งเรื่องใด เรื่องนั้นจะกลายเปนปญหาข้ึนมา  

สิทธิชุมชน จึงกลายเปนปญหาท่ีนักวิชาการและนักพัฒนาเอกชนหันมาใหความสนใจและพูดคุยถก
แถลงกันถึงความเปนไปไดของเรื่องนี้ในประเทศไทย ภายใตกระบวนการพัฒนาและกระแสโลกาภิวัตนมีคน
กลุมหนึ่งเห็นวาเรื่องสิทธิชุมชนในประเทศไทยยังไมนาเปนไปได เชน 

“ไมมีสิทธิชุมชน ปจจุบันสิทธิชุมชนไมมี เราเพอเจอเราเพอฝนกันอยู...เอาเขาจริงสิทธิชุมชนมีอยูเพียง
ในกฎหมายหรือตัวบทเทานั้น ในความเปนจริงสิทธิชุมชนไมมีอยูเลย...” วลัยลักษณ ทรงศิริ นักวิชาการทาน
หนึ่ง ไดกลาวไว และนักวิชาการอีกกลุมหนึ่งไดใหความเห็นวา “สิทธิมนุษยชนเปลี่ยนไปจากเดิม จากการสูใน
เชิงรุกเปนการถอยออกมาตั้งรับแลวสูแบบปจเจกชนท่ีไมมีขบวนการสังคมขับเคลื่อน ท่ีไหนถูกจับ ก็มีทนาย
ประชาชนเขาไปชวยแบบเปนรายปจเจก แลวก็สูแบบตั้งรับ เพ่ือใหพนจากความผิดเปนสวนใหญ ในทาง
กฎหมาย เรื่องสิทธิชุมชนถาเปนการพูดถึงสิทธิอํานาจเหนือในการจัดการทรัพยากรมีแนวโนมสวนใหญท่ีศาล
จะไมยอมรับ แตถาเปนการอางถึงการเขาไปกํากับ ควบคุม และตรวจสอบ มีแนวโนมจะถูกรับรอง ดังนั้นจึง
กลาววาสิทธิชุมชนไดกอใหเกิดแนวคิดนี้ไดแคเพียงในสถาบันการเมือง แตไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดในเชิง
โครงสรางการปฏิบัติการและระบบกฎหมาย” แตอาจารยอานันทกาญจนพันธุ มองวาสิทธิชุมชนท่ียังใชบังคับ
ไมไดและยังเปนปญหาอยู เพราะไมไดมองสิทธิชุมชนเชื่อมโยงเก่ียวของกับศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิ
ชุมชนเปรียบเสมือนพ้ืนท่ีทางการเมือง ถาพ้ืนท่ียังคงถูกปด สิทธิชุมชนจะปรากฎเปนจริงไมได เนื่องจากพ้ืนท่ี
เหลานี้เปนพ้ืนท่ีสําหรับการแสดงความเปนมนุษย ดังนั้นการแสดงจะเกิดข้ึนไดตองมีการเคลื่อนไหวทางสังคม 
อีกท้ังตองมีการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสราง เพ่ือใหทุกภาคสวนในสังคมมีสวนรวมในการรับผิดชอบรวมกันอยาง
เทาเทียมและเปนธรรม 

สําหรับอีกกลุมหนึ่งมองวาเรื่องสิทธิชุมชนแสดงถึงการดํารงอยูของชาวบานและชุมชน หรือเรียกวา 
อัตลักษณ (identity) หรือเปนเรื่องท่ีตองไดรับการคุมครองและไมวาจะเปนรัฐ เอกชน ประชาชน หรือสังคม 
ตองคํานึงถึงความอยูรอดของชุมชน เชน สนั่น ชูกุล มองวาแมสิทธิชุมชนจะเปนวาทกรรมท่ีผลิตข้ึนมาใหมแต
คุณคานี้เปนสิ่งท่ีดํารงอยูในวิถีชุมชนมาชานานแลว ในขณะท่ี ดร.กิตติศักดิ์  ปรกติ อาจารยประจําคณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาววา “สิทธิชุมชนไมไดอยูแคในกฎหมาย แตมีมานานแลวท่ัวโลกและ
สิทธิท้ังหลายอาจไดมาดวย การรองขอสิทธิท่ีไมมีใครลุกข้ึนมา ตอสูและปกปองถือเปนสิทธิท่ีวางเปลา ชุมชน
ตองทําความเขาใจสิทธิของตน ท้ังสิทธิในการฟนฟูศิลปวัฒนธรรมอันดีของชุมชนเองและของชาติ สิทธิท่ีใช
และไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในฐานะเจาของรวมกับคนท้ังประเทศ และสิทธิใน
การรวมกําหนดกับภาครัฐ ไมใชใหรัฐใชอํานาจรัฐเพียงฝายเดียว” นายสุวัฒน คงแปน ผูชํานาญการสถาบัน
พัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) เปนอีกคนหนึ่งท่ีไดแสดงความคิดเห็นสนับสนุนการดํารงอยูของสิทธิชุมชนวา การ
จัดการทรัพยากรในประเทศไทย 50 ปท่ีผานมา มี 3 ชอง ชองแรกทรัพยากรมีความอุดมสมบูรณ การตัดสินใจ
จึงคํานึงถึงความคุมคาในการลงทุนเทานั้น ชอง 2 ทรัพยากรลดนอยลง ประชากรมีจํานวนมากข้ึน การนําไปใช
ตองคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม มีการทําประชาพิจารณในลักษณะ “คนคานไมไดเขา คนเขาไมไดอาน” 
จนถึงยุคปจจุบัน ยุคท่ี 3 เริ่มตนการนําสิทธิชุมชนมาคํานึงมากข้ึน ประชาชนมีสิทธิในการตัดสินใจโดยคิด
นอกเหนือจากความคุมคาทางธุรกิจท่ีมีมิติอ่ืนแฝง เชน ความเชื่อ วิถีชีวิต อนาคตลูกหลาน ฯลฯ  

ปญหาเรื่องสิทธิชุมชนสวนหนึ่งของปญหามีท่ีมาจากกระบวนการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม ภายหลัง
การพัฒนาท่ีเกิดข้ึนไดกอใหเกิดความเจริญท้ังในระดับชุมชนและในระดับประเทศ ในระดับชุมชนเกิดการจาง
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งานจํานวนเพ่ิมข้ึน  ชาวบานมีงานทํา มีรายไดท่ีแนนอน ซ่ึงอาจจะตางไปจากการทําเกษตรกรรมท่ีรายไดมี
ความผันผวนตามราคาสินคาในตลาดและปริมาณของสินคาท่ีผลิตได สวนในระดับประเทศ มีเงินหมุนเวียนเขา
มาในระบบมากข้ึน เนื่องจากการลงทุนและการจางงาน ทําใหประชาชนมีกําลังการบริโภคจับจายใชสอยสินคา 
กิจกรรมในภาคธุรกิจเติบโต จึงจําเปนตองขยายกิจการเพ่ือเพ่ิมจํานวนสินคาและตองจางแรงงานเพ่ิมข้ึนตาม
ไปดวย ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนมีลักษณะเปนวงจรเชนนี้ แตในอีกดานหนึ่งการขยายตัวและความ
เจริญเติบโตไดกอใหเกิดการทําลายระบบระบบนิเวศ มีการดึงทรัพยากรธรรมชาติเขามาใชเปนตนทุนใน
กระบวนการผลิต ทรัพยากรท่ีมีอยูคอยๆ ลดจํานวนลงอยางรวดเร็ว จากเดิมทรัพยากรท่ีเพียงพอสําหรับคนทุก
คน ทุกคนสามารถเขาไปใชประโยชนรวมกันได กลับกลายเปนทรัพยากรนั้นไมเพียงพออีกตอไป มีการ
ครอบครองหรือถือกรรมสิทธิ์โดยผูมีอํานาจหรือมีเงินทุนมากกวาท่ีสามารถเขาถึงและเปนเจาของทรัพยากร ยิ่ง
เม่ือมีการผลิตมากข้ึนเทาไหร สิ่งแวดลอมก็จะถูกทําลายไปมากข้ึนเทานั้น ธรรมชาติจึงไมสามารถท่ีจะสราง
ทรัพยากรท่ีเสียไปข้ึนมาทดแทนไดทันกับความตองการของมนุษย และการจะฟนฟูใหระบบนิเวศกลับมา
สมบูรณดังเดิมนั้นตองอาศัยระยะเวลา 

การท่ีสังคมไทยมุงหวังใหประเทศเปนประเทศอุตสาหกรรม (NICs) และเปนประเทศศูนยกลาง
ทางดานเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต จึงตองปรับเปลี่ยนทิศทางการผลิตโดยหันมาสนับสนุน
ภาคอุตสาหกรรม พัฒนาเทคโนโลยีและปจจัยอ่ืนๆ  เพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจภายในประเทศใหสูงข้ึน 
ภาครัฐไดสงเสริมใหตางประเทศเขามาลงทุนและใชไทยเปนฐานในการผลิตสินคา โครงการ Eastern 
Seaboard ท่ีเกิดข้ึนมา จึงเปนโครงการท่ีเกิดควบคูไปกับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ครอบคลุมพ้ืนท่ี 3 
จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา  ซ่ึงกอใหเกิดปญหาเรื่องสิทธิชุมชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงเปนความขัดแยง
ระหวางภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ในสวนของภาคประชาชนเองไดสรางอํานาจการตอสูโดยการ
รวมตัวเปนเครือขายประชาชนภาคตะวันออกเพ่ือขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวในประเด็นดังกลาว 

ภาคตะวันออกเปนพ้ืนท่ีหนึ่งท่ีมีประเด็นปญหาเรื่องสิทธิชุมชนขยายเปนวงกวาง ซ่ึงปญหาท่ีเกิดข้ึน
สวนหนึ่งเปนปญหาอันเกิดข้ึนจากกระบวนการพัฒนา ท้ังปญหาจากการกอสรางโครงการนิคมอุตสาหกรรม 
โครงการท่ีเปนผลสืบเนื่องจากภาคอุตสาหกรรมหรือโครงการท่ีสรางข้ึนมาตอบสนองของการเกิดข้ึนของ
ภาคอุตสาหกรรม เชน 

- โครงการการขยายทาเรือเพ่ือขนสงสินคา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
- โครงการการกอสรางทาเรือน้ําลึก จังหวัด ชลบุรี 
- โครงการการแกไขปญหาการลักลอบท้ิงกากของเสียจากภาคอุตสาหกรรม อ. พนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
- โครงการเตาเผาขยะ ท่ีชุมชนหัวแหลมเจาหลาว จังหวัดจันทบุรี 
- โครงการการพัฒนาและจัดสรรพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม “โครงการวนอุตสาหกรรมชัย

โย” ตําบลหนองอิรุณ อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี เปนตน  
ซ่ึงโครงการตางๆ เหลานี้กลายเปนโครงการท่ีสรางผลกระทบใหกับชุมชนท้ังดานวิถีชีวิต เศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง และปญหาท่ีสรางผลกระทบมากท่ีสุดคือปญหาฐานทรัพยากรในเรื่องของสิ่งแวดลอม 
มลภาวะ และระบบนิเวศ 

จังหวัดชลบุรีเปนจังหวัดท่ีเกิดโครงการพัฒนาขนาดใหญข้ึนดวยเนื่องจากมีศักยภาพในการพัฒนา ท้ัง
เปนจังหวัดท่ีอยูไมไกลจากกรุงเทพ เปนศูนยกลางการเดินรถในภาคตะวันออก มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสวยงาม 
มีแนวชายฝงทะเลท่ีสามารถขนสงสินคาได จึงทําใหรัฐเล็งเห็นถึงความเหมาะสมในการกอสรางโครงการ ผล
จากนโยบายระดับชาตินี้ไดสงผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจสังคม การพัฒนาชุมชนเมือง รวมท้ังการใช
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ประโยชนในท่ีดินของจังหวัดชลบุรี เชน การสูญเสียพ้ืนท่ีเกษตรกรรมอันเนื่องมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม พ้ืนท่ีปาไมถูกทําลาย การทําลายพ้ืนท่ีสีเขียว และการรุกล้ําท่ีสาธารณะ เปนตน 

จากปญหาขางตนจึงทําใหเกิดความสนใจประเด็นเรื่องสิทธิชุมชนในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ท่ีตั้งอยูในจังหวัดชลบุรี และจากขอบขายของปญหาท่ีกวางมาก จึงทําใหเลือกท่ีจะศึกษาเฉพาะพ้ืนท่ี นั่นคือ
กรณีโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซ่ึงเหตุผลท่ีเลือกศึกษาท่ีนี้ ประการแรกโครงการนี้เปนโครงการ
นิคมอุตสาหกรรมท่ีมีชื่อเสียง เปนท่ีรูจักในวงกวาง และเปนโครงการท่ีมีขนาดใหญเปนอันดับตนๆ ในภาค
ตะวันออก ซ่ึงเม่ือเกิดปญหาข้ึนมายิ่งเปนท่ีสนใจของคนในสังคม ท้ังในแงของการแกไขปญหา การบริหาร
จัดการ และความรับผิดชอบตอปญหาท่ีเกิดข้ึน  ประการท่ีสอง โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เปน
โครงการท่ีเกิดข้ึนแลวในจังหวัดชลบุรี ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ไดกอให
ผลกระทบดานสิทธิชุมชนกับชาวบานท่ีอาศัยอยูโดยรอบ เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตจากพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมแบบพ่ึงพาธรรมชาติ มีการเพาะปลูก เลี้ยงสัตวมาเปนพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีและ
สารเคมีในการผลิต ผูคนจากท่ีเคยเปนผูผลิต เปนเจาของปจจัยการผลิตเองตองเปลี่ยนแปลงอาชีพกลายมา
เปนลูกจาง ทํางานเพ่ือตอบสนองใหกับนิคมอุตสาหกรรม หรือตองยายออกจากพ้ืนท่ีไป การจราจรโดยรอบ
นิคมอุตสาหกรรมรวมท้ังภายในตัวจังหวัดติดขัด มีการอพยพยายถ่ินของแรงงานไทยและประเทศเพ่ือนบาน
เขามาทํางาน เกิดปญหาอาชญากรรม ปญหาสาธารณสุข ปญหายาเสพติด การขาดแคลนน้ําจืด และปญหาน้ํา
ทวม เปนตน ซ่ึงอาจกลาวไดวา ตั้งแตกอนเริ่มมีการกอสรางโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จนกระท่ังมี
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครในพ้ืนท่ี และปจจุบันมีแผนท่ีจะขยายโครงการในการกอสรางโครงการอ่ืนๆ ตอไป 
จังหวัดชลบุรีไดเปลี่ยนแปลงไปในหลายๆ ดาน โดยเฉพาะในดานเศรษฐกิจและสังคม  ประการท่ีสาม โครงการ
นี้เปนโครงการท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติใหความสนใจและใหความสําคัญ เนื่องจากไดรับเรื่อง
รองเรียนจากชาวบานวาทางอมตะนครมีแผนจะกอสรางโครงการนิคมอุตสาหกรรมแหงท่ี 2 ซ่ึงนั้นจะกระทบ
ตอสิทธิของชุมชน คณะอนุกรรมการดานสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากรจึงไดเขาไปตรวจสอบ และเห็นวาการ
ดําเนินท่ีผานมาของโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครท่ีเกิดข้ึนแลวไดกอใหเกิดผลกระทบกับชาวบานท่ีอยู
โดยรอบจากการประกอบกิจกรรมของนิคมอุตสาหกรรมจริง จึงถือเปนละเมิดสิทธิชุมชน  ประการสุดทาย 
ในชวงหลายปท่ีผานมา มีเหตุการณเก่ียวกับนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเกิดข้ึนหลายเหตุการณ ท้ัง
เหตุการณการท้ิงขยะอุตสาหกรรมท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซ่ึงทําใหเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุดกลายเปนตัวอยางของมหากาพยเรื่องสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน หรือจะเปนเหตุการณสารเคมีรั่วในเขต
อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ตามมาดวยเหตุระเบิดและเพลิงไหมภายใน บริษัท ผลิตปโตรเคมี IRPC อ.เมือง 
จ.ระยอง และลาสุด (กรกฎาคม 2557) ท่ีเกิดเหตุการณสารเคมีรั่วไหลบริเวณทาเรือแหลมฉบัง เปนตน จาก
ปญหาท่ีเกิดข้ึนนี้เองไดสงผลตอความสนใจของผูคนในสังคมอยางกวางขวางถึงเหตุการณดังกลาวและ
เหตุการณท่ีอาจจะเกิดข้ึนมาอีกในทํานองเดียวกันถึงความปลอดภัยของนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชนและ
ชาวบาน 

สําหรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครแตเดิมคือโครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปะกง 2 ซ่ึง
ไดรับประกาศจากกระทรวงอุตสาหกรรมใหเปนเขตท่ัวไปของอุตสาหกรรมเม่ือวันท่ี 3 กันยายน พ.ศ. 2533 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลคลองตําหรุ ตําบลดอนหัวฬอ และตําบลหนองไมแดง อ.เมือง จ.ชลบุรี ตอมาเม่ือวันท่ี 8 
เมษายน พ.ศ. 2541 นิคมแหงนี้ไดเปลี่ยนชื่อเปนนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ละขยายพ้ืนท่ีรวมตําบลบานเกา
ของอําเภอพานทองเขาไปดวย เนื้อท่ีของนิคมอุตสาหกรรมมีท้ังสิ้น 14,500 ไร ประกอบดวย 343 บริษัท มี
โรงเรียน สถานบริการน้ํามัน สนามกอลฟ ฯลฯ ธุรกิจท่ีอยูในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครสวนใหญเปนการผลิต
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และประกอบรถยนต ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสและสินคาบริโภค มีหมูบานท่ีอยูรายรอบอยางต่ํา 7 หมูบาน มี
ประชากรอาศัยอยูรวมกันประมาณ 6,000 คน 

ปญหาของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครกระทบตอสิทธิชุมชน มลภาวะท่ีเกิดข้ึนมาทําลายสิ่งแวดลอม 
การปลอยน้ําเสียจากโรงงานลงสูลําคลองสาธารณะทําใหชาวบานไมสามารถประกอบอาชีพไดเชนเดิม วิถีชีวิต
ของผูคนเปลี่ยนแปลงไปจนวิถีชีวิตดั้งเดิมถูกทําลาย ชาวบานบางสวนอพยพออกจากพ้ืนท่ี มีปญหาเรื่องการ
แยงชิงน้ําซ่ึงนําไปสูปญหาความขัดแยง นอกจากนี้ยังมีปญหาน้ําทวม ปญหาทางดานสังคม และปญหาดาน
สาธารณสุขตามมาอีกดวย ซ่ึงปญหาท่ีเกิดข้ึนจากนิคมอุตสาหกรรมแหงแรกนี้ทําใหชาวบานไมม่ันใจกับการ
สรางโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครแหงท่ี 2  อีกท้ังโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครแหงท่ี 2 ยังมี
ปญหาเรื่องการขยายพ้ืนท่ีของโครงการเขาไปในพ้ืนท่ีสีเขียวของจังหวัด ดังนั้นชาวบานสวนหนึ่งท่ีไดรับ
ผลกระทบจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และชาวบานท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบหากมีการสรางนิคม
อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีอีก จึงรวมตัวกันในนาม “เครือขายแมพระธรณี” เพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบเรียกรองการ
จัดการการแกไขปญหาของอมตะนครในโครงการนิคมอุตสาหกรรมแหงแรก และเคลื่อนไหวคัดคานการ
กอสรางโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครแหงท่ี 2 ท่ีจะสรางผลกระทบตอระบบนิเวศ ทําลายความม่ันคง
ทางอาหาร และทําลายวิถีชีวิตของชุมชน  

การศึกษาครั้งนี้จะชวยใหเห็นถึงมิติการรวมพลังของชาวบานท่ีลุกข้ึนมาปกปองทรัพยากรรวมท่ีทุกคน
ใชประโยชนรวมกัน และรับทราบปญหาสิทธิของชุมชนโดยเฉพาะโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครใน
จังหวัดชลบุรี ซ่ึงอาจจะทําใหเกิดการตระหนักถึงความสําคัญของปญหาสิทธิชุมชนในระดับทองถ่ินและใน
ระดับประเทศ นอกจากนี้ยังอาจทําใหเห็นถึงการจัดการความขัดแยงของภาคประชาชน ภาคเอกชน และ
ภาครัฐ การผสานผลประโยชนของทุกๆ ฝายการตอสูเคลื่อนไหวของคนท่ีไดรับผลกระทบ และกระบวนการ
การมีสวนรวมของชุมชนตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 
 
วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางสิทธิชุมชน การมีสวนรวม และกระบวนการพัฒนา กรณีนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร  

2. เพ่ือศึกษารูปแบบการเคลื่อนไหวกลุมเครือขายแมพระธรณี กรณีโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

สิทธิชุมชนเปนแนวคิดท่ีมีความเปนตะวันออกมากกวาความเปนตะวันตก เพราะเปนแนวคิดท่ีให
ความสําคัญกับกรรมสิทธิ์สวนรวม ความเปนชุมชนนิยม และการรวมกลุมกันเปนหมู (collectivism) สําหรับ
แนวคิดสิทธิชุมชนในประเทศไทยไดเกิดข้ึนแลวในชวงระยะเวลาหนึ่งกอนท่ีรัฐธรรมนูญจะบัญญัติเรื่องนี้ไวเปน
ลายลักษณ งานวิทยานิพนธของโดม  ไกรปกรณ (2548, น.312) ไดปรากฏลําดับการกอตัวไววาสิทธิชุมชนเปน
แนวคิดท่ีกอตัวข้ึนในชวงครึ่งหลังของทศวรรษ 2520 ถึงชวงครึ่งแรกของทศวรรษ 2530 โดยองคกรพัฒนา
เอกชน ( NGOs) ท่ีดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับสิทธิชุมชนในชวง พ.ศ.2527 – 2533 และกลุมนักวิชาการไดวิจัย
งานชุด “ปาชุมชนในประเทศไทย: แนวทางการพัฒนา” ในชวงครึ่งแรกของทศวรรษ 2530 ซ่ึงสรางใหเกิด
ความเขาใจใหมเพ่ิมเติมเก่ียวกับสิทธิในการเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการสรางสํานึก อีกท้ังความหมายของ
สิทธิชุมชนดวย สวนในภาคปฏิบัติการทางสังคม ชวงแรกๆ ของทศวรรษ 2530 กลุมชาวบาน นักศึกษา และ
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นักพัฒนาเอกชน ไดเคลื่อนไหวประเด็นสิทธิชุมชนเพ่ือผลักดันและเรียกรองการรับรองสิทธิของชุมชนในการ
ดูแลและจัดการทรัพยากรภายในทองถ่ินในรูปของพระราชบัญญัติปาชุมชน   

ลักษณะของสิทธิชุมชน จะทําใหทราบถึงความเปนธรรมชาติของสิทธิชุมชนท่ีจะนํามาใชในการจัดการ
ปญหาความขัดแยง ไพสิฐ  พานิชกุล (อางถึงใน ศิริรัศดิ์ดา  ธรรมรัศดิ์กุล, น.19 – 20) ไดประมวลลักษณะเดน
ความเปนธรรมชาติของสิทธิชุมชนวา 

1) อุดมการณของสิทธิชุมชนเปนอุดมการณเพ่ือความอยูรอดของชุมชน 
2) กระบวนการในการเกิดข้ึนของสิทธิชุมชนในแตละประเภท (ตามท่ีเกิดความขัดแยงข้ึน) ไมไดเกิด

จากความสัมพันธในเชิงพันธะสัญญา หากแตเปนผลท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการภายในของชุมชนในแตละพ้ืนท่ีท่ี
ทดลองเรียนรูสั่งสมข้ึนมาเปนสวนหนึ่งของโครงสรางสังคมของชุมชน และในหลายๆ กรณีมีการเลียนแบบ
ประสบการณและผลิตซํ้าทางความคิด 

3) จะตั้งอยูบนสํานึกและการรับรูรวมกันของชุมชนเปนหลัก จึงทําใหไมปรากฏเปนลายลักษณอักษร 
4) เปนกลไกการบังคับท่ีอาศัยวิธีการของแตละชุมชนผานทางระบบความสัมพันธตางๆ 
5) สิทธิชุมชนเปนความพยายามของชุมชนท่ีจะจัดความสัมพันธระหวางสมาชิกของชุมชนให

สอดคลองกับการผลิตท่ีทุกคนสามารถเขาถึงไดและมีทางเลือก 
6) สิทธิชุมชนเปนสิทธิท่ีมีเง่ือนไข ไมใชสิทธิเด็ดขาด เพราะตองข้ึนอยูกับปจจัยท้ังหมดท่ีมีอยูใน

ชุมชน 
7) สิทธิชุมชนมักจะมีกลไกภายในชุมชนท่ีเกลี่ยทรัพยากรท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตและใหโอกาส

สมาชิกของชุมชน 
ซ่ึงงานของไพสิฐ พานิชกุลท่ีกลาวมาขางตนนั้นสอดคลองกับงานของชลธิชา  สัตยาวัฒนา (2546, 

น.42) ท่ีกลาววา สิทธิชุมชนเปนอุดมการณท่ีอยูคูกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมมาอยางยาวนาน ชาวชุมชนมีวิถี
ชีวิตรวมกันดวยการพ่ึงพาอาศัย รวมสุขทุกขกัน จนเกิดความผูกพันเอ้ืออาทรระหวางกัน ความขัดแยงจะ
ผลักดันใหเกิดการจัดการภายในชุมชนท่ีมีลักษณะกฎเกณฑแบบไมเปนลายลักษณอักษร เม่ือเกิดการพัฒนา
กฎเกณฑหรือผลิตซํ้าจะกลายเปนขอปฏิบัติ ซ่ึงความสัมพันธในการปฏิบัติระหวางจะกอใหเกิดอํานาจอันชอบ
ธรรมท่ีเรียกวา “ระบบสิทธิชุมชน” 

สิทธิชุมชนตองอาศัยเง่ือนไขในการเกิดข้ึน  การดํารงอยู และการคลี่คลายเปลี่ยนแปลง ซ่ึงงาน
ศึกษาวิจัยของ ดร. เลิศชาย ศิริชัย และคณะ ภายใตสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดกลาวถึง
เง่ือนไขตางๆ ไวดังนี้  

1. ฐานทรัพยากรคือปจจัยพ้ืนฐาน ชุมชนจะตองสามารถเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติไปพรอมกับความ
อุดมสมบูรณของธรรมชาติท่ีดํารงอยู ถาคนทุกคนไมสามารถเขาถึงทรัพยากรเพ่ือใชในการดํารงชีวิตได สิทธิ
ชุมชนก็จะหมดความหมาย 

2. การรอยเครือขายของชุมชนทองถ่ิน เปนการชวยเหลือพ่ึงพากันระหวางชุมชน ท้ังการแลกเปลี่ยน
ทางดานวัฒนธรรม เชน ภูมิปญญา ประเพณี ความเชื่อ ฯลฯ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ เชน การตอสู
เคลื่อนไหว ฯลฯ 

3. อํานาจในการจัดการของชุมชน ท่ีจะจัดระเบียบวาแตละคนสามารถเขามาใชประโยชนจาก
ทรัพยากรไดมากนอยแคไหน เพ่ือใหทรัพยากรยังคงความสมบูรณตลอดไป โดยท่ีคนท้ังภายในและภายนอก
ชุมชนสามารถท่ีจะใชทรัพยากรรวมกันไดอยางเทาเทียม 

เง่ือนไขสิทธิชุมชนในขอ 3 นี้ มีความสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ Elinor Ostrom ซ่ึงเปนนัก
เศรษฐศาสตรในสํานักคิดเศรษฐศาสตรการเมืองแนวสถาบันนิยม (Institutional Political Economic) ท่ีได
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ศึกษาเรื่องการจัดการกรรมสิทธิ์สวนรวมตั้งแตในชวง ค.ศ.1980 (พ.ศ.2523) เปนตนมา โดยชี้ใหเห็นวา การ
เขาสูทรัพยากรแบบเปดท่ีใครก็สามารถเขาไปใชได จํานวนมากนอยเทาไหรก็ได ตามแตความตองการของ
ตัวเอง จะทําใหเกิดการใชทรัพยากรแบบลนเกิน (overuse) เกิดเปนความขัดแยง (conflict) ข้ึนได และ
สุดทายจะนําไปสูปญหาการทําลายทรัพยากรตามมา แตปญหาเหลานี้จะสามารถแกไดโดยระบบสิทธิใน
ทรัพยสิน ท่ีจะกําหนดกฎเกณฑเพ่ือนํามาบังคับควบคุมผูท่ีจะเขาไปใชประโยชนจากผูใชทรัพยากรเอง ท้ังนี้
เพ่ือใหระบบเกิดข้ึนมาจากผูใชจริงๆ และเปนไปตามสภาพจริง “ระบบจึงจะมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากกวา
ระบบท่ีถูกกําหนดโดยอํานาจ (authority) จากภายนอก เพราะระบบสิทธิในทรัพยสินท่ีหลากหลายตาม
ทองถ่ินตางๆ ไมจําเปนตองหาขอมูลขาวสารเก่ียวกับธรรมชาติและโครงสรางทรัพยากร บรรทัดฐานและจารีต
ประเพณีของผูใชทรัพยากร” (เลิศชาย  ศิริชัย และคณะ, น.373) 

Elinor  Ostrom ยังกลาวอีกวา ชุมชนนั้นมีศักยภาพท่ีจะสามารถรวมตัวกัน วางกติกาใหมๆ เพ่ือให
ทุกฝายยอมรับ แมในกรณีท่ีเกิดขอพิพาทก็สามารถแกไขกันเองภายในโดยไมตองพ่ึงพิงอํานาจอ่ืนๆ เชน 
อํานาจของรัฐ อํานาจทุนนิยมจากบรรษัทขามชาติมาชวยในการจัดการ การอาศัยการจัดการตัวเองเชนนี้คือ 
Self- Governance ซ่ึงมีวิธีการซ่ึงจะนําไปสูความสําเร็จในการจัดการ 8 ขอ ดวยกันคือ 

1. ชุมชนตองมีความชัดเจนในการกําหนดขอบเขตของกลุมและสมาชิกของชุมชนวาเปนใคร (Define 
clear group boundaries) 

2. กฎกติกาท้ังหลายนั้นตองมีความเหมาะสมกับทองถ่ินและระบบนิเวศนั้น (Match rules 
governing use of common goods to local needs and conditions) 

3. สมาชิกในชุมชนจะตองมีสิทธิอยางเต็มท่ี ทุกคนตองมีสวนรวม (Ensure that those effected by 
the rules can participate in modifying the rules) 

4. เปนสิทธิของกลุมท่ีสรางกฎหรือรัฐธรรมนูญดวยตนเองอยางเต็มท่ี โดยท่ีไมมีการแทรกแซงจาก
ภายนอก (Make sure the rulemaking rights of community members are respected by outside 
authorities) 

5. ตองมีการพัฒนาระบบ ดูแลระบบโดยคนในชุมชน วาคนในชุมชนทําตามหรือมีการเบี่ยงเบนกฎ
กติกาหรือไม (Develop a system, carried out by community members for monitoring members’ 
behavior) 

6. มีการลงโทษท้ังระดับเบาและหนักกับคนท่ีไมทําตามกฎ (Use graduated sanctions for rule 
violators) 

7. ตองมีกลไกบริหารจัดการความขัดแยง เม่ือมีความขัดแยงเกิดข้ึน (Provide accessible, low-
cost means for dispute resolution) 

8. การสรางการบริหารจัดการตองเชื่อมโยงกับการบริหารระบบใหญดวย จากระดับลางสูระดับบน 
หรือกลาวไดวาการบริหารจัดการควรมาจากรากหญาหรือคนในชุมชนเอง (Build responsibility for 
governing the common resource in nested tiers from the lowest level up to the entire 
interconnected system) 

จากทฤษฎี 8 ขอ เม่ือนํามาสังเกตการณจัดการสิทธิชุมชนท่ีทุกคนตางมีกรรมสิทธิ์สวนรวมใน
ทรัพยากรอยางหนึ่งอยางเทาเทียมกัน การท่ีทุกคนจะสามารถใชประโยชนในพ้ืนท่ีนั้นๆ และยังคงสภาพความ
สมบูรณไวไดโดยไมเกิด Tragedy of commons และตองทําใหทุกคนรูสึกถึงการเปนเจาของรวมกัน ทุกคนมี
สวนรวมในการตั้งกฎกติการวมกัน ทุกคนชวยกันดูแลตรวจตราการบังคับใช ซ่ึงสอดคลองตามหลักการสิทธิ
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มนุษยชนในบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญป 2550 ท่ีกลาววา บุคคลในชุมชนตองมีสวนรวมในการจัดการ 
บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือความสมดุลยั่งยืน   

งานวิจัยเรื่องประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมกับการตอสูเพ่ือสิทธิชุมชนของชญานทัต ดีมา (2554)  
ไดทําการศึกษาการจัดการชุมชนบานนาอินซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Elinor Ostrom ท่ีทุกคนในชุมชนมี
สิทธิ์เทากันในการกําหนดและมีสวนรวม “ชุมชนบานนาอินเริ่มกิจกรรมการตอสูเพ่ือสิทธิชุมชนจากความ
ตื่นตัวในการรวมกลุมปรึกษาหารือและนําเรื่องเขาสูการพิจารณาในท่ีประชุมประชาคมเพ่ือใหทุกคนในชุมชน
ไดเขามามีสวนรวมแกไขปญหาขอพิพาทแนวเขตการปกครองอยางจริงจัง การประชุมประชาคมเปนกิจกรรม
สําคัญท่ีคนในชุมชนมีสวนรวมกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการดําเนินกิจการตางๆ ท่ีจะชวยทําใหบรรลุ
เปาหมายท่ีตองการไดนั้นลวนเปนผลมาจากการปรึกษาหารือและตัดสินใจรวมกันของชุมชนในเวทีประชาคม
ท้ังสิ้น” (ชญานทัต  ดีมา, 2554: 252) 

กระบวนการมีสวนรวมเปนแนวทางหนึ่งท่ีถูกมองวานาจะเปนวิธีการท่ีสามารถท่ีจะเเกปญหาในเรื่อง
สิทธิชุมชนได Elinor Ostrom ก็เห็นสอดคลองเชนกันวาการพัฒนาและแกปญหาของชุมชนจําตองอาศัย
กระบวนการมีสวนรวมท่ีทุกคนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการกําหนดการเขาไปใชประโยชนในทรัพยสิน
สวนรวม เพ่ือใหทรัพยากรทางธรรมชาติเกิดความสมดุลและดํารงอยูอยางยั่งยืน   

กระบวนการมีสวนรวม ตามความหมายขององคกรสหประชาชาติ คือ การปะทะสังสรรคทางสังคมท้ัง
ในลักษณะการมีสวนรวมของปจเจกบุคคล และการมีสวนรวมของกลุม  

งานของกมลศักดิ์ ตรีครุธพันธ ศึกษาความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางรัฐ ชุมชน และกลุมผลประโยชน 
กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง พบวากระบวนการพัฒนาและการกําหนด
นโยบายในพ้ืนท่ีชายฝงทะเลภาคตะวันออกมีการกําหนดนโยบายจากสวนกลางไดเสนอแนะการปรับแนวคิด
และแนวทางในการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออกมีการกําหนดนโยบายจากสวนกลางโดย
บุคคลท่ีอยูโครงสรางสวนบน ทําใหปญหาไมไดรับการแกไข และไมไดสนองความตองการของคนในพ้ืนท่ี 
กระบวนการนโยบายสาธารณะควรเนนไปท่ีการมีสวนรวมจากทุกฝายอยางกวางขวาง เพ่ือใหเกิดความเขาใจ
สังคม คุณคาของสังคม และการปฏิบัติท่ีสงผลกับผูคนในสวนรวม และในการศึกษายังไดเสนอแนะการปรับ
แนวคิดและแนวทางในการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออกโดยจะตองเปลี่ยนกรอบแนวคิดเพ่ือ
สงเสริมการมีสวนรวม และการเรียนรูของชุมชนในพ้ืนท่ีรวมกันเพ่ือใหชุมชนเกิดการพัฒนา รัฐตองสงเสริมใหมี
การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวม เพ่ือนําไปสูกระบวนการมีสวนรวมท้ังจากชุมชน องคการบริหาร
สวนทองถ่ิน และภาคอุตสาหกรรมเขามามีสวนรวมในการตั้งโจทยและเรียนรูจากผลวิจัยรวมกัน   

จากการศึกษาของนายชญานทัต ดีมา ในชุมชนนาอินและบานหวยหินลาดในพบวา การดําเนิน
นโยบายของรัฐฝายเดียวทําใหทรัพยากรของชุมชนทองถ่ินหมดลงไปอยางรวดเร็ว ผลจากการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนก็
ไมไดอยูกับคนทุกคน แตอยูกับคนแคบางกลุมเทานั้น นี่เปนสาเหตุหนึ่งท่ีกอใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคม 
และนําไปสูความขัดแยงในการจัดการทรัพยากรของชุมชนทองถ่ิน ซ่ึงมีความสอดคลองกับงานวิจัยของธีรพงศ 
ไชยมังคละ ท่ีศึกษาผลประโยชนระหวางกลุมตางๆ ท่ีมาบตาพุดแลวเห็นวา รัฐไดสิทธิและใชอํานาจหนาท่ีแทน
ประชาชนตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร ซ่ึงในความเปนจริงประชาชนทุกคนเปนเจาของรวมกัน ทิศทางการ
พัฒนาจึงไมสมดุล งานมาบตาพุดอีกหนึ่งงานของกมลศักดิ์ ตรีครุธพันธก็ไดกลาวถึงบทบาทของรัฐท่ีเปน
เจาของปจจัยการผลิต ไมมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจออกไป ทําหนาท่ีควบคุมตางๆ โดยใชกฎ  ซ่ึงผล
การศึกษาพบคลายกันวา ความสัมพันธทางอํานาจระหวางรัฐกับชุมชนเปนความสัมพันธท่ีไมไดเสมอภาค 
ประชาชนในพ้ืนท่ีไมไดมีสวนรวมกับการกําหนดนโยบาย ประชาชนยังขาดความรูและความเขาใจ ไมสามารถ
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เขาถึงขอมูลขาวสารได จึงไมมีขอมูลเพียงพอในการเลือกการพัฒนาในพ้ืนท่ี หรือการกําหนดสถานท่ีตั้งของ
นิคมอุตสาหกรรม 

กระบวนการมีสวนรวมถือเปนเครื่องมือหนึ่งท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนของขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคม เพ่ือใหขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมบรรลุวัตถุประสงคหรือเปนไปตามเปาหมายในการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม 

ขบวนการเคลื่อนไหวแตละกลุมมักมองสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนแตกตางกันออกไป จากงานของประภาส ปนตบ
แตง ในหนังสือการเมืองบนทองถนน 99 วัน สมัชชาคนจน (2541: 68-69) ไดกลาวถึงกลุมสมัชชาคนจนซ่ึง
เปนกลุมคนท่ีมีประวัติการตอสูเรียกรองกันมาอยางยาวนานเพราะสูกับอํานาจรัฐมาทุกยุคทุกสมัย สมัชชาคน
จนเกิดจากการรวมตัวของคนท่ีไดรับผลกระทบจากกระบวนการพัฒนาท่ีกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงท้ังในดาน
วิถีชีวิตและความเปนชุมชน การมีสวนรวมคือสิ่งท่ีสมัชชาคนจนพยายามทํากับภาครัฐ เพ่ือใหขบวนการ
เคลื่อนไหวเขาไปมีบทบาทรวมดวย แตกลุมขบวนการเคลื่อนไหวของสมัชชาคนจนกลับมองวาในบางครั้งการมี
สวนรวมระหวางประชาชนกับภาครัฐไมไดเปนการมีสวนรวมอยางแทจริง เพราะความเดือดรอนจากกรณี
ปญหาตางๆ ลวนเก่ียวโยงกับปญหาในเชิงโครงสรางความสัมพันธทางอํานาจท่ีรวมศูนยอยูท่ีภาครัฐและภาค
ธุรกิจ ดังนั้นจึงไมเปนการเอ้ือประโยชนตอการใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจ สวนในขบวนการ
เคลื่อนไหวของปจเจกบุคคลท่ีรวมกันเปนกลุมก็มักจะปรากฏกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย  

งานวิจัยของชุลีรัตน  เจริญพร (2542: 122)เรื่องการเคลื่อนไหวของชุมชน และองคกรชุมชนบานครัว 
ไดกลาวถึงกระบวนการมีสวนรวมในขบวนการโดยการทํางานในรูปของกรรมการชุมชนท่ีเนนการมีสวนรวม 
เพ่ือประสานกับหนวยงานของรัฐและเขามาจัดการแกไขปญหาของตนเอง 
 งานของโดม  ไกรปกรณ (2548: 5-7 ) ก็เปนอีกงานหนึ่งท่ีศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมดาน
สิ่งแวดลอมในสังคมไทย โดยศึกษาการเคลื่อนไหวคัดคานโครงการเข่ือนน้ําโจน เข่ือนแกงกรุง และเข่ือนปาก
มูล ซ่ึงพบวาการเคลื่อนไหวสิ่งแวดลอมในสังคมไทย เปนการเคลื่อนไหวของกลุมคนหลายชนชั้นท่ีมารวมทํา
กิจกรรมทางสังคมการเมือง ในการเปลี่ยนแปลงสัมพันธภาพเชิงอํานาจ ซ่ึงสอดคลองกับลักษณะขบวนการ
สังคมแบบใหมหรือขบวนการประชาสังคม สําหรับการเคลื่อนไหวคัดคานโครงการเข่ือนน้ําโจน เข่ือนแกงกรุง 
และเข่ือนปากมูลเกิดจากการรวมตัวของกลุมคนท่ีหลากหลายชนชั้น ชาติพันธุ ศาสนา ความเชื่อและ
อุดมการณ ซ่ึงใหความสําคัญในการจัดการเรื่องทรัพยากรสิ่งแวดลอมระหวางรัฐกับประชาชนหรือชุมชน
ทองถ่ิน เพ่ือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือใหความหมายกับสิ่งแวดลอมและการพัฒนาท่ีแตกตางจากรัฐ 

จะเห็นไดวาการจัดการปญหาเรื่องสิทธิชุมชน  อาจจะตองอาศัยการมีสวนรวมจากทุกฝาย ชุมชนรูสึก
ถึงความเปนเจาของและเกิดความรวมมือในการปฏิบัติตามกฎกติกา  การจัดการทรัพยากรใชกลไกภูมิปญญา
ทองถ่ินท่ีผานการเรียนรูของชุมชน ซ่ึงการเรียนรูอาจจะเกิดจากการทําเวที มีวิทยากรเขาไปจัดการ เหลานี้จึง
เปนเครื่องมือในการสรางองคความรู และความรวมมือในระดับปจเจกชนได อีกท้ังสรางเครือขายการเรียนรู
ระหวางหมูบานเพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกัน ซ่ึงอาจจะกอใหเกิดกําลังใจตามมาดวย ซ่ึง
งานวิจัยท่ีจะศึกษาจะใชทฤษฎี แนวคิด และสิ่งท่ีไดจากทบทวนวรรณกรรมไปสังเกตกระบวนการจัดการปญหา
เรื่องสิทธิชุมชนภายใตกระบวนการพัฒนาวามีปจจัยอะไรบางท่ีกอใหเกิดการรวมกลุม ความรวมมือรวมใจของ
ประชาชนและผูคนจากทุกภาคสวน จนสามารถท่ีจะทําใหสิทธิชุมชนและกระบวนการพัฒนาอยูดวยกันได
อยางบูรณาการ สมดุล และยั่งยืนตอไปได 
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ระเบียบวิธีการวิจัย  

การศึกษาวิจัยนี้เปนการศึกษาทําความเขาใจ (Subjective understanding) ปรากฏการณหนึ่งท่ี
เกิดข้ึนในสังคมไทย โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative approach) ซ่ึงเปนการเก็บขอมูลข้ันปฐม
ภูมิจากภาคสนาม ดวยกระบวนการสังเกตอยางมีสวนรวม (Participant Observation) และการสัมภาษณ 
(Interview) ซ่ึงเปนการรวบรวมขอมูลท้ังหมด (Holistic) ท่ีเก่ียวของกับเรื่องสิทธิมนุษยชนดานสิทธิชุมชนและ
ปญหาสิทธิชุมชนท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะปญหาสิทธิชุมของโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  

กระบวนการนี้จะศึกษาปรากฏการณและสภาพปญหาเรื่องสิทธิชุมชนของนิคมอุตสาหกรรมในบริบท
และสภาพแวดลอมท่ีปญหานั้นๆ ไดเกิดข้ึน (Contextual) ในขณะท่ีทําการวิจัยหรือสัมภาษณจะใชวิธีการจด
บันทึกภาคสนาม การบันทึกเสียง และจะนําขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาตรวจสอบความถูกตอง ดวยการนํามา
ตรวจสอบกับขอมูลการศึกษาหรือตัวเอกสารท่ีมีการรวบรวมมากอนหนานี้ 

พ้ืนท่ีการศึกษาคือ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครและพ้ืนท่ีโดยรอบ ในการศึกษาจะศึกษาปญหาสิทธิ
ชุมชนท่ีเกิดข้ึนจากโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซ่ึงเปนนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญในปจจุบัน และ
พ้ืนท่ีท่ีถูกกําหนดใหกอสรางโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครแหงท่ี 2 โดยแหงแรกจะดูจากปญหาท่ีชุมชน
ไดรับและไปกระทบตอสิทธิของชุมชนของชาวบาน โดยศึกษาพ้ืนท่ีเปรียบเทียบกันตั้งแตชวงกอนท่ีจะมีนิคม
อุตสาหกรรม จนกระท่ังถึงปจจุบันท่ีไดมีนิคมอุตสาหกรรมเกิดข้ึนแลวอยางสมบูรณ การศึกษาจะเนนถึงความ
เปลี่ยนแปลงในทุกมิติท้ังวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวบาน มลภาวะและสิ่งแวดลอม การรวมตัวกันเปน
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพ่ือเรียกรองตอสูกับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร การจัดการปญหาของอมตะ
นคร หนวยงานรัฐ และหนวยงานปกครองสวนทองถ่ิน กระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม รวมถึง
การนําเรื่องกรรมสิทธิ์สวนรวมมาใช สวนในพ้ืนท่ีท่ีจะกอสรางเปนนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครแหงท่ี 2  จะ
ศึกษาวาถาหากเกิดการกอสรางข้ึน ชาวบานกลัวจะไปกระทบกับสิทธิชุมชนอะไรบาง วิธีการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีมีหรือไม มีข้ันตอนท่ีถูกตองโปรงใสหรือไม เชน กระบวนการจัดทําประชา
พิจารณ การทําประชาคมหมูบาน ความเขาใจของชาวบานเรื่องพ้ืนท่ีสีเขียว องคกรหรือผูใหการสนับสนุนท่ีถือ
วาเปนพันธมิตรของชาวบานมีใครบาง ชวยเหลืออยางไร ทาทีและความพยายามของอมตะนคร และบทบาท
ของหนวยงานรัฐและหนวยงานปกครองสวนทองถ่ิน 
 
เทคนิคและวิธีการศึกษา 

1. การศึกษาจากเอกสาร จากหนังสือ หรือจากบทความทางสื่อตางๆ ท้ังหนังสือพิมพ นิตยสาร
Internet ท่ีมีการบันทึกรวบรวม ซ่ึงสวนใหญเปนขอมูลท่ีเก่ียวของกับเรื่องสิทธิชุมชน ตั้งแตแนวคิดเรื่องสิทธิ
ชุมชนในประเทศไทย เพ่ือ หนึ่ง ใหศึกษาสิทธิชุมชนในมิติกวางระดับประเทศ มีความรูความเขาใจคําวาสิทธิ
ชุมชน สิทธิชุมชนกับสังคมไทย สอง เพ่ือศึกษาพัฒนาการเรื่องสิทธิชุมชน การดํารงอยู และการปรับตัวของ
สิทธิชุมชนในบริบทตางๆ สาม ศึกษาแนวความคิดเรื่องการจัดการทรัพยากรวาดวยการจัดการทรัพยากรรวม
ท้ังท่ีเปนประสบการณจากตางประเทศและแนวคิดในประเทศไทย การศึกษาในข้ันนี้เพ่ือใหการลงภาคสนาม
จริงๆ มีขอมูลเบื้องตนเปนพ้ืนฐานประกอบการสัมภาษณ การสังเกตและการพูดคุย ชวยทําใหเกิดความเขาใจ
ในตัวปญหาและพ้ืนท่ีนั้นๆ ไดอยางดียิ่งข้ึน การศึกษาจะไมตองเริ่มตนจากศูนย การพูดคุยใหขอมูลระหวางผู
สัมภาษณและผูใหสัมภาษณมีความตอเนื่อง คูสนทนารูสึกวาผูสัมภาษณมีความใสใจหรือสนใจศึกษาขอมูล
เก่ียวกับปญหาสิทธิชุมชนของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครมาแลวพอสมควร 
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2. การสัมภาษณ (Interview) จะสัมภาษณกลุมตัวอยาง (Sample Population) ซ่ึงในการศึกษาครั้ง
นี้คือ ชาวบานท่ีไดรับผลกระทบจากการกอสรางโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครแหงแรก ชาวบานท่ีคาด
วาจะไดรับผลกระทบจากการกอสรางโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครแหงท่ีสอง ซ่ึงชาวบานไดรวมตัวกัน
เคลื่อนไหวภายใตชื่อ “เครือขายแมพระธรณี” และชาวบานผูท่ีไดรับปญหาจากการเกิดข้ึนของนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร โดยจะแบงการสัมภาษณออกเปน 2 สวนคือ  

หนึ่ง ปญหาของชุมชน เปนการสัมภาษณเพ่ือศึกษาปญหาสิทธิชุมชนในกรณีศึกษาเฉพาะ (case 
study) เพ่ือใหเห็นถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงๆ ในพ้ืนท่ีหนึ่งๆ ไดชัดเจนข้ึน เพ่ือทําความเขาใจปญหานั่นเอง และ
ทําใหสามารถอนุมานไปเห็นถึงปญหาสิทธิชุมชนในภาพรวมได นอกจากนี้เราสัมภาษณเพ่ือใหทราบถึง
ผลกระทบท่ีชาวบานไดรับจากโครงการนิคมอุตสาหกรรม ท้ังเรื่องวิถีชีวิตตั้งแตกอนเริ่มโครงการจนกระท่ังถึง
ปจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และความเปนชุมชน ซ่ึงจะทําให
ทราบถึงสถานการณของปญหา และเห็นพลวัตกับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน การแกปญหาของนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนครท่ีมีตอปญหาท่ีเกิดข้ึน การทําหนาท่ีของหนวยงานรัฐและหนวยงานปกครองสวน
ทอง ถ่ินในฐานะตัวแทนของชาวบาน  และทัศนคติ มุมมองตอการอยู ร วม กันของสิทธิชุมชนกับ
กระบวนการพัฒนาของชาวบาน เม่ือประเทศจําเปนตองพัฒนาเดินหนาตอไป ในขณะท่ีตองคํานึงถึงสิทธิของ
บุคคลอ่ืน สิทธิของชาวบาน และสิทธิของชุมชน การคํานึงถึงเรื่องทรัพยากรรวม อาจจะเปนสิ่งสําคัญซ่ึงจะทํา
อยางไรให 2 สิ่งนี้ สามารถเดินไปดวยกันได 

สอง ขบวนการ จะเปนการสัมภาษณผูเคลื่อนไหวในนามเครือขายแมพระธรณีถึงแนวทางการตอสู
เรื่องสิทธิชุมชน และปญหาของสิทธิชุมชน การสัมภาษณจะเปนการถายทอดขอมูลท่ีเกิดจากการสั่งสม
ประสบการณตรงของผูท่ีรวมเคลื่อนไหวท้ังในระดับแกนนําและแนวรวมเครือขาย และเปนขอมูลท่ีไดจากการ
เรียนรูของผูใหสัมภาษณผานการรับรูมุมมองเรื่องสิทธิชุมชนและปญหาของสิทธิชุมชนจากนักพัฒนาเอกชน
หรือขบวนการเคลื่อนไหวสิทธิชุมชนในภาคตะวันออกกลุมอ่ืนๆ การสัมภาษณในข้ันนี้อาจจะทําใหเห็นถึงการ
รวมตัว การกําหนดยุทธวิถีการตอสูในบริบทท่ีตางกันตั้งแตกอนเริ่มกอตั้งเครือขายแมพระธรณีจนกระท่ังถึง
ปจจุบันท่ีเครือขายไดประสบมา การปรับตัวของขบวนการ การจัดองคกรการเคลื่อนไหว การเรียนรูผานการ
ถายทอดประสบการณสิทธิชุมชน การสรางพันธมิตรและการผสานเครือขาย เหตุผล อารมณ ความรูสึกนึกคิด 
ของชาวบานท่ีมีตอปญหา และดูความเขาใจของชาวบาน บริษัท และหนวยงานปกครองสวนทองถ่ิน ในเรื่อง
สิทธิชุมชนผานการแสดงบทบาทการเคลื่อนไหวของแตละกลุม 

สิ่งสําคัญในงานวิจัยคือดูวาสุดทายท้ังการพัฒนาและสิทธิชุมชนจะไปดวยกันอยางไร แนวคิดการ
จัดการทรัพยากรรวมท่ีเกิดในชุมชนจากทุกฝายเปนอยางไร การประนีประนอมและการเจรจาพูดคุยจะเกิดข้ึน
ไหม มากนอยแคไหน และกระบวนการมีสวนรวมนั้นทุกฝายไดเขามารวมอยางเทาเทียมกันหรือไม คําตอบท่ี
เกิดข้ึนถือไดวาเปนเสียงท่ีสะทอนออกมาจากคูกรณี ผูมีสวนเก่ียวของ ผูไดรับผลกระทบจริงๆ ซ่ึงทุกเสียงถือได
วามีความสําคัญมากเพราะเปนหนวยยอยของกลุมท่ีจะทําใหเราเขาใจภาพของปญหาในกรณีนี้และเขาใจภาพ
ของปญหาสิทธิชุมชนในภาพรวมไดดียิ่งข้ึน ท้ังนี้การสัมภาษณในระดับนี้จะทําใหไดคําตอบเชิงลึก 

3. การสังเกตอยางมีสวนรวม (Participation Observation) ดวยการเขารวมทํากิจกรรมกับชุมชน 
และเขารวมการเคลื่อนไหวของชุมชนในประเด็นเนื้อหาดังกลาว 
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ผลการศึกษา  

จากนโยบายสงเสริมการพัฒนาท่ีกําหนดใหจังหวัดชลบุรีเปนพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม ภายใตโครงการ 
Eastern Seaboard เริ่มแรกของการกอสรางนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครประมาณป พ.ศ.2532 ชาวบานใน
พ้ืนท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนพ้ืนท่ีกอสรางไมทราบมากอนวาจะเกิดนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ ไมมีการรับฟง
ความคิดเห็นและใหขอมูลกับชาวบานแตอยางใด เม่ือนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครดําเนินการไปสักระยะหนึ่ง 
ไดกอใหเกิดผลกระทบกับชุมชนและชาวบาน ซ่ึงเปนปญหาท่ีสรางการเปลี่ยนแปลงอยางมากใหกับพ้ืนท่ี ท้ังวิถี
ชีวิต วิถีการผลิต สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม 

จากการศึกษาพบวา ปญหาท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครสรางผลกระทบใหกับชุมชนมากท่ีสุดคือ 
ปญหาดานสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะเรื่องน้ํา เพราะปญหาไมไดจํากัดอยูเฉพาะพ้ืนท่ีเทานั้น แตปญหายังไดขยาย
ออกไปเปนวงกวางกระทบตอระบบนิเวศโดยรวมอีกดวย ดังนั้นคนท่ีไดรับความเสียหายจึงไมไดจํากัดแค
ชาวบานท่ีอาศัยอยูรอบนิคมอุตสาหกรรม สําหรับปญหาเรื่องน้ํา สามารถแบงออกเปนปญหายอยๆ ได 3 
ปญหาคือ  

หนึ่ง ปญหาเรื่องน้ําเสีย สาเหตุของปญหาเกิดจากการปลอยน้ําท่ีไมไดมาตรฐานของนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนครและโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมลงสูคลองพานทองและคลองตําหรุ ซ่ึงจะไหลตอไปยังแมน้ําบาง
ปะกง น้ําท่ีถูกปลอยออกมาจึงสงผลกระทบตอชาวบานตลอดท้ังสายน้ําท่ีตองใชน้ําในการทําการเกษตร การ
เลี้ยงสัตวน้ํา และนําน้ํามาใชในการอุปโภคบริโภค ผลท่ีเกิดข้ึนตามมาหลังจากนั้น นอกจากชาวบานไมสามารถ
ดําเนินชีวิตไดตามปกติ ผลผลิตไดรับความเสียหายแลว หลายๆ คนตองละท้ิงจากอาชีพเดิม หรือตองยายออก
จากพ้ืนท่ีไป จากการตรวจสอบของอนุกรรมการสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ก็ไดพบปญหานี้เชนเดียวกัน ผลท่ีปรากฎคือมีการลักลอบปลอยน้ําเสียท่ีมีสารปนเปอนออกสู
ภายนอก แตรายงานซ่ึงแสดงการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครไม
สอดคลองกัน โดยรายงานระบุวา ทางอมตะนครไดมีการบําบัดน้ําเสียเพียงพอท่ีจะสามารถรับจํานวนน้ําเสียท่ี
แตละโรงงานสงให มีการแยกรางน้ําฝนออกจากรางน้ําเสีย และจะไมมีการนําน้ําท่ีไดรับการบําบัดแลวนั้นออก
สูภายนอก เนื่องจากน้ําท่ีไดนั้นจะถูกน้ํากลับมาใชภายในนิคมอุตสาหกรรม ใชรดน้ําตนไมในพ้ืนท่ีสีเขียว หรือ
นําไปใชภายในสนามกอลฟ สวนโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครนั้นกอนท่ีจะปลอยน้ําท้ิงลงสูบอ
บําบัดน้ําเสียสวนกลางจะตองมีการบําบัดน้ําเสียภายในโรงงานจนกวาจะไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด 

สอง ปญหาขาดแคลนน้ําและแยงชิงน้ํา ภาคตะวันออกรวมถึงจังหวัดชลบุรีมีปญหาเรื่องน้ําแลงในชวง
ฤดูรอนและชวงฤดูการเพาะปลูกอยูแลว แตเม่ือเกิดภาคอุตสาหกรรมข้ึนมาทําใหความตองการการใชน้ําเพ่ิม
สูงข้ึน ผลท่ีเกิดข้ึนตามมาคือปญหาการแยงชิงน้ําระหวางภาคเกษตรกรรม ภาคครัวเรือน ภาคบริการการ
ทองเท่ียว และภาคอุตสาหกรรม จนปญหาลุกลามเกิดเปนความรุนแรงระหวางชาวบานกับอมตะนคร มีการ
เผาทอสงน้ํา จากการสํารวจความคิดเห็นของชาวบานรอบๆ โครงการของทางอมตะนครเอง ก็พบวาในรายท่ี
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมตางไดรับผลกระทบจากปญหาขาดแคลนน้ําเปนจํานวนมาก  

สาม ปญหาน้ําทวม ลักษณะท่ีตั้งของอมตะนครมีลักษณะเปนแองกระทะ พอเขาสูฤดูฝนหรือหนา
มรสุม ฝนตกลงมาน้ําจึงทวมขัง แตน้ําก็ทวมไมนานเพราะมีคูคลองและทางน้ําท่ีจะชวยระบายน้ําลงสูทะเลอาว
ไทย แตปญหาน้ําทวมหนักข้ึนเนื่องจากเม่ือสรางนิคมอุตสาหกรรมและบานเรือนใหมๆ ข้ึนมาไดถมท่ียกสูงข้ึน 
พ้ืนท่ีโดยรอบซ่ึงเปนท่ีอยูอาศัยของชาวบานทองถ่ินดั้งเดิมจึงอยูระดับต่ําลงไป ประกอบกับคูคลองและทางเดิน
น้ําถูกถมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีกอสรางและทําถนน เม่ือฝนตกน้ําจึงไมสามารถหาทางออกตามธรรมชาติได บานเรือน
ชาวบานจึงไดรับผลกระทบหนักมาก ซํ้ายังตองรับกับสภาวะท่ีนิคมอุตสาหกรรมปองกันน้ําทวมดวยการก้ันน้ํา 
จึงทําใหบานเรือนมีระดับน้ําทวมท่ีสูงข้ึน 
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ปญหาดานสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ จะเปนเรื่องคุณภาพอากาศ กลิ่น และเสียง ท่ีมีคาเกินกวามาตรฐานซ่ึงไม
สอดคลองกับรายงานการวิเคราะหผลกระทบทางสิ่งแวดลอม (EIA) ท่ีสงใหกับสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ท่ีระบุวามีการตรวจวัดคาและท้ังหมดอยูในเกณฑปกติ สวนปญหา
นอกเหนือจากนี้จะเปนปญหาสาธารณสุขท่ีพบโรคใหมและความไมเพียงพอของยา บุคลากร อุปกรณทาง
การแพทย ปญหาทางดานสังคม เชน ปญหาอาชญกรรม ปญหายาเสพติด ปญหารถติด ปญหาประชากร ฯลฯ 

จึงเห็นไดวาปญหาท่ีเกิดข้ึนสงผลกระทบทรัพยากรธรรมชาติไมใชเพียงปจจัยการผลิต แตในแง
เศรษฐกิจ วิถีชีวิต วิถีผลิต ความสัมพันธในมิติสังคม การเมือง และวัฒนธรรมของชุมชนและชาวบานตอง
เปลี่ยนไปดวย จึงเปนการทําลายทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรมท่ีชวยทําใหชุมชนเกิด
ความเขมแข็ง พ่ึงพาตัวเองได จากการยึดโยงกันระหวางสมาชิกในชุมชนนั้นๆ เปนทุนท่ีเกิดข้ึนจากภายใน
ชุมชนเอง ตองเปลี่ยนเปนการพ่ึงพิงทุนจากภายนอกชุมชนท่ีอุตสาหกรรมจะเปนหยิบยื่นให ฉะนั้นการดํารงอยู
และความม่ันคงของชุมชนจึงไมไดข้ึนอยูกับแคคนในชุมชนแตถูกกําหนดจากคนนอกชุมชน ยังคือทุนชีวิตท่ีทํา
ใหเกิดความม่ันคงในการยังชีพได อีกท้ังทรัพยากรธรรมชาติยังมีคุณคาตอสวนรวมท่ีจะสามารถใชประโยชน
รวมกันนั่นคือ ทุนทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเปนทุนทางเศรษฐกิจท่ีเปนของคนทุกคน จึงทําใหทุนทางเศรษฐกิจนี้
กลายเปนทุนทางสังคมของชุมชน ดังนั้นเม่ือทรัพยากรธรรมชาติเปนของคนทุกคน ไมมีคนหนึ่งคนใดเปน
เจาของ ทุกคนจึงสามารถเขาไปใชประโยชนกันรวมได จําเปนตองมีการกําหนดสิทธิสวนรวมในการเขาถึง
ทรัพยากร เพ่ือใหการเขาไปใชประโยชนคํานึงถึงผูอ่ืนท่ีจะใชทรัพยากรเหมือนๆ กัน ดวยการกําหนดกฎกติกา
ในการใชประโยชนๆ ไมเกิดปญหาเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจากพฤติกรรมของผูใชท่ี
เปนแบบมือใครยาวสาวไดสาวเอา  

ตามแนวคิดของ Elinor Ostrom ไดเสนอวิธีการจัดการทรัพยากรสวนรวมใหคงอยู จําเปนจะตอง
อาศัยการตกลงรวมกัน ซ่ึงสอดคลองกับหลักสิทธิชุมชนท่ีเปนสิทธิรวมในการดูแลรักษา ออกกฎเกณฑตางๆ 
ปองกันดูแลทรัพยากรรวมตางๆ รวมกัน ไมใชอํานาจหนาท่ีเฉพาะของกลุมหนึ่งกลุมใด ซ่ึงสอดคลองกับสิทธิ
ชุมชนท่ีจะเกิดข้ึนไดตองอาศัยกระบวนการมีสวนรวม และกระบวนการมีสวนรวมจะชวยทําใหการพัฒนา
เปนไปอยางยั่งยืนและไมไดเปนประโยชนเพ่ือคนใดคนหนึ่ง การใชสิทธิเขามามีสวนรวมของประชาชนอาจจะ
แสดงผานข้ันตอนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (Public Hearing) ซ่ึงเปนกระบวนการทางกฎหมายท่ี
เปดโอกาสใหประชาชนผูมีสวนไดเสียสามารถเขารับฟงผลกระทบจากโครงการหรือกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือ
กอใหเกิดการแสดงความคิดเห็นกอนการดําเนินการ และการจะไดมาซ่ึงสิทธิชุมชน ตองอาศัยขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม เพ่ือใหสังคมมีความหลากหลาย แตละทองถ่ินมีเสรีภาพในการกําหนดกฎกติกาของ
ตนเองข้ึนมา 

ปญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีทําใหคนกลุมหนึ่งรวมตัวกันข้ึนมาภายใตชื่อ “เครือขายแมพระธรณี” เพ่ือ
เคลื่อนไหวเรื่องสิทธิชุมชนเพ่ือปกปกษรักษาสิ่งแวดลอมและการดํารงอยูของชุมชนในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร พ้ืนท่ีบริเวณรอบๆ และพ้ืนท่ีท่ีถูกกําหนดวาจะกอสรางนิคมอุตสาหกรรมแหงท่ี 2 ซ่ึงยังคงความ
สมบูรณเปนพ้ืนท่ีสีเขียว 

พัฒนาของเครือขายแมพระธรณีกอตัวข้ึนเม่ือป 2552 เนื่องจากอมตะนครจะสรางโครงการ
อุตสาหกรรมอมตะนคร 2 ชาวบานท่ีตระหนักในผลกระทบของโครงการแรกจึงไมตองการใหเกิดปญหาซํ้าๆ 
ข้ึนอีกในขณะท่ีโครงการแรกยังแกไขปญหาไมเรียบรอย กอนท่ีจะมีเครือขายแมพระธรณีเกิดข้ึน ชาวบานท่ีอยู
บริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครโครงการแรกก็ออกมาเคลื่อนไหว แตมีจํานวนไมก่ีคน ไมไดรวมตัวกันเปน
กลุม และเปนการเลือกเคลื่อนไหวในบางประเด็นท่ีตนเองและชุมชนประสบปญหาเทานั้น เชน ปญหาการ
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ปลอยน้ําเสียทําใหปลาในคลองตายจํานวนมาก เปนตนการรองเรียนกับอมตะนครก็ไมคอยประสบความสําเร็จ
เพราะยังไมมีพลังมากนัก แตเม่ือมีเหตุการณขยายโครงการทําใหมีแนวรวมเพ่ิมข้ึน 

เครือขายแมพระธรณีจัดเปนองคกรทางสังคมองคกรหนึ่ง เนื่องจากสมาชิกแตละคนตางมีบทบาทและ
หนาท่ี โครงสรางหลักๆ ขององคกรจะไมมีผูนําและผูตามซ่ึงถือเปนลักษณะเดนของกลุม ทําใหทุกคนสําคัญ
เทาๆ กัน ไมมีการชิงบทบาทในการนํา แตจะมีเลขาและผูประสานงานทําหนาท่ีติดตามเหตุการณในพ้ืนท่ี แจง
ขาวสารความคืบหนากับสมาชิก นัดประชุม ฯลฯ ในขณะท่ีคนอ่ืนๆ ก็คือสมาชิกกลุมเปนแนวรวมของเครือขาย
นั่นเอง ทุกคนจะทําหนาท่ีติดตามสถานการณในพ้ืนท่ี แกไขรับมือปญหาเฉพาะหนา โดยแตละคนจะทํางาน
ตามความถนัดของตนเอง 

กลยุทธการตอสูเพ่ือรักษาสิทธิชุมชนของกลุมนี้ถือวาเกิดข้ึนมาไมนาน ชาวบานท่ีมารวมมักมาเปนครั้ง
คราว ลักษณะการตอสูจึงเปนรายประเด็นตามสถานการณท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น เริ่มจากการพบปะพูดคุย 
กําหนดยุทธวิธี ทาที และจุดยืนของกลุม จากขอมูลท่ีแตละคนเก็บรวบรวมมา ชวงแรกในการเคลื่อนไหวของ
เครือขายแมพระธรณีจะเปนลักษณะเผชิญหนาเขาชนกับทางอมตะนคร ซ่ึงไดรับการถายทอดประสบการณ
จาก NGOs ตอมาทางกลุมตกผลึกวิธีการเคลื่อนไหวใหมท่ีมีลักษณะประนีประนอม ใชการพูดคุยเจรจา ตอรอง 
และทําความเขาใจกัน หลังจากท่ีแนวรวมถูกทํารายถึงข้ันจะเอาชีวิต ภายหลังการเคลื่อนไหวทุกครั้งในกลุมจะ
มานั่งสรุปและถอดบทเรียนเพ่ือเปนแนวทางใหกับการเคลื่อนไหวครั้งตอไปและประเมินความสําเร็จดวย  

สําหรับการสรางเครือขาย พันธมิตรหลักๆ คือสื่อมวลชนท่ีนําเสนอขาวการเคลื่อนไหวและปญหาสิทธิ
ชุมชนออกไปสูสาธารณะ สวน NGOs เขามาชวยในชวงตนของการรวมตัวเคลื่อนไหวเนื่องจากยังไมมี
ประสบการณ แตสุดทายบทบาทก็คอยๆ หายไปดวยแนวความคิดท่ีไมตรงกันและบางคนมาชวยเพราะ
ตองการแสวงหาประโยชนจากกลุม สําหรับชาวบานจะใชการชักจูงและถายทอดเรื่องราวใหฟง กอนป 2556 
ถือวามีจํานวนไมมากนัก  แตหลังจากเหตุการณน้ําทวมใหญปลายป 2556 ชาวบานรูถึงผลของการมีนิคม
อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี เริ่มตระหนักถึงปญหา กลุมนักการเมืองทองถ่ินเปนอีกกลุมหนึ่งท่ีมีบทบาทอยางมากใน
การศึกษาครั้งนี้ เพราะมีเขามามีสวนไดสวนเสียกับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ท้ังท่ีชาวบานคาดหวังการทํา
หนาท่ีท่ีตองเปนตัวแทนของพวกตน ทางกลุมพรอมท่ีจะเปดโอกาสใหคนกลุมนี้เขามาปกปองรักษาทรัพยากร
สวนรวมรวมกัน นอกจากกลุมตางๆ ท่ีกลาวไปขางตน เครือขายแมพระธรณีไดสรางความสัมพันธอันดีกับกลุม
อ่ืนๆ ท่ีมีปญหาคลายๆ กันและตอสูในเรื่องสิทธิชุมชนเหมือนกัน เชน ชาวบานจากเขาหินซอน ชาวบานจาก
ปราจีนบุร ีและชาวบานจากระยอง เปนตน 

ปจจัยท่ีมีผลตอความเขมแข็งและความออนแอมาจากจํานวนคนท่ียังนอยเพราะการเพิกเฉยไมตื่นตัว 
การสยบยอมทนกับสภาพปญหา ขอจํากัดในเรื่องเวลาและอาชีพ ความปลอดภัยในชีวิตเพราะมีเรื่อง
ผลประโยชนของผูมีอิทธิพล เปนอุปสรรคหนึ่งท่ีอาจมีผลใหขบวนการมีพลังนอย อํานาจตอรองไมมากนัก 
อุปสรรคอีกอยางคือ การไมมีคนรุนใหมเขารวมกับเครือขายแมพระธรณีในการปกปองสิทธิชุมชน อุดมการณ
ของคนตอสูในตอนนี้อาจจะเลือนหายไป ไมไดรับการสานตอในการรักษาทองถ่ินและความอุดมสมบูรณทาง
ธรรมชาติเอาไว อุปสรรคสุดทายท่ีมีผลตอบางคนคือการเคลื่อนไหวตองใชเงินสวนตัว การเขารวมกับเครือขาย
ทําใหไมสามารถประกอบอาชีพไดเต็มท่ี สวนปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จมากท่ีสุดคือ การท่ีทุกคนไมรับ
ผลประโยชนจากอมตะนคร แมจะมีการหยิบยื่นให ความตั้งใจจริงในการรักษาผลประโยชนทองถ่ิน รวมท้ัง
ความสามัคคี ชวยทําใหเครือขายแมพระธรณีมีอํานาจในการตอรองกับอมตะนครเพ่ิมมากข้ึน อมตะนครพรอม
ท่ีจะเขามาพูดคุยทําความเขาใจกับกลุมกอนตัดสินใจดําเนินการอะไรในชุมชน จึงเห็นไดวา การใช soft 
power อยางการแลกเปลี่ยนขอมูลตอรองกันประสบความสําเร็จมากกวาการเขาตอสูขัดขวาง และทาทีของ
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อมตะนครท่ีมีกับกลุมและชุมชนเริ่มดีข้ึนหลังจากเหตุการณน้ําทวมใหญป 2556 โดยใหความชวยเหลือกับ
กิจกรรมในชุมชน และรวมมือกันพูดคุยแกปญหาเรื่องน้ํา 
 

ขอเสนอแนะ 

1. สิทธิชุมชน จะเกิดข้ึนไดตองมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสราง ใหชาวบานมีสวนรวมในการ
รับผิดชอบรวมกัน สิทธิอํานาจไมไดผูกขาดโดยรัฐหรือเอกชนเทานั้น 

2. ในระดับทองถ่ิน กําหนดกฎเกณฑตางๆ โดยผานประชาคม เชน ขอบัญญัติชุมชน เปนตน 
3. ในระดับประเทศ แกปญหาของการใชสิทธิชุมชนดวยการออกกฎหมายลูก การสรางความเขาใจ

ของเจาหนาท่ี หรือการใชหลักนิติธรรมรวมดวย เปนตน 
4. ปรับปรุงการจัดทํา EIA, EHIA เพราะปจจุบันข้ันตอนทํารายงานดังกลาวไมมีเจาหนาท่ีของรัฐเขาไป

รวมสังเกตการณ บริษัทจางใหเอกชนเปนคนทํา และผลสรุปสุดทายท่ีตองไดออกมาคือตองผานตามเกณฑท่ี
กฎหมายกําหนด ควรจะเปลี่ยนมากําหนดเปนนโยบายในแตละเรื่องแทนแตละโครงการ 
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มงคริสเตียนกับความทันสมัย0

1 
Modernity among Christian Hmong 

 
รัตนา  ดวยดี12 

Rattana  Duaidee 
 

บทคัดยอ 

งานศึกษาชิ้นนี้มุงทําความเขาใจการเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสตของคนมงท่ีเขามาใชชีวิตอยูในเมือง
เชียงใหม ผูวิจัยนําเสนอวาการเปลี่ยนความเชื่อจากบรรพบุรุษมาเปนศาสนาคริสตของชาวมงในบริบทของ
เมืองเชียงใหมนั้นเปนการทําใหเกิดความทันสมัยตามแบบสังคมในเมืองและตะวันตก การศึกษาครั้งนี้ใช
ระเบียบวิธีวิจัยการเก็บขอมูลเชิงชาติพันธุวรรณนา (ethnographic fieldwork) เปนหลัก โดยการสัมภาษณ
เชิงลึกกับคนมงคริสเตียนและผูนําในองคกรคริสเตียนมง นอกจากนี้ ยังมีการสังเกตการณแบบมีสวนรวมใน
กิจกรรมท่ีคริสตจักรจัดข้ึนตลอดท้ังปของคริสจักรแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงเปนคริสจักรของคนมงและมี
การทํากิจกรรมรวมกันเปนประจําโดยใชภาษามงเปนหลัก ระยะเวลาของการเก็บขอมูลภาคสนามคือ เดือน
มิถุนายน ถึงเดือน ธันวาคม 2557 
 ผลการศึกษา พบวาเม่ือคนมงตองออกจากชุมชนบนภูเขามาใชชีวิตอยูในเมืองเพ่ือการศึกษาและ
ประกอบอาชีพ ทามกลางสังคมในเมืองท่ีตองปะทะสังสรรคกับคนไทยพ้ืนราบและชาวตางชาติ ซ่ึงถือวาเปน
กลุมท่ีมีวัฒนธรรมสูงสงกวา พวกเขาไดเปลี่ยนจากความเชื่อในบรรพบุรุษมานับถือศาสนาคริสต โดยการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดข้ึนท้ังในระดับความเชื่อ โครงสรางความสัมพันธทางสังคม วิถีชีวิตและปฏิบัติการใน
ชีวิตประจําวัน เพราะการเปลี่ยนศาสนานําไปสูการการปรับเปลี่ยนอัตลัษณบางอยาง เชน ความเชื่อเรื่องการ
เกิด การตาย และชีวิตหลังความตาย การเลือกสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ตลอดจนการใหคุณคา ความหมายในสิ่ง
ตางๆ เชน การประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อ การมองโลกและชีวิต บทบาทชายหญิง รวมถึงการแสดงออก
ทางพฤติกรรมภายนอก เชน การแสดงความรักตอกัน การใหเกียรติกัน การแตงกาย การเลือกคูแตงงาน ฯลฯ 
ประการสําคัญคือ การปรับเปลี่ยนดังกลาว ยังมีนัยยะของการปรับตัวใหเขากับความทันสมัย ท้ังในแงศาสนา 
การยกระดับสถานะทางสังคม ตลอดจนวิถีชีวิตของคนมงคริสเตียนในเมืองเชียงใหมอีกดวย 

คําสําคัญ: มง, กลุมชาติพันธุ, การเปลี่ยนศาสนา, คริสเตียน, ความทันสมัย  
 
 
Abstract 

The study aims to understand the religion conversion of Hmong who nowadays settle 
in the city of Chiang Mai. My argument is that the conversion of the Hmong from believing in 
their forefather’s traditional belief to believing in a world religion like Christianity is definitely a 
mean to reach out modernity and being modern like westerners.  Ethnographic fieldwork is 

                                                           
1 บทความนี้เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ ปริญญาโท เร่ือง มงคริสเตียนในเมืองเชียงใหมกับความทันสมัย หลักสูตรชาติพันธุสัมพันธและการพัฒนา 
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
2 นักศึกษาสาขาชาติพันธุสัมพันธและการพัฒนา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (Ethnicity and Development Faculty of Social 
Sciences Chiang Mai University) 
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greatly taken in this research. I did depth interviews with Hmong Christians and their pastors 
including participatory observation was also accounted to look on activities and people 
relations in a Hmong church. The church is located in the city of Chiang Mai, Hmong language 
is used throughout the session and activities in church are regular held. My fieldwork was from 
June to December 2014  
 The study finds that when the Hmong people came down from their mountainous 
homelands to settle in the city of Chiang Mai either for education or occupations, they have to  
contact with lowlanders and foreigners whose cultures are more acceptable and viewed as 
modern, therefore the Hmong have changed their religion in order to enable them going well 
along with their new surrounding people. With this change of religion is also a change of 
Hmong social structures, social relations, ways of life, and their daily routines. Moreover, it 
leads to some changes of Hmong identities too, especially the understanding of human birth 
death and afterlife, a change of faith object, defining values and meanings of certain objects 
circumstances and relationship in a new definition and practice on ritual ceremonies, meaning 
of life, gender roles, attitudes and expressions, love and affection, honoring, dressing and 
having choice of marriage etc. Significantly, such conversion is really a mean of the Hmong 
people using to adopt their lives in this modern society, acquiring their social status which 
always being looked down by outsiders, and also a way to process their own ways of Hmong 
life independently from the former belief while living in the city of Chiang Mai. 

Keywords: Ethnic group, Christian, Hmong, Modernity, Religion conversion 
 
 
บทนํา: ความทันสมัยกับการเปล่ียนศาสนา 

ภาวะสมัยใหม คือชวงเวลาตั้งแตปลายศตวรรษท่ี 19 ถึง สงครามโลกครั้งท่ีสอง แตไมมีการ
กําหนดเวลาชัดเจน (สุภางค จันทวานิช, 2553) เปนยุคถัดมาจากยุดมืดหรือยุคกลาง (ชวงเวลาของความเสื่อม
โทรมท้ังทางวัฒนธรรมและทางสังคมในยุโรปหลังจากการลมสลายของจักรวรรดิโรมัน นักสังคมวิทยาและ
ผูเชี่ยวชาญการพัฒนาชาวอเมริกันไดใชคํานี้อยางแพรหลายเม่ือตนคริสตทศวรรษ 1960 ซ่ึงความทันสมัย
รวมถึง ทุนนิยม อุตสาหกรรมนิยม รัฐราชการ การเปนเมือง และโลกียานุวัตร (ชยันต  วรรธนะภูติ, 2551) 

การทําใหเปนสมัยใหม มาพรอมกับความมีเหตุผล ความเปนวิทยาศาสตร และความเปนศิวิไลซ ในเชิง
ปฏิบัติการท่ีเปนรูปธรรมเก่ียวกับการทําใหทันสมัย เชน ในแงของศาสนามิชชันนารีชาวตะวันตกมาพรอมกับ
อุดมการณท่ีคิดวาศาสนาคริสตเปนศาสนาท่ีมีความทันสมัย มีความเปนเหตุเปนผลมากกวาศาสนาอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะศาสนาของชนเผาตางๆ ท่ีนับถือผี นับถือบรรพบุรุษ ถูกมองวาเปนความงมงาย เปนความหลงผิด 
เปนโลกความเชื่อของซาตาน เปนความเชื่อท่ีลาหลัง สกปรก จึงจําเปนตองไปเปลี่ยนความเชื่อเหลานี้ใหหันมา
นับถือศาสนาคริสตเพ่ือความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตวิญญาณ เพ่ือความทันสมัย ความมีเหตุผล และเขามาสูการ
มีชีวิตใหมในโลกของพระเจาโดยผานกระบวนการเปลี่ยนศาสนาจากศาสนาหลักของโลก เชน พุทธ อิสลาม 
ยูดาย หรือศาสนายอยอ่ืนๆ มาสูการนับถือศาสนาคริสต   
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 ประเด็นการเปลี่ยนศาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนจากศาสนาดั้งเดิมของกลุมชาติพันธุมาเปน
ศาสนาหลักหรือท่ีเรียกวาศาสนาโลก (world religion) นั้น เปนท่ีนาสนใจของนักวิชาการทางมานุษยวิทยา 
ซ่ึงตามประเพณีนิยมจะศึกษาชนกลุมเล็กๆ ท่ีเปนสังคมชนบทในประเทศตางๆ ซ่ึงชนกลุมเหลานี้แตเดิมนับถือ
ศาสนาท่ีเกิดจากความเชื่อและพิธีกรรมท่ีเก่ียวของกับบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ (animism) 
ซ่ึงตางจากชนกลุมใหญของประเทศท่ีมักจะนับถือศาสนาโลกศาสนาใดศาสนาหนึ่งเชน ศาสนาคริสต ศาสนา
พุทธ ศาสนาฮินดู และศาสนาอิสลาม ซ่ึงเปนศาสนาท่ีมีศาสดา มีพระคัมภีรหรือตําราท่ีเปนหลักคําสอนของ
ศาสดา มีผูสืบทอดและกระบวนการเผยแพรศาสนาท่ีชัดเจน 
 Robert Hefner (1993) ชี้ใหเห็นวาการเปลี่ยนศาสนาจากศาสนาดั้งเดิมมาเปนศาสนาคริสตของชน
กลุมนอยท่ัวโลก เกิดข้ึนจากความคิดท่ีวาการนับถือศาสนาดั้งเดิมเปนสิ่งท่ีลาหลัง งมงาย ไมมีเหตุผล และการ
นับถือศาสนาหลักของโลกเปนสิ่งท่ีทันสมัย มีเหตุผล มีความศิวิไลซมากกวา จากแนวคิดดังกลาว จึงนําไปสูการ
เปลี่ยนศาสนาจากศาสนาดั้งเดิมมาเปนการนับถือศาสนาหลักของโลกเพ่ือเขาสูความทันสมัย สวนการเปลี่ยน
ศาสนาของกลุมชาติพันธุในเอเชียอาคเนย เห็นไดชัดตั้งแตยุคของการลาอาณานิคม เพราะศาสนาคริสตถูกใช
เปนสวนหนึ่งของการแผขยายลิทธิอาณานิคมและจักรวรรดินิยมของสังคมตะวันตก ดังนั้น จึงมีการเผยแพร
ศาสนาคริสตกันอยางแพรหลายในประเทศท่ีเปนอาณานิคม (ขวัญชีวัน  บัวแดง, 2553) นักวิชาการท่ีศึกษา
เรื่องการเปลี่ยนศาสนาของกลุมชาติพันธุในเอเชียอาคเนยหลายทาน เชน Nicholas Tapp (1989a) และ 
Cornelia Ann Kammerer (1990) อธิบายถึงปรากฏการณนี้วา การท่ีกลุมชาติพันธุสวนนอยเปลี่ยนไปนับถือ
ศาสนาคริสตตามแบบตะวันตกนั้น นอกจากเปนการแสดงออกซ่ึงการไมยอมถูกกลืนใหเขากับสังคมของคน
สวนใหญท่ีนับถือพุทธศาสนาแลว ยังมีความหมายถึงการยกสถานภาพของตนใหเทาเทียมกับสังคมตะวันตกท่ี
เหนือกวาคนไทยท่ีเปนคนสวนใหญ ซ่ึงมีความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีเหนือกวาชนกลุมนอยอยางชาวมงและอาขา 
 ในขณะท่ี ขวัญชีวัน  บัวแดง (2553: 199) ไดอธิบายวา การเปลี่ยนศาสนาเปนเรื่องของการสราง
ตัวตนใหมเพ่ือเปลี่ยนความสัมพันธเชิงอํานาจ ท้ังท่ีเปนอํานาจเหนือธรรมชาติและทางสังคม กลาวคือ เปนการ
ยกระดับสถานภาพทางสังคมของตนใหดีข้ึนกวาเดิม และเพ่ือสรางเสริมอํานาจในการกําหนดและควบคุมวิถี
ชีวิตของตนเองไดดีข้ึน ดังนั้น การนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งของแตละคน จึงเปนเสมือนปายท่ีบอกตัวตนและ
สังกัดท่ีชัดเจน 
 การเปลี่ยนศาสนาของคนมงซ่ึงเปนชาติพันธุกลุมหนึ่งในประเทศไทย มีการเปลี่ยนศาสนาจากการนับ
ถือบรรพบุรุษมานับถือศาสนาคริสตนั้น เริ่มตนจากกลุมมิชชันนารีตะวันตกนิกายโปรเตสแตนทซ่ึงเขามาในหมู
คนมงของประเทศไทย ตั้งแต พ.ศ.2493 องคกรแรกท่ีเขามาเผยแพรศาสนาคริสตในหมูคนมงคือ Oversea 
Mission Fellowship (OMF) โดยมิชชันนารีเขาไปเผยแพรศาสนาคือจังหวัดตากเปนท่ีแรก ตอมาไดขยายไปท่ี
จังหวัดเพชรบูรณ ซ่ึงในชวงป พ.ศ. 2493-2533 เปนชวงท่ีมิชชันนารีชาวตะวันตกเปนผูเผยแพรศาสนาแก
คนมงในประเทศไทย แตตอมาในปลาย–ทศวรรษ 2520 ถึงปจจุบัน มิชชันนารีท่ีเปนคนมงเริ่มเปนผูเขามามี
บทบาทในเผยแพรศาสนาใหแกคนมงดวยกันเองมากข้ึน (Vang, 1998) โดยในบางคณะนั้นมีมงคริสเตียนใน
สหรัฐอเมริกาเปนองคกรแมท่ีสนับสนุนงบประมาณ ความคิดและยุทธศาสตรในการเผยแพรศาสนามายัง
ประเทศไทย เวียดนาม ลาว จีนและพมา โดยมีฐานการทํางานอยูในจังหวัดเชียงใหม 
 นักวิชาการหลายคนท่ีศึกษาการเปลี่ยนศาสนาของกลุมชาติพันธุในบริบทชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงโดย ทวิช  
จตุวรพฤกษ (2541) ไดทําการศึกษากรณีท่ีกลุมชาติพันธุลีซูเขามาใชชีวิตในเมืองเชียงใหมแลวมีการปรับตัว
เรื่องความเชื่อ ศาสนา และพิธีกรรมเพ่ือใหสามารถอยูรวมกันไดในบริบทของชุมชนเมือง โดยการบูรณาการ
ระหวางความเชื่อและพิธีกรรมแบบดั้งเดิมของชาวลีซูกับความเชื่อแบบใหมคือศาสนาพุทธ หากแตทวิชไมได
ศึกษาถึงกรณีของการเปลี่ยนศาสนาโดยการไปนับถือศาสนาใหมแลวละท้ิงความเชื่อและพิธีกรรมเดิมอยาง
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สิ้นเชิง ในขณะท่ีงานศึกษาเก่ียวกับการเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสตของคนมง โดย Nicholas Tapp (1989b) 
เนนการศึกษาการเปลี่ยนแปลงศาสนาคริสตของชาวมงในชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงเชนเดียวกับ Cornelia Ann 
Kammerer (1990) ท่ีศึกษาการเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสตของชาวอาขาในชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงของจังหวัด
เชียงราย งานศึกษาดังกลาวอธิบายวา การท่ีกลุมชาติพันธุสวนนอยเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสตตามแบบ
ตะวันตกนั้น นอกจากเปนการแสดงออกซ่ึงการไมยอมถูกกลืนใหเขากับสังคมของคนสวนใหญท่ีนับถือพุทธ
ศาสนาแลว ยังมีความหมายถึงการยกสถานภาพของตนใหเทาเทียมกับสังคมตะวันตกท่ีเหนือกวาคนไทยท่ีเปน
คนสวนใหญซ่ึงมีความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีเหนือกวาชนกลุมนอยอยางชาวมงและอาขา ขณะท่ี ขวัญชีวัน บัว
แดง (2553) ศึกษาการเปลี่ยนศาสนาและความซับซอนของการแสดงตัวตนของคนกะเหรี่ยงทางภาคเหนือของ
ประเทศไทยไดเสนอวาการเปลี่ยนศาสนาของคนกะเหรี่ยงเปนการสรางตัวตนใหมเพ่ือเปลี่ยนความสัมพันธเชิง
อํานาจ ท้ังท่ีเปนอํานาจเหนือธรรมชาติและทางสังคม กลาวคือ เปนการยกระดับสถานภาพทางสังคมของตน
ใหดีข้ึนกวาเดิม และเพ่ือสรางเสริมอํานาจในการกําหนดและควบคุมวิถีชีวิตของตนเองไดดีข้ึน สวน Timothy 
Vang (1998) ไดศึกษากระบวนการเผยแพรศาสนาคริสตในหมูคนมงในระดับนานาชาติและ Tam Ngo 
(2010) ศึกษาการเปลี่ยนศาสนาของคนมงในเวียดนามโดยเนนการศึกษาการเปลี่ยนแปลงศาสนาคริสตของ
ชาวมงในชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงและในระดับนานาชาติเปนหลัก 
 งานศึกษาดังกลาว ไดศึกษาเก่ียวกับการเปลี่ยนศาสนาของมงและกลุมชาติพันธุอ่ืนๆ แตประเด็นท่ี
ผูวิจัยศึกษามีความแตกตางจากงานศึกษาดังกลาวหลายประการคือ ในกรณีของคนมงคริสเตียนในเมือง
เชียงใหมมีบริบททางสังคม และประเด็นทางวิชาการท่ีแตกตางจากท่ี Tapp และ Kammerer ศึกษา กลาวคือ 
มงในเมืองเชียงใหมไมไดตอตานการถูกผสมกลมกลืนจากรัฐไทย แตเปนการเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสตเพ่ือ
การปรับตัวไปสูความทันสมัยและโลกาภิวัตน พวกเขาจึงมีการสรางเครือขายมงคริสเตียน ท้ังในระดับทองถ่ิน 
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  
 นอกจากนี้ กรณีของคนมงในเมืองเชียงใหมยังมีความแตกตางจากขอเสนอของขวัญชีวัน บัวแดง 
(2553) ท่ีกลาววาการเปลี่ยนศาสนาเปนเรื่องของการสรางตัวตนใหมเพ่ือเปลี่ยนความสัมพันธเชิงอํานาจ  
กลาวคือคนมงมิไดเพียงมีสรางตัวตนใหมเทานั้น แตยังมีการคงไวซ่ึงอัตลักษณทางชาติพันธุของตนเองใน
บางสวนดวย ดังนั้น กรณีการเปลี่ยนศาสนาของคนมงจึงเปนลักษณะท่ีมีอัตลักษณรวมแบบผสมผสาน 
(hybridization) ระหวางอัตลักษณความเปนคริสเตียนและอัตลักษณความเปนชาติพันธุมง มีลักษณะเปน
การบูรณาการเพ่ือปรับตัวเขาสูความทันสมัย ซ่ึงเปนปรากฏการณท่ีไมตางจากงานเขียนของ ท่ีมองวาการ
เปลี่ยนศาสนาของชาวฟลิปปนสไมไดเปนเพียงการแยกตัวจากกลุมคนอ่ืนเทานั้น แตยังเปนการปรับตัวสูความ
ทันสมัยและโลกาภิวัตนดวย สําหรับกรณีปรากฏการณการเปลี่ยนศาสนาของคนมงใน Oscar Salemink 
(2009) เมืองเชียงใหมท่ีเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต ผูวิจัยตองการศึกษาการเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต
ของคนมงทีมาใชชีวิตอยูในเมืองเชียงใหม วาพวกเขามีปรับตัวเขาสูความทันสมัยอยางไร ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้ได
ใชระเบียบวิธีวิจัยการเก็บขอมูงเชิงชาติพันธุวรรณนา (ethnographic fieldwork) เปนหลัก โดยการสัมภาษณ
เชิงลึกกับคนมงท่ีเปนคริสเตียนและผูนําและผูนําในองคกรคริสเตียนมง นอกจากนี้ยังมีการสังเกตการณแบบมี
สวนรวมในกิจกรรมท่ีคริสตจักรจัดตลอดท้ังปของของคริสตจักรแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหมซ่ึงเปนคริสตจักร
ของคนมง และมีการทํากิจกรรมรวมกันเปนประจําโดยใชภาษามงเปนหลัก ท้ังนี้ ผูวิจัยนําเสนอวา การเปลี่ยน
ความเชื่อจากบรรพบุรุษมาเปนศาสนาคริสตของชาวมงในบริบทของเมืองเชียงใหมนั้นเปนการทําใหเกิดความ
ทันสมัยตามแบบสังคมในเมืองและตะวันตก 
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การปรับเปล่ียนวัฒนธรรมและความเช่ือของคนมง 

มง (Hmoob/Moob) เปนชาติพันธุกลุมหนึ่งซ่ึงมีถ่ินท่ีอยูในประเทศจีนและประเทศตางๆ ในเอเชีย
อาคเนย คือเวียดนาม พมา ลาวและประเทศไทย ชาวมงไดกระจายตัวไปท่ัวโลก หลังจากจากท่ีพรรค
คอมมิวนิสตไดรับชัยชนะและเขาครอบครองประเทศลาวในป พ.ศ.2518 ทําใหกลุมมงในประเทศลาวท่ีเคยเขา
รวมการรบเคียงบาเคียงไหลกับฝายทหาร ซี.ไอ.เอ.ของสหรัฐอเมริกาเพ่ือตอตานฝายคอมมิวนิสตตองกลายเปน
ผูอพยพลี้ภัยเขามาอยูในประเทศไทยชั่วคราวรัฐบาลไทยและองคกรสหประชาชาติก็ไดแยกมงอพยพกลุมนี้
ออกจากมงกลุมเดิมท่ีเขามาในไทยกอนหนานั้น โดยมีสถานภาพเปนผูอพยพลี้ภัยสงครามอยูในคายผูอพยพซ่ึง
สวนหนึ่งไดรับการชวยเหลือใหไปตั้งถ่ินฐานอยูในประเทศท่ีสาม คือสหรัฐอเมริกา แคนาดา กิอานา (ฝรั่งเศส) 
ออสเตรเลีย เยอรมัน และอารเจนตินา ในป ค.ศ.2000 ซ่ึงประชากรชาวมงท่ัวโลกมีประมาณ 8,826,745 คน 
(ประสิทธิ์ ลีปรีชา, 2548) ในปจจุบัน (พ.ศ. 2558) ยังไมมีการสํารวจจํานวนประชากรมงท่ีเพ่ิมข้ึน 

ปจจุบันชาวมงตั้งหลักแหลงเปนชุมชน แตในความเปนจริงนั้นมีครอบครัวและปจเจกบุคคลชาวมงท่ีได
กระจายกันไปอยูท่ัวกระจายอยูในประเทศไทย 13 จังหวัด คือ ตาก เชียงราย นาน เชียงใหม เพชรบูรณ 
พิษณุโลก พะเยา แมฮองสอน กําแพงเพชร แพร ลําปาง เลย สุโขทัย ประเทศ เชน กรุงเทพฯ อยุธยา ชลบุรี
ภูเก็ต ฯลฯ เพ่ือทํางานและคาขาย ในป พ.ศ. 2545 มีประชากรมงท้ังหมดประมาณ 153,955 คน (กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ, 2545) ลาสุดยังไมมีการสํารวจประชากรมงท่ีเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้ ผูวิจัยคาดการณวานาจะไมต่ํา
กวา 200,000 คน เพราะผานมาเปนระยะเวลา 12 ปแลว 

มงเริ่มอพยพเขามาใชชีวิตและประกอบอาชีพในเมืองเชียงใหมเปนจํานวนมากตั้งแตทศวรรษ 2540 
เปนตนมา จํานวนประชากรคนมงท่ีมาอยูในเมืองเชียงใหมพบวามีประมาณ 1,400 คน (ขวัญชีวัน  บัวแดง, 
ปนัดดา  บุณยสาระนัย, และประสิทธิ์  ลีปรีชา, 2546) ซ่ึงปจจุบัน (พ.ศ.2558) ยังไมมีการสํารวจจํานวนคนมง
ท่ีมีจํานวนเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมากในเมืองเชียงใหม  

การพ่ึงพาอาศัยกันในเมืองเชียงใหมนั้น ระยะแรกคนมงใชระบบเครือญาติ หรือความเปนคนท่ีมาจาก
หมูบานตนทางเดียวกัน ซ่ึงเปนความสัมพันธท่ีมีอยูเดิมชวยเหลือซ่ึงกันและกัน แตในปจจุบัน ผูวิจัยสังเกตเห็น
วาคนมงในเมืองเชียงใหมมีการเปลี่ยนศาสนามานับถือศาสนาคริสตและรวมกลุมกันผานความสัมพันธทาง
ศาสนาคริสตมากข้ึน มีการพบปะกันทุกสัปดาหท่ีเขารวมนมัสการท่ีโบสถกับท้ังมีกิจกรรมอ่ืนๆ เชน คายอนุชน 
คายคูสมรส คายแมบาน คายพอบาน ฯลฯ เปนประจํา 

จากการลงพ้ืนท่ี ผูวิจัยพบวามีคริสตจักรมงนิกายโปรแตสแตนทยอยตางๆ ท่ีตั้งอยูในเมืองเชียงใหมซ่ึง
มีกลุมคริสเตียนโปรเตสแตนทของคนมงอยู 7 กลุม คือ  1) คริสตจักรพระสิริ (สังกัด C&MA)  2) คริสตจักรมง
ภาคมงในประเทศไทย (สังกัดสภาคริสตจักร)  3) คริสตจักรมงสังกัดสหกิจคริสเตียน (SKT)  4) คริสตจักรมง
สังกัดคณะเกาหลี  5) คริสตจักรความหวัง  6) คริสตจักรมงสามัคคีท่ีอําเภอแมริม (สังกัดคณะจากไตหวัน) 
และ 7) คริสตจักรอิสระนอกจากนี้ ยังมีคริสตจักรของนิกายคาทอลิกและเซเวนเดยแอ็ดแวนติสท นิกายละหนึ่ง
แหงท่ีตั้งอยูในเขตเมืองเชียงใหมและมีคนมงเขาไปเปนสมาชิกดวย 

การศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกคริสตจักรมงในเมืองเชียงใหมท่ีสังกัดคริสเตียน นิกายโปรเตสแตนท 
เพราะเปนคริสตจักรท่ีมีสมาชิกท่ีเปนคนมงจํานวนมาก คือ คริสตจักรพระสิริ (สังกัด C&MA) ตั้งอยูท่ีอําเภอสัน
ทราย เปนคริสตจักรของคนมงและมีการทํากิจกรรมรวมกันเปนประจําโดยใชภาษามงเปนภาษาหลัก 

คนมงมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและความเชื่อเม่ือเขามาใชชีวิตอยูทามกลางสังคมในเมืองอยางเมือง
เชียงใหม สิ่งสําคัญประการหนึ่งของกลุมคนมงท่ีเขามาอยูในเมืองเชียงใหมนั้นคือ การปรับตัวทางดาน
วัฒนธรรมและความเชื่อ โดยรวมแลวอาจสามารถแบงออกไดเปนสองกลุม คือ กลุมท่ียังคงนับถือความเชื่อ
แบบบรรพบุรุษกับกลุมท่ีเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอ่ืน โดยเฉพาะศาสนาคริสตท่ีมีจํานวนมากข้ึน ซ่ึงกลุมท่ียังคง
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นับถือความเชื่อแบบบรรพบุรุษนั้นนอกจากพวกเขาจะประสบกับความยุงยากในการเอาความเชื่อและพิธีกรรม
เขามาแทรกในบริบทของสังคมเมืองเชียงใหมแลว การนับถือความเชื่อแบบบรรพบุรุษยังถูกมองวาเปนเรื่องท่ี
งมงาย ลาหลัง ไมทันสมัยเหมือนการนับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต ซ่ึงเปนศาสนาหลักของโลก (Hefner 
1993) ดังนั้น คนมงท่ียังนับถือบรรพบุรุษอยูจึงไมนําพิธีกรรมและความเชื่อแบบดั้งเดิมมาปฏิบัติในเมืองแตจะ
กลับไปรวมพิธีกรรมท่ีหมูบานเดิมของตนเพียงปละหนึ่งครั้งเทานั้น สวนกลุมคนมงท่ีเขามาในเมืองแลวเปลี่ยนไป
นับถือศาสนาคริสต ไดใชศาสนาเปนกลไกอยางหนึ่งในการปรับตัวใหเขากับความทันสมัยในยุคโลกาภิวัตน 

ในสวนของความเชื่อและพิธีกรรมแบบดั้งเดิมของชาวมงนั้น Cooper และคณะ (1996) ไดศึกษา
เก่ียวกับความคิดเก่ียวกับจักรวาลวิทยาของมง พบวามงแบงโลกออกเปน 2 สวนไดแก "yeebceeb" เปนโลก
มืดหรือโลกของวิญญาณ เปรียบไดกับ "yin" ของจีน และ "yajceeb" เปนโลกแหงความสวางหรือโลกของ
มนุษย วัตถุสิ่งของและธรรมชาติ เปรียบไดกับ "yang" ของจีน  มงเชื่อวามีเทพ Ntxwj Nyug และ Nyuj Vab 
Tuam Teem เปนผูปกครองของมนุษย นอกจากนั้นยังมีมังกรชื่อ Zaj Laug เปนผูปกครองโลกแหงน้ํา 

มนุษยสามารถติดตอกับโลกอ่ืนไดหลายวิธี แตมีวิธีท่ีสําคัญท่ีสุด 2 วิธี คือ ua dab เปนการเซนไหวทํา
ใหวิญญาณพอใจและ ua neeb เปนการเขาทรงความเชื่อเก่ียวกับผี "dab" หรือ "ผี" ในทัศนะของมงมี
ความหมายกวาง หมายรวมท้ังวิญญาณ และอํานาจเหนือธรรมชาติ แบงเปนกลุมๆ ไดหลายกลุมแตกลุมท่ี
สําคัญท่ีสุดมี 2 กลุม คือ dab nyeg และ dab qus กลุมแรกคือ dab nyeg เปนผีดี ประกอบดวยผีบาน (dab 
qhuas) ท่ีอยูในสวนตางๆ ของบาน เชน ผีสื่อกา (xwm kab) ประตู เสาบาน เตาไฟเล็ก เตาไฟใหญ ฯลฯ กับผี
บรรพบุรุษซ่ึงเปนวิญญาณของพอแมหรือปูยาท่ีลวงลับไปแลว โดย dab nyeg จะชวยปกปองคุมครองสมาชิก
ในครัวเรือน ตองมีการสักการะเปนครั้งคราวในรอบป ท้ังนี้ หากไมสักการะก็อาจกอใหเกิดการเจ็บปวยได กลุม
ท่ีสองคือ dab qus หรือผีราย เปนผีนอกบานหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีอยูในธรรมชาติ เชน ผีฟา ผีเจาท่ี ผีภูเขา ผี
หวย ผีจอมปลวก ฯลฯ ผีเหลานี้จะทําใหผูคนเจ็บปวยหากมีการละเมิดเกิดข้ึน 

จากระบบความเชื่อของคนมงดังกลาว จึงนําไปสูการประกอบพิธีกรรมหลายอยางท่ีคนมงปฏิบัติเปน
ประจําในโอกาสตางๆ ผูวิจัยขอแบงเปน 5 พิธีกรรมหลักๆ คือ พิธีกรรมท่ัวไปท่ีทําเพ่ือความเปนสิริมงคลแก
สมาชิกในครอบครัว พิธีกรรมเก่ียวกับการเกิด พิธีกรรมเก่ียวกับการรักษาความเจ็บปวย พิธีกรรมไหวผีบรรพ
บุรุษ (Laig Dab) และพิธีกรรมเก่ียวกับการตาย และมงมีความเชื่อเชนเดียวกับคนจีนวาความมีโชคในชีวิต
ปจจุบันของมนุษยข้ึนอยูกับความเปนอยูของบรรพบุรุษในโลกอ่ืน จะตองตรวจสอบตําแหนงท่ีตั้งของภูเขาหุบ
เขาและแมน้ําเพ่ือหาท่ีฝงศพท่ีเปนมงคลอันจะทําใหลูกหลานผูตายมีความเจริญรุงเรือง  

ในขณะท่ีศาสนาคริสตมีลักษณะเปนศาสนาเทวนิยมซ่ึงนับถือพระเจาองคเดียว คือ พระยะโฮวา คริสต
ชนเชื่อวาพระเยซูเปนพระบุตรพระเปนเจา และเชื่อวาพระเจาเปนผูสรางมนุษย โดยมีอาดัมกับอีฟเปนมนุษยคู
แรก และเลี้ยงไวในสวนอีเดนของพระองค ซ่ึงแตแรกอาดัมกับอีฟยังมีจิตท่ีบริสุทธิ์ ตอมาถูกปศาจท่ีเปนงูยุให
กินผลไมแหงความรูดีรูชั่ว จึงทําใหจิตไมบริสุทธิ์ พระเจาทรงสาปใหท้ังคูตองมีบาปนิรันดร บาปของมนุษยคูนี้ 
จึงตกทอดมาถึงมนุษยทุกคนดวย บาปนี้ เรียกวา "บาปกําเนิด (Original Sin)"  

คริสตชนเชื่อวามนุษยทุกคนเปนคนบาป ดังนั้นพระเยซูคริสตสิ้นพระชนมบนไมกางเขนเพ่ือไถบาป
ใหกับเขา หลังจากท่ีไดทรงสิ้นพระชนมบนไมการเขนแลวถูกนําไปฝง แลวทรงฟนคืนพระชนม พวกเขาเชื่อวา
พระเยซูเสด็จข้ึนสูสวรรค นิกายสวนใหญสอนวาพระเยซูจะกลับมาพิพากษามนุษยทุกคนใน "วันพิพากษาโลก" 
ท้ังคนเปนและคนตาย และจะใหชีวิตนิรันดรแกสาวกของพระองค สําหรับกรณีศึกษาของผูวิจัยคือศาสนา
คริสตนิกายโปรเตสแตนท 

อาจกลาวไดวาสิ่งสูงสุดของชาวคริสต คือ พระบิดา (พระเจา) พระบุตร (พระเยซู) และพระจิต (จิต
ของพระเจา) ซ่ึงเรียกวา "ตรีเอกภาพ" คือ สามภาคของพระเจาท่ีเปนหนึ่งเดียวกัน การท่ีจะเขาถึงสิ่งสูงสุดนี้ได

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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จะตองมีความรักและศรัทธาในพระเจาอยางเด็ดเดี่ยว และรักเพ่ือนมนุษยใหเหมือนกับรักตนเอง ผูใดท่ี
สามารถปฏิบัติตามไดเชนนี้แลว เขาจะไดรับสิทธิพิเศษใหอยูในแผนดินสวรรค  

อยางไรก็ตาม นายประเสริฐ สืบทายาท (ศาสนาจารยประจําคริสตจักรพระสิริ, สัมภาษณ, 11 
เมษายน 2557) ไดกลาวเก่ียวกับความเชื่อเรื่องความรอดวา 

 
“บางคนอาจจะคิดวา “ดีจังเลย พอฉันไดรับความรอดปุบ ฉันก็จะสามารถทํา

อะไรก็ไดตามความพอใจโดยไมตองสูญเสียความรอดเสียดวย!” แตความรอดไมใชการ
เปนอิสระเพ่ือท่ีจะทําอะไรก็ไดตามอําเภอใจ ความรอดคือความเปนอิสระจากธรรมชาติ 
บาปเกาๆ และความเปนอิสระในการมีความสัมพันธท่ีถูกตองกับพระเจา ตราบเทาท่ีผู
เชื่อยังคงมีชีวิตอยูบนโลกนี้ในกายบาป เขาก็ยังจะตองตอสูเพ่ือเอาชนะความบาปอยู
นั่นเอง การมีชีวิตอยูในความบาปเปนการขวางความสัมพันธท่ีพระเจาทรงตองการท่ีจะมี
กับมนุษย แตอยางไรก็ตาม คริสเตียนสามารถเอาชนะความบาปไดโดยการนําพระวจนะ 
(พระคัมภีร) มาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และอยูภายใตการควบคุมของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ -- นั่นคือการยอมจํานนตอการทรงนําของพระวิญญาณในทุกสถานการณ ทุกวัน 
และเชื่อฟงพระวจนะโดยผานทางพระวิญญาณบริสุทธิ์” 

“ในขณะท่ีศาสนาหลายศาสนาสอนใหผูเชื่อปฏิบัติบางอยาง ละเวนการปฏิบัติ
บางอยาง การเปนคริสเตียนเปนเรื่องเก่ียวกับการมีความสัมพันธกับพระเจา การเปนค
ริสเตียนเปนเรื่องเก่ียวกับความเชื่อวาพระคริสตทรงสิ้นพระชนมบนไมกางเขนเพ่ือไถ
บาปใหคุณ หลังจากนั้นทรงฟนคืนพระชนม คุณหมดหนี้บาปแลวและสามารถมี
ความสัมพันธกับพระเจาได คุณมีชัยชนะเหนือธรรมชาติบาปของคุณ และสามารถมี
ความสัมพันธและเชื่อฟงพระเจาได นี่คือการเปนคริสเตียนตามนิยามในพระคัมภีรท่ี
แทจริง” 

“ความเชื่อแบบคริสเตียน ความเชื่อแบบคริสเตียนมีเอกลักษณแตกตางจาก
ความเชื่ออ่ืนๆ เพราะความเชื่อแบบคริสเตียนเปนความเชื่อท่ีเก่ียวกับความสัมพันธ 
มากกวาการมีพิธีกรรมทางศาสนา แทนท่ีจะเปนการทําตามรายการ “จงละเวนนั่น อยา
ละเวนนี่” เปาหมายของคริสเตียนคือการเขาสนิทกับพระเจาพระบิดาทีละเล็กละนอย 
ความสัมพันธนี้เปนไปไดเพราะการกระทําของพระเยซูคริสต และการทํางานของพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ ในชีวิตของคริสเตียน” 

 
จากความเชื่อของคริสเตียนดังกลาว นําไปสูการประกอบพิธีกรรมสําคัญๆ เชน การลางบาป และการ

รับศีลมหาสนิท ศีลลางบาป (Baptism) ชาวคริสตทุกคนตองผานพิธีรับศีลนี้กอน เพ่ือแสดงวาตนเองไดเขามา
เปนสมาชิกของศาสนจักรแลว จึงจะสามารถรับศีลอ่ืนๆ ตอไปได ศีลมหาสนิท (Eucharist) การประกอบ
พิธีกรรมนี้ เรียกวา "มิสซา" อันเปนกิจกรรมของชาวคริสต เพ่ือรวมสนิทกับพระเจาโดยการรับประทาน "พระ
กาย" และ "พระโลหิต" นี้ คือความหมายของ "มหาสนิท" ซ่ึงแนบแนนเปนหนึ่งเดียวใน ประชาคมเดียวกันและ
อยูรวมกันดวยความรักอีกท้ังเปนการประกาศยอมรับวาพระเจาไดสถิตอยูในกายตน (สัมภาษณ, ประเสริฐ  
สืบทายาท, 2557) 
 จากท่ีกลาวมา จะเห็นไดวาพิธีกรรมและความเชื่อของคนมงท่ีนับถือบรรพบุรุษกับคนมงคริสเตียน มี
บางสิ่งท่ีเหมือนกันและบางอยางท่ีแตกตางกัน สิ่งท่ีเหมือนกันคือ ดานความเชื่อ พวกเขาเชื่อวามีในชีวิตหลัง
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ความตายเหมือนกัน แตคนมงท่ีนับถือบรรพบุรุษเชื่อวามนุษยมีวิญญาณ 3 ดวง หลังจากท่ีตายแลววิญญาณ
ของผูตายจะไปเกิดใหมในโลกมนุษย 1 ดวง อยูเฝาบานดูแลลูกหลาน 1 ดวง และอยูท่ีหลุมศพ 1 ดวง แต
สําหรับคนมงคริสเตียนเชื่อวามนุษยมีวิญาณดวงเดียว และหลังความตายมีแคสองอยางคือ ถานับถือพระเจาก็
จะไดข้ึนสวรรคและมีชีวิตนิรันดรไมมีการเกิดใหมอีกแลว แตถาไมนับถือพระเจาหรือเปนคนบาปก็จะตกนรก
ชั่วนิรันดร  
 สวนดานพิธีกรรมตางๆ นั้น มีความแตกตางกันอยางสิ้นเชิง เพราะคนมงท่ีนับถือบรรพบุรุษเชื่อวาการ
บูชาดวยการฆาสัตวเพ่ือเซนไหวพรอมสุรา เปนสิ่งท่ีดี แสดงถึงความความเคารพบูชา ความกตัญู และศาสน
สถานท่ีใชประกอบพิธีกรรมคือบานของเขาเอง สวนชาวคริสเตียนเชื่อในพระเจาพระองคเดียว และมองวาการ
แสดงความเคารพดวยการเซนไหวเปนการบูชาปศาจซาตาน ซ่ึงเปนสิ่งท่ีลาสมัย งมงาย ไมมีเหตุผล พวกเขาจึง
ไมมีพิธีกรรมการเซนไหวใดๆ มีเพียงการนมัสการ รองเพลงสรรเสริญ และอธิษฐานขอพรจากพระเจาเทานั้น 
สวนศาสนาสถานของเขาคือ คริสตจักรหรือโบถสคริสเตียน บางคนท่ีเครงศาสนามากก็จะไมเขารวมกิจรรม
หรือพิธีกรรมทางความเชื่อของศาสนาใดๆ จากการพูดคุยกับพ่ีนองมงคริสเตียนพบวา คนมงคริสเตียนบางคนมี
ปญหาความขัดแยงกับญาติของตนท่ีไมไดเปนคริสเตียนเพราะไมเขารวมหรือใหความชวยเหลือในการทํา
พิธีกรรมแบบดั้งเดิมของเครือญาติ เชน งานแตงงาน งานศพ งานเฉลิมฉลองตางๆ เปนตน แตอยางไรก็ตาม มี
ท้ังคนมงคริสเตียนท่ีเครงและไมเครง กรณีท่ีไมเครงมากนัก พวกเขาจะเขารวมพิธีกรรมแบบดั้งเดิม แตจะไม
รับประทานอาหารท่ีใชเซนไหวบรรพบุรุษเพราะถือวาเปนของเหลือจากการไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือรูปเคารพอ่ืนท่ี
ไมใชพระเจา 

 
 ระบบเครือญาติและโครงสรางความสัมพันธทางสังคม 

มงมีการจัดองคกรทางสังคมท้ังท่ีเปนทางการ ก่ึงทางการ และไมเปนทางการ ซ่ึงมีโครงสราง
ความสัมพันธตามระบบเครือญาติอยางเหนียวแนน ในขณะเดียวกันยังมีความสัมพันธท่ีเปนไปตามการจัดการ
ของรัฐสมัยใหมดวย แตไมมีความเหนียวแนนเทาระบบเครือญาติแบบเดิม สวนคนมงคริสเตียนเม่ือเปลี่ยน
ศาสนาแลวความสัมพันธแบบระบบเครือญาติจะลดลง เพราะพวกเขาจะเขาไปอยูในระบบการจัดการองคกร
แบบใหมท่ีอยูภายใตกลุมความเชื่อหรือนิกายเดียวกัน  

กลุมชาติพันธุมงในประเทศไทยมี 2 กลุม คือ มงเดอ (มงขาว-Hmoob Dawb) และมงเหลงหรือมง
จั๊วะ (มงเขียว-Moob Leeg/Moob Ntsuab) โดยท้ังสองกลุมมีจารีต พิธีกรรม ประเพณีและสําเนียงภาษาท่ีไม
แตกตางกันมากนัก ซ่ึงใชความสัมพันธทางเครือญาติเปนฐานในการสรางกลุมก่ึงทางการข้ึนเพ่ือจัดการแกไข
ปญหาสังคม เชน ความขัดแยง ยาเสพติด การจัดการทรัพยากรปาไม ในขณะเดียวกันกลุมผูมีการศึกษาได
รวมกับผูนําชุมชนจัดตั้งองคกรทางการข้ึน เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสังคมมงโดยเฉพาะการสรางความ
เขาใจและตอบโตการนําเสนอภาพลักษณทางชาติพันธุใหถูกตอง (ประสิทธิ์  ลีปรีชา, 2547) นอกจากนี้ ยังมี
กลุมคนมงในเมืองท่ีมีการรวมตัวกันเปนองคกรตางๆ เชน กลุมพอคา นักธุรกิจ กลุมนักศึกษา เปนตน  

อยางไรก็ตาม ระบบเครือญาติและระบบแซตระกูลยังคงเปนโครงสรางสังคมของคนมงท่ีสําคัญท่ีสุด 
ซ่ึงมงในไทยมีท้ังมงขาว (HmoobDawb) และมงเขียว (Hmoob Ntsuab) มีจํานวน 18 ตระกูลแซ หรือ
ภาษามงเรียกวา “เสง” (xeem) ไดแก Dlub (Thoj); Faj; Dluag (Hawj); Plua (Khaab); Koo; Kwm; Lauj; 
Caiv (lis); Zag (Muas); Phab; Taag (Haam); Tsaab; Tsheej; Tswh; Vwg (Vaaj); Vwj; Mob (Xyooj); 
Yawg (Yaai) (คําแรกเปนการเรียกตาม Qhua สวนคําในวงเล็บเปนการเรียกตามแซตระกูลและภาษามงขาว) 
ภายในแตละตระกูลแบงเปนกลุมนับถือผี ซ่ึงแตละกลุมนับถือผีจะมีพิธีกรรมแตกตางกัน และภายในแตละกลุม
นับถือผียังแบงออกเปนกลุมตามบรรพบุรุษหรือกลุมพ่ีนองท่ีสามารถนับยอนกลับไปหาบรรพบุรุษรวมคน
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เดียวกัน ท้ังนี้ การเปนสมาชิกของตระกูลสืบทอดโดยการเกิดและการแตงงานความสัมพันธระหวางสมาชิกใน
ตระกูลเปนสายสัมพันธแบบพ่ีนองซ่ึงมงเรียกวา ก๋ือตี้ (kwvtij) 

สําหรับการนับญาติ คนมงนับญาติผานความสัมพันธสองรูปแบบ คือตามระบบสายโลหิตกับตามการ
แตงงาน Prasit Leepreecha (2001) ไดกลาววา การจําแนกเครือญาติ ของมงเปนการจัดตําแหนงแหงท่ี
ใหแกบุคคลในสังคมและเปนแนวทางในการปฏิบัติเก่ียวของกับคนอ่ืนๆ โครงสรางเครือญาติในสังคมมงมีความ
ผูกพัน 3 แบบ คือ ผูกพันทางสายเลือดผูกพันโดยการแตงงาน และผูกพันกันโดยมีตํานานและพิธีกรรมรวมกัน 
ความผูกพันสองแบบแรกเปนเปนเรื่องทางประวัติศาสตร สวนการมีตํานานและพิธีกรรมรวมกันเปนเรื่องทาง
วัฒนธรรมในการสรางความสัมพันธเครือญาติ ถาเปนความสัมพันธระหวางสมาชิกในสายตระกูลจะยึดหลัก
ความผูกพันทางสายเลือด แตถาเปนความสัมพันธเครือญาติระหวางสมาชิกในตระกูล และตระกูลยอย ยึดหลัก
ความผูกพันทางพิธีกรรม และกลวิธีในการสรางความสัมพันธขามกลุมนี้จะกระทําผานพิธีแตงงาน พิธีศพและ
การใชคําเรียกเครือญาติ ซ่ึงมงใชเปนเครื่องมือสรางความสัมพันธและบงบอกความเปนญาติ รวมท้ังใช
จัดลําดับความสัมพันธเพ่ือจุดมุงหมายทางสังคม ในภาษามงมีคําสองคําท่ีแสดงถึงคูตรงขามกัน คือ ก๋ือตี้ 
(kwvtij) กับ เนงจา “neejtsa” คําแรก หมายถึง คนมงท่ีเปนสมาชิกของตระกูลหนึ่งคํานี้แสดงถึงญาติพ่ีนองท่ี
ทําพิธีกรรมรวมกัน และมีบรรพบุรุษรวมกัน เม่ือใดท่ีคนมงตองการความชวยเหลือ คนท่ีเปน kwvtij ลําดับแรก
ท่ีเขาไปหาคือ คนท่ีรวมสายตระกูลจากนั้นจึงไปหาคนท่ีรวมตระกูลยอย และคนท่ีรวมตระกูลตามลําดับ  

ประการแรก คนมงถือวาคนแซเดียวกันเปนคนท่ีมีบรรพบุรุษรวมคนเดียวกัน ซ่ึงสายตระกูลเปน
โครงสรางทางสังคมท่ีสําคัญท่ีสุด เปนการจัดระเบียบและลําดับสายคนท่ีมีบรรพบุรุษรวมกันโดยการรวม
สมาชิกท่ีเชื่อวาเปนลูกหลานของบรรพบุรุษคนเดียวกัน แมวาจะไมสามารถคนหารองรอยความสัมพันธ
ยอนกลับไปยังบรรพบุรุษท่ีรวมกันไดก็ตาม และประการท่ีสองคือการนับญาติผานการแตงงาน โดยคําวา 
neejtsa หมายถึง คนมงในตระกูลอ่ืน ไดแกสมาชิกในตระกูลของผูหญิงท่ีแตงงานเขามา ซ่ึงมิไดหมายเฉพาะ
สมาชิกในตระกูลภรรยาของตนเทานั้น แตยังรวมสมาชิกในตระกูลเดิมของแม สมาชิกในตระกูลเดิมของปา
สะใภ พ่ีสะใภ นองสะใภ และหลานสะใภดวย ดังนั้น จะเห็นไดวาโครงสรางเครือญาติสังคมมงบงบอก
พฤติกรรมทางสังคมท่ีจัดวางคนเขาไวในกลุมตางๆ พรอมท้ังกําหนดสถานภาพและบทบาทใหแกพวกเขาเปน
อยางดี  
 ในขณะท่ีระบบโครงสรางสังคมและความสัมพันธของมงคริสเตียนมีลักษณะเหมือนระบบการจัด
โครงสรางความสัมพันธแบบองคกรสมัยใหมท่ัวไป คือ มีองคกร ผูนําองคกร และบุคลากรในองคกรอยางเปน
ระบบ ตลอดจนกฎระเบียบ ขอปฏิบัติในองคกรท่ีเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน โครงสรางองคกรและ
สังคมของมงคริสเตียนประกอบประธานภาคหรือผูนํากลุม ศาสนาจารย ผูปกครอง คณะธรรมกิจหรือกรรมการ
คริสตจักรซ่ึงทุกตําแหนงนี้มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกในสังกัดนั้นๆ มีเพียงศิษยาภิบาลเทานั้นท่ีมาจากการ
แตงตั้ง สวนสมาชิกของคริสตจักรเปนคนท่ีสมัครใจท่ีจะอยูในสังกัดหนึ่งๆ โดยผานความเห็นชอบจากคณะ
ธรรมกิจประจําคริสตจักร ดังนั้น โครงสรางทางสังคมของคนมงคริสเตียนจึงมีความแตกตางจากคนมงท่ีนับถือ
ศาสนาแบบดั้งเดิมอยางสิ้นเชิง 
 สวนความสัมพันธของคนมงคริสเตียนก็มีความสอดคลองกับโครงสรางสังคมมงคริสเตียนดังกลาว  คือ 
เม่ือมาเขาโบสถดวยกันก็กลายมาเปนสมาชิกในองคกรทางสังคมแหงใหม มีการพบปะกันทุกวันท่ีเขารวม
นมัสการวันอาทิตย และในวันท่ีมีกิจกรรมตางๆ ท่ีคริสตจักรจัดข้ึน จึงกอใหเกิดความสนิทสนม คุนเคยกันมาก
ภายในกลุมของตนเอง 
 ผูวิจัยพบวา ปจจุบันเครือขายทางศาสนาคริสตไดเขามามีสวนอยางสําคัญในการรวมกลุมคนมงใน
เมืองไวดวยกันมากกวาระบบเครือญาติแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะคนมงรุนใหมท่ีเขามาเรียนหรือทํางานในเมือง
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เชียงใหม กลุมคนมงท่ีเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต ซ่ึงอาจเรียกไดวาใชนามสกุล “คริสเตียน” แลว ความเปน
ชาติพันธุของคนมงท่ีผานระบบเครือญาติและแซ สกุลแบบดั้งเดิมมีความสําคัญนอยลง เพราะพวกเขามี
ความสัมพันธกับ “พ่ีนองคริสเตียน” มากกวาเครือญาติทางสายตระกูล ซ่ึงคําถามแรกท่ีผูวิจัยมักจะถูกถามจาก
กลุมคริสเตียนท่ีไปพูดคุยดวยเปนประจําคือ “คุณเปนผูเชื่อหรือเปลา อยูสังกัดไหน” แทนท่ีจะถามตามธรรม
เนียมของคนมงแบบดั้งเดิมวา “คุณแซอะไร เปนลูกใคร และมาจากไหน” การไมถามแซตระกูล ชื่อพอแม ถ่ิน
ท่ีอยูของผูวิจัยเลย นั่นแสดงวา พวกเขาใหความสําคัญกับกลุมผูเชื่อหรือกลุมสังกัดมากกวาระบบแซตระกูล
แบบด้ังเดิมและเม่ือผูวิจัยตอบวา “ไมไดเปนคริสเตียน เปนนักศึกษาปริญญาโทท่ีสนใจศึกษาและกําลังทํา
วิทยานิพนธเก่ียวกับชีวิตของพ่ีนองมงคริสเตียนในเมือง” จะเห็นทาทีและการวางตัวท่ีแตกตางไปทันที เพราะ
ผูวิจัยไมใช “กลุมผูเชื่อเดียวกันกับพวกเขา” ถึงแมวาผูวิจัยเปนคนมงเหมือนกับเขาก็ตาม  
 นอกจาก ระบบสังกัดขององคกรคริสเตียนทําใหเกิดการรวมกลุมทางสังคมไดอยางเหนียวแนนแทน
ระบบเครือญาติแลว ผูวิจัยยังเห็นวา ศาสนาคริสตสามารถเชื่อมความแตกตางทางแซสกุลและกลุมนับถือผีใน
สังคมมงเขาดวยกัน ไมวาจะแซอะไร มาจากไหน มีความเชื่อเดิมอยางไรก็ตาม แตเม่ือมาอยูในคริสตจักรหรือ
โบสถเดียวกันแลว พวกเขาจะมีการปฏิบัติแบบเดียวกันท้ังหมด โดยโบสถเปนพ้ืนท่ีและองคกรหลักท่ีเปน
ศูนยกลางการพบปะกัน มีกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเปนประจําเปนรายสัปดาห รายป หรือกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ ตาม
วาระโบสถมงโปรเตสแตนทในเชียงใหมมีประมาณ 5 โบสถ ซ่ึงเปนสถานท่ีท่ีเปนท่ีพบปะ ชุมนุมของคนมงคริส
เตียนในเมือง จึงกอใหเกิดโครงสรางความสัมพันธแบบใหมภายใตองคกรเดียวกัน คือ โบสถเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ
ของคนมงท่ีมาท่ีนี่มีการพูดคุยกัน ปรึกษา ระบายปญหาชีวิตตลอดจนไดรับโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การ
พัฒนาศักยภาพของอนุชน คือ การเลนดนตรี ฝกความเปนผูนํา และการใชภาษามง เปนตน 
 

การแตงงานของคนมง 

การแตงงานเปนการสรางความสัมพันธกันทางเครือญาติ ซ่ึงปรากฏอยูในงานฉลองแตงงาน สําหรับคู
บาวสาวพิธีฉลองการแตงงานเปนการผูกความสัมพันธของท้ังคู กับท้ังญาติพ่ีนองของท้ังสองฝายเขาไวใน
เครือขายความเปนเครือญาติของท้ังสองแซตระกูล พิธีกรรมท่ีสําคัญท่ีสุดและใชเวลานานท่ีสุดของงานฉลอง 
คือพิธีเชื่อมเครือญาติระหวางครอบครัวเจาบาวและเจาสาวรวมท้ังสมาชิกระหวางตระกูลท้ังสอง เม่ือปฏิบัติ
ข้ันตอนการสรางความสัมพันธเครือญาติอยางเปนทางการแลวสมาชิกในตระกูลท้ังหมดของท้ังสองฝายก็เก่ียว
ดองกัน ดังนั้น การใชคําเรียกญาติเพ่ืออางอิงคนอ่ืนในวันขางหนาระหวางสมาชิกท้ังสองฝายจะอยูท่ีพิธีกรรมนี้ 
โดยผูชายแตงงานพาภรรยาเขามาอยูบานพอแมของตน สวนผูหญิงแตงออกไปอยูกับสามีและเปนคนในตระกูล
สามี 

มงท้ังหญิงและชายมีอิสระในการเลือกคูแตพอแมมักอยากใหลูกชายแตงงานกับหลานสาวของพอท่ี
เปนลูกอาหญิงหรือหลานสาวแมท่ีเปนลูกนาชายมากกวา เพราะจะทําใหพันธะระหวางครอบครัวท้ังสอง
เขมแข็งข้ึน บางครั้งพอแมก็หม้ันหมายลูกพ่ีลูกนองไวใหตั้งแตท้ังสองฝายยังเปนเด็ก แตอยางไรก็ตาม มงมีขอ
หามคนในตระกูลเดียวกันแตงงานกัน รวมท้ังหามผูชายมีความสัมพันธทางเพศกับผูหญิงในตระกูลแซเดียวกัน
กับตน  

จากโครงสรางความสัมพันธทางสังคมของมงท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวาเปนโครงสรางท่ีมีความ
เขมแข็งมาก เพราะมีความซับซอนและเหนียวแนนในญาติท้ังสองฝาย คือ ฝายพอและฝายแม เม่ือมีงานหรือ
พิธีกรรมตางๆ ท่ีสําคัญ เชน งานแตงงาน งานไหวบรรพบุรุษประจําป งานศพ งานฉลองในเครือญาติ หรือ
แมกระท่ังในยามท่ีมีปญหา ความขัดแยงตางๆ ญาติในตระกูลจึงเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในทุกดาน ในทัศนะ
ของผูวิจัยสังคมมงเปนสังคมท่ีมีความเปนปจเจกนอยมากหรือแทบจะไมมีเลยก็วาได 
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 ผูวิจัยไดมีโอกาสไปรวมงานแตงงานของคนมงคริสเตียนมาหลายครั้ง ท้ังในบทบาทแขกรับเชิญและ
บทบาทผูมีสวนรวมในงาน คือ ทําหนาท่ีพิธีกร ซ่ึงทุกครั้งท่ีอยูในบรรยากาศของงานแตงของชาวคริสเตียนท่ีจัด
งานแบบสากลนั้น ผูวิจัยไดพูดคุยและสัมภาษณเยาวชนผูหญิงมงท่ีไปดวยกัน พบวาพวกเขามีความคิดเห็นตอ
งานแตงงานแบบคริสเตียนวามีบรรยากาศท่ีอบอุน โรแมนติก สวยหรู ดูทันสมัย เห็นแตคนอารมณปติยินดี จึง
อยากมีงานแตงแบบชาวคริสเตียนมากกวาแบบมงดั้งเดิม เพราะโดยท่ัวไปงานแตงงานของคนมงใหความรูสึก
ตรงกันขามกับงานแตงแบบคริสเตียน คือ วุนวาย เพราะมีการฆาสัตวเพ่ือประกอบพิธีกรรมและเลี้ยงแขกท่ีมา
รวมงาน นาเบื่อหนายเพราะใชเวลานานเปนวันในการประกอบพิธี มีพิธีกรรมทางความเชื่อท่ีสลับซับซอน อีก
ท้ังคนท่ัวไปท่ีไมใชผูนําพิธีกรรมไมเขาใจพิธีกรรมเหลานั้นอยางแทจริง แมแตตัวเจาบาวกับเจาสาวก็ไดแตทํา
ตามคําสั่งของผูอาวุโสโดยไรความเขาใจในพิธีท่ีตนกําลังทํา สวนบรรยากาศภายในงาน รูสึกโศกเศรา เสียใจ ใจ
หาย รองไห อีกท้ัง เจาบาวกับเจาสาวไมมีสิทธิ์ในการออกแบบรูปแบบการแตงงาน เพราะผูใหญเปนคนจัดการ
ทุกอยาง บางครั้งยังมีการปรับสินไหมระหวางตระกูลของฝายเจาบาวกับเจาสาวดวย หากเคยมีกรณีขัดแยงกัน
เก่ียวกับการแตงงานระหวางสองตระกูลนี้มากอน ซ่ึงเปนการแกแคนหรือเอาคืนของผูใหญท้ังสองฝายท้ังๆ ท่ีคู
บาวสาวไมมีสวนเก่ียวของกับความขัดแยงเดิมนั้น และท่ีสําคัญการแตงงาน หมายถึง ผูหญิงตองยายออกไปอยู
บานของสามี เปลี่ยนไปใชชื่อแซตระกูลและรับความเชื่อเหมือนสามีโดยผูหญิงจะถูกตัดออกพิธีกรรมในบาน
ของพอแมของตนไปชั่วชีวิต ท้ังในทางปฏิบัติและทางพิธีกรรม ตางๆ หากเกิดการหยารางในอนาคตหรือสามี
เสียชีวิตก็ไมสามารถกลับมาเปนสมาชิกของครอบครัวเดิมไดโดยสมบูรณ คือครอบครัวเดิมและสังคมจะไม
ยอมรับ เพราะสังคมมงมีจารีตท่ีมองวาผูหญิงท่ีแตงงานแลวกลับมานั้น จะนําความไมเจริญ ความอัปยศมาสู
ครอบครัวเดิม เครือญาติ และชุมชน ดังนั้น พิธีกรรมการแตงงานจึงเปนงานท่ีมีบรรยากาศไมรื่นเริงเหมือนการ
แตงงานแบบคริสเตียน ดังนั้น พวกเธอจึงไมชอบการแตงงานแบบมงดั้งเดิม แตนั่นไมไดหมายความวาพวกเธอ
ทุกคนอยากเปลี่ยนศาสนามาเปนคริสเตียนซะทีเดียว เพียงแตตองการเปลี่ยนรูปแบบการแตงงานใหทันสมัย
เทานั้น (มะลิ  แซยาง, นามสมมุติ, 2557) 
 ผูวิจัยไดมีโอกาสไปรวมงานแตงงานของสมาชิกคริสตจักรพระสิริทานหนึ่ง รูปแบบการแตงงานและ
บรรยากาศภายในงานเหมือนงานแตงงานแบบสากลแบบคริสเตียนท่ัวไป มีแขกท่ีมารวมงานประมาณรอยกวา
คน สวนใหญแตงกายดวยชุดสวยงามแบบสากล คือ ผูหญิงใสเสื้อผาแฟชั่นสมัยใหม (ผูหญิงใสชุดเดรส) และ
ผูชายใสสูทผูกเน็คไทด มีการเลนดนตรีและรองเพลงประสานเสียงเปนภาษามงโดยกลุมเยาวชน ผูวิจัยไดพูดคุย
กับนายภูริ วังแสงอุไร ศาสนาจารยท่ีเปนผูนําคริสตจักรเก่ียวกับการจัดการงานนี้ (สัมภาษณ, 5 มิถุนายน 
2557) เขาไดเลาใหผูวิจัยฟงวา 

 
“พวกเราเปนคริสเตียนการแตงงานเปนการเฉลิมฉลองงานมงคลสมรส ทุกคน

ชื่นม่ืน มีความสุข ไมเหมือนการแตงงานแบบมงดั้งเดิมท่ีการแตงงานเหมือนเปนการลาง
แคน ฆาสัตวมากมายเพ่ือประกอบพิธีกรรม ดื่มสุราจนเมามาย เจาสาวและญาติฝาย
ผูหญิงตองรองไหจนบรรยากาศเศราไปหมด และตองจัดงานท่ีบานของตนเองสวนใหญ
ไมคอยสะดวก อีกท้ัง กรณีคนท่ีไมมีญาติก็จัดงานลําบากเพราะไมมีคนชวยงานและเปน
ผูประกอบพิธีกรรมให ถาเปนคริสเตียนคริสตจักรเราก็เปนธุระชวยติดตอโรงแรมหรือ
สถานท่ีจัดงานแตงใหและเปนแมงาน รับผิดชอบการประกอบพิธีกรรม อาหาร และมี
คาใชจายชวยเหลือบางสวนใหดวย สวนรูปแบบการจัดงานหรือรายละเอียดตางๆ ก็
แลวแตเจาบาวกับเจาสาววาตองการจัดอยางไร โดยสวนใหญงานทุกอยางในงานสมาชิก
ในคริสตจักรก็ชวยๆ กันทําตั้งแตเตรียมงานจนกระท่ังเก็บงาน สวนญาติของคูบาวสาว 
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ซ่ึงบางคนก็เปนคริสเตียน บางคนก็ไมไดเปน แตอยางไรก็ตาม เราก็มีสมาชิกคริสตจักร
เปนแมงานอยูแลว ไมมีปญหาอะไร ญาติๆ ท่ีไมไดเปนคริสเตียนเขาก็มารวมงาน
เหมือนกัน แตเขาไมรูจะชวยอะไรดี เพราะเราจัดแบบคริสเตียนเขาก็จะไมรูพิธีกรรมของ
เรา เขาจึงชวยจัดและเก็บสถานท่ีบาง เตรียมอาหารบาง สวนพิธีกรรมตางๆ คริสตจักร
เปนผูดําเนินการท้ังหมด” 
 

 จากคําพูดดังกลาว สะทอนใหเห็นถึงมุมมองท่ีคนมงคริสเตียนท่ีมีตอการแตงงานแบบดั้งเดิมวาเปนสิ่ง
ท่ีลาสมัยและมีความยุงยากลําบาก สวนการแตงงานแบบคริสเตียนเปนการแตงงานท่ีทันสมัยและมีพ่ีนอง 
คริสเตียนรวมสังกัดท่ีพรอมชวยงานใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี ท้ังในดานการจัดการ การชวยเหลือคาใชจายใน
งาน และการรวมเปนแขกเพ่ือแสดงความยินดี นอกจากเรื่องความทันสมัยแลว จะเห็นไดวาระบบเครือญาติใน
ระบบแซตระกูลก็มีความสําคัญนอยลงจนเกือบไมมีบทบาทความสําคัญในสําหรับงานแตงงานเลยทีเดียว 
เพราะมีระบบสมาชิกของคริสตจักรและเครือขายพ่ีนองคริสเตียนดวยกันเขามาทําหนาท่ีทุกอยางแทนระบบ
เครือญาติ เชน ผูประกอบพิธีกรรม คนชวยงาน ผูมารวมงาน 
 จากการสังเกตพบวา ระบบเครือญาติและแซตระกูลมีความสําคัญนอยมากในงานแตงงานของ
คนมงคริสเตียน โดยเห็นจากเหตุการณท่ีเกิดข้ึนภายในงาน กลาวคือ ลําดับพิธีกรรมในงานท้ังหมดถูกจัดข้ึน
โดยคนมงคริสเตียน ญาติของฝายเจาสาวไมไดเปนคริสเตียนแมแตคนเดียว แตก็มารวมงานในฐานแขกในงาน 
ซ่ึงไมไดมีบทบาทใดๆ มีเพียงพอกับแมเจาสาวท่ีถูกเชิญใหนั่งขางๆ เวทีแลวใหคูบาวสาวไปทําความเคารพ สวน
ญาติๆ ไดมีสวนรวมในการถายภาพเก็บไวเปนท่ีระลึกเทานั้น โดยในการถายภาพนั้น พ่ีนองคริสเตียนกลุมตางๆ 
ถูกเชิญข้ึนเวทีถายภาพรวมกันจนครบกอน จึงเชิญญาติของเจาสาวท่ีไมไดเปนคริสเตียนมารวมถายภาพเปน
กลุมสุดทายซ่ึงเปนกลุมท่ีมีคนนอยมาก แสดงใหเห็นวามีญาติท่ีมาจากตระกูลแซเขารวมงานนอย เพราะพวก
เขามีความสําคัญนอยกวา “ความเปนญาติท่ีผานความเปนคริสเตียน”  
 นอกจาก งานแตงงานแลว งานอ่ืนท่ีมีความสําคัญในชีวิต เชน งานฉลองแสดงความยินดีตางๆ และ
งานศพ เปนตน ก็ไมแตกตางจากงานแตงงาน คือ มีพ่ีนองคริสเตียนในสังกัดเดียวกันเปนผูชวยเหลือและรวม
จัดการ โดยเฉพาะงานศพ ซ่ึงโดยปกติ คนมงท่ีนับถือศาสนาดั้งเดิมนั้น เม่ือเจ็บปวยหรือเสียชีวิตจะตองพาไป
ประกอบพิธีกรรมท่ีบานซ่ึงอยูในหมูบานบนภูเขา และจัดการศพโดยการฝงในพ้ืนท่ีหรือฮวงจุยท่ีญาติเลือกให 
แตสําหรับชาวมงคริสเตียน พวกเขาจัดการทุกอยางในตั้งแตเด็กเกิดใหมจนกระท้ังตอนเสียชีวิตอยูในเมือง โดย
มีองคกรคริสเตียนเปนผูจัดการให นายเลง (นามสมมุติ, สัมภาษณ, 10 กันยายน  2557) ไดกลาววา 

  
“ตอนมีชีวิตอยูเราก็อยูในเมือง ไมไดกลับไปชวยอะไรญาติๆ ท่ีบานเลย แตพอ

ตอนตายเราจะเอางานศพใหไปเปนภาระของเขาก็กระไรอยูอีกอยางพวกเราก็เปลี่ยน
ศาสนามาเปนคริสเตียน ไมไดประกอบพิธีกรรมแบบดั้งเดิมแลว จึงคิดวาเราจัดเตรียม
สถานท่ีปนปลายชีวิตสําหรับพ่ีนองคริสเตียนของเรา ถาคิดจะลงหลักปกฐานในเมืองเรา
ก็ตองสรางสิ่งท่ีสามารถรองรับวิถีชีวิตของเราตั้งแตเกิดจนตาย ดังนั้น เราจึงพยายาม
ผลักดันใหสมาชิกในเชียงใหมระดมเงินซ้ือท่ีสําหรับสรางสุสานใหสมาชิก ซ่ึงตอนนี้ก็ได
ซ้ือท่ีแลว เราไปขอซ้ือตอจากคนจีนเขาแบงขายให แตในกรุงเทพฯเริ่มมีการเผาศพแทน
การฝงศพแลวเพราะไมมีพ้ืนท่ีใหฝงเหมือนเชียงใหม คนอายุรุนเดียวกันกับผมคิดวาเริ่ม
เปลี่ยนคานิยมจากการฝงเปนการเผาแลว แตถาเปนรุนกอนๆ คงยาก ถาซ้ือตูมาเผาไดก็
ไมตองเปลืองพ้ืนท่ีในการฝงศพ ผมคิดวาจริงๆ แลวเม่ือเราตายไป รางกายก็ไมไดมี
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ประโยชนอะไรแลว สิ่งท่ีสําคัญคือเหลือเพียงจิตวิญญาณ อยางคริสตียนอยางเราก็จะ
เชื่อวาจะไดไปอยูกับพระเจาและมีชีวิตนิรันดรบนสวรรคกับพระองค แตศาสนาอ่ืนๆ ก็
แลวแตความเชื่อของเขา เรื่องนี้เปนเรื่องของความเชื่อและวัฒนธรรมจึงมีแตกตางกันไป
แลวแตศาสนาของแตละคน” 
 
ความสัมพันธและบทบาทหญิงชาย 

 ในแตละสังคมตางมีระบบโครงสรางอํานาจท่ีทําหนาท่ีควบคุมและยึดโยงสมาชิกในสังคมนั้นๆ ไว 
สําหรับกลุมชาติพันธุมงนั้นระบบโครงสรางอํานาจแบบปตาธิปไตยเปนเสมือนแกนท่ีมีนัยยะสําคัญตอผูคนใน
สังคมระบบโครงสรางดังกลาว มีสวนสําคัญตอการกําหนดสถานภาพ บทบาทและความสัมพันธระหวางผูคน 
ไมวาจะเปนความสัมพันธระหวางพอ-แม-ลูก, เด็ก-ผูใหญ, ผูชาย-ผูหญิง, ความสัมพันธในระบบเครือญาติรวม
ไปจนถึงความสัมพันธในระดับจักรวาลวิทยาซ่ึงเก่ียวของกับความเชื่อท่ีสืบทอดมาตั้งแตบรรพบุรุษ (Symonds, 
1991) 

Symonds (1991) สะทอนใหเห็นภาพของสังคมมงท่ีกํากับและควบคุมโดยอุดมการณชายเปนใหญ 
ระบบโครงสรางอํานาจแบบปตาธิปไตยไดรับการสถาปนาข้ึนตั้งแตเกิดไปจนตาย และความคิดดังกลาวไดถูก
ผลิตซํ้าในทุกชวงของชีวิตดวยการอธิบายผานความเชื่อในระดับจักรวาลวิทยาอีกดวย ยกตัวอยางเชน ประเพณี
การคลอดลูกของมง ผูหญิงมีหนาท่ีใหกําเนิดทารกอยางสงบเงียบ หามสงเสียงกรีดรองระหวางการคลอด 
ผูชายจะทําพิธีเรียกวิญญาณซ่ึงเปนพ้ืนท่ีสําหรับผูชายเทานั้น และหนาท่ีอีกอยางหนึ่งของผูชายก็คือการแนะนํา
ทารกแรกเกิดใหบรรพบุรุษและสังคมรับรูโดยท่ัวกัน หรือในประเพณีการแตงงานผูหญิงจะแตงงานเขาบานฝาย
ชาย ถือวาไดออกจากผีบานของตนเองไปเปนคนในความคุมครองของผีบานสามีและไมสามารถกลับเขามาได
อีก โดยผูหญิงท่ีแตงงานแลวจะกลายเปนคนในตระกูลของสามี การนับญาติก็จะนับญาติฝายสามี ลูกจึงเปน
สมบัติของฝายสามีและเม่ือผูหญิงตาย ดวงวิญญาณก็จะตองสถิตอยูในตระกูลของสามี ผูชายจึงเปนเสมือน
โครงกระดูกของสังคมมงหรือชายเปนเหมือนรากตนไมท่ีม่ันคงซ่ึงตรงขามกับผูหญิงท่ีเปนเพียงใบไมดอกไมท่ี
แปรเปลี่ยนและไรคาหรือผูหญิงเปนผูใหเลือดเนื้อและมีหนาท่ีเลี้ยงดูคนในครัวเรือน ขณะท่ีผูชายเปนผูเปด
พ้ืนท่ีทางสังคมใหแกจิตวิญญาณ ดังนั้น คํานิยามของ “ความเปนมง” ในงานหลายๆ ชิ้นมักอางอิงกับเรื่อง 
“ระบบเครือญาติ” (ประสิทธิ์  ลีปรีชา, 2545) รวมท้ังงาน Symonds (1991) ท่ีสะทอนใหเห็นวา ผูชายมงคือ
ผูรอยอดีต ปจจุบันและอนาคต เพราะผูชายคือผูท่ีมีบทบาทสําคัญสําหรับทุกคนในครอบครัว ไมใชเฉพาะเรื่อง
การทํามาหากินเทานั้น แตผูชายยังมีความหมายแมแตในมิติจิตวิญญาณ และความเชื่อท่ีมีตอบรรพบุรุษอีก
ดวย 

อยางไรก็ตาม สังคมมงไมไดเปนท่ีสังคมบริสุทธิ์และหยุดนิ่ง แตละกลุม แตละชนชั้นในสังคมมงมี
เง่ือนไขสภาพแวดลอมท่ีถูกสรางข้ึนจากกระบวนการทางประวัติศาสตรท่ีตางกัน สถานภาพบทบาทและ 
แบบแผนในชีวิตของผูหญิงมงยอมจะเปลี่ยนแปลงตามไปดวยเชนกัน โอกาสในการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม 
มงแบบดั้งเดิมเปนสังคมท่ีสืบทอดสายตระกูลทางฝายชาย โดยผูหญิงตองแตงงานออกไปอยูบานสามี มี
ความสัมพันธและบทบาทหญิงชายแบบ “ชายเปนใหญ” ผูหญิงจึงไมมีบทบาทในครอบครัวและชุมชนของ
ตนเอง นอกจากการเปนแมบานและใหกําเนิดลูก แตเม่ือคนมงไดเปลี่ยนความเชื่อแบบดั้งเดิมมานับถือศาสนา
คริสต ความสัมพันธและบทบาทของหญิงชายไดเปลี่ยนไปจากเดิมหลายอยางมากทีเดียว 

เม่ือคนมงเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต ระบบตระกูลแซยังคงมีความสําคัญกับพวกเขาอยูแตไมมาก
นัก คือ ยังมีขอหามเรื่องการแตงงานในแซเดียวกัน แตไมมีการนับถือวิญญาณบรรพบุรุษ จึงไมมีการตัดขาด
จากตระกูลแซไมวากรณีใดๆ รวมท้ังการแตงงานดวย ท้ังฝายหญิงและผูชายจะเปนคนของแซใดก็ไดเพราะ
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เปนคริสเตียนเหมือนกันมีความเชื่อทุกอยางเหมือนกัน และพวกเขาเชื่อวาเปนลูกของพระเจาเหมือนกัน ใน
กรณีท่ีผูชายและผูหญิงนับถือความเชื่อท่ีแตกตางกัน ผูหญิงมักเปนฝายท่ีเปลี่ยนตามผูชายมากกวา ดังนั้น จาก
การเก็บขอมูลภาคสนามพบวา มงคริสเตียนทุกคนเนนสอนใหลูกหลานเลือกคูชีวิตเปนคริสเตียนดวยกัน หาก
คนรักไมใชคริสเตียนก็จะพยายามชักชวนเขามาเปนคริสเตียนใหไดกอนแตงงาน บางกรณี หากไมสามารถ
เปลี่ยนความเชื่อของคนรักไดก็มักจะลงเอยดวยการเลิกรากันไป หรือในบางกรณีท่ีผูชายไมไดเปนคริสเตียน
สวนฝายผูหญิงเปนคริสเตียน เม่ือแตงงานกันแลวฝายหญิงมักจะเปลี่ยนไปนับถือบรรพบุรุษแบบดั้งเดิมเหมือน
สามีเพ่ือไมใหมีปญหาครอบครัวเก่ียวกับความเชื่อและพิธีกรรมในครอบครัว เพราะสังคมมงเปนครอบครัว
ขยายและมีความสัมพันธกับระบบเครือญาติอยางเหนียวแนน สําหรับครอบครัวท่ีเปนคริสเตียน ผูหญิงจะมี
บทบาทมากข้ึนในครอบครัว องคกรและสังคมของคนคริสเตียน คือ มีตําแหนงเปนกรรมการ ผูมีความรูดาน
ศาสนา และปนผูนําในองคกร สามารถชี้นํา และสั่งการตางๆ เชน ครูสอนศาสนา ผูนํากลุมแมบาน กรรมการ 
คริสตจักร เปนตน ในขณะท่ีครอบครัวท่ีมีความเชื่อแบบดั้งเดิมสวนใหญผูหญิงไมมีโอกาสไดเปนผูนําครอบครัว
และชุมชนหรือองคกรใดๆ ท่ีมีผูชายเก่ียวของดวย เพราะสังคมมงยังไมยอมรับศักยภาพของผูหญิง ถึงแมวาใน
ปจจุบันผูหญิงเริ่มมีโอกาสพัฒนาตนเองจนมีความรูความสามารถเทาเทียมกับผูชายแลวก็ตาม 

อีกประเด็นหนึ่งท่ีนาสนใจคือ สังคมมงเปนสังคมท่ีวัฒนธรรมเปดโอกาสใหผูชายสามารถมีภรรยาได
มากกวาหนึ่งคนและสามารถพามาอยูดวยกันภายในบานเดียวกันอยางถูกตองชอบธรรม แตคนมงคริสเตียน
หามการมีภรรยาหลายคน ปจจุบันมีองคกรศาสนาคริสตท่ีคนมงรวมตัวกันเพ่ือรณรงค ใหความรูเก่ียวกับการ
สรางครอบครัวสุขสันตโดยการมีภรรยาคนเดียว ตลอดจนการแสดงออกถึงความรักของคนในครอบครัวท้ัง
ระหวางสามีภรรยา และพอแมกับลูกๆ เพราะตามคานิยมของคนมงมักจะไมแสดงออกถึงความรักซ่ึงกันและ
กันอยางเปดเผยตรงไปตรงมา เชน การบอกรัก การโอบกอด การใหของขวัญ เปนตน ซ่ึงนายรังสิมันต  แซวาง 
(สัมภาษณ, 7 มิถุนายน 2557) ไดใหความเห็นเก่ียวกับเรื่องนี้วา 

 
“ชีวิตหลังแตงงานฝายหญิงมักจะเปนฝายดูแลทุกอยางในครอบครัว สังคมมง

ผูชายไมคอยใหเกียรติผูหญิง สามีไมคอยใหเกียรติภรรยา แตคริสเตียนจะสอนใหผูชาย
ใหเกียรติผูหญิงและเนนความเทาเทียมมากข้ึน การดูแลตัวเองหลังจากแตงงานแลว 
ผูหญิงมักไมคอยไดดูแลตัวเอง แตถาเปนคริสเตียนผูหญิงจะสามารดูแลตัวเองใหดูดี 
สวยงามได ไมมีใครวา ถาเปนผูหญิงมงแบบดั้งเดิมจะทําอยางนี้ไมไดเขาจะมองวาเปน
ผูหญิงไมดี และอีกเรื่องสําคัญคือผูชายท่ีแอบไปมีบานเล็กบานนอย มีภรรยามากกวา
หนึ่งคน ถามีมากอนเปนคริสเตียนเราก็จะอนุโลมให เพราะเขายังไมรู แตถามีหลังจากท่ี
เปนคริสเตียนแลว เราก็จะเขาไปตักเตือนและลงโทษโดยตัดเขาออกจากการเปน
สมาชิก” 
 

 จะเห็นไดวาการเปลี่ยนศาสนามีผลตอความคิดและมุมมองของผูชายมง เก่ียวกับความสัมพันธและ
บทบาทชายหญิงของคนมง และนําไปสูการเปดพ้ืนท่ีทางสังคมแกผูหญิงมงมากข้ึน แตอยางไรก็ตาม ในทัศนะ
ของผูวิจัยเห็นวาศาสนาใหญๆ ของโลกลวนมีลักษณะของการกดข่ีทางเพศดวยกันสิ้น แตอาจมีมากนอย
แตกตางกันไปตามบริบทของศาสนานั้นๆ จากการเก็บขอมูลภาคสนามและประสบการณของผูวิจัยพบวา กรณี
ของศาสนาคริสตมีสภาพการกดข่ีทางเพศนอยกวาความเชื่อแบบดั้งเดิมของมง 
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 วิถีชีวิตและปฏิบัติการในชีวิตประจําวันของคนมงคริสเตียน 

 จากการสังเกตของผูวิจัยพบวา คนมงคริสเตียนสวนใหญมีลักษณะอัธยาศัยท่ีเปนมิตร เปนกันเอง และ
แสดงความรักในทางปฏิบัติมากกวาคนมงท่ัวไปท่ีไมไดเปนคริสเตียน ท้ังการแสดงออกในครอบครัว กับพ่ีนองค
ริสเตียน และกับคนท่ัวไป ผูวิจัยสังเกตไดจากการพบปะกับพ่ีนองคริสเตียน และจากการเขียนเลาเรื่องราวของ
พ่ีนองคริสเตียน ตลอดจนผูนําคริสตจักรผานอินเตอรเน็ต โดยเฉพาะเฟสบุค ท่ีมีการรายงานเหตุการณ 
ประสบการณตางๆ ท่ีประสบมาในแตละวันใหกับเพ่ือนในโลกออนไลนไดทราบ ซ่ึงครั้งหนึ่งผูวิจัยไดเขาไปอาน
เรื่องราวในเฟสบุคของภรรยาของศิษยาภิบาลประจําคริสตจักรพระสิริ เธอและครอบครัวไดออกไปเยี่ยมเยียน
สมาชิกใหมถึงท่ีบานของเขา เธอไดนํารูปถายท่ีถายรวมกับสมาชิกใหมลงในเฟสบุคเขียนเลาวา  

 
“ดิฉันชอบกอดสตรีทุกคนเสมอ แตเพราะกลุมนี้เปนสมาชิกใหมจึงคิดวาคอยๆ 

ดีกวา (เดี๋ยวเขาจะเขิน) พอลงมอเตอรไซดปุบ เขาก็วิ่งมากอดดิฉันทันที ขอบคุณพระเจา 

เขาพยายามปรับตัวหาเราแลว ดิฉันจะพ่ึงกําลังของพระเจาปรับตัวใหเขากับพวกเขาให

ไวเชนกัน”  

 ในทัศนะของผูวิจัยมองวา พวกเขาไดรับอิทธิพลจากหลักคําสอนของศาสนาคริสตท่ีเนนความรักท่ีตอ
เพ่ือนมนุษย และเชื่อวามนุษยทุกคนเปนพ่ีนองกัน คือเปนลูกของพระเจา เพียงแตบางคนยังไมรูจักพระเจา
เทานั้น พวกเขาจึงแสดงออกถึงความรักอยางไมเขินอาย และเชื่อวาคริสเตียนทุกคนมีหนาท่ีในการประกาศ
ขาวประเสริฐ (เรื่องราวของพระเจา) แกทุกคนซ่ึงพวกเขาจะทําหนาท่ีนี้ทันทีท่ีมีโอกาสในแตละวันของชีวิตจน
เปนเรื่องธรรมดาในชีวิตประจําวัน 
 สําหรับคนมงท่ีมีความเชื่อแบบดั้งเดิม มีขอปฏิบัติและขอหามบางอยางท่ีทําเปนครั้งๆ ไปตามพิธีกรรม
พิธีกรรมหนึ่งๆ ในรอบป หรือในโอกาสพิเศษเทานั้น ไมไดมีขอหามหรือขอปฏิบัติท่ีตองทําเปนกิจวัตรใน
ประจําวัน แตเม่ือคนมงเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต พวกเขามีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและปฏิบัติการใน
ชีวิตประจําวันหลายอยาง ในบางอยางก็มีการปรับเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง แตบางอยางก็มีการบูรณาการรวมกัน 
ผูวิจัยจะแบงเปนสิ่งท่ีคนมงคริสเตียนตองทําเปนประจํากับสิ่งท่ีหามทํา ดังนี้ กิจวัตรประจําวันท่ีพวกเขาปฏิบัติ
จนคุนชินและเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวัน มีหลายอยาง เชน การอธิษฐานขอบคุณพระเจากอนรับประทาน
อาหารทุกครั้ง ไมวาจะอยูรับประทานอาหารท่ีบานหรือนอกบานก็ตาม ตลอดจนการเดินทางตางๆ ก็จะ
อธิษฐานเพ่ือขอใหพระเจาคุมครอง ตลอดจนการแกปญหา ความกังวลในชีวิตท่ีจบลงดวยการคิดวา “ทุกอยาง
เปนแผนการของพระเจา จงวางใจในพระองค พระเจาจะเลือกสิ่งท่ีดีท่ีสุดใหกับเรา” ก็เปนสิ่งท่ีพวกเขาปฏิบัติ
ในทางความคิด 
 สําหรับการทักทาย พวกเขาใชคําวา “สวัสดี” แบบปกติท่ัวไป แตการบอกลาผูอ่ืนนั้น พวกเขาจะใชคํา
วา “พระเจาอวยพร” แทนคําวา “สวัสดี” หลายครั้งท่ีผูวิจัยเขาไปทักทายและสนทนากับพ่ีนองคริสเตียน 
หลังจากทักทายกันเรียบรอยแลว ถามคําแรกกอนการสนทนา พวกเขามักจะถามผูวิจัยวา “คุณเปนผูเชื่อ
หรือไม และอยูสังกัดกลุมไหน” ผูวิจัยมักจะตอบวาไมไดเปนคริสเตียนแตสนใจเรียนรูชีวิตของพ่ีนองมงคริส
เตียน และกําลังศึกษาเพ่ือเขียนวิทยานิพนธ เขาจะมีทาทีท่ีเปลี่ยนไปทันที เหมือนมีระยะหางเพ่ิมมากข้ึน
กวาเดิม แตพวกเขาไมไดปฏิเสธหรือปดก้ันผูวิจัย แตเปลี่ยนจากการพุดคุยธรรมดาเปนการชักชวนใหเปนคริส
เตียนหรือชวนเขารวมกิจกรรมกับพวกเขา 
 อีกสิ่งหนึ่งท่ีพวกเขาตองทําคือศึกษาพระคัมภีรดวยตนเองทุกวัน จากการสังเกตและการพูดคุยกับพวก
เขาพบวาสวนใหญอานพระคัมภีรกอนเขานอนและระหวางเวลาท่ีวางในแตละวัน โดยสวนใหญคนท่ีเครง
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ศาสนาจะมีพระคัมภีรอยูท่ีในหองนอนและในกระเปาท่ีใชในแตละวันเปนประจํา นอกจากศึกษาพระคัมภีรดวย
ตนเองแลว ยังมีการสอนพระคัมภีรแกสมาชิกโดยศิษยาภิบาลหรือผูท่ีทําหนาท่ีเผยแพรคําสอนโดยตรง เชน 
ผูปกครองศาสนาจารย เปนตน สวนใหญจะสอนในวันอาทิตยหลังการนมัสการ หรือตอนเย็นของวันใดวันหนึ่ง
ในรอบสัปดาห 
 กิจวัตรท่ีสําคัญท่ีสุดของชาวคริสเตียนคือการเขาโบสถทุกวันอาทิตย เพ่ือนมัสการพระเจารวมกันใน
กลุมของคริสตจักร สิ่งท่ีแสดงออกถึงการปรับตัวเพ่ือความทันสมัยอยางชัดเจนในการเขาโบสถ คือ การแตง
กายตามสมัยนิยม ผูหญิงใสกระโปรงหรือชุดเสื้อกระโปรงยาวติดกัน (ชุดเดรส) สวนผูชายตองสวมเสื้อเชิ้ต 
กางเกงผา รอเทาหนังหุมสนอยางเรียบรอย บางครั้งก็ใสเสื้อสูทอยางเปนทางการ ข้ึนอยูกับวาระหรือโอกาส 
นอกจากนี้ก็มีการแตงกายดวยชุดท่ีมีการออกแบบผสมผสานเสื้อผาลายปกมงเขากับการออกแบบสมัยใหมดวย 
การแตงกายลักษณะนี้ ถือวาเปนกฎในการเขารวมประชุม และการเขางานตางๆท่ีทางองคกรจัดข้ึน หากไม
ปฏิบัติตามกฎนี้จะมีการตักเตือนกันเพ่ือใหสมาชิกทุกคนมีวินัยเหมือนกัน นายประเสริฐ  สืบทายาท ศิษยาภิ
บาลคริสตจักรพระสิริ (สัมภาษณ, 11 เมษายน 2557) ใหความเห็นตอเรื่องนี้วา 
 

“เราถือวาคริสเตียนเราเปนคนท่ีพัฒนาแลวจะตองแตงกายใหเหมาะสมกับงาน
ใหเกียรติพระเจา ใหเกียรติสถานท่ี และใหเกียรติตัวเอง ไมใชไปไหนก็ใสแตเสื้อยืด
กางเกงยีนส รองเทาแตะ ถึงแมจะยังเด็กเราก็ตองฝกใหเขาชินเปนนิสัย ไปรวมงานไหน
จะไดไมอายเขา สําหรับโบสถเราหากใครแตงกายไมเหมาะสมอาจารยจะตักเตือนกอน 
หากเตือนหลายครั้งแลวไมปรับปรุงก็ตองมีการปรับเพ่ือใหเขาเห็นความสําคัญของกฎนี้ 
ซ่ึงสมาชิกทุกคนมีความเห็นตรงกัน” (สัมภาษณ, ศาสนาจารยประเสริบ สืบทายาท, 
2557) 

 
 จะเห็นไดวาการเปนคนท่ีทันสมัยสําหรับพวกเขานั้น นอกจากการเปลี่ยนความเชื่อมานับถือพระเจา 
การจัดโครงสรางทางสังคมและบริหารจัดการแบบสมัยใหมแลว ยังมีสิ่งอ่ืนท่ีเปนรูปลักษณภายนอกก็ตอง
เปนไปตามสมัยนิยมดวย เชน การแตงกาย การพูดจา การแสดงออกตางๆ ท่ีเปนสากล เพราะพวกเขาเรียก
ตัวเองวาเปน “ผูท่ีพัฒนาแลว” 
 จากท่ีกลาวมาจะเห็นวาพวกเขามีสิ่งท่ีตองปฏิบัติอยางเปนประจํา ในขณะเดียวก็มีสิ่งท่ีคนมงคริสเตียน
หามทําหรือตองระมัดระวังดวย ยกตัวอยางเชน การไมเขาศาสนาสถานของศาสนาอ่ืนๆ  
ไมเขารวมพิธีกรรมตางๆ ของคนตางศาสนา จากการเก็บขอมูลภาคนามพบวา ในกรณีท่ีบางคนไมสามารถ
หลีกเลี่ยงพิธีกรรมบางอยางไดอาจเปนเพราะเปนงานของญาติ คนสนิท หรือเพราะมารยาททางสังคมก็แลวแต 
เขาจะรวมพิธีกรรมนั้นแตจะทําแบบคริสเตียนแทน หรือเขารวมแตไมรวมท้ังหมด เชน อยูในงานนั้นดวยแตไม
ดื่มสุรา ไมกินอาหารเซนไหวในพิธีกรรมเพราะถือวากินของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาอ่ืน รวมท้ังการไมผูกขอมือให
เจาของงานแตอวยพรแบบคริสเตียนแทน เปนตน  
 นอกจากการไมเขารวมพิธีกรรมตางศาสนาแลว คริสมงคริสเตียนก็ไมนิยมแตงงานกับคนนอกศาสนา
ดวย ถึงแมจะไมไดเปนขอหามในพระคัมภีรก็ตาม เพราะพวกเขามองคนท่ีไมไดนับถือศาสนาคริสตวาเปนพวก
บูชาซาตาน ชีวิตหลังความตายจะไมไดไปอยูกับพระเจาบนสวรรครวมกับตน ดังนั้น คนมงคริสเตียนท่ีมีคนรักท่ี
ไมไดเปนคริสเตียนจึงพยายามท่ีจะทําใหเขาหรือเธอเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสตดวย 
 อยางไรก็ตาม การตีความหลักคําสอนหรือการปฏิบัติตามกฎตางๆ ของแตละคนก็มีความหมายและ
ความลึกซ้ึงแตกตางกันออกไป ผูวิจัยไดเห็นกรณีขอถกเถียงเก่ียวกับการลอยกระทงของเหลาสมาชิกคริสตจักร
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พระสิริซ่ึงพวกเขามีความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน บางคนเห็นวาไมสามารถเขารวมไดเพราะเปนการกระทํา
ความผิดตอบัญญัติ 10 ประการ ขอ 1 ท่ีกลาววา “จงนมัสการพระเจา แตเพียงองคเดียว” ดังนั้น การไหวเทพ
เจาหรือสิ่งอ่ืนๆ ถือเปนการบูชาซาตาน ในขณะท่ีบางคนมองวาเปนการรวมกิจกรรมทางสังคมท่ัวไปเพ่ือความ
สนุกสนานรูปแบบหนึ่งเทานั้น ไมเก่ียวกับความเชื่อเรื่องศาสนา เพราะไมมีเจตนาบูชาสิ่งอ่ืน การพูดคุย 
ถกเถียงในครั้งนั้นไมสามารถหาขอสรุปไดเพราะเปนเพียงความคิดเห็นสวนบุคคลในการตีความหลักคําสอน
ทางศาสนาของตนเอง 
 
บทสรุป 
 บทความนี้ ผูวิจัยตองการท่ีจะตอบคําถามวาการเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสตของคนมงท่ีมาใชชีวิต
อยูในเมืองเชียงใหม พวกเขามีการปรับตัวเขาสูความทันสมัยอยางไร ท้ังนี้ ขอคนพบจากการวิจัย คือ เม่ือคนม
งตองออกจากชุมชนบนภูเขามาใชชีวิตในเมืองเพ่ือการศึกษาและการประกอบอาชีพ ทามกลางสังคมในเมืองท่ี
ตองปะทะสังสรรคกับคนไทยพ้ืนราบกับชาวตางชาติ ซ่ึงถือวาเปนผูท่ีมีวัฒนธรรมสูงกวาตามแนวคิดวาดวย
ความทันสมัย พวกเขาไดเปลี่ยนความเชื่อจากการนับถือบรรพบุรุษมานับถือศาสนาคริสต โดยการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวเกิดข้ึนท้ังในระดับความเชื่อ โครงสรางความสัมพันธทางสังคม วิถีชีวิตและปฏิบัติการในชีวิตประจําวัน 
เพราะการเปลี่ยนศาสนานําไปสูการปรับเปลี่ยนอัตลักษณบางอยาง เชน ความเชื่อเรื่องการเกิด การตายและ
ชีวิตหลังความตาย การเลือกสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ตลอดจนการใหคุณคาความหมายในสิ่งตางๆ เชน การ
ประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อ การมองโลกและชีวิต บทบาทชายหญิง รวมถึงการแสดงออกทางพฤติกรรม
ภายนอก เชน การแสดงความรักตอกัน การใหเกียรติกัน การแตงกาย การเลือกคูแตงงาน ฯลฯ ประการสําคัญ
คือ การปรับเปลี่ยนดังกลาวยังมีนัยยะการปรับตัวใหเขากับความทันสมัย ท้ังในแงศาสนา การยกระดับสถานะ
ทางสังคม ตลอดจนวิถีชีวิตของคนมงคริสเตียนในเมืองเชียงใหมอีกดวย 
 การทําใหเปนสมัยใหมมาพรอมกับความมีเหตุผล ความเปนวิทยาศาสตร และความเปนศิวิไลซ 
แนวคิดวาดวยการทําใหเปนสมัยใหมเปนแนวคิดท่ีตั้งอยูบนสมมติฐานท่ีวาความเจริญหรือการพัฒนาสามารถ
ท่ีจะแผขยายจากสังคมหรือประเทศท่ีเจริญกวาไปยังสังคมหรือประเทศท่ีลาหลัง ในกรณีของมิชชันนารีศาสนา
คริสตจากตะวันตกมองวาศาสนาหลักของโลกคือศาสนาคริสต และมีความเชื่อท่ีวาหลักคําสอนของตนมีความ
เปนเหตุเปนผลมากกวา มีความศิวิไลซ และทันสมัยกวาศาสนาอ่ืน  ดังนั้น ศาสนาคริสตจึงปฏิเสธความจริง 
ความเชื่อของศาสนาอ่ืนๆ และคิดท่ีจะไปเปลี่ยนแปลงความเชื่อของคนอ่ืนๆ ท่ีไมใชศาสนาคริสตเพ่ือชวยใหผู
ท่ีถูกเปลี่ยนศาสนามีความทันสมัยหรือมีชีวิตท่ีดีข้ึน (Hefner 1998) มิชชันนารีชาวมงท่ีเผยแพรศาสนาคริสต
ใหกับคนมงดวยกันเองก็มีแนวคิดไมตางจากมิชชันนารีจากตะวันตก ดังนั้น คนมงในเมืองเชียงใหมท่ีเปลี่ยนมา
นับถือศาสนาคริสตจึงมีลักษณะสําคัญบางประการท่ีบงบอกถึงการปรับเปลี่ยนเพ่ือความทันสมัย เชน  
ความเชื่อ วิถีชีวิตและปฏิบัติการในชีวิตประจําวัน 
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บทบาทการดูแลและเหตผุลในการสนับสนุนบุตรเขาศึกษาของผูปกครองเดก็ออทิสตกิ 
This Research Studies the Caring Role and Reason to Support their Children to 

Education, of Parent which has Children with Autism 
 

ชนุตม  นาคนัทที0

1 
 
บทคัดยอ 

 การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา บทบาทการดูแลบุตร ของผูปกครองเด็กออทิสติก 
ท่ีสามารถเขาเรียนในโรงเรียนปกติท่ีมีการเรียนรวมในระดับชั้นประถมไดรวมถึงความคิดและเหตุผลในการ
สนับสนุนใหบุตรเขาเรียนในโรงเรียนปกติ กลุมตัวอยางเปนผูปกครองท่ีมีบุตรเปนเด็กออทิสติก และบุตรกําลัง
ศึกษาอยูในระดับชั้นประถม จํานวน 24 คน จากโรงเรียนท้ังสิ้น 10 โรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ เก็บรวมรวม
ขอมูลโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก ผลการศึกษาพบวา ผูปกครองพยามยามดูแล และทําการบําบัดรักษา
อาการออทิสติกของบุตรท้ังท่ีโรงพยาบาล และท่ีบานอยางเต็มท่ี โดยใหบุตรไปเขารับการบําบัดรักษาท้ังท่ี
โรงพยาบาล และท่ีบาน โดยการบําบัดรักษาท่ีบานผูปกครองจะทําตามคําแนะนําของแพทยอยางเครงครัด ซ่ึง
เปนไปตามแนวคิด บทบาทและหนาท่ีของครอบครัวท่ีมีบุตรเปนเด็กออทิสติก สวนในดานความคิดและเหตุผล
ในการสนับสนุนบุตรใหเขาโรงเรียนนั้น ผูปกครองมีความตองการใหบุตรไดฝกการเขาสังคมเปนหลักเนื่องจาก
ผูปกครองเชื่อวา อาการของบุตรจําเปนตองไดรับการฝกฝนดานนี้เปนสําคัญ 

คําสําคัญ: ออทิสติก; บทบาท, การผลักดัน, การเลี้ยงดู 
 
Abstract 

This qualitative research aims to study the role of children care of parents which 
have children with autism who can enroll in regular class of primary school, and the thinking 
and reason of supportable the children to study in the regular school. The sample group is 
the parents which have children with autism and the children are studying in the primary 
school, is 24 persons from 10 schools in Bangkok. The data collection is done by deep 
interview. The study results showed that the parents try to care and treatment the autism 
symptoms of the children both in hospital and at home fully. For the treatment at home, 
the parents will follow the doctor's instructions strictly, which is based on the concept of 
role and duty of family with has children with autism. In term of the thinking and the reason 
to support their children to study in the school, the parents want their children to learn the 
socialization with others mainly, because the parents believe that the symptoms of children 
is need to be trained in this field importantly. 

Keyword:  Autism, Role, support, Parenting 
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บทนํา 

 โรคออทิสติกเปนปญหาดานจิตเวชเด็กท่ีตองการความชวยเหลืออยางตอเนื่องและการรักษาท่ีตองใช
ความอดทน จริงจัง รวมท้ังความรู และประสบการณจากบุคคลหลายฝาย สภาวะออทิสติกไมสามารถรักษาให
หายขาด แตสามารถลดพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคและกระตุนพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามความสามารถของเด็ก
แตละคนท่ีเปนออทิสติก ทําใหเด็กสามารถอยูในสังคมได (เพ็ญแข  ลิ่มศิลา, 2540) และในปจจุบันการเกิด
ออทิสติกมีมากข้ึน สําหรับประเทศไทย พบวาสถิติของประชากรจํานวน 10,000 คนจะพบบุคคลออทิสติก 4-5 
คนและพบวา ในเด็กอายุต่ํากวา 1 ป จํานวน 10,000 คน จะพบเด็กออทิสติกถึง 21 คน และยังมีบุคคลท่ีท่ีมี
อาการใกลเคียงกับออทิสติก คือกลุมอาการแอสเปอรเกอร (Asperger’s syndrome) มีความชุกถึง 36 คนใน 
10,000 คน (อํารุง  จันทวานิช, 2543) ในสหรัฐอเมริกามีคนประมาณ 500,000-1,500,000 คน ท่ีมีอาการ
ผิดปกติแบบออทิสติก นับวาโรคออทิสติกเปนความหนึ่งในความผิดปกติทางดานพัฒนาการท่ีพบบอยท่ีสุดใน
ปจจุบัน (อุมาพร  ตรังคสมบัติ, 2550) 
 การดูแลเด็กออทิสติก ทีมีความผิดปกติของพัฒนาการอยางรุนแรงและเรื้อรังนั้นบทบาทผูท่ีใหการ
ดูแลโดยตรง ไดแก ผูปกครอง ซ่ึงในการศึกษานี้ไดแกบิดาหรือมารดาท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการชวยเหลือ
กิจวัตรประจําวันตางๆ ตองเผชิญกับปญหาท่ีเกิดจากพฤติกรรมการตอบสนองทางอารมณ การดูแลรางกาย 
การชวยเหลือเก่ียวกับการตัดสินใจดานภาวะสุขภาพเชน การคนหาแหลงท่ีใหบริการรักษา การคนหากลยุทธท่ี
เหมาะสมในการดูแล เปนตน และหากผูปกครองมีความพรอมในการดูแลเด็กออทิสติก จะสงผลใหเด็กมี
พัฒนาการท่ีดีและสามารถชวยเหลือตนเองได ในทางตรงกันขามหากผูปกครองไมมีความพรอมในการดูแลเด็ก
ออทิสติกจะสงผลใหมีพัฒนาการท่ีลาชาหากเด็กออทิสติกอายุ 5 ปข้ึนไปยังไมสามารถสื่อความหมายได การ
พยากรณโรคจะไมดี แตหากไดรับการวินิจฉัยถูกตองรวดเร็วขณะเด็กมีอายุไมถึง 3 ปจะทําใหไดรับการรักษา
อยางเหมาะสมทันที เด็กออทิสติกสามารถเรียนรวมกับเด็กปกติไดมากข้ึน (สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
, 2546) 

อยางไรก็ตามถึงแมเด็กออทิสติกนั้นจะเปนเด็กท่ีมีปญหาทางดานพัฒนาการและการเขาสังคม แตใน
บรรดาเด็กออทิสติกเหลานี้ก็มีเด็กออทิสติกจํานวนหนึ่งท่ีสามารถเขามาสูระบบการศึกษาแบบปกติหรือ
สามารถท่ีจะเขามาเรียนรวมกับเด็กปกติในโรงเรียนได อันเนื่องมาจากเด็กออทิสติกจํานวนนี้สวนหนึ่งไดรับการ
สนับสนุนจากครอบครัวไมวาจะเปนดานการรักษาหรือการเขารับการบําบัดเพ่ือเสริมสรางพัฒนาการดานตางๆ 
จนกระท้ังสามารถเขาสังคม และเรียนรวมกับเด็กปกติในโรงเรียนได ซ่ึงเปนท่ีนาสนใจในบทบาทของผูปกครอง
วาผูปกครองท่ีมีการสนับสนุนบุตรจนสามารถเขารับการศึกษาไดนั้น มีกระบวนการสนับสนุนทางดานการ
บําบัดรักษาท้ังท่ีโรงพยาบาล และท่ีบานอยางไร จึงทําใหบุตรมีพัฒนาการท่ีดีข้ึนจนสามารถเรียนในโรงเรียนได
รวมถึงความคิด และเหตุผลในการสงบุตรท่ีเปนเด็กออทิสติกเขาสูโรงเรียน และแนวทางการวางแผนในอนาคต
ใหกับบุตรเม่ือบุตรออกจากการศึกษาไปแลว 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาบทบาทของผูปกครองในการดูแลบุตรท่ีเปนเด็กออทิสติกตั้งแตแรกเกิดจนกระท้ัง
สามารถเขาศึกษาในโรงเรียนได 
 2. เพ่ือศึกษาสาเหตุและความตองการท่ีแทจริงของครอบครัวในการสนับสนุนบุตรท่ีเปนเด็กออทิสติก
ใหเขาสูระบบการศึกษา 
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ทบทวนวรรณกรรม 

ศึกษาจากเอกสาร ตํารา โดยมีแนวคิดทฤษฎีหลักๆ ดังนี้ คือ 
 1.1 การศึกษากับการขัดเกลาทางสังคม การศึกษาเปนกระบวนการท่ีทําใหเด็กไดเรียนรูหรือรับเอา
วัฒนธรรมของสังคมท่ีเขาอาศัยอยู เพ่ือชวยใหเขามีพฤติกรรมไปตามครรลองของพฤติกรรมซ่ึงสมาชิกของ
สังคมปฏิบัติกันอยู หรือการขัดเกลาทางสังคม ทําใหสามารถปรับตัวเขากับวิถีชีวิตของบุคคลอ่ืนและทําใหเกิด
ความรูสึกในการเปนตัวของตัวเอง การท่ีบุคคลหนึ่งจะสามารถเรียนรูระเบียบของสังคมก็ไดโดยการกระทํา
ระหวางสมาชิกในกลุม เม่ือบุคคลนั้นเขามาเปนสมาชิกใหม ดารา  ทีปะบาล (2538 อางถึง ถาวร  เกิดเกียรติ
พงศ, 2522) 
 1.2 แนวคิดบทบาทและหนาท่ีของครอบครัวท่ีมีบุตรเปนเด็กออทิสติก หลักการชวยเหลือเด็กออทิสติก 
มีจุดมุงหมายดังตอไปนี้ 
  1.2.1 พอแมจะตองการใหความชวยเหลือและเขารับการฝกอบรมจากแพทย พยาบาล  
ในการปฏิบัติตอเด็กอยางตอเนื่องและตองยอมรับความผิดปกติของเด็กดวย 
  1.2.2 การลดพฤติกรรมท่ีผิดปกติของเด็กโดยใชพฤติกรรมบําบัด และกิจกรรมอ่ืนๆ ทดแทน 
  1.2.3 กระตุนโดยใหเด็กออทิสติกไดเขากลุมในเด็กวัยเดียวกัน 
  1.2.4 กระตุนดานการพูดโดย การฝกใหเด็กพูด และสามารถสื่อความหมายภาษาได 
  1.2.5 แพทยจะเปนผูใหยาอยางระมัดระวัง  
  1.2.6 การฟนฟูสมรรถภาพเด็กออทิสติก โดยการใชกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมเขาจังหวะ 
ละครบําบัด คนตรี การออกกําลังกาย 
  1.2.7 ควรใหเด็กออทิสติกเรียนอยูในหองเรียนพิเศษกอน เม่ือพรอมจึงสงเขาเรียนรวมกับเด็ก
ปกติ 
 2. รางแบบเครื่องมือเพ่ือปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบและแกไขเครื่องมือ 
 
สมมติฐานในการวิจัย  

 1. ผูปกครองท่ีมีการสนับสนุนบุตรใหเขาสูการศึกษาในโรงเรียนเหมือนเด็กปกติไดนั้นผูปกครองตองมี
การดูแลและบําบัดรักษาบุตรอยางเต็มท่ีไมวาจะเปนการบําบัดรักษาท่ีโรงพยาบาลหรือการบําบัดรักษาท่ีบาน
ตามแนวคิดบทบาทและหนาท่ีของครอบครัวท่ีมีบุตรเปนเด็กออทิสติก 
 2. ผูปกครองมีความคิด และเหตุผลในการสนับสนุนบุตรท่ีเปนเด็กออทิสติกใหเขาศึกษาแบบปกติหรือ
เรียนรวมกับเด็กปกติเนื่องมาจากตองการใหบุตรท่ีเปนเด็กออทิสติกของตนไดรับการเรียนรู และฝกพัฒนาการ
ทางดานสังคม 
 
ระเบียบวิธีการศึกษา  

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีตองการศึกษาถึงความคิดและเหตุผลของผูปกครองในการสง
บุตรท่ีเปนเด็กออทิติกเขาศึกษาแบบปกติหรือเรียนรวมกับเด็กปกติท่ัวไปและศึกษาบทบาทของผูปกครองใน
การเลี้ยงดูและการสนับสนุนใหบุตรท่ีเปนเด็กออทิสติกใหสามารถเขารับการศึกษาในโรงเรียนปกติได รวมถึง
การวางแผนในอนาคตใหกับบุตรท่ีเปนเด็กออทิสติกตอไปในอนาคต โดยเก็บขอมูลจาก กลุมตัวอยางเปน
ผูปกครองท่ีมีบุตรเปนเด็กออทิสติก และบุตรกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถม จํานวน 24 คน จากโรงเรียน
ท้ังสิ้น 10 โรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ เก็บรวมรวมขอมูลโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก 
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

 แบบสัมภาษณผูปกครองเปนแบบก่ึงโครงสราง (Semi-structured Interview) ประกอบไปดวย 
รายการหัวขอท่ีตองการถาม เพ่ือเปนแนวทางในการถามแกผูเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสัมภาษณผูสัมภาษณ
สามารถเลือกหัวขอคําถามข้ึนมาสัมภาษณตามความเหมาะสม โดยไมตองเรียงลําดับหัวขอการสัมภาษณและ
ใชเทปบันทึกเสียงประกอบกับการใหสัมภาษณรวมท้ังใชการบันทึกขอมูล โดยการจดบันทึกคําสําคัญตางๆ ท่ี
ไดจากการการสัมภาษณและการสังเกต 
 
ประเด็นในแบบสัมภาษณ 

1. ความคิดและเหตุผลของผูปกครองท่ีมีตอการนําบุตรท่ีเปนเด็กออทิสติกเขาสูระบบการศึกษา 
2. ครอบครัวมีการดูแลบําบัดรักษาบุตรท่ีเปนเด็กออทิสติกอยางไร 
3. ครอบครัวมีแนวทางการดูแลอบรมเลี้ยงดูบุตรท่ีเปนเด็กออทิสติกอยางไร 
4. ผูปกครองมีการสนับสนุนอยางไรบางเพ่ือใหบุตรท่ีเปนเด็กออทิสติกใหเขาสูระบบการศึกษาได 
5. การวางแผนของผูปกครองตอการดํารงชีวิตอยูของเด็กออทิสติกในอนาคต 
6. ขอเสนอแนะ 

 
การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหเนื้อหาสวนใหญใชวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสนทนากับผูใหสัมภาษณจะวิเคราะห
เนื้อหาขอมูลสวนใหญท่ีไดจากการถอดเทป (Transcript) รวมกับการใสรหัสอยางเปนระบบ ตามวิธีของ
Krueger (1994) และ Morgan (1988)  

 
ผลการวิจัย 

 จากการศึกษา บทบาทการดูแลและเหตุผลในการผลักดันบุตรเขาศึกษาของผูปกครองเด็กออทิสติก 
ซ่ึงเปนการศึกษาขอมูลจากเอกสารและการสัมภาษณเก็บขอมูลจากประชากรท่ีบุตรเปนเด็กออทิสติก ซ่ึงกําลัง
ศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนท้ังหมด 10 โรงเรียน จํานวนผูปกครองท่ีใหสัมภาษณท้ังหมดมีจํานวน 24 
ราย พบวาผูปกครองมีบทบาทในการดูแลโดยการชวยเหลือใหบุตรสามารถดําเนินชีวิตประจําวันไดดีท่ีสุดเทาท่ี
บุตรจะทําได จากการศึกษาบทบาทในการดูแลบุตร สามารถสรุปบทบาทในการชวยเหลือบุตรในดานตางๆ 
ดังนี้ 

 1. บทบาทในการชวยเหลือทางดานกิจวัตรประจําวันของบุตร 
 ผูปกครองจะฝกฝนบุตรใหสามารถทํากิจวัตรประจําวันตางๆ หรือฝกการชวยเหลือตนเองข้ันพ้ืนฐาน 
อาทิเชน การใสเสื้อผา การรับประทานอาหาร การเขาหองน้ํา โดยผูปกครองจะฝกฝนบุตรอยางใกลชิดและ
สมํ่าเสมอ 

 2. บทบาทในการชวยเหลือทางดานการบําบัดรักษา 
 เม่ือผูปกครองพบอาการผิดปกติเหลานี้ ผูปกครองจะมีการพาบุตรไปพบแพทย เม่ือหลังจากแพทยได
วินิจฉัยวาบุตรของผูปกครองเปนเด็กออทิสติกแลวนั้น ผูปกครองจะพยายามใหบุตรไดเขาพบแพทยอยูเปน
ระยะๆ พยายามไมใหขาด หรือหางหายจากการพบแพทยไปนานจนเกินไป เนื่องจากนอกเหนือจากการไดรับ
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ยาจากแพทยแลว ผูปกครองยังมีความตองการใหบุตรไดมีการฝกฝนพัฒนาการกับแพทยหรือผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางอยางตอเนื่อง 
 แตเนื่องดวยโรงพยาบาลสวนใหญท่ีผูปกครองพาบุตรเขารับการรักษานั้น เปนโรงพยาบาลของทาง
รัฐบาลทําใหมีผูเขารับการรักษาคอนขางมาก แตถึงกระนั้นผูปกครองก็จะแกปญหาโดยการพาบุตรเขารับการ
รักษาในโรงพยาบาลหลายๆแหงแทน ทําใหบุตรไดรับการรักษาตอเนื่องเพ่ิมมากข้ึน สวนผูปกครองท่ีพอมี
รายไดนั้น จะพาบุตรเขาไปรักษาในศูนยฝกของทางเอกชนตางๆ เสริมข้ึนมาจากการเขารับการจาก
โรงพยาบาลเพียงอยางเดียว  
 สวนใหญในการใหการบําบัดรักษาจากโรงพยาบาลและศูนยฝกนั้นไมตางกันมากซ่ึงมักจะเปนการฝก
ดานพัฒนาการตางๆ โดยมีการฝกพูด การทํากิจกรรมบําบัด การทําพฤติกรรมบําบัด ซ่ึงจะเนนเสริมสรางท้ัง
การเขาสังคม การเสริมสรางกลามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ การฝกพัฒนาการดานอารมณ ซ่ึงบุตรของผูปกครองมี
ความบกพรองตรงไหน ก็เสริมสรางพัฒนาการตรงสวนนั้น  

 3. บทบาทการชวยเหลือดานสังคม 
 เด็กท่ีเปนโรคออทิสติกนั้น เปนเด็กท่ีมีความบกพรองทางดานพัฒนาการ และการเรียนรู ซ่ึงรวมถึงการ
เรียนรูดานสังคม ผูปกครองจึงพยายามพาบุตรออกไปทํากิจกรรมนอกสถานท่ี ท่ีไมใชบาน หรือท่ีโรงเรียน อยู
เปนประจํา ไมวาจะไปงานแตงงาน ไปเท่ียวกับครอบครัวในสถานท่ีตางๆ ไมวาจะเปน หางสรรพสินคา ทะเล 
สวนสัตว เดินทางข้ึนรถเมล เปนตน ผูปกครองจะพยายามไมใหบุตรตองอยูคนเดียว โดยไมมีการปฏิสัมพันธกับ
ผูอ่ืน ผูปกครองจึงพยายามท่ีจะใหบุตรไดออกไปไหนกับผูปกครองอยูเปนประจํา  

 4. บทบาทการชวยเหลือดานการเขาศึกษา 
 เนื่องดวยเด็กท่ีเปนออทิสติกนั้น จะมีอาการบกพรองทางดานการพัฒนาการ และสวนใหญมีการ
เรียนรูท่ีชามากกวาเด็กปกติท่ัวไป เพราะฉะนั้น การเขาโรงเรียนของเด็กกลุมนี้ จึงคอนขางมีปญหา แตกตาง
จากเด็กปกติท่ัวไป  
 ผูปกครองจะพยายามหาขอมูลตางๆ เก่ียวกับโรงเรียนปกติท่ีมีการเปดรับเด็กออทิสติกเขาเรียนรวม 
โดยการขอใหทางโรงพยาบาล หรือศูนยฝก ชวยแนะนําโรงเรียนให รวมดวยกับการหาขอมูลจากทาง
อินเตอรเน็ตดวยตนเอง เพ่ือหาโรงเรียนท่ีมีการรับเด็กพิเศษ หรือเด็กท่ีมีปญหาทางดานพัฒนาการเขาเรียน
รวมกับเด็กปกติ ซ่ึงผูปกครองพยายามท่ีจะ ใหบุตรของตนไดเขาไปเรียนรวมกับเด็กปกติ แทนท่ีจะใหเขา
โรงเรียนท่ีสอนแตเฉพาะเด็กพิเศษเพียงอยางเดียว เนื่องมาจากผูปกครองมีความตองการใหบุตรของตนได
เรียนรูการอยูรวมกับเด็กท่ีเปนปกติ เพ่ือท่ีจะมีพัฒนาการเหมือน หรือใกลเคียงกับเด็กปกติ แตโรงเรียน
ประเภทนี้ก็มักจะรับนักเรียนจํากัดตอป เนื่องมาจากมีบุคลากรท่ีไมเพียงพอตอการรับเด็กออทิสติกจํานวนมาก  

 5. บทบาทการชวยเหลือทางดานอารมณ พฤติกรรม 
 เพ่ือท่ีจะลดพฤติกรรมและอารมณท่ีไมพ่ึงประสงคของบุตรท่ีเปนโรคออทิสติกลง ผูปกครองจะไม
ลงโทษบุตรดวยวิธีการตีหรือใชความรุนแรง แตจะรอใหบุตรอารมณสงบลงดวยตนเองแลวจึงเขาไปอบรมบุตร 
เม่ือบุตรทําไดผูปกครองจะใหรางวัลแกบุตร เพ่ือเปนการกระตุนใหบุตรมีพฤติกรรมท่ีดีข้ึน 

 6.บทบาทการชวยเหลือทางดานการส่ือสาร 
 ผูปกครองจะพาบุตรไปรับการฝกฝนท่ีศูนยฝกเด็กพิเศษ และโรงพยาบาล เพ่ือใหบุตรมีการเรียนรู
อยางตอเนื่อง ผูปกครองจะมีการฝกฝนบุตรท่ีบานรวมดวย ซ่ึงผูปกครองไดพยายามฝกการออกเสียงท่ีถูกตอง
ใหกับบุตร โดยการสอนใหบุตรเรียกสิ่งของตางๆใหถูกตอง รวมถึงสอนใหเขาใจความหมาย หรือวิธีการใช
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สิ่งของเหลานั้นอยางถูกตอง เม่ือบุตรมีการสื่อสารท่ีใกลเคียง หรือมีการสื่อสารท่ีเหมาะสมกับสถานการณไมทํา
ใหเกิดปญหากับคนรอบขาง ผูปกครองจะมีการใหรางวัลแกบุตร เชน ขนม และของเลน  

 7. บทบาทการชวยเหลือทางดานส่ิงแวดลอม 
 ผูปกครองจะดูแลดานสิ่งแวดลอมใหบุตร โดยจัดพ้ืนท่ีสําหรับเลนใหกับบุตรเปนสัดสวน เก็บของท่ีอาจ
เปนอันตรายกับบุตรออกหางจากตัวบุตร และพ้ืนท่ีท่ีบุตรเลน รวมถึงเลือกสถานท่ีเรียนท่ีดูปลอดภัย และมี
คุณครูท่ีมีความรูคอยดูแลบุตร 

 8. บทบาทการชวยเหลือดานการวางแผนในอนาคต 
 ผูปกครองจะมีการวางแผนแตกตางกันไปตามแตความถนัด หรือความสามารถของบุตร วามี
ความสามารถดานไหน อยางไร ซ่ึงสวนใหญ ผูปกครองมักวางแผน ในอนาคตใหกับบุตร โดยใหบุตรเรียนรูดาน
สายอาชีพ ซ่ึงรัฐเปนผูจัดการเรียนการสอนให 

ตารางท่ี1 แสดงจํานวนการดูแลบุตรของผูปกครองในดานตางๆ 

ลําดับที ่ ลักษณะการดูแล 
จํานวนกลุม

ตัวอยาง 
ไดรับ 

การดูแล 
รอยละ 

1 นําบตุรเขารับการบําบัดรักษาทีโ่รงพยาบาล 24 24 100 

2 
นําบตุรเขารับการบําบัดรักษาเพิ่มเติมนอกเหนือจาก

โรงพยาบาล 
24 6 25 

3 มีการบําบดัและฝกฝนบุตรที่บานตามคําแนะนําแพทย 24 20 83.33 

4 
มีการพาบุตรออกไปทาํกิจกรรมภายนอกบานและ

โรงเรียน 
24 21 87.5 

5 การวางชวยเหลือบุตรดานการเขาศึกษา 24 24 100 

6 การวางแผนในอนาคตใหกับบุตร 24 24 100 

 
 จากตาราง แสดงถึงการดูแลบุตรท่ีเปนโรคออทิสติกวามีการดูแลดานใดบาง โดยผลออกมาวา 
ผูปกครองมีการนําบุตรเขารับการบําบัดรักษาท่ีโรงพยาบาลจํานวน 24 คน (รอยละ100) นําบุตรเขารับการ
บําบัดรักษาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากโรงพยาบาลจํานวน 6 คน (รอยละ 25) มีการบําบัดและฝกฝนบุตรท่ีบาน
จํานวน 20 คน (รอยละ 83.33) มีการพาบุตรออกไปทํากิจกรรมภายนอกบานและโรงเรียนจํานวน 21 คน 
(รอยละ 87.5) มีการวางแผนในอนาคตใหกับบุตรจํานวน 24 คน (รอยละ 100) มีการชวยเหลือดานการเขา
ศึกษาจํานวน 24 คน (รอยละ 100)  

แผนภูมิท่ี1 แสดงเปอรเซนตรูปแบบการดูแลบุตร 

 

100% 
25% 

83.33% 

87.5% 

100% 

100% 

นําบุตรเขารับการบําบัดรักษาทีโ่รงพยาบาล 

นําบุตรเขารับการบําบัดรักษาเพ่ิมเติมนอกเหนือจาก
โรงพยาบาล 
มีการฝกฝนบุตรตามคําแนะนําของแพทย 

พาบุตรไปทํากิจกรรมภายนอกบาน 

การชวยเหลือบุตรดานการเขาศกึษา 

การวางแผนในอนาคตใหกับบตุร 



Proceedings โครงการสัมมนาเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ ครั้งท่ี 14 335 
 

จากการศึกษา บทบาทการดูแลและเหตุผลในการสนับสนุนบุตรเขาศึกษาของผูปกครองเด็กออทิสติก
ผลการศึกษาในดานความคิด และเหตุผลของผูปกครองในการสนับสนุนบุตรท่ีเปนเด็กออทิสติกไดเขาศึกษาใน
โรงเรียนนั้น พบวา ผูปกครองมีความคิดและเหตุผล คือ เพ่ือใหบุตรเรียนรูดานวิชาการ, เพ่ือใหบุตรไดเรียนรู
ดานสังคม, เพ่ือใหสังคมยอมรับบุตร, เพ่ือแบงเบาภาระของผูปกครอง 
 โดยผูปกครองสวนใหญมีเหตุผลในการสนับสนุนบุตรเขาศึกษา คือ ตองการใหบุตรไดเรียนรูและมี
พัฒนาการทางดานสังคมดีข้ึนสามารถแสดงเปนตารางดังตอไปนี้ 

ตารางท่ี2 แสดงจํานวนความคิดและเหตุผลในการสงบุตรเขาศึกษาในโรงเรียน 

ลําดับที ่ ความคิดและเหตุผลในการสงบตุรเขาเรียนในโรงเรียน 
จํานวนกลุม

ตัวอยาง 
มีเหตุผลใน

ดานนี ้
รอยละ 

1 เพื่อการเรียนรูดานวิชาการ 24 9 37.5 
2 เพื่อพัฒนาการเรียนรูดานสังคม 24 21 87.5 
3 เพื่อใหสังคมยอมรับบุตร 24 5 20.83 
4 เพื่อแบงเบาภาระของผูปกครอง 24 2 8.33 

 
 จากตาราง แสดงถึงความคิดและเหตุผลของผูปกครองในการสงบุตรเขาศึกษาในโรงเรียน โดยผล
ออกมาวา เพ่ือการเรียนรูดานวิชาการจํานวน 9 คน (รอยละ 37.5) เพ่ือพัฒนาการเรียนรูดานสังคมจํานวน 21 
คน (รอยละ 87.5) เพ่ือใหสังคมยอมรับบุตรจํานวน 5 คน (รอยละ 20.83) เพ่ือแบงเบาภาระของผูปกครอง
จํานวน 2 คน (รอยละ 8.33) 
 
แผนภูมิท่ี2 แสดงเปอรเซนตเหตุผลในการสงบุตรเขาศึกษา 

 
 
สรุป และอภิปรายผล 

 การวิจัยเรื่อง บทบทการดูแลและเหตุผลในการสนับสนุนบุตรเขาศึกษาของผูปกครองเด็กออทิสติก 
ศึกษากรณีผูปกครองท่ีบุตรเปนเด็กออทิสติก และบุตรกําลังเรียนอยูโรงเรียนเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคในการหาขอมูลเพ่ือเปนประโยชนในดานการเลี้ยงดูเด็กออทิสติก รวมถึง
การจัดหาสถานศึกษาหรือโรงเรียนใหกับเด็กออทิสติก และรับรูถึงเหตุผล ความคิด ประโยชนท่ีจะไดรับจาก
การสนับสนุนบุตรท่ีเปนเด็กออทิสติกเขาศึกษาในโรงเรียน ในมุมมองของผูปกครอง 

37.50% 

87.50% 

20.83% 

8.33% 

เพ่ือการเรียนูดานวิชาการ 

เพ่ือพัฒนาการเรียนรูดานสังคม 

เพ่ือใหสังคมยอมรับบตุร 

เพ่ือแบงเบาภาระของผูปกครอง 
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 ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล จากผูปกครองท่ีบุตรเปนเด็กออทิสติก ท่ีกําลังศึกษาชั้นประถมศึกษา
จํานวน 24 คน จากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ท้ังหมด 10 โรงเรียน ในการสัมภาษณ เปนการสัมภาษณ
แบเจาะลึก โดยผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ครอบครัวท่ีบุตรออทิสติกสามารถศึกษาอยูในโรงเรียนได ผูปกครอง
มีการดูแลบุตร เปนไปตามแนวคิด บทบาทและหนาท่ีของครอบครัวท่ีบุตรเปนเด็กออทิสติก  
 ผูปกครองสวนใหญมีการดูแลบุตร เปนไปตามแนวคิด บทบาทและหนาท่ีของครอบครัวท่ีบุตรเปนเด็ก
ออทิสติก เพราะการดูแลบุตรอยางถูกตองเหมาะสมนั้น เปนสิ่งสําคัญมากตอพัฒนาการของเด็กออทิสติก ซ่ึง
การดูแลบุตรอยางถูกตองเหมาะสม ไมวาจะเปนท่ีโรงพยาบาล และท่ีบานนั้น จะทําใหบุตรมีพัฒนาการ
เพียงพอตอการเขาไปศึกษา หรือเรียนรวมกับเด็กปกติ เนื่องมาจาก การท่ีบุตรท่ีเปนเด็กออทิสติกจะสามารถ
เขาไปเรียนในโรงเรียนไดนั้น จําเปนตองผานการคัดเลือกจากทางโรงเรียนกอนเสมอ และโรงเรียนสามารถรับ
เด็กออทิสติกไดจํานวนจํากัดตอป ซ่ึงบุตรของผูปกครองจะไมสามารถเขาเรียนได ถาไมสามารถผานการ
คัดเลือกจากทางโรงเรียนกอน ทําใหผูปกครองท่ีบุตรสมารถเขาเรียนไดนั้น ผูปกครองจําเปนตองมีการเลี้ยงดู
บุตรอยางถูกตองเหมาะสม และเอาใจใสดูแลบุตรอยางดี เพ่ือท่ีจะทําใหใหบุตรมีพัฒนาการท่ีดีอยางตอเนื่องจน
กระท้ังบุตรสามารถท่ีจะผานการคัดเลือกเขาสูโรงเรียนได ซ่ึงการเลี้ยงดูบุตรของผูปกครองเปนไปตามแนวคิด 
บทบาทและหนาท่ีของครอบครัวท่ีมีบุตรเปนเด็กออทิสติกนั้นเอง 
 ในดานของความคิดและเหตุผลในการสงบุตรเขาเรียนในโรงเรียนของผูปกครองนั้นความคิดในการ
สนับสนุนบุตรท่ีเปนเด็กออทิสติก มีหลากหลายเหตุผล แตโดยสวนใหญนั้นผูปกครองมีความตองการใหบุตรได
เรียนรูการเขาสังคม เนื่องจากการเขาไปเรียนในโรงเรียน บุตรจะไดเรียนรูการเขาสังคมโดยการเรียนรู
กฎระเบียบในโรงเรียนรวมกับเพ่ือน เลนกับเพ่ือน และไดรับการฝกฝนโดยครู ซ่ึงจะเปนพ้ืนฐานในการใชชีวิต
ในสังคมตอไปในอนาคต ซ่ึงเหตุผลสวนใหญในการนําบุตรเขาศึกษาของผูปกครองนั้น เปนไปตามสมมติฐานท่ี
ไดตั้งไววา ผูปกครองมีเหตุผลในการสนับสนุนใหบุตรเขาศึกษาในโรงเรียนเนื่องมาจากตองการใหบุตรไดฝก
พัฒนาการดานสังคม แตถึงอยางไร ก็ยังมีผูปกครองสวนนอยท่ีมีเหตุผลในการผลักดันบุตรใหเขาสูการศึกษาท่ี
ไมเปนไปตามสมมติฐาน อาทิเชน การแบงเบาภาระผูปกครอง, ตองการใหสังคมยอมรับ, การเรียนรูดาน
วิชาการ 
 
การอภิปรายผล 

 จากการศึกษาเก็บขอมูลเรื่อง บทบาทการดูแลและเหตุผลในการสนับสนุนบุตรเขาศึกษาของ
ผูปกครองเด็กออทิสติก ครั้งนี้สามารถแบงการอภิปรายผลไดดังนี้ 
 1. บทบาทของผูปกครองในการดูแลบุตรออทิสติกพบวา ในการดูแลบุตรของผูปกครองนั้นสวนใหญ
ผูปกครองไดมีการดูแลบุตรอยางดีเทาท่ีผูปกครองจะสามารถทําได จะมีผูปกครองสวนนอยเทานั้นท่ีไมคอยไดมี
เวลาในการพาบุตรเขารับการบําบัดรักษา ท่ีโรงพยาบาล หรือศูนยฝกเด็กพิเศษ รวมถึงไมคอยไดมีการดูแล 
และฝกฝนบุตรตามคําแนะนําของแพทยท่ีบาน เนื่องมาจากผูปกครองไมสามารถท่ีจะมีเวลาใหบุตรไดเพียงพอ 
เพราะจําเปนตองทํางาน เพราะผูปกครองตองเลี้ยงบุตรดวยตัวคนเดียวปราศจากการชวยเหลือจากผูปกครองผู
เปนบิดาซ่ึงสอดคลองกับ (Hass อางถึงใน ชื่นฤดี  แกวบุตร, 2535) กลาววา บุคคลท่ีมีคูสมรสจะมี
ความสามารถในการดูแลบุตรท่ีมีปญหาสุขภาพมากกวา บุคคลท่ีไมมีคูสมรส สวนผูปกครองท่ีไมไดมีปญหาใน
เรื่องของการรับภาระเลี้ยงดูบุตรท่ีเปนโรคออทิสติกเพียงคนเดียว ทําใหไมสามารถท่ีจะมีเวลาในการดูแลบุตร
อยางเพียงพอนั้น  
 ผูปกครองท่ีไมไดดูแลบุตรตามท่ีบุตรควรไดรับนั้นยังมาจากสาเหตุท่ีตัวผูปกครอง มีการยอมรับวาบุตร
ของตนนั้นเปนโรคออทิสติก ชาเกินไป ซ่ึงทําใหบุตรของผูปกครองไดรับการดูแลท่ีถูกตองเหมาะสมตาม สภาพ
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อาการท่ีบุตรเปนชาตามไปดวย ซ่ึงมีความสอดคลองกับ (เพ็ญแข, 2541) กลาววา เด็กออทิสติกท่ีไดรับการ
กระตุนพัฒนาการกอนอายุ 5 ขวบนั้น จะสามารถชวยใหเด็กมีพัฒนาการทางดานตางๆท่ีดีข้ึนได และมีโอกาส
ชวยใหเด็กมีพัฒนาการท่ีใกลเคียงกับเด็กปกติได ซ่ึงการดูแลบุตรท่ีชาเกินไปนั้นจึงอาจสงผลถึงพัฒนาการและ
อารมณท่ีแยลง 
 แตผูปกครองสวนใหญนั้น เม่ือเริ่มรับรูวาบุตรนั้นมีอาการผิดปกติ หรือรับรูวาบุตรของตนเปน 
โรคออทิสติก ผูปกครองไดพยายามพาบุตรไปรับการบําบัดรักษาท่ีโรงพยาบาล ท่ีมีการดูแล และบําบัดรักษา
เด็กพิเศษ ในชวงแรกของการรับรูวาบุตรเปนออทิสติกทันที ซ่ึงมีความสอดคลองกับ (อรสิริ  ภิเศก, 2542) 
กลาววา บิดามารดาจะนําบุตรไปรักษาในโรงพยาบาลตางๆ เพ่ือยืนยันถึงความผิดปกติ ท่ีเกิดข้ึน และคนหา
วิธีการรักษาใหบุตรหายได  
 โดยสวนใหญทางโรงพยาบาล จะมีการบําบัดรักษาไปตามอาการของบุตร ท่ีเปนโรคออทิสติก ซ่ึงเปน
การทําการบําบัดรักษาโดยการ ทํากิจกรรมบําบัด พฤติกรรมบําบัด และการฝกพูด ซ่ึงเปนวิธีการบําบัดสวน
ใหญท่ีบุตรท่ีเปนออทิสติกไดรับ และนอกเหนือจากท่ีโรงพยาบาลแลว ผูปกครองท่ีมีฐานะคอนขางดีจะมีการ
เสริมการบําบัดรักษา ใหกับบุตรโดยการพาบุตรไปเขารับการรับการบําบัดรักษาในศูนยฝกเด็กพิเศษของทาง
เอกชน หรือนอกเหนือจากการพาบุตรเขาไปรับการบําบัดรักษาท่ีโรงพยาบาล ท่ีเปนโรงพยาบาลรัฐบาล 
ผูปกครองท่ีมีฐานะคอนขางดี จะมีการพาบุตรเขาไปรับการบําบัดรักษาในโรงพยาบาลเอกชนท่ีมีชื่อเสียง ดาน
การบําบัดรักษาเด็กพิเศษ และสามารถท่ีจะฝากใหเขาเรียนในโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียง ดานการดูแลเด็กพิเศษ 
โดยเฉพาะเด็กออทิสติก แตคาใชจายในการเขาเรียนในโรงเรียนเหลานั้นก็มีคาใชจายคอนขางสูงเชนเดียวกัน 
ซ่ึงมีความสอดคลองกับ (อริยา  ดีประเสริฐ ,2543) กลาววา ความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจ ทําใหมารดามี
ความรูสึกม่ันคง ปลอดภัย และมีโอกาสแสวงหาสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอสุขภาพ และ
เลือกใชบริการทางสุขภาพอยางเหมาะสม  
 สวนผูปกครองท่ีไมสามารถนําบุตรเขารับการบําบัดรักษาในศูนยฝกของทางเอกชนท่ีมีคาใชจายสูง 
หรือการพาบุตรเขารับการบําบัดรักษาในโรงพยาบาลเอกชนท่ีมีชื่อเสียงดานการบําบัดรักษาเด็กพิเศษนั้น
ผูปกครองจะพยายามพาบุตรไปเขารับการบําบัดรักษาในโรงพยาบาลรัฐบาลหลายแหง เพ่ือท่ีบุตรจะไดเขารับ
การบําบัดรักษาไดอยางตอเนื่อง ในกรณีท่ีทางโรงพยาบาลรัฐบาลมีคิวการบําบัดรักษาท่ียาวนาน การพาบุตร
เขารับการบําบัดรักษาหลายโรงพยาบาลนั้น จึงชวยใหบุตรไดรับการบําบัดรักษาอยางตอเนื่อง โดยไมตองเสีย
คาใชจายในการสงบุตรเขารับการบําบัดรักษาในศูนยฝกเด็กพิเศษของทางเอกชนหรือทางโรงพยาบาลเอกชนท่ี
มีคาใชจายสูง  
 ในดานการบําบัดรักษาบุตรหรือการฝกฝนบุตรท่ีบานนั้น ผูปกครองสวนหนึ่ง จําเปนตองออกจากงาน
ประจํา ท่ีเคยทําเนื่องจากผูปกครองตองมีเวลามากพอในการดูแลบุตร โดยเฉพาะการดูแลและการฝกฝนบุตรท่ี
บาน ซ่ึงผูปกครองสวนใหญไดทําการฝกฝนบุตรตามคําแนะนําจากแพทยหรือผูชํานาญการดานการดูแลเด็ก
พิเศษเปนอยางดี โดยผูปกครองจะมีการฝกฝนบุตรโดยการฝกดาน กลามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ ในบุตรท่ีมีอาการ
ผิดปกติดานกลามเนื้อ โดยการออกกําลังกายไมวาจะเปนการโยนบอล ฝกเดินตามเสน การฝกคัดลายมือ หรือ
ฝกการเขียนตามเสนปะ รวมถึงการพาไปทํากิจกรรมนอกสถานท่ี สอดคลองกับ (ศิริพร  สุวรรณทศ, 2540) 
กลาววา บิดามารดาควรเลนกับบุตรท่ีเปนเด็กออทิสติก โดยการโยนบอลใหรับ จี้เอวเพ่ือเปนการกระตุน และ
สอนการเลนกับคนอ่ืน และการฝกฝนบุตรสามารถชวยเหลือตนเองข้ันพ้ืนฐานได อาทิ เชน การใสเสื้อผา การ
เขาหองน้ํา การชวยเหลือผูปกครองในเรื่องของงานบานเล็กๆ นอยๆ หรือมีการเลน และทํากิจกรรมกับบุตร 
ท้ังในบาน และนอกบาน 
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 เม่ือเวลาบุตรมีอารมณหรือพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมท่ีบาน เชน มีอารมณรุนแรง พฤติกรรมกาวราว 
สอดคลองกับ (อุมาพร  ตรังคสมบัติ, 2550) กลาววา เด็กออทิสติกมีปญหาทางดานอารมณไดงาย เม่ือไม
ชัดเจนในสิ่งเรามากเกินไป สงผลใหเกิดความตึงเครียด และตอบสนองโดยมีพฤติกรรมซํ้าๆ กรีดรองอาละวาด 
และทํารายตนเอง  
 ผูปกครองจะไมเขาไปจัดการหรือทําการลงโทษบุตรเม่ือตอนท่ีบุตรกําลังมีอารมณ หรือมีพฤติกรรมท่ี
รุนแรง ผูปกครองจะรอใหบุตรอารมณเย็นลงกอนถึงคอยเขาไปพูดคุยกับบุตร หรืออบรมสั่งสอนบุตร 
สอดคลองกับ (อุมาพร  ตรังคสมบัติ, 2550) กลาววา การท่ีเด็กออทิสติกจะเกิดความพึงพอใจไดนั้น ข้ึนอยูกับ
ความเขาใจ และการตอบสนองตอพฤติกรรมอารมณของผูปกครอง ท่ีเหมาะสม  
 นอกเหนือจากการฝกฝนบุตรท่ีบานแลว ผูปกครองไดพยายามฝกบุตรในการเรียนรูสังคมโดย
ผูปกครองจะพยายามพาบุตรออกไปทํากิจกรรมตางๆ ขางนอกบาน โดยเวลาบุตรมีพฤติกรรมท่ีเปนปญหา หรือ
เกิดพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคตอคนรอบขาง ผูปกครองจะชี้แจงตอคนรอบขางวาบุตรไมเหมือนเด็กปกติท่ัวไป
เพราะวาบุตรเปนโรคออทิสติก เพ่ือทําใหคนรอบขางเขาใจบุตรของตน สอดคลองกับ (ศิริพร  สุวรรณทศ, 2540) 
กลาววา ผูปกครองควรใหบุตรท่ีเปนเด็กออทิสติก ฝกดานสังคม ควรเริ่มใหเร็วท่ีสุด เพ่ือเปนการหลีกเลี่ยงการ
กระทําพฤติกรรมซํ้าๆ  
 2. เหตุผลของผูปกครองในการสนับสนุนบุตรเขาสูการศึกษา พบวาผูปกครองมีความตองการท่ีจะ
ผลักดันบุตรท่ีเปนเด็กออทิสติกเขาสูการศึกษาเนื่องมาดวยมาจากหลายเหตุผล ซ่ึงเหตุผลสวนใหญนั้น
ผูปกครองเปนกังวลในเรื่องของการเขาสังคม สอดคลองกับ (กุลยา  ตันติผลาชีวะ, 2546) กลาววา จากการท่ี
เด็กออทิสติกมีพัฒนาการทางดานสังคมเสียไป การเรียนรวมจึงมีประโยชนตอเด็กออทิสติกเปนอยางมาก 
เพราะเด็กออทิสติกจะไดเรียนรูและพัฒนาและปรับตัวเองใหสามารถอยูรวมในสังคมกับคนปกติได
 โดยเฉพาะเม่ือผูปกครองไมสามารถอยูดูแลบุตรไดแลว ทําใหผูปกครองมีความตองการท่ีจะใหบุตรได
เขาศึกษา หรือเขาไปทําการเรียนรวมกับเด็กปกติ เนื่องดวยผูปกครองมีความคิดวา ทางเลือกท่ีดีในการชวย
กระตุน และพัฒนาบุตรท่ีเปนเด็กออทิสติก ในดานการเขาสังคมคือการผลักดันบุตรใหเขาเรียนในโรงเรียนให
ได เพราะบุตรจะไดเรียนรูการสื่อสารกับเด็กวัยเดียวกัน สอดคลองกับ (เพ็ญแข ลิ่มศิลา, 2541) กลาววา 
ผูปกครองควรกระตุนทางสังคมโดย ใหเด็กออทิสติกไดเขากลุมในเด็กวัยเดียวกัน เพ่ือพัฒนาทางดานสังคมและ
อารมณ อีกท้ังเด็กวัยเดียวกันนั้นยังเปนเด็กท่ีเปนปกติ ซ่ึงทําใหบุตรท่ีเปนเด็กออทิสติกของผูปกครองนั้นได
เรียนรูการกระทํา กฎระเบียบ การเลนเปนกลุม การสื่อสารแบบเด็กปกติ และยังไดผูดูแล หรือคุณครูท่ีมี
ความรูดานการดูแลเด็กพิเศษ คอยชวยเหลือดูแลอีกดวย ทําใหผูปกครองมีความหวังวาบุตรจะมีพัฒนาการ
ดานการเขาสังคม ดานการสื่อสาร มากกวาการอยูแตท่ีบาน หรืออยูแตกับเพียงผูปกครองนั้นเอง  
 ผูปกครองยังเห็นวา การศึกษานั้นมีความสําคัญไมใชแคกับบุตรท่ีเปนเด็กออทิสติกเทานั้นแตสําคัญ
สําหรับเด็กทุกคนในสังคม เนื่องจากการศึกษาจะเปนพ้ืนฐานในการเรียนรูกฎระเบียบ และพ้ืนฐานการอยู
รวมกับผูอ่ืนในสังคมได สอดคลองกับ ดารา  ทีปะบาล (2538 อางถึง Durkheim, 1956) ไดกลาววา 
การศึกษามีหนาท่ีทางสังคมคือการสรางความเปนมนุษย สรางสมาชิกสังคมใหรูจักสภาพแวดลอม ท้ังในสภาพ
ความเปนจริงและในอุดมคติ การศึกษาจึงเปนสถาบันท่ีสําคัญในการถายทอดคานิยม บรรทัดฐาน และความรู
ในสังคม 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัย 

 1. การดูแลบุตรท่ีเปนโรคออทิสติก ใหมีพัฒนาการท่ีดีข้ึนอยางตอเนื่องไดนั้น จําเปนตองไดรับความ
รวมมือกับคนในครอบครัว คนในครอบครัวทุกคนควรเรียนรูและทําความเขาใจในอาการ และแนวทางการ
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เลี้ยงดูอยางถูกตองเหมาะสมรวมกัน เพ่ือท่ีจะไดเกิดความรวมมือกันในครอบครัว ในเรื่องของการดูแลบุตร
อยางถูกตองเหมาะสม ท้ังนี้เพ่ือท่ีจะทําใหการพัฒนาบุตรใหมีการพัฒนาการทางดานตางๆไปในทางท่ีดีมากข้ึน 
เพราะฉะนั้นผูปกครองท่ีเปนผูดูแลบุตร ควรจะคุยหรือปรึกษา และใหความรูกับคนท่ีอยูรวมกันในครอบครัว 
เพ่ือสรางความรวมมือในการดูแลบุตรอยางถูกตองเหมาะสม ซ่ึงจะสงผลถึงพัฒนาการท่ีดีข้ึนของบุตรตอไป
นั้นเอง 
 2. โรงเรียนท่ีมีการเปดการเรียนรวมระหวางเด็กปกติกับเด็กธรรมดา ควรมีเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือรองรับและ
สนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาเด็กกลุมนี้ ท้ังนี้เพ่ือเปนทางเลือก และยังเปนการเปดโอกาสใหกับเด็กท่ีเปน
โรคออทิสติก ไดเสริมสรางพัฒนาการทางดานตางๆโดยเฉพาะพัฒนาการทางดานสังคมใหดียิ่งข้ึน ซ่ึงจะเปนผล
ทําใหเด็กออทิสติก สามารถท่ีจะใชชีวิตอยูรวมกับคนในสังคมไดตอไปในอนาคต 

 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ในการศึกษาครั้งตอไป ควรไดมีการศึกษาโดยการเก็บขอมูลผูปกครอง ท่ีมีบุตรเรียนอยูในโรงเรียน
เอกชน ท่ีมีคาเลาเรียนแพง ซ่ึงอาจไดผลการศึกษาท่ีแตกตางและมีประโยชนแตกตางจากการเก็บขอมูลในกลุม
ผูปกครองท่ีบุตรเรียนอยูในโรงเรียนรัฐบาลท่ีมีคาเลาเรียนไมแพง 
 2. ในการศึกษาครั้งนี้มุงเนนเพียงแตกลุมผูปกครองท่ีมีบุตรเปนโรคออทิสติก แตผูปกครองมีการ
ผลักดันบุตรจนสามารถเขาศึกษาในโรงเรียนปกติหรือโรงเรียนท่ีเปดใหมีการเรียนรวมได ซ่ึงเปนท่ีนาสนใจใน
การหันมาทําการเก็บขอมูลจากกลุมผูปกครอง ท่ีมีบุตรเปนเด็กออทิสติก แตบุตรไมไดเขาเรียนอยูในโรงเรียนท่ี
มีการเรียนรวม ถึงแมอายุของบุตรจะเขาเกณฑท่ีตองเขาเรียนแลวก็ตาม ซ่ึงอาจไดขอมูลท่ีแตกตางและเปนท่ี
นาสนใจได 
 3. การศึกษาครั้งนี้ ยังไมไดศึกษาเปรียบเทียบ ระหวางกลุมผูปกครองท่ีมีบุตรเปนเด็กออทิสติก ท่ี
แตกตางกันอาทิเชน กลุมผูปกครองท่ีมีบุตรศึกษาอยูในโรงเรียน กับผูปกครองท่ีบุตรไมไดศึกษาอยูในโรงเรียน
หรือผูปกครองกลุมท่ีมีฐานะท่ีดี กับผูปกครองกลุมท่ีมีฐานะยากจน เปนตน ซ่ึงการศึกษาเปรียบเทียบนั้นอาจ
ไดมาซ่ึงขอมูลท่ีนาสนใจและเปนประโยชนตอไปได 
 4. ผูศึกษาเก็บขอมูลจากเอกสาร และการสัมภาษณเทานั้น ไมไดทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 
หรือวัดคาทางสถิติ เพราะฉะนั้นในการศึกษาครั้งตอไป จึงควรมีการเก็บขอมูลแบบสอบถามรวมดวย ซ่ึงอาจได
ขอมูลท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนกวาการเก็บขอมูลจากเอกสารและการสัมภาษณนั้นเอง 
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บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชเฟซบุคและผลกระทบท่ีมีตอคุณภาพชีวิตของ
วัยรุนตอนกลาง (อายุ 15-18 ป) ท้ังทางดานสุขภาพรางกาย จิตใจ สัมพันธภาพทางสังคมและสิ่งแวดลอม โดย
ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บขอมูลปฐมภูมิดวยแบบสอบถามแบบมีโครงสรางจากกลุมตัวอยางวัยรุน
อายุ 15-18 ป หรือวัยรุนตอนกลางท่ีมีการใชงานเฟซบุค จํานวน 108 คน ในพ้ืนท่ีเฝาระวังทางประชากร 
อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม สถิติท่ีใชในขอมูล คือ คาความถ่ี คา
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance :ANOVA)  
และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation) ผลการวิจัยพบวาวัยรุนมีวัตถุประสงคของการเลนเฟซบุคเพ่ือพูดคุย
และติดตามความเคลื่อนไหวของเพ่ือน โดยมีการใชงานโดยเฉลี่ยวันละ 4 ชั่วโมง และวัยรุนกวาครึ่งมีการใช
งานเฟซบุคเปนประจําทุกวัน โดยชวงเวลาท่ีวัยรุนใชงานเฟซบุคบอยท่ีสุดคือชวงเวลาหัวคํ่าตั้งแต 18.00-21.00 
นาฬิกา โดยรูปแบบการใชงานท่ีพบบอยท่ีสุดคือการเขาไปกด Like ในสิ่งท่ีเพ่ือน ๆ แบงปน รองลงมาคือการ
สนทนาหรือสงขอความถึงเพ่ือน สวนในเรื่องของคุณภาพชีวิตพบวาวัยรุนมีคุณภาพชีวิตดานสุขภาพรางกาย 
และดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับปานกลางถึงดี แตดานจิตใจและดานสัมพันธภาพทางสังคมยังมีบางสวนท่ีมี
คุณภาพชีวิตอยูในระดับท่ีไมดี เม่ือวิเคราะหเปนรายดานเรื่องวัตถุประสงคของการใชงานพบวาหากใชงาน
เฟซบุคในดานการศึกษาจะพบวามีคุณภาพชีวิตดีในดานจิตใจ ดานสัมพันธภาพทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม  
(sig=.026, .006 และ .011 ตามลําดับ) ระยะเวลา (จํานวนเดือน) การเริ่มใชงานเฟซบุคครั้งแรกจนถึงปจจุบัน
จากการวิเคราะห correlation พบวามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับคุณภาพชีวิตโดยรวม (r=0.208) สวน
พฤติกรรมอยางอ่ืน เชน ชั่วโมงการใชเฉลี่ยตอวัน ความถ่ีการใชจํานวนวัน/สัปดาห และชวงเวลาในแตละวันท่ี
เขาใชเฟซบุคมากท่ีสุด ไมพบวามีความสัมพันธตอคุณภาพชีวิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

คําสําคัญ: พฤติกรรมการใชเฟซบุค, คุณภาพชีวิต, วัยรุนตอนกลาง 
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Abstract 

The objective of this study is to investigate facebook use of the middle adolescence 
(15-18 years old) and its impact on Quality of Life in physical, phychological, interpersonal 
and environmental domains. This quantitative research obtained primary data from 108 
samples in the Kanchanaburi Demographic Surveillance System of the Institute for 
Population and Social Research (IPSR), Mahidol University. Frequency distribution, 
percentage, mean, standard deviation, one-way ANOVA and correlation were performed to 
describe and analyze data. This study found that adolescences used facebook to chat with 
friends and to follow their friends’ activities. The average time for facebook use was  4 hours 
per day. Moreover, more than a half generally used facebook everyday and the most 
favorable time to was during 6 to 9 P.M.. Besides, two most favorite activities for facebook 
use were pressing “Like” and their “friends” activities and chatting with friends, respectively. 
Considering to the impact on Quality of Life adolescences had normal to good Quality of 
Life on physical and environmental domains while they had bad Quality of Life on some 
parts of phychological and interpersonal domains. Considering to the aim of facebook use, 
adolescences who use facebook for education had good Quality of Life on phychological, 
interpersonal and environmental domains (sig=.026, .006 and .011 respectively). Besides 
there was a significant relationship between the period (month) from first time use until 
present and the overall Quality of Life (r=0.208). However, other factor such as average hour 
for use per day, average days for use per week and the most favorite time to use were not 
significantly correlate with Quality of Life. 

Keyword: Facebook Behavior, Quality of Life, Middle Adolescent 
 
 
บทนํา 

ปจจุบันการติดตอสื่อสารระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคลเปนเรื่องท่ีสะดวกสบายและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
นับต้ังแตเครือขายอินเทอรเน็ตไดถือกําเนิดข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2512 ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา (สารานุกรมไทย
สําหรับเยาวชน เลมท่ี 25, ม.ป.ป.) เครือขายอินเทอรเน็ตเปนสื่อสมัยใหมท่ีไดเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสื่อสาร
จากในอดีต ไมวาจะเปนการสงจดหมาย โทรเลข หรือการใชโทรศัพท แรกเริ่มการใชเครือขายอินเทอรเน็ตเปน
เพียงการใชเพ่ือสืบคนขอมูลสําหรับนักวิชาการและนักวิจัยดานคอมพิวเตอร แตตอมาไดขยายวงกวางในสวน
ของผูใชงานมากข้ึน เนื่องจากมีอัตราคาบริการถูก และสามารถเขาถึงไดงายข้ึน จึงทําใหเครือขายอินเทอรเน็ต
มีบทบาทและมีความสําคัญมากข้ึน จนกลายเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของผูใชจํานวนมาก เปนการสื่อสาร
สมัยใหมท่ีเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของผูคน ซ่ึงมีสวนชวยในเรื่องการสืบคนขอมูลการศึกษา การติดตอ
เรื่องงาน การสรางความบันเทิง หรือการพักผอนหยอนใจ เม่ือมีจํานวนผูใชงานเครือขายอินเทอรเน็ตมากข้ึน 
ทําใหการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนขอมูลตางๆ ระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคลผานเครือขายดังกลาวมีจํานวน
มากข้ึนตามไปดวย จนเกิดคําเรียกกลุมผูใชงานนี้วา “เครือขายสังคมออนไลน” หรือ “Social Network”  
(สุมาวลี  ศาลาสุข, 2551 อางถึงใน ธีราพร  ตันทีปธรรม, 2554) 
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 สื่อสังคมออนไลน ท่ีไดรับนิยมมากท่ีสุดคือเฟซบุค หรือ www.facebook.com ซ่ึงเปนเครือขายสังคม
ออนไลนท่ีสามารถเชื่อมโยงเพ่ือนและบุคคลอ่ืนๆ เขามาในบัญชีของเราได โดยท่ีสมาชิกผูใชงานเฟซบุค
สามารถอัพโหลดรูปภาพ วีดีโอ และลิงคเว็บไซตตางๆ รวมถึงมีแอพพลิเคชั่นตางๆ ใหเลือกใชตามความ
ตองการ และมีระบบรักษาความเปนสวนตัว และจากขอมูลป ค.ศ. 2014 พบวา มีจํานวนผูใชงานเฟซบุคท่ัว
โลกประมาณ 1,300 ลานคน ซ่ึงมีจํานวนมากกวา ป ค.ศ. 2012 ท่ีมีจํานวนผูใชงานเฟซบุคประมาณ 1,110 
ลานคน (Business Insider, 2014) สําหรับประเทศไทย ในป ค.ศ. 2014 มีจํานวนผูใชงานเฟซบุคประมาณ 
28 ลานคน คิดเปนรอยละ 42 ของจํานวนประชากรไทยท้ังหมด ซ่ึงมีผูใชงานมากเปนอันดับ 9 ของโลก และ
เปนอันดับ 3 ของอาเซียน รองจากประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟลิปปนส (หนังสือพิมพเดลินิวส, 2557)
 การใชงานเฟซบุคมีขอดี คือ การสรางความสัมพันธรูปแบบใหมทางการสื่อสารซ่ึงไมไดจํากัดเฉพาะ
การสื่อสารระหวางบุคคลสองคนเทานั้น แตยังเปรียบเสมือนชุมชนชุมชนหนึ่งท่ีเปนพ้ืนท่ีทางสังคมใหผูคนไดมา
สรางความสัมพันธและปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนๆท้ังท่ีรูจักและไมรูจักกัน (Ito, 2008 อางถึงใน Sandi 
Goldstein, 2011) ชวยลดชองวางท้ังระยะทางและระยะเวลา ชวยใหเราไดพบเพ่ือนเกาท่ีไมไดติดตอกันนาน
ไดกลับมาคุยกันอีกครั้ง แมวาจะอยูในท่ีท่ีหางไกลกันกอใหเกิดการดูแลเอาใจใสกัน และการชวยเหลือซ่ึงกัน
และกัน (Larry Rosen, 2011)  นอกจากนี้ยังชวยใหเกิดการรวมกลุมทํากิจกรรมกับบุคคลอ่ืน และการ
เผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ จะเห็นวาเฟซบุคถือวาเปนสื่อสังคมออนไลนท่ีมีความทันสมัยและมีความกาวหนา
มาก แตในขณะเดียวกันการใชงานเฟซบุคก็สงผลกระทบตอตัวผูใชงานเชนกัน เชน ปญหาสิทธิสวนบุคคล 
ปญหาการทะเลาะวิวาท การใชคําท่ีรุนแรงหรือการนําภาพท่ีไมเหมาะสมแสดงข้ึนบนเฟซบุค ปญหาการลอลวง 
เปนตน (วิมลพรรณ  อาภาเวท, สาวิตรี  ชีวะสาธน และชาญ  เดชอัศวนง, 2554: 4) นอกจากนี้หากมีการใช
งานเปนเวลานาน ยังสงผลใหเกิดอาการปวดบริเวณขอมือ มือ หลัง ชวงบา คอ และชาบริเวณนิ้วมือเพราะการ
พิมพมากเกินไป รวมถึงอาจมีอาการปวดตารวมดวยเนื่องจากจองหนาจอเปนเวลานาน (ธีราพร ตันทีปธรรม, 
2554)  

วัยรุน คือวัยท่ีเปลี่ยนผานจากความเปนเด็กไปสูความเปนผูใหญ ชวงอายุของวัยรุนจะมีความแตกตาง
กันของแตละชาติพันธุและวัฒนธรรม โดยนักจิตวิทยามองวาวัยรุนคือผูท่ีมีอายุระหวาง 11-21 ป และไดแบง
วัยรุนออกเปน 3 ชวง ไดแก วัยรุนตอนตน (11-14 ป) วัยรุนตอนกลาง (15-18 ป) และวัยรุนตอนปลาย  
(19-21 ป) กลุมวัยรุนท่ีมักเกิดปญหามากท่ีสุด คือกลุมวัยรุนตอนกลาง เนื่องจากเปนชวงวัยแหงการเปลี่ยน
ผานและการเปลี่ยนแปลงท้ังทางรางกายและทางจิตใจ มีความคึกคะนอง หุนหันพลันแลน อยากรูอยากเห็น 
ทําใหเปนวัยท่ีกอใหเกิดปญหาไดงายกวากลุมอ่ืนๆ (วิทยากร  เชียงกูล, 2552) ยิ่งในปจจุบันการใชสื่อสังคม
ออนไลนของวัยรุนเริ่มมีความรุนแรงมากข้ึน สงผลใหการดําเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป เชน มีการใชเวลาอยูกับ
ตัวเองมากข้ึน ทํางานอดิเรกนอยลง ออกกําลังกายนอยลง (ธีราพร  ตันทีปธรรม, 2554) เนื่องจากมีการใชงาน
เลนเฟซบุค นอกจากนี้ยังมีรายงานจากสมาคมจิตวิทยาแหงอเมริกา (American Psychological 
Association) โดย Larry Rosen (2011) ไดนําเสนองานวิจัยโดยสํารวจพฤติกรรมของวัยรุนท่ีใชคอมพิวเตอร
เลนอินเตอรเน็ตวา ถาหากวัยรุนเลนเฟซบุคมากเกินไปอาจสงผลกระทบทางจิตใจหลายอยาง เชน มีอารมณ
กาวราวรุนแรง ชอบกอกวนสังคม และรุกรานผูอ่ืน (Ackerman et al, 2011 อางใน Christopher J. 
Carpenter, 2012) บางก็การมีอาการหลงตัวเอง ชอบโออวดและชอบเรียกรองความสนใจ (Christopher J. 
Carpenter, 2012) หรือมีอาการของโรคซึมเศรา ความวิตกกังวล และอาการนอนไมหลับจากการเลนเฟซบุค 
หรือในกรณีท่ีไมสามารถเชื่อมตอเฟซบุคได (Mustafa Koc and Seval Gulyagci, 2013) นอกจากนี้การเลน
เฟซบุคยังทําใหวัยรุนมีการนอนดึกและตื่นสายกวาเดิม สงผลทําใหเกิดการพักผอนมีไมเพียงพอตอความตอง
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ของรางกาย (ธีราพร  ตันทีปธรรม, 2554) ไมมีสมาธิในการเรียน ขาดเรียนเพ่ิมข้ึน และในท่ีสุดจะสงผลใหการ
เรียนแยลง (Erica Swallow, 2013)  

ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใชเฟซบุคของวัยรุนท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตท้ังดาน
รางกาย ดานจิตใจ ดานสัมพันธภาพของบุคคล และดานสิ่งแวดลอม โดยเลือกพ้ืนท่ีอําเภอไทรโยคเปนพ้ืนท่ีใน
การศึกษาวิจัย เนื่องจากเปนท่ีตั้งของศูนยวิจัยทางประชากรและสังคมของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงไดจัดตั้งข้ึนเพ่ือทําการศึกษาวิจัยเรื่องโครงการเฝาระวังทางประชากรกาญจนบุรี ดังนั้น
คณะวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะเลือกใชพ้ืนท่ีดังกลาวในการเก็บขอมูล  ผูวิจัย หวังเปนอยางยิ่งวาผลวิจัยท่ีไดจาก
การศึกษาครั้งนี้จะทําใหทราบพฤติกรรมการใชเฟซบุคของวัยรุน และปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตของวัยรุน 
เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปใชเปนแนวทางใหกับครอบครัวหรือโรงเรียนในวางแผนการเฝาระวัง ปองกัน และแกไข
ปญหาท่ีเกิดจากพฤติกรรมการเลนเฟซบุคของวัยรุน รวมถึงประชาชนวัยอ่ืนๆ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

การเลนเฟซบุคหรือการใชสื่อสังคมออนไลนใดๆ ก็ตามยอมมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของผูใชงาน
บางไมมากก็นอย โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมวัยรุนตอนกลางท่ีเปนชวงวัยแหงการเปลี่ยนผานและการ
เปลี่ยนแปลงท้ังทางดานรางกายและจิตใจ  มีความคึกคะนอง อยากรูอยากเห็น จึงเปนวัยท่ีมีปญหามากกวา
กลุมวัยรุนในชวงวัยอ่ืนๆ (วิทยากร  เชียงกูล, 2552) ซ่ึงผลกระทบจากการใชเฟซบุคท่ีเกิดข้ึนนั้นยอมมีความ
แตกตางกันไปตามลักษณะของพฤติกรรมและรูปแบบในการใชงานของแตละบุคคล ซ่ึงไดแก วัตถุประสงคใน
การใชงาน ระยะเวลาในการเลนเฟซบุคตั้งแตครั้งแรกจนถึงปจจุบัน จํานวนชั่วโมงและความถ่ีในการใชงาน 
ชวงเวลาท่ีใชงานบอยท่ีสุด รวมถึงคาใชจายทางอินเทอรเน็ตตอเดือน ซ่ึงปจจัยเหลานี้จะมีผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตของผูใชงานเฟซบุคในหลายๆ ดานไมวาจะเปนผลกระทบดานสุขภาพกาย ดานสุขภาพจิตใจ ดาน
สัมพันธภาพทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม 

ผลกระทบดานสุขภาพกาย พบวา การเลนเฟซบุคสงผลกระทบตอผูใชในเรื่องการนอนดึกข้ึนตื่นสาย
กวาเดิม ซ่ึงทําใหเกิดการพักผอนท่ีไมเพียงพอตอความตองของรางกาย และทําใหประสิทธิภาพในการทํางาน
ดานตางๆ ลดนอยลง รวมไปถึงการมีอาการปวดตา ปวดหัว และปวดเม่ือยตามรางกาย อยางเชน นิ้วมือ 
ขอมือ หรือหัวไหลจากการใชเฟซบุคเปนเวลานานอยางตอเนื่องกัน (ธีราพร  ตันทีปธรรม, 2554) และการท่ี
วัยรุนใชเวลาไปกับการเลนคอมพิวเตอร หรือโทรศัพทมากข้ึนจะทําใหมีเวลาในการพักผอน หรือนอนหลับ
นอยลง โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือพวกเขาใชอุปกรณดังกลาวในชวงเวลากอนเขานอน นอกจากนี้ยังพบอีกวาแสง
สวางท่ีมาจากอุปกรณดังกลาวไดเขาไปรบกวนการทําของสมองท่ีทําหนากําหนดเวลาการเขานอนและการต่ืน
นอนของมนุษยดวย จึงอาจสงผลทําใหวิถีชีวิตท่ีเก่ียวกับการนอนหลับพักผอนเปลี่ยนแปลงไป เชน การรูสึกงวง
ในตอนกลางวัน หรือความรูสึกไมสดชื่นเม่ือตื่นนอน (Mari Hysing et al., 2015) 

 ผลกระทบดานสุขภาพจิตใจ พบวา ผูท่ีมีพฤติกรรมการติดเฟซบุคจะมีอาการของโรคซึมเศรา 
ความวิตกกังวล และอาการนอนไมหลับจากการเลนเฟซบุคหรือในกรณีท่ีไมสามารถเชื่อมตอเฟซบุคได 
(Mustafa Koc & Seval Gulyagci, 2013) และในผูใชงานเฟซบุคท่ีมีลักษณะของอาการหลงตัวเองหรือชอบ
โออวด (grandiose exhibitionism (GE)) มักจะชอบแสดงพฤติกรรมหรือแสดงตัวใหเปนจุดสนใจ หรือ
พยายามเรียกรองความสนใจจากผูอ่ืน เนื่องจากพวกเขาไมสามารถทนตอการถูกละเลยหรือถูกมองขามจาก
ผูอ่ืนได จึงทําใหชอบท่ีจะนําเสนอเรื่องราวของตัวเองในดานตางๆ ผานการเลนเฟซบุค (Christopher J. 
Carpenter, 2012) นอกจากนี้ยังพบวาผูเลนเฟซบุคท่ีมีพฤติกรรมชอบบงการหรือชอบแสวงหาผลประโยชน
จากผูอ่ืน (Entitlement/Exploitativeness (EE)) มักจะมีพฤติกรรมท่ีกาวราว ชอบกอกวนสังคม อยางเชน 
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การรุกรานผูอ่ืน (Ackerman et al., 2011 อางใน Christopher J. Carpenter, 2012) และพบวาวัยรุนท่ีมี
พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนมากเกินไป เม่ือพบเจอกับปญหาเปนจํานวนมากมักจะมีความรูสึกเศรา 
เสียใจ ไมมีความสุข และบอยครั้งก็มีความรูสึกเบื่อ (Rideout, 2010 อางถึงใน Sandi Goldstien, 2011) แต
ในทางกลับกันอีกดานหนึ่งพบวาการใชสื่อสังคมออนไลนกลับมีผลกระทบตอสุขภาพจิตในเชิงบวกแกผูท่ีใช
เชนกัน อยางเชน การทําใหผูใชมีความสุขและมีการเพลิดเพลินจากการใชสื่อสังคมออนไลนดังกลาว (บุญอยู  
ขอพรประเสริฐ, 2557) 

 ผลกระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอม พบวา การเลนเฟซบุคของวัยรุนมีขอดี คือ การดูแลเอา
ใจใสเพ่ือน เห็นอกเห็นใจ ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และเปนการเรียนรูการเขาสังคมไดเปนอยางดี จะเห็นไดจาก
การรวมกลุมทําเพ่ือกิจกรรมตางๆ ของชาวเฟซบุคบนโลกแหงความเปนจริง โดยการรวบรวมสมาชิกในการทํา
กิจกรรมเพ่ือสังคมไดเปนจํานวนมาก และการรวมกลุมดังกลาวก็มีหลากหลายประเภท เชน การรวมกลุมทาง
การเมือง การรวมกลุมทางศาสนา หรือการรวมกลุมอนุรักษตางๆ เปนตน (Larry Rosen, 2011) และสําหรับ
กลุมวัยรุนท่ีมีเพ่ือนเปนจํานวนมากอยูแลว หรือเปนคนท่ีชอบมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน พวกเขาก็จะมีเพ่ือนเพ่ิม
มากข้ึนจากการใชสื่อสังคมออนไลนตางๆ ในขณะท่ีคนท่ีชอบเก็บตัว หรือไมคอยพูดคุยกับผูอ่ืนจะใชสื่อสังคม
ออนไลนเพ่ือทดแทนสิ่งท่ีเสียไปโดยการใชสื่อสังคมออนไลนเพ่ือสื่อสารหรือสรางสัมพันธกับผูอ่ืนมากข้ึน 
(Sheldon, 2008) และยังพบอีกวาวัยรุนท่ีมีการใชสื่อสังคมออนไลนจะมีความสัมพันธท่ีดีกับพอแม ใน
ขณะเดียวกันก็มีความสุขกับการใชชีวิตท่ีโรงเรียน (Rideout, 2010 อางถึงใน Sandi Goldstien, 2011) ซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาของ Reynol Junco (2015) จาก Iowa State University  ประเทศสหรัฐอเมริกาท่ี
พบวาการเลนเฟซบุคทําใหความสัมพันธและสัมพันธภาพระหวางเพ่ือนมีความแนนแฟนมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในการสรางความสัมพันธใหมๆ กับเพ่ือนคนอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิงรูจักกัน แตในอีกดานหนึ่งกลับพบวาวัยรุนขาด
ประสบการณในการใชงานบนเว็บไซตอินเทอรเน็ตทําใหพวกเขาตกเปนเหยื่อของการติดตอเนื่องจากพวกเขา
ไมไดคํานึงถึงความเปนสวนตัวในการใชเฟซบุค และยังพบวาวัยรุนขาดความรับผิดชอบ เนื่องจากมีการใช
เฟซบุคตลอด 24 ชั่วโมง ในวันท่ีหยุดเรียนหรือหยุดทํางาน กอใหเกิดความกังวลในหมูพอแมผูปกครองท่ีเปน
หวงเรื่องการปฏิสัมพันธทางสังคมของลูก (Fodeman & Monroe, 2009) 

พฤติกรรมการใชเฟซบุคยอมมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของผูท่ีใชงานเฟซบุค ไมวาจะเปนท้ังทางดาน
รางกาย (physical health) ดานจิตใจ (psychological) ดานความสัมพันธทางสังคม (social relationship) 
และดานสิ่งแวดลอม (environment) ท้ังนี้ข้ึนผูกับวาผูใชงานเฟซบุคจะมีพฤติกรรมและลักษณะของการใช
งานเฟซบุคของแตละบุคคล ซ่ึงหากมีการใชงานท่ีเหมาะสมก็จะทําใหผูใชงานไดรับประโยชนจากการใชงาน
เฟซบุคในดานตางๆ เชน ในดานการศึกษา หรือการมีความสัมพันธท่ีดีระหวางเพ่ือนเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ
สําหรับกลุมวัยรุนท่ีมีเพ่ือนเปนจํานวนมากอยูแลว หรือเปนคนท่ีชอบปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน พวกเขาก็จะมีเพ่ือน
เยอะมากข้ึนจากการใชสื่อสังคมออนไลนตางๆ (Sheldon, 2008) แตในทางกลับกันสําหรับผูท่ีมีการใชงาน
เฟซบุคเกินความพอดีก็จะสงผลเสียตอคุณภาพชีวิตในดานตางๆ ได เชน การเลนเฟซบุคทําใหคนหลงตัวเอง 
(Carol Craig, 2012 อางใน The Guardian) 

 
วิธีการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยประชากรกลุมเปาหมาย  
คือวัยรุนอายุ 15-18 ป ในพ้ืนท่ีเฝาระวังทางประชากร อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ของสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เปนขอมูลระดับตัวบุคคลในป 2554 ซ่ึงอาจไมทันสมัย การศึกษานี้จึง
ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ Cluster Sampling กําหนดหนวยการสุมเปนระดับหมูบานและใหคาความนาจะ
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เปนในการถูกเลือกตามจํานวนประชากรอายุ 15-18 ป ท่ีมีในแตละหมูบาน (PPS) โดยเลือกหมูบาน จํานวน 4 
หมูบานจาก 6 หมูบาน และเก็บขอมูลจากประชากรทุกคนในหมูบาน เลือกไดวัยรุนอายุ 15-18 ป และมีการ
ใชงานเฟซบุคในชวง 30 วันท่ีผานมา จํานวน 108 คน เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามในชวงเดือน
มีนาคม 2558 
 แบบสอบถามประกอบดวย 5 สวน คือ สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนท่ี 2 ความรู
เก่ียวกับเฟซบุค สวนท่ี 3 เจตคติท่ีมีตอเฟซบุค สวนท่ี 4 พฤติกรรมการใชเฟซบุค และสวนท่ี 5 คุณภาพชีวิต 
แบบสอบถาม 4 สวนแรกเกิดจากการทบทวนวรรณกรรม มีเพียงสวนท่ี 5 ท่ีมาจากเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต
ขององคการอนามัยโลกชุดยอ (WHO) ฉบับภาษาไทย จํานวน 26 ขอ ประกอบดวยขอคําถามท่ีเก่ียวกับ
คุณภาพชีวิตท้ัง 4 ดาน ไดแก คุณภาพชีวิตดานสุขภาพรางกาย ดานจิตใจ ดานสัมพันธภาพสังคม และดาน
สิ่งแวดลอม จํานวน 24 ขอ สวนอีก 2 ขอเปนความพึงพอใจโดยรวมของสุขภาพและคุณภาพชีวิต 

ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดยใหผูเชี่ยวชาญเปนผูตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) และได
ทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยนําไปทดสอบกอนการนําไปใชจริง (Pre-Test) กับประชากรท่ีมีลักษณะ
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจํานวน 22 คน ไดคา Internal Consistency ดวยสูตรของ Cronbach’s Alpha ซ่ึง
คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามใน สวนท่ี 3 เทากับ 0.801 สวนท่ี 4 ความบอยในการใชบริการของเฟซบุค
ในรูปแบบตาง ๆ เทากับ 0.724 และสวนท่ี 5 คุณภาพชีวิต เทากับ 0.700 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใหออกมาในรูปของคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ยและคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือพรรณนาพฤติกรรมการใชเฟซบุคและระดับคุณภาพชีวิตของวัยรุน และใชการ
วิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) เพ่ือหาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใช
เฟซบุคกับคุณภาพชีวิตของวัยรุน 
 
ผลการศึกษา 
 
 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

 จากการศึกษาวัยรุนตอนกลางท่ีเปนกลุมตัวอยาง มีเพศหญิงรอยละ 50.0 และเพศชายรอยละ 50.0 
สวนใหญมีอายุ 17 ป รอยละ 32.4 รองลงมาคืออายุ 18 ป รอยละ 26.9 อายุ 16 ป รอยละ 22.2 และอายุ 15 
ป รอยละ 18.5 สถานภาพทางการศึกษาของกลุมตัวอยางมีท่ีกําลังศึกษาอยูมีถึงรอยละ 80.6 และสวนใหญมี
คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ 2,000 บาท รอยละ 40.7 รองลงมาคือระหวาง 2,001 – 3,000 
บาท รอยละ 38.0 ดังตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพทางการศึกษา และคาใชจาย
ตอเดือน 

ขอมูลสวนบุคคล  จํานวน 
(n = 108) 

 รอยละ 
(100.0) 

เพศ     
 ชาย  54  50.0 
 หญิง  54  50.0 
อายุเต็มป     
 15  20  18.5 
 16  24  22.2 
 17  35  32.4 
 18  29  26.9 
สถานภาพทางการศึกษา     
 กําลังเรียน  87  80.6 
 ไมไดเรียน  21  19.4 
คาใชจายตอเดือน     
 นอยกวา 2,000 บาท  44  40.7 
 2,000-3,000 บาท  41  38.0 
 มากกวา 3,000 บาท  23  21.3 
 

 ความรูเกี่ยวกับเฟซบุค 

 ในสวนของความรูเก่ียวกับเฟซบุคพบวามีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.5 ซ่ึงถือวาอยูในระดับท่ีคอนขางสูง 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาขอคําถามท่ีวัยรุนตอบถูกมากท่ีสุดหรือตอบถูกทุกขอคือเฟซบุคสามารถคนหา
เพ่ือนและคนรูจักได รอยละ 100.0 รองลงมาคือทานสามารถเขาดูรูปของเพ่ือนและคนรูจักในเฟซบุคได ทาน
สามารถใชเฟซบุคเปนสื่อกลางในการโฆษณาขายสินคาได คิดเปนรอยละ 99.1 และรอยละ 96.3 ตามลําดับ 
สวนขอคําถามท่ีมีผูตอบไดนอยหรือมีการตอบผิดมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือเฟซบุคจําเปนตองตองใช E-mail 
เฟซบุคไมสามารถสนทนาแบบเห็นหนา (video call) กับคูสนทนาในเฟซบุคได และทานไมสามารถใชงาน
เฟซบุคผานอุปกรณ2อุปกรณในเวลาเดียวกันได มีวัยรุนตอบถูกรอยละ 23.1 รอยละ 45.4 และรอยละ 62.0 
ดังตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละของขอมูลดานความรูเก่ียวกับการใชงานเฟซบุค 

ขอมูลดานความรูเก่ียวกับการใชงานเฟซบุค จํานวน 

(n=108) 
รอยละ 

(100.0) 
เฟซบุคสามารถคนหาเพ่ือนและคนรูจักได 108 100.0 
ทานสามารถเขาดรููปของเพ่ือนและคนรูจักในเฟซบุคได 107 99.1 
ทานสามารถใชเฟซบุคเปนสื่อกลางในการโฆษณาขายสินคาได 104 96.3 
เฟซบุคสามารถใสรายละเอียดและขอมูลของตนเองได(info) 103 95.4 
ทานสามารถบอกสถานท่ีท่ีตนเองอยูเพ่ืออัพเดทขอมูลในเฟซบุคได (check in) 103 95.4 
หากทานตองการเปดบัญชีผูใชใหมจะตองใชช่ือและนามสกุลจริงเทาน้ัน 73 67.6 

มีเฉพาะเพ่ือนในเฟซบุคของทานเทาน้ันท่ีจะสามารถเห็นขอความหรือภาพท่ีทานโพสตได 72 66.7 
ทานไมสามารถใชงานเฟซบุคผานอุปกรณ2อุปกรณในเวลาเดียวกันได 67 62.0 
เฟซบุคไมสามารถสนทนาแบบเหน็หนา (video call) กับคูสนทนาในเฟซบุคได 49 45.4 
เฟซบุคจําเปนตองตองใช E-mail ในการสมัครเขาใชงานเทาน้ัน 25 23.1 
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 พฤติกรรมการใชเฟซบุค 

 วัยรุนมีการใชเฟซบุคเพ่ือคุยกับเพ่ือนถึงรอยละ 93.5 รองลงมาคือใชเพ่ือติดตามความเคลื่อนไหวของ
เพ่ือนในเฟซบุครอยละ 72.2 และใชแบงปนรูปภาพ/สถานะสวนตัว รอยละ 51.9 แตใชเพ่ือประโยชนใน
การศึกษามีเพียง 1 ใน 3 ของกลุมตัวอยางเทานั้น ดังตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนและรอยละของวัตถุประสงคในการใชงานเฟซบุค 
ดานวัตถุประสงคในการใชงานเฟซบุค จํานวน 

(n=108) 
รอยละ 

(100.0) 
ใชคุยกับเพ่ือน 101 93.5 
ใชเพ่ือติดตามความเคลื่อนไหวของเพ่ือนในเฟซบุค 78 72.2 
ใชแบงปนรูปภาพ/สถานะสวนตัว 56 51.9 
ใชเพ่ือความบันเทิง 42 38.9 
ใชเพ่ือประโยชนในการศึกษา 38 35.2 
ใชเพ่ือพบเพ่ือนใหม 29 26.9 
ใชเพ่ือเลนเกมส 28 25.9 
ใชเพ่ือแบงปนขอมูลขาวสาร 25 23.1 
ใชเพ่ือซื้อสินคาและบริการ 15 13.9 
ใชเพ่ือการประกอบธุรกิจ 3 2.8 
ใชเพ่ือประโยชนอ่ืนๆ 4 3.7 

 
ระยะเวลาท่ีวัยรุนใชงานเฟซบุคครั้งแรกจนถึงปจจุบันโดยเฉลี่ยใชงานมาแลวประมาณ 39 เดือน หรือ 

3 ป โดยเฉลี่ยมีการใชงานเฟซบุควันละ 3.73 ชั่วโมงหรือประมาณ 4 ชั่วโมงตอวัน กวาครึ่งของกลุมตัวอยาง
รายงานวาเขาใชเฟซบุคทุกวันในแตละสัปดาห และรอยละ 80.0 เขาใชในชวงเวลา 18.00-21.00 นาฬิกา 
รูปแบบการใชท่ีบอยครั้งมากท่ีสุด ไดแก ใชปุม Like เพ่ือแสดงความชอบหัวขอหรือคอมเมนทของเพ่ือน 
รองลงมาคือ ใชสนทนาหรือสงขอความกับเพ่ือน (Facebook Chat/Messenger) ขณะท่ีการใชท่ีนอยท่ีสุด 
ไดแก ใชเลนเกมสเฟซบุคตางๆ (Facebook Game & Application) และแชร Location หรือเช็คอินสถานท่ี  

 
ทัศนคติท่ีมีตอเฟซบุค 

วัยรุนมีทัศนคติเชิงบวกในเรื่องตอไปนี้สูงท่ีสุด อันดับแรกเฟซบุคเปนสื่อกลางท่ีชวยใหการพบปะ
สังสรรคกับกลุมเพ่ือน/คนรูจักเปนเรื่องงาย รองลงมาเฟซบุคทําใหรับทราบขอมูล ขาวสารไดอยางรวดเร็ว 
และเฟซบุคเปนแหลงพบเพ่ือนใหม ดังตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 แสดงจํานวน คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติท่ีมีตอเฟซบุคเชิงบวก 

ทัศนคติเชิงบวกตอเฟซบุค 
(n = 108) 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

เฟซบุคเปนสื่อกลางท่ีชวยใหการพบปะสังสรรคกับกลุมเพ่ือน/คน
รูจักเปนเรื่องงาย 

4.25 .613 

เฟซบุคทําใหรับทราบขอมูล ขาวสารไดอยางรวดเร็ว 4.15 .624 
เฟซบุคเปนแหลงพบเพ่ือนใหม 4.15 .681 
เฟซบุคเปนแหลงใหความบันเทิง 4.13 .628 
เฟซบุคทําใหมีสะดวกในการติดตอสื่อสาร 4.10 .655 
เฟซบุคชวยใหการแบงปนความคดิเห็นกับผูอ่ืนเปนเรื่องงาย 3.93 .666 
เฟซบุคเปนแหลงแสดงความคิดเหน็ท่ีเปนตัวของตัวเอง 3.83 .767 
เฟซบุคทําใหความสัมพันธของคุณกับเพ่ือนดีข้ึน 3.71 .876 
เฟซบุคชวยใหคุณปรับตัวเขากับสงัคมได 3.67 .749 
เฟซบุคเปนแหลงคนหาซื้อสินคาและบริการ 3.58 .939 
เฟซบุคทําใหมีความกลาแสดงออกมากข้ึน 3.43 .878 
เฟซบุคเปนแหลงเพ่ิมพูนความรูดานการศึกษา 3.39 .830 
เฟซบุคทําใหความสัมพันธของคุณกับครอบครัวดีข้ึน 2.52 1.027 

 
ในสวนของทัศนคติเชิงลบพบวาวัยรุนมีทัศนคติเชิงลบมากท่ีสุดในเรื่องตอไปนี้ ไดแก เฟซบุคทําใหเกิด

การลวงละเมิดสิทธิ์ของผูอ่ืนไดงาย เชน การบันทึก (Save) รูปภาพของผูอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาต เฟซบุคทําให
ถูกหลอกลวงไดงาย และเฟซบุคทําใหเกิดการพบปะกันในโลกแหงความเปนจริงนอยลง ดังตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5 แสดงจํานวน คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติท่ีมีตอเฟซบุคเชิงลบ 
ทัศนคติเชิงลบตอเฟซบุค 
(n = 108) 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
เฟซบุคทําใหเกิดการลวงละเมดิสทิธ์ิของผูอ่ืนไดงาย เชน การบันทึก 
(Save) รูปภาพของผูอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาต 

3.90 1.013 

เฟซบุคทําใหถูกหลอกลวงไดงาย 3.85 .994 
เฟซบุคทําใหเกิดการพบปะกันในโลกแหงความเปนจริงนอยลง 3.49 1.164 
เฟซบุคทําใหเกิดความขัดแยงและการทะเลาะวิวาท 3.41 1.184 
เฟซบุคทําใหเสยีการเรียน 3.31 1.141 
เฟซบุคทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพ 3.15 1.229 
เฟซบุคทําใหความเปนสวนตัวนอยลง 2.90 1.032 

 
คุณภาพชีวิต 

จากการศึกษาคุณภาพชีวิตของวัยรุนตอนกลาง พบวาวัยรุนมีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูในระดับท่ีดี ซ่ึงมี
คาเฉลี่ยเทากับ 99.68 คะแนน และเม่ือพิจารณาเปนรายดานคุณภาพชีวิตท้ัง 4 ดาน จะอยูในชวงมีคุณภาพ
ชีวิตกลางๆ ถึงมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ยกเวนคุณภาพชีวิตทางดานจิตใจและคุณภาพชีวิตดานสัมพันธภาพทางสังคม 
ท่ีจํานวนหนึ่งมีคุณภาพชีวิตท่ีไมดี แตเม่ือพิจารณาจากการแบงกลุม คาคะแนนเฉลี่ย/คะแนนเต็ม คุณภาพชีวิต
ดานสุขภาพรางกายมีแนวโนมดีท่ีสุดในกลุมวัยรุนคิดเปนรอยละ 66.7 ขณะท่ีดานสัมพันธภาพทางสังคมมี
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แนวโนมต่ําท่ีสุดเม่ือเทียบกับคุณภาพชีวิตดานอ่ืนคิดเปนรอยละ 44.4 ซ่ึงเม่ือเรียงจากมากไปนอยพบวา
คุณภาพชีวิตของวัยรุนท่ีมากท่ีสุด คือ คุณภาพชีวิตดานสุขภาพรางกาย คุณภาพชีวิตดานจิต คุณภาพชีวิตดาน
สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตดานสัมพันธภาพทางสังคม ตามลําดับ ดังตารางท่ี 6 

ตารางท่ี 6 แสดงจํานวน ระดับคุณภาพชีวิต และคะแนนคุณภาพชีวิต 
ระดับคุณภาพชีวิต  ระดับคุณภาพชีวิต (n=108)  คะแนนคุณภาพชีวิต 

 ระดับดี ปานกลาง ไมดี  คะแนนเต็ม คะแนน
เฉลี่ย 

ดานสุขภาพรางกาย  72 
(66.7%) 

36 
(33.3%) 

0 
 

 35 27.9 

คุณภาพชีวิตดานจิตใจ  60 
(55.6%) 

47 
(43.5%) 

1 
(0.9%) 

 30 22.9 

ดานสัมพันธภาพทางสังคม  48 
(44.4%) 

57 
(52.8%) 

3 
(2.8%) 

 15 11.1 

ดานสิ่งแวดลอม  57 
(52.8%) 

51 
(47.2%) 

0  40 29.9 

คุณภาพชีวิตโดยรวม  67 
(62.0%) 

41 
(38.0%) 

0  130 99.7 

 
 จากการศึกษาหาความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคของการใชเฟซบุคกับคุณภาพชีวิตท้ัง 4 ดาน และ
คุณภาพชีวิตโดยรวมพบวาถาวัยรุนมีการใชเฟซบุคในดานการศึกษาจะมีคุณภาพชีวิตดานจิตใจ ดาน
สัมพันธภาพทางสังคม และดานสิ่งแวดลอมแตกตางจากวัยรุนท่ีไมไดใชเฟซบุคในดานการศึกษาอยางมี
นัยสําคัญ (p=0.026, p=0.006, p=0.011 ตามลําดับ) ดังตารางท่ี 7 นอกจากนี้หากมีการใชเฟซบุคเพ่ือการ
แบงปนรูปภาพ/สถานะสวนตัวจะมีคุณภาพชีวิตดานสัมพันธภาพทางสังคมแตกตางจากวัยรุนท่ีไมไดใชในดาน
นี้อยางมีระดัยนัยสําคัญ (p=0.018) ดังตารางท่ี 8 

ตารางท่ี 7 แสดงความสัมพันธระหวางการใชเฟซบุคเพ่ือการศึกษากับคุณภาพชีวิตดานสุขภาพรางกาย ดาน
จิตใจ ดานสัมพันธภาพทางสังคม ดานสิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตโดยรวม 

คะแนนคุณภาพชีวิต F Sig 

ดานสุขภาพรางกาย .908 .343 
ดานจิตใจ 5.065 .026* 
ดานสัมพันธภาพทางสังคม 7.826 .006* 
ดานสิ่งแวดลอม 6.740 .011* 
คุณภาพชีวิตโดยรวม 3.569 .062 
* = P-value ≤ 0.05 , ** = P-value ≤ 0.01  
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ตารางท่ี 8 แสดงความสัมพันธระหวางการใชเฟซบุคเพ่ือการแบงปนรูปภาพ/สถานะสวนตัวกับคุณภาพชีวิต
ดานสุขภาพรางกาย ดานจิตใจ ดานสัมพันธภาพทางสังคม ดานสิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต
โดยรวม 

คะแนนคุณภาพชีวิต F Sig 
ดานสุขภาพรางกาย 1.465 .229 
ดานจิตใจ .434 .511 
ดานสัมพันธภาพทางสังคม 5.729 .018* 
ดานสิ่งแวดลอม 1.483 .226 
คุณภาพชีวิตโดยรวม 2.558 .113 
* = P-value ≤ 0.05 , ** = P-value ≤ 0.01 

 
ผลการวิเคราะหพฤติกรรมารใชเฟซบุคท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิต 

จากการวิเคราะหขอมูลดวย correlation เพ่ือหาความสัมพันธของระยะเวลา (จํานวนเดือน) การเริ่ม
ใชงานเฟซบุคครั้งแรกจนถึงปจจุบันและชั่วโมงการใชงานเฉลี่ย (ตอวัน) กับคุณภาพชีวิตท้ัง 4 ดานและคุณภาพ
ชีวิตโดยรวม พบวาระยะเวลาการเริ่มใชงานเฟซบุคครั้งแรกจนถึงปจจุบันมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับ
คุณภาพชีวิตโดยรวม (r=0.208) โดยเปนความสัมพันธเชิงบวก นั่นคือยิ่งใชนาน คุณภาพชีวิตยิ่งสูง ดังตารางท่ี 
9 แตชั่วโมงการใชเฉลี่ยตอวันไมพบวามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับคุณภาพชีวิตเลย 

 
ตารางท่ี 9 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลดวย Correlation ระหวางระยะเวลา (จํานวนเดือน) การเริ่มใช
งานเฟซบุคครั้งแรกจนถึงปจจุบันและช่ัวโมงการใชงานเฉล่ียตอวันกับคุณภาพชีวิตโดยรวม 

พฤติกรรมการใชเฟซบุค สัมประสิทธิส์หสมัพันธ 
(r) 

Sig 

ระยะเวลา (จํานวนเดือน) การเริ่มใชงานเฟซบุคครั้งแรก
จนถึงปจจุบัน 

0.208 0.03* 

ช่ัวโมงการใชงานเฉลี่ยตอวัน -0.180 0.851 
* = P-value ≤ 0.05 
 

สวนเรื่องความถ่ีการใช (จํานวนวัน) ตอสัปดาห โดยเปรียบเทียบกลุมท่ีใชท้ัง 7 วัน กับกลุมท่ีใชบางวัน 
จาก การวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) ไมพบวาความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ
ตอคุณภาพชีวิต เชนเดียวกับชวงเวลาในแตละวันท่ีเขาใชเฟซบุคมากท่ีสุด รวมไปถึงคาใชจายท่ีเกิดข้ึน (ตอ
เดือน) จากการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) ไมพบวาความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญตอคุณภาพชีวิตเลย 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาพฤติกรรมการใชเฟซบุคและผลกระทบท่ีมีตอคุณภาพชีวิตของวัยรุนตอนกลางทําให
ทราบถึงพฤติกรรมการใชเฟซบุคในกลุมวัยรุนในพ้ืนท่ีเฝาระวังทางประชากร จังหวัดกาญจนบุรีวาวัยรุน
ตอนกลางสวนใหญจะมีความรูเปนอยางดีในการใชงานเฟซบุคเชนความสามารถของเฟซบุค กลาวคือ เฟซบุค
ใชงานในดานใดไดบางแตขอมูลในรายละเอียดระดับท่ีลึกข้ึนไปเชนเง่ือนไขและขอจํากัดในการใชงาน วัยรุนยัง
มีความรูไมมากพอ ในสวนของวัตถุประสงคในการใชงาน วัยรุนสวนใหญมักจะใชเฟซบุคเพ่ือพูดคุยและติดตาม
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ความเคลื่อนไหวของเพ่ือน แบงปนสถานะสวนตัว ใชเพ่ือความบันเทิงตางๆ ซ่ึงมีเพียงหนึ่งในสามเทานั้นท่ีใช
ประโยชนดานการศึกษา ในขณะเดียวกันการใชงานเพ่ือการซ้ือสินคาและบริการยังไมเปนท่ีนิยมในหมูวัยรุน
เทาใดนัก  

ในดานพฤติกรรมการใชงานพบวา วัยรุนสวนใหญมีการใชงานเฟซบุคโดยเฉลี่ย 4 ชั่วโมงตอวัน วัยรุน
ประมาณครึ่งหนึ่งใชงานเฟซบุคทุกวันในแตละสัปดาห โดยชวงเวลาท่ีวัยรุนใชงานเฟซบุคบอยท่ีสุดคือชวง
หัวคํ่า ตั้งแตหกโมงเย็นไปจนถึงสามทุมหรือกอนเขานอนซ่ึงจะไมมีผลตอการพักผอนเทาใดนัก รูปแบบการใช
งานเฟซบุคท่ีพบบอยท่ีสุดคือการเขาไปกด Like ในรูปภาพ ขอความ หรือสิ่งตางๆท่ีเพ่ือนๆ แชร รองลงมาคือ
การสนทนาหรือสงขอความถึงเพ่ือน (Chat/Messenger) ในขณะท่ีการเลนเกมสในเฟซบุคไมเปนท่ีนิยมในกลุม
วัยรุนเทาใดนัก ซ่ึงทําใหเห็นวาวัยรุนชอบท่ีจะใชเฟซบุคในการปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน 

ทัศนคติของวัยรุนท่ีมีตอเฟซบุคแบงไดเปน 2 ดาน คือ ทัศนคติดานบวกและทัศนคติดานลบ โดยท่ี
ทัศนคติดานบวกวัยรุนจะมองวาเฟซบุคเปนสื่อกลางท่ีชวยใหการพบปะสังสรรคกับเพ่ือนหรือคนรูจักเปนเรื่อง
งายข้ึน เปนแหลงขอมูลขาวสารท่ีเขาถึงงาย รวดเร็ว เปนแหลงพบเพ่ือนใหมๆเปนแหลงใหความบันเทิง ชวย
เปนสื่อกลางในการแสดงออกท่ีเปนตัวของตัวเองกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี ซ่ึงถือวาเปนขอดีของสื่อสังคมออนไลน
ประเภทเฟซบุค สวนในสวนทัศนคติเชิงลบพบวาวัยรุนมองวา เฟซบุคทําใหเกิดการละเมิดสิทธิ์ของผูอ่ืนไดงาย 
เชน การบันทึกรูปของผูอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาต อาจทําใหถูกหลอกลวงไดงายรวมถึงมองวาทําใหเกิดการพบปะ
กันในโลกแหงความจริงนอยลง มีวัยรุนเพียงสวนนอยท่ีคิดวาเฟซบุคทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพและเสียการ
เรียน 

ระยะเวลาการเริ่มใชงานเฟซบุคครั้งแรกจนถึงปจจุบันมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับคุณภาพชีวิต
โดยรวม โดยเปนความสัมพันธเชิงบวก ซ่ึงชี้ใหเห็นวายิ่งมีการใชเฟซบุคนาน คุณภาพชีวิตก็จะยิ่งสูง สวน
พฤติกรรมการใชงานอ่ืนๆ ไมวาจะชั่วโมงการใชเฉลี่ยตอวัน ความถ่ีในการใช (จํานวนวัน) ตอสัปดาห โดย
เปรียบเทียบกลุมท่ีใชท้ัง 7 วัน กับกลุมท่ีใชบางวัน ชวงเวลาในแตละวันท่ีเขาใชเฟซบุคมากท่ีสุด รวมถึง
คาใชจายท่ีเกิดข้ึน (ตอเดือน) ผลการวิเคราะหไมพบวาความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญตอคุณภาพชีวิต 

จากผลการวิจัยท่ีเกิดข้ึนสรุปไดวาการใชงานเฟซบุคไมสงผลโดยตรงตอคุณภาพชีวิตของวัยรุนซ่ึง
แตกตางจากการรายงานของ Larry Rosen (2011) จากสมาคมจิตวิทยาแหงอเมริกา (American 
Psychological Association) ท่ีกลาววา ถาหากวัยรุนเลนเฟซบุคมากเกินไปอาจสงผลกระทบทางจิตใจหลาย
อยาง เชน ติดการเลนเฟซบุคในชีวิตประจําวัน มีอาการหลงตัวเอง และมีอารมณกาวราว นอนดึก ทําใหไมมี
สมาธิในการเรียน ขาดเรียนเพ่ิมข้ึน รวมถึงสงผลใหการเรียนแยลง เปนตน ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากพฤติกรรมการ
ใชเฟซบุคของวัยรุนจะพบวาวัยรุนผูใชสวนใหญใชเฟซบุคเพ่ือประโยชนในดานการสื่อสารรวมท้ังพูดคุยกับ
เพ่ือน โดยชวงเวลาท่ีใชงานเฟซบุคโดยสวนใหญจะเปนชวงเวลาหัวคํ่าท่ีไมรบกวนการพักผอนจึงไมสงผลตอ
คุณภาพชีวิตดานสุขภาพรางกายแตอยางใด รวมท้ังการท่ีผูใชมีทัศนคติตอเฟซบุคในทางบวกและมีความรูใน
การใชงานเฟซบุคท่ีอยูในระดับดีทําใหวัยรุนสามารถใชงานเฟซบุคในลักษณะท่ีเปนประโยชนสุงสุดแกตนเอง 
เม่ือพิจารณาจากความสัมพันธของการใชงานเฟซบุคกับคุณภาพชีวิตในแตละดานพบวา การใชงานเฟซบุคเพ่ือ
การศึกษาสงจะผลตอคุณภาพชีวิตทางดานสุขภาพจิตใจ ดานสัมพันธภาพทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม โดย
กลุมผูท่ีมีการใชงานเฟซบุคเพ่ือการศึกษาจะมีคุณภาพชีวิตดีข้ึนซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ Sheldon 
(2008) ท่ีกลาววาหากมีการใชงานเฟซบุคในลักษณะท่ีเหมาะสม ผูท่ีใชงานก็ยอมไดรับประโยชน เชน ในดาน
การศึกษา หรือการมีปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางเพ่ือนมากข้ึน โดยเฉพาะกลุมวัยรุนซ่ึงเปนวัยท่ีเปดกวางในการรับ
สิ่งตางๆ ใหมเขามาในชีวิต การใชเฟซบุคเปนชองทางติดตอสื่อสารยังสามารถทําใหวัยรุนไดมีชองทางในการรับ
ขาวสารไดมากข้ึนดวย 
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ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

 จากผลการศึกษาท่ีได แมจะไมสามารถชี้ชัดไดวาพฤติกรรมการใชงานเฟซบุคจะสงผลตอคุณภาพชีวิต
ของวัยรุนตอนกลาง แตขอคนพบในหลายดานชวยทําใหทราบถึงสถานการณการใชงานท้ังในดานวัตถุประสงค
และพฤติกรรมการงาน รวมถึงระดับความรูและทัศนคติของวัยรุนท่ีมีตอเฟซบุค ซ่ึงผลท่ีไดจะมีประโยชนตอ
การทําความเขาใจพฤติกรรมการใชเฟซบุคของวัยรุนตอนกลาง และจะยังมีประโยชนตอการศึกษาเพ่ิมเติม
ตอไปในอนาคตเก่ียวกับพฤติกรรมการใชเฟซบุคท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตในกลุมประชากรวัยอ่ืนๆ อยางไรก็ตาม
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะตอการศึกษาครั้งตอไปดังนี้ 
 1. การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาเฉพาะพฤติกรรมการใชงานท่ีสงผลตอคุณคุณภาพชีวิต จึงควรมีการศึกษา
พฤตกิรรมท่ีเกิดจากรูปแบบการใชงานเพ่ือใหไดผลการศึกษาท่ีชัดเจนข้ึน 
 2. การวิจัยครั้งนี้มุงเนนศึกษาเฉพาะวัยรุนตอนกลาง (อายุ 15-18 ป) เทานั้น จึงควรมีการศึกษากับ
กลุมคนในชวงวัยอ่ืน โดยเฉพาะกลุมคนวัยทํางานเนื่องจากมีกําลังทรัพยในการเลือกใชอุปกรณในการใชงาน 
รวมถึงวัยสูงอายุก็นาสนใจเชนเดียวกัน 
 3. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาในบริบทพ้ืนท่ีชนบทเทานั้น หากมีการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตเมืองควบคู
ไปดวยจะทําใหไดทราบถึงสถานการณการใชงานไดอยางกวางขวางและครบถวนมากยิ่งข้ึน 
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การวางแผนในการศึกษาตอระดับอดุมศึกษาของนักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา กรณีศึกษาพ้ืนท่ีเฝาระวังทางประชากร อาํเภอไทรโยค จังหวดักาญจนบุรี 

Planning for Higher Education among students in high school or equivalent level:  
A Case Study of Saiyok District in Kanchanaburi Demographic Surveillance System 

 
ภัทราพร  ตาสิงห  คณิศร  เนติศุภนัฐ, 

พิมลพรรณ  นิตยนรา และภูเบศ  วณิชชานนท01 
Phattraporn  Tasingh, Kanisorn  Natisupanus, 

Pimolpan  Nitnara and Phoobade  Wanitchanon 
 

บทคัดยอ 

ความเหลื่อมล้ําของโอกาสในการเขาถึงการศึกษา โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยยังคง
มีอยู ในระดับท่ีสูง สวนหนึ่ งเปนผลมาจากขอจํากัดของตัวบุคคลในดานฐานะทางสังคมเศรษฐกิจ 
สภาพแวดลอม รวมถึงคานิยมในครอบครัว และอีกสวนหนึ่ง จากระบบการจัดการศึกษาท่ียังไมกระจายท่ัวถึง
ในหลายพ้ืนท่ี โดยเฉพาะพ้ืนท่ีชนบทหางไกล การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการวางแผนชีวิตใน
การศึกษาตอระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในพ้ืนท่ีเฝาระวังทาง
ประชากร อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี รวมถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการวางแผนฯ โดยใชระเบียบวิธีการ
วิจัยแบบผสม (Mixed Method) การศึกษาเชิงปริมาณเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามแบบมีโครงสราง ผานการ
สุมตัวอยางแบบใชความนาจะเปน จํานวน 72 คน การศึกษาเชิงคุณภาพใชการสัมภาษณเชิงลึก การสนทนา
กลุม และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เพ่ือใหไดกลุมตัวอยางท่ีสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของการวิจัย ผลการศึกษาพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทารอยละ 84.7 
มีแผนท่ีจะศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ขณะท่ีนักเรียนชั้นมัธยมฯ รอยละ 26.3 ไมมีแผนท่ีจะเรียนตอใน
ระดับอุดมศึกษา เนื่องจากขาดทุนการศึกษา ครอบครัวไมสนับสนุน มีภาระทางครอบครัวท่ีจะตองออกไป
ทํางานดานการเกษตร รวมถึงบางสวนไดวางแผนท่ีจะสมัครเขาราชการทหารและตํารวจนายสิบ นอกจากนี้ยัง
พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ผลการเรียน ปจจัยดานครอบครัว ไดแก ความยากจนของครัวเรือน ระดับ
การศึกษาของบิดา แรงจูงใจจากผูปกครอง และแรงจูงใจจากญาติ มีความสัมพันธตอการวางแผนการศึกษาตอ

ระดับอุดมศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (α= 0.05) ผลจากการศึกษาเชิงคุณภาพชี้ใหเห็นวา ในบริบทพ้ืนท่ีท่ี
ทําการศึกษา ครัวเรือนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม และยังมีคานิยมในการใหบุตรหลานเขารับ
ราชการ และสวนหนึ่งสรางทัศนคติเชิงลบตอการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท่ีมีลักษณะของความเหน็ด
เหนื่อยและไมม่ันคง จากขอคนพบเบื้องตน การวางแผนในเรื่องระบบการศึกษาควรเนนใหสอดคลองกับบริบท
ท้ังเชิงพ้ืนท่ีและความตองการของผู เรียน และควรปรับระบบและวิธีการคัดเลือกเขารับการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา รวมถึงการสงเสริมคานิยมใหเยาวชนและผูปกครองเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษา 

คําสําคัญ: การวางแผนศึกษาตอ, โอกาสทางการศึกษา, ระดับอุดมศึกษา, จังหวัดกาญจนบุรี 
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Abstract 

 Inequality of opportunity in access to education of Thailand, especially in the higher 
education system is still at a higher level. The limitations of the individual such as the socio-
economic, environment and family values are partly of the problems. Furthermore, the 
educational system is not distributed coverage many areas, mostly in rural areas. The 
objectives of this research aim to study the planning for higher education among students in 
high school or equivalent level in a case study of Saiyok district in Kanchanaburi 
Demographic Surveillance System. Also, find the factors that influence the planning to 
continue study for higher education. The methodology of this research is Mixed Method.  
The quantitative study data are collected by questionnaire. 72 students in the study area are 
selected by the random sample method by using the probability. For Qualitative study is 
using in-depth interviews, FGDs, and Non-participant observation. The results showed that 
84.7 percent of high school or equivalent students have the plan to study in higher 
education. On the other hand, 26.3 percent of students are not having planned to continue 
their education because of poverty and some students have to work when they graduate in 
high school to take care their family. Moreover, individual factors such as gender, GPAX, and 
the family problems: the poverty, the education level of their father, motivation form their 
family are related to their planning to study in the higher education by significant in statistic 

(α= 0.05), Base on the research finding, it may be recommend that the planning of 
education in the higher education should highlighting to satisfy the students condition, 
improving admission system, and encouraging adults and students to aware of the 
importance of education. 

Keyword: Planning for Higher Education, Educational opportunities, Higher education, 
Kanchanaburi Province 

 
 
บทนํา 

 การศึกษาถือเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพของมนุษย เพราะระบบการศึกษา 
คือ การสรางคนใหมีความรูความสามารถ มีทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปน มีลักษณะนิสัยจิตใจท่ีดีงาม มีความพรอมท่ี
จะตอสูเพ่ือตนเองและสังคม อีกท้ังมีความพรอมท่ีจะประกอบการงานอาชีพได (พนม  พงษไพบูลย, 2550) 
ขณะเดียวกันสังคมไทยในปจจุบันก็เริ่มใหความสําคัญกับระบบการศึกษามากข้ึน เห็นไดจากการท่ีมีนโยบาย
ทางดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ การปฏิรูปการศึกษาบนพ้ืนฐานของความรูคูคุณธรรม การ
ขยายโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึงโดยไมเก็บคาใชจาย และขยายโอกาสทางการศึกษาทุกระดับ
และทุกประเภท การพัฒนามาตรฐานการศึกษาและการเรียนการสอน การกระจายอํานาจไปสูเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาตางๆ ตลอดจนการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนภาคทองถ่ินและภาคเอกชนเพ่ือใหเกิด
รูปแบบท่ีหลากหลายทางการศึกษาและเหมาะสมกับพ้ืนท่ีนั้นๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) 
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 แมวาจะมีนโยบายท่ีชัดเจนแตในดานของการปฏิบัติงานนั้นยังไมสามารถทําใหบรรลุเปาหมายตาม
นโยบายไดอยางเต็มท่ี โดยปจจุบันยังเกิดความเหลื่อมล้ําทางดานการศึกษาในสังคมไทยอยูไมนอย โดยความ
เหลื่อมล้ําท่ีเกิดจากการศึกษาในสังคมไทยมาจาก 2 สาเหตุหลักคือ  1) ความเหลื่อมล้ําอันเกิดจากสภาพทาง
สังคมไทย ในประเด็นของฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจของครอบครัว สภาพแวดลอมและภูมิลําเนาของผูท่ี
ศึกษา สภาวะและวัฒนธรรมในครอบครัว  2) ความเหลื่อมล้ําจากการจัดการศึกษาชาติในประเด็นของการ
จัดสรรงบประมาณ กําลังคนทางการศึกษา การจัดสรรอัตราครูและบุคลากรทางการศึกษา และระบบการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ซ่ึงท้ัง 2 สาเหตุมีสวนสําคัญท่ีสงผลตอการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนของผูเรียน
(เปรื่อง  กิจรัตนภร, 2555) นอกจากนี้ไมใชคนท้ังหมดท่ีจะเลือกศึกษาตอ ท้ังนี้อาจเปนผลมาจากปจจัยตางๆ 
เชน ความไมสอดคลองของหลักสูตรอุดมศึกษากับวิถีชีวิต งบประมาณในการศึกษาตอท่ีมีคาใชจายคอนขางสูง 
สถาบันอุดมศึกษาบางแหงท่ีเนนปริมาณมากกวาคุณภาพของผูเรียน หรือสวนเกินของบัณฑิตจบใหมท่ี
ตลาดแรงงานไมสามารถรองรับไดท้ังหมด เปนตน (สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2545) สิ่งเหลานี้ลวน
สงผลตอการตัดสินใจวางแผนอนาคตของบุคคลท้ังสิ้น 

ในการศึกษาครั้งนี้จะนําเสนอในรูปของบทความท้ังหมด 5 สวนไดแก สวนของบทนํา อันแสดงใหเห็น
ถึงท่ีมีและความสําคัญ วัตถุประสงคของการศึกษา สวนท่ี 2 เปนการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ี
เก่ียวของกับปจจัยในการวางแผนการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา สวนท่ี 3 กลาวถึงระเบียบวิธีวิจัย ระบุ
วิธีการดําเนินการวิจัย การเก็บขอมูล และเครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ตลอดจนแนวทางการวิเคราะหขอมูล 
สวนท่ี 4 ผลการศึกษา แบงการนําเสนอออกเปน 2 สวนไดแก ขอมูลลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง และผล
การวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการวางแผนชีวิตในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา สวนสุดทายเปนการสรุปและอภิปรายผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 

 
วัตถุประสงค 

 เพ่ือคนหาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการวางแผนในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  ในอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยศึกษาและวิเคราะห
ความสัมพันธจากปจจัยสวนบุคคล ดานครอบครัว ปจจัยดานสถานะทางเศรษฐกิจ ปจจัยดานแรงจูงใจจาก
สังคม และปจจัยดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

 ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการวางแผนชีวิตในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของเยาวชนท่ีอยูระหวาง
การศึกษามีความแตกตางกันออกไปตามคุณลักษณะของปจเจกบุคคล ไดแก เพศ แผนการเรียน ผลการเรียน
เฉลี่ย อีกท้ังยังสัมพันธกับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว อาทิ ลําดับท่ีบุตร ระดับการศึกษาของ
ผูปกครอง อาชีพของผูปกครอง รายไดครัวเรือนและหนี้สินของครอบครัว นอกจากนี้ยังมีปจจัยอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของกับการวางแผนศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของเยาวชน เชน ปจจัยดานแรงจูงใจจากสังคมและปจจัย
เก้ือหนุนจากครอบครัว ญาติพ่ีนอง เพ่ือนๆ รวมถึงแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของตัวเยาวชนเอง 
 เพศถือเปนปจจัยหนึ่งท่ีสงผลตอการวางแผนศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของเยาวชน โดยงานของงาน
ศึกษาของอัศวิน  มณีอินทร (2555) พบวา ความแตกตางทางดานเพศสงผลตอการเลือกศึกษาตอคณะพล
ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยนิสิตเพศชายมีแรงจูงใจในการเลือกเรียนตอมากกวานิสิตเพศหญิง 
เนื่องจากคานิยมและความชื่นชอบในกีฬา ขณะท่ีผูหญิงมักจะกลัวการบาดเจ็บ นอกจากนี้งานศึกษาของทัศนีย  
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พรหมไพจิตร (2540) ยังพบวาความแตกตางในเรื่องของเพศสงผลตอการเลือกเรียนตอในชั้นมัธยมศึกษาของ
เยาวชนไทยมุสลิมในสี่จังหวัดชายแดนภาคใตอยางมีนัยสําคัญ 
 แผนการเรียนเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีสงผลตอการเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา เนื่องจาก
ความแตกตางในแผนการเรียนยอมสงผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกสายหรือคณะท่ีจะทําการศึกษาตอ จาก
การศึกษาของอุษณีย  แจมใส (2552) ท่ีไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจศึกษาตอระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิตพบวากลุมสาขาวิชาท่ีศึกษาหรือแผนการเรียนของแตละคนมีความสัมพันธกับการศึกษาตอ
ในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ในงานของ ปวิณ  พงษโอภาส สมพร  พวงเพ็ชร และ รัชชนก  สวนสีดา (2555) 
ท่ีไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีของนักเรียน พบวา
หลักสูตรการศึกษาหรือแผนการเรียนมีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีแตกตาง
กัน โดยนักเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรมีความแตกตางในการเลือกศึกษาตอแตกตางจาก
หลักสูตรทางภาษาอยางชัดเจน 
 ผลการเรียนเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจศึกษาตอของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ผลการ
เรียนจึงเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจศึกษาตอของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา สอดคลองกับงานศึกษา
ของดลฤดี  สุวรรณคีรี (2550) ท่ีพบวาผูท่ีมีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ข้ึนไปมีผูมีความตองการศึกษาตอสูงถึง 91.5 
และผูท่ีมีคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.99 มีความตองการศึกษาตอเพียงรอยละ 8.5 

การศึกษาท่ีมีความสอดคลองกับปจจัยดานลําดับท่ีบุตรและจํานวนพ่ีนองนั้น งานศึกษาของสุวัจชัย 
ฉัตรชุมสาย (2541) แสดงใหเห็นวานักเรียนท่ีมีจํานวนพ่ี-นอง จํานวน 1-2 คน นั้น จะมีความตั้งใจในการศึกษา
ตอมากกวานักเรียนท่ีมีจํานวนพ่ีนองมากกวา 3-5 คนข้ึนไป เชนเดียวกับงานศึกษาของวันชัย แกวนาคแนว 
(2550) ท่ีพบวาจํานวนพ่ีชายหรือพ่ีสาวมีความสัมพันธตอการตัดสินใจศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายเชนกัน 
 ปจจัยดานอาชีพของผูปกครองมีความสัมพันธตอการวางแผนศึกษาตอ โดยงานศึกษาของกรรณิการ  
วัชราภรณ (2557) ท่ีพบวา อาชีพของบิดามารดา/ผูปกครองมีความสัมพันธกับแหลงทุนหลักสงผลตอ
พฤติกรรมการเลือกสถาบันอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการศึกษาของดลฤดี  สุวรรณคีรี (2550) ท่ี
พบวาการประกอบอาชีพของบิดา มารดา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจศึกษาตอระดับอุดมศึกษา บิดามารดาท่ีมี
อาชีพรับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และนักธุรกิจ มักสนับสนุนใหบุตรหลานเรียนจนถึงระดับมหาวิทยาลัย 
เนื่องจากการประกอบอาชีพท่ีมีสถานภาพสูงทางสังคม มักมีความคาดหวังท่ีจะใหบุตรหลานเลื่อนสถานะทาง
สังคม โดยอาศัยชองทางการศึกษา 
 ระดับการศึกษาของผูปกครอง งานศึกษาของดลฤดี  สุวรรณคีรี (2550) พบวาการศึกษาของบิดามี
อิทธิพลตอการตัดสินใจศึกษาของนักเรียน บิดาท่ีมีการศึกษาสูงจะสงผลตอการศึกษาตอของนักเรียน และมี
แนวทางใหบุตรไดรับการศึกษาสูง เนื่องจากผูปกครองท่ีมีประสบการณในดานการเรียน จะตระหนักถึง
ความสําคัญของการศึกษา ถือวาการศึกษาเปนวิถีทางสําคัญในการกาวสูความสําเร็จของหนาท่ีการงาน และ
เกียรติยศ ชื่อเสียงในอนาคต 
 ในสวนรายไดครัวเรือน งานศึกษาของสุวัจชัย  ฉัตรชุมสาย (2541) พบวานักเรียนท่ีผูสงเสียมีรายได
นอยกวา 2,000 บาท/เดือน จะมี ความตั้งใจในการศึกษาตอสูงกวานักเรียนท่ีผูสงเสียมีรายได 2,000 – 6,000 
บาท/เดือน อยางไรก็ตามนักเรียนท่ีเห็นวาผูสงเสียมีความสามารถในการสงเสียใหศึกษาได จะมีความตั้งใจใน
การศึกษาตอมากกวานักเรียนท่ีผูสงเสียเกิดความไมแนใจในความสามารถท่ีจะสงเสียและสงเสียไมไดตามลําดับ 
นอกจากนี้งานศึกษาของดลฤดี  สุวรรณคีรี (2550) พบวา รายไดของผูปกครองมีอิทธิพลตอการตัดสินใจศึกษา
ตอของนักเรียน เนื่องจากในการศึกษาตอมีปจจัยดานฐานะทางเศรษฐกิจในการกําหนดโอกาสทางการศึกษา 
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การสงเสียบุตรหลานใหศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาไมเพียงแตจะทําใหคาใชจายของครอบครัวมากข้ึน หากยัง
ทําใหครอบครัวตองสูญเสียรายไดอันพึงไดจากการสงเสียบุตรศึกษาตอแทนท่ีจะหางานทํา 
 ปจจัยแรงจูงใจจากสังคมพบวาเปนปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญในการวางแผนการศึกษาตอของเยาวชน โดย
งานศึกษาของ ทัศนีย  พรหมไพจิตร (2540) แสดงใหเห็นวา แรงจูงใจจากคนในครอบครัวมีอิทธิพลตอการ
เรียนตอ เนื่องจากวาตัวนักเรียนซ่ึงเปนสมาชิกในครอบครัวนั้นไดรับแรงบันดาลใจและแรงจูงใจ รวมท้ังการ
ไดรับรูแบบอยางจากบุคคลในครอบครัวมาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตและตัดสินใจท่ีจะศึกษาตอ 
นอกจากนี้แรงจูงใจจากเพ่ือนยังถือเปนปจจัยหนึ่งท่ีสงผลตอการตัดสินศึกษาตอเชนกัน หรืองานของสุวัจชัย 
ฉัตรชุมสาย (2541) พบวา สวนนักเรียนท่ีอาศัยอยูกับลุง-ปา มีความตั้งใจในการศึกษาตอสูงถึงรอยละ 100 
มากกวาอาศัยอยูกับ พอ-แม 
 ปจจัยท่ีเก่ียวของกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ งานศึกษาของดลฤดี  สุวรรณคีรี (2550) พบวา แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์มีอิทธิพลตอการตัดสินใจศึกษาตอของนักเรียนเนื่องจาก นักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์จะมีความมุ
มานะ ตั้งใจศึกษาใหประสบความสําเร็จสูงสุด มีการวัดประเมินผลเปรียบเทียบความสําเร็จของงานวาอยูเหนือ
เกณฑมาตรฐานหรือไม นักเรียนท่ีไดผลการเรียนในระดับสูงติดตอกันเปนระยะเวลาหนึ่ง จะใสใจเพียรพยายาม
ท่ีจะรักษาระดับคะแนน และมีความตองการปรารถนาท่ีจะศึกษาตอในระดับสูงข้ึน และใชสติปญญา 
ความสามารถอยางเต็มศักยภาพบรรลุ วัตถุประสงคทางการศึกษาตามท่ีตนตั้งไว 
 
วิธีการวิจัย 

การศึกษานี้ใชวิธีการศึกษาแบบผสม (Mixed Method) โดยเก็บขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม
แบบมีโครงสราง ซ่ึงประกอบดวย 5 สวน ไดแก สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปและสถานะของครอบครัว สวนท่ี 2 
ขอมูลการวางแผนทางการศึกษา สวนท่ี 3 ขอมูลสถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว  สวนท่ี 4 ขอมูลแรงจูงใจ
จากสังคม  และสวนท่ี 5 แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการศึกษาจํานวน 13 ขอ ท่ีรวมอยูชุดเดียวกันใน
แบบสอบถาม และเก็บขอมูลเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณเชิงลึก การจัดสนทนากลุม และการสังเกตแบบไม
มี-สวนรวม จากกลุมตัวอยางเยาวชนท่ีอยูระหวางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท้ังสายสามัญ สาย
อาชีพ และนอกระบบการศึกษา ในพ้ืนท่ีเฝาระวังทางประชากร อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ของ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในชวงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 

วิธีดําเนินการเก็บขอมูล เชิงปริมาณมีกลุมเปาหมายคือ ผู ท่ีอยูระหวางการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Sampling Method) 
กําหนดหนวยการสุมเปนระดับหมูบานและใหคาความนาจะเปนในการถูกเลือกตามจํานวนประชากรเยาวชน
อายุ 15-18 ป (ซ่ึงเปนชวงอายุของผูท่ีกําลังศึกษาในระดับม.ปลาย) ท่ีมีในแตละหมูบานของโครงการ (PPS) 
โดยเลือกหมูบาน จํานวน 4 หมูบานจากท้ังหมด 6 หมูบาน และเก็บขอมูลจากประชากรทุกคนในหมูบานท่ีถูก
เลือก ท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับ ม.ปลายหรือเทียบเทา ไดจํานวนตัวอยางท้ังสิ้น 72 คน และในเชิงคุณภาพใช
การเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) เปนการเลือกกลุมตัวอยางโดยพิจารณาจาก 
ลักษณะของกลุมท่ีเลือกเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยเกณฑในการคัดเลือกผูใหขอมูลคือศึกษาผูท่ี
กําลังศึกษาอยูในระบบและนอกระบบ อายุระหวาง 15-20 ป กลาวคือ ในระบบเปนบุคคลท่ีกําลังศึกษาอยูใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และนอกระบบเปนบุคคลท่ีกําลังศึกษาอยูในรูปแบบของการศึกษา
นอกโรงเรียน (กศน.) 
 ในการวิเคราะหขอมูล เชิงปริมาณจะใชสถิติการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ ตารางไขว 
(Crosstab) และ Chi-Square เพ่ือวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยแรงจูงใจจาก
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สังคมและปจจัยเก้ือหนุน ปจจัยดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการวางแผนการศึกษาตอระดับอุดมศึกษา สวน
เชิงคุณภาพ ใชวิธีวิเคราะหเชิงเนื้อหา (content analysis) กลาวคือ อานขอมูลใหไดประเด็นหลัก แยกแยะ 
และเชื่อมโยงประเด็นตางๆ เขาดวยกันเพ่ือแสดงถึงความสัมพันธของเรื่องท่ีตอบคําถามวิจัยไดชัดเจน ซ่ึงใน
การศึกษาครั้งนี้คือ การทําความเขาใจถึงปจจัย และการวางแผนอนาคตหลังสําเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือเขาใจถึงปจจัยท่ีทําใหเกิดการตัดสินใจท่ีจะเลือกศึกษาตอหรือไมศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
ผลการศึกษา 
 
 ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

 จากขอมูลสวนบุคคล พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาตัว อยางท้ังหมด 72 คน
เปนเพศหญิงมากกวาเพศชายเล็กนอย โดยสวนใหญกําลังศึกษาอยูในระดับชั้น ม.5/ปวช.ปท่ี 2 รองลงมาคือ 
ชั้นม.6/ปวช.ปท่ี 3 คิดเปนรอยละ 36.1 และ 33.3 ตามลําดับ สําหรับแผนการเรียนสวนมากจะศึกษาในสาย
สามัญ รอยละ 79.2 และรอยละ 70.8 มีผลการเรียนสะสม (GPAX) ต่ํากวา 3.00 ซ่ึงกลุมตัวอยางมีผลการ
เรียนเฉลี่ยท่ี 2.79 ดังตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ ระดับชั้นการศึกษา แผนการเรียน  
และผลการเรียน 

 จํานวน รอยละ 
ขอมูลสวนบุคคล (n=72) (100.0) 

เพศ   
 ชาย  31 43.1 
 หญิง  41 56.9 
ระดับชั้นการศึกษา   
 ช้ัน ม.4/ปวช.1  22 30.6 
 ช้ัน ม.5/ปวช.2  26 36.1 
 ช้ัน ม.6/ปวช.3  24 33.3 
แผนการเรียน   
 สายสามัญ  57 79.2 
 สายอ่ืนๆ (สายอาชีพและกศน.)  15 20.8 
ผลการเรียน (GPAX)   
 ผลการเรยีนต่ํากวา 3.00 *  51 70.8 
 ผลการเรยีนตั้งแต 3.00 ข้ึนไป  21 29.2 
(Mean = 2.79, S.D.= 0.560, Min= 1.35, Max= 3.93)   

หมายเหตุ *  รวมกับผูท่ีไมทราบเกรดเฉลี่ยของตนเอง 

 
ขอมูลครอบครัวพบวากลุมตัวอยางรอยละ 51.4 เปนลูกคนแรกของครอบครัว สวนระดับการศึกษา

ของพอและแมพบวามีเพียง 27.8 และ 29.2 ตามลําดับ ท่ีจบการศึกษาสูงกวาระดับประถมศึกษา ขณะท่ี 
รอยละ 58.3 อยูในครอบครัวประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม นอกจากนี้ในเรื่องของรายไดและหนี้สินของ
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ครัวเรือน พบวาสวนใหญรอยละ 73.6 มีรายไดของครัวเรือนอยูในระดับรายไดมากกวาหรือเทากับเสนความ
ยากจน และอยูครัวเรือนท่ีมีหนี้สินรอยละ 54.2 ดังตารางท่ี 2  

ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามลําดับท่ีบุตรในครอบครัว ระดับการศึกษาของพอ 
ระดับการศึกษาของแม อาชีพของครอบครัว และหนี้สินครัวเรือน 

 จํานวน รอยละ 
ขอมูลครอบครัว (n=72) (100.0) 

ลําดับท่ีบุตรในครอบครัว    
 ไมใชลูกคนแรก  35 48.6 
 ลูกคนแรก  37 51.4 
ระดับการศึกษาของพอ   
 ต่ํากวาหรือเทียบเทาระดับประถมศึกษา*  52 72.2 
 สูงกวาระดับประถมศึกษา  20 27.8 
ระดับการศึกษาของแม   
 ต่ํากวาหรือเทียบเทาระดับประถมศึกษา*  51 70.8 
 สูงกวาระดับประถมศึกษา  21 29.2 
อาชีพของครอบครัว   
 ไมไดประกอบอาชีพเกษตรกรรม  30 41.7 
 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  42 58.3 
ความยากจนของครัวเรือน   
 รายไดต่ํากวาเสนความยากจน **  19 26.4 
 รายไดมากกวาหรือเทากับเสนความยากจน  53 73.6 
(Mean = 4,859.92 ,S.D.= 4,134.220 ,Min= 400 ,Max= 25,000)   
หนี้สินของครัวเรือน   
 มีหน้ีสิน  39 54.2 
 ไมหน้ีสิน   33 45.8 
หมายเหตุ *  รวมกับผูท่ีไมระดับการศึกษาของผูปกครอง 

                    **  เสนความยากจนของจังหวัดกาญจนบุรี ป 2555 เทากับ 2,584 บาทตอคนตอเดือน (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2555) 

 ในสวนของขอมูลดานแรงจูงใจจากสังคม ซ่ึงไดจากการประเมินระดับความรูสึกหรือระดับความคิด
ของกลุมตัวอยาง ในเรื่องเก่ียวกับ ความคาดหวังทางการศึกษา การตั้งเปาหมายในอนาคต และการให
ความสําคัญ จาก 3 กลุม ไดแก พอแมหรือผูปกครอง ญาติพ่ีนอง และเพ่ือน ซ่ึงชี้วัดจากกลุมละ 3 ขอคําถาม 
โดยมี scale แบงเปน 1-5 ซ่ึงมีคาคะแนนตั้งแต 3-15 คะแนน แบงเปนกลุมได 2 กลุม ไดแก แรงจูงใจจาก
กลุมในระดับต่ํา (3-11 คะแนน) และแรงจูงใจระดับสูง (12-15 คะแนน) กลาวคือ ผูตอบมีความรูสึกในระดับ
มากข้ึนไปในท้ัง 3 เรื่อง หลังจากวิเคราะหขอมูลของตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางไดรับแรงจูงใจจากผูปกครอง
อยูในระดับสูงมีมากถึงรอยละ 77.8 ขณะท่ีไดรับแรงจูงใจจากญาติและเพ่ือนอยูในระดับสูงเพียง รอยละ 47.2 

และ 65.3 ตามลําดับ และในสวนของปจจัยเก้ือหนุนพบวาโดยสวนใหญ รอยละ 87.5 ของกลุมตัวอยางเคย
ไดรับการแนะแนว ดังตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามแรงจูงใจจากสังคมและปจจัยเก้ือหนุน 
 จํานวน รอยละ 

ขอมูลดานแรงจูงใจจากสังคมและปจจัยเกือ้หนุน (n=72) (100.0) 
ปจจัยดานแรงจูงใจจากสังคม   
แรงจูงใจจากผูปกครอง   
 ระดับต่ํา (3-11 คะแนน)  16 22.2 
 ระดับสูง  (12-15 คะแนน)  56 77.8 
แรงจูงใจจากญาต ิ   
 ระดับต่ํา (3-11 คะแนน)  38 52.8 
 ระดับสูง  (12-15 คะแนน)  34 47.2 
แรงจูงใจจากเพ่ือน   
 ระดับต่ํา (3-11 คะแนน)  47 65.3 
 ระดับสูง  (12-15 คะแนน)  25 34.7 
ปจจัยเกื้อหนุน   
การไดรับการแนะแนว   
 ไมเคยไดรับการแนะแนว  9 12.5 
 เคยไดรับการแนะแนว  63 87.5 

 
ในสวนของขอมูลดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ซ่ึงไดจากการประเมินระดับความรูสึกหรือระดับความคิด

ของกลุมตัวอยาง ในเรื่องเก่ียวกับ ความตองการความสําเร็จทางการเรียน ความตองการเปนสวนหนึ่งของกลุม 
แลวการใหคุณคาตอการศึกษา ซ่ึงชี้วัดจาก 13 ขอคําถาม โดยมี scale แบงเปน 1-5 ซ่ึงมีคาคะแนนตั้งแต 13-
65 คะแนน แบงเปนกลุมได 2 กลุม ไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับต่ํา (13-52 คะแนน) และ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับสูง (53-65 คะแนน) กลาวคือ ผูตอบมีความรูสึกในระดับจริงข้ึนไปในท้ัง 
3 เรื่อง หลังจากวิเคราะหขอมูลของตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางโดยสวนใหญมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์อยูในระดับ
ต่ํา เพียงรอยละ 72.2 และในสวนของเปาหมายในอนาคตพบวามากกวาครึ่งหนึ่งของกลุมตัวอยางท้ังหมดคาด
วาจะไมประกอบอาชีพเกษตรกร หรือรอยละ 72.2 และสวนนอย รอยละ 27.8 ท่ีคาดวาจะประกอบอาชีพ
เกษตรกร ดังตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์และเปาหมายในอนาคต 
 จํานวน รอยละ 

ขอมูลดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ (n=72) (100.0) 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการศึกษา   
 ระดับต่ํา (13-52 คะแนน)  52 72.2 
 ระดับสูง (53-65 คะแนน)  20 27.8 
(Mean = 49.46 ,S.D.= 5.085 ,Min= 37 ,Max= 61)   
เปาหมายในอนาคต   
 คาดวาจะไมประกอบอาชีพเกษตรกร  52 72.2 
 คาดวาจะประกอบอาชีพเกษตรกร  20 27.8 

การวางแผนการเรียนตอในระดับอุดมศึกษา หมายถึง แนวทางในการตัดสินใจเก่ียวกับการเลือกเขารับ
ศึกตอหรือไมศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงระดับอุดมศึกษาในท่ีนี้ หมายถึง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.), หลักสูตรอนุปริญญา (2 ป), ประกาศนียบัตรนาฎศิลปชั้นสูง, ประกาศนียบัตรศิลปชั้นสูง, 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), หลักสูตรปริญญาตรีท้ังภาคปกติ (ในเวลาราชการ) 
ภาคพิเศษ (นอกเหนือจากเวลาราชการ) และเรียนทางไปรษณีย แตไมครอบคลุมถึง ประกาศนียบัตร (1 ป) 
เชน ผูชวยพยาบาล ผูชวยทันตแพทย การไปรษณีย นายสิบตํารวจ เปนตน (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2558) หลังจากศึกษาพบวา รอยละ 84.7 มีการคาดวาจะเรียนตอในระดับอุดมศึกษา ดังตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการวางแผนการเรียนตอในระดับอุดมศึกษา 
 จํานวน รอยละ 

ขอมูลวางแผนขอมูลการเรียนตอ (n=72) (100.0) 
คาดวาจะไมเรียนตอในระดับอุดมศึกษา  11 15.3 
คาดวาจะเรียนตอในระดับอุดมศึกษา  61 84.7 
  

จากการพิจารณาเปรียบเทียบสัดสวนของผูท่ีมีการวางแผนเรียนตอและผูท่ีไมมีการแผนวางท่ีจะศึกษา
ตอในระดับอุดมศึกษา จะเห็นไดวามีสัดสวนท่ีตางกันอยางมาก ซ่ึงสัดสวนของผูท่ีไมไดวางแผนในการศึกษาตอ
ฯ มีสัดสวนท่ีคอนขางต่ํากวาท่ีคาดไวมาก จากขอมูลปฐมภูมิท่ีเก็บได ยังคนพบวา แมกลุมตัวอยางมีสวนนอยท่ี
จะวางแผนท่ีจะไมศึกษาตอฯ แตก็มีเปาหมายท่ีชัดเจนโดยท่ีบางสวนมีขอจํากัดในดานของทุนการศึกษา 
ครอบครัวไมสนับสนุนและมีภาระครอบครัวท่ีสงผลใหไมตองการท่ีจะเรียนตอ ในขณะท่ีบางสวนไมตองการ
เรียนตอเพราะตองการท่ีจะเขารับราชการหรือออกไปทํางานเพ่ือหารายไดชวยเหลือครอบครัว สวนคนท่ีมีการ
วางแผนเรียนตอสวนใหญเห็นวาโดยสวนมากมีคานิยมวาการมีการศึกษาในระดับสูงมีสวนสําคัญในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และเปดโอกาสใหมีอาชีพท่ีม่ันคงและรายไดสูงมากกวาคนท่ีมีการศึกษาในระดับนอย เพราะการ
มีอาชีพท่ีม่ันคงและรายไดสูงจะชวยสงเสริมใหครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดียิ่งข้ึน จึงทําใหสวนใหญมี
ความตองการท่ีจะศึกษาตอ อีกท้ังการไดรับแรงสนับสนุนและความคาดหวังจากครอบครัวท่ีตองการเห็นบุตร
หลานของตนเองประสบความสําเร็จในชีวิตก็เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีสงผลใหเกิดแรงกระตุนใหคนอยากเรียนตอ
มากข้ึนเชนกัน 

 
ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการวางแผนชีวิตในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

ในสวนของปจจัยสวนบุคคล พบวา เพศมีความสัมพันธกับการวางแผนชีวิตในการศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
โดยพบวา เพศชายวางแผนท่ีจะไมเรียนตอในระดับอุดมศึกษามากกวาเพศหญิง โดยกลุมตัวอยางท่ีเปนเพศ
ชายท่ีจะไมเรียนตอคิดเปนรอยละ 25.8 และเพศหญิงท่ีวางแผนท่ีจะไมเรียนตอเปนรอยละ 7.3 จากขอมูลเชิง
คุณภาพยังพบวา บริบทของพ้ืนท่ีในศึกษาเปนพ้ืนท่ีเขตชนบท ผูคนประกอบอาชีพการเกษตรเปนหลัก 
จําเปนตองอาศัยแรงงานคนในครัวเรือน “ลูกผูชาย” จึงเปนแรงงานหลักในการแบงเบาภาระในการจางงาน
จากคนภายนอก จึงทําใหผูชายไดวางแผนท่ีจะไมศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา เพ่ือออกไปหารายได และเนน
เขาสูงานราชการ เชน นายสิบทหาร นายสิบตํารวจ การไปรษณีย เปนตน โดยใชระยะเวลาในการอบรมสั้น
และเชื่อวาจะทําใหอนาคตมีความม่ันคงมากข้ึนกวาอาชีพเกษตรกร 

ระดับชั้นการศึกษาไมมีความสัมพันธกับการวางแผนชีวิตในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา เพราะทุกระดับชั้นมีการวางแผนท่ีจะศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาท่ีไมแตกตางกัน และขอมูลเชิงคุณภาพพบวา ผูท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับชั้น ม.4 และ ม.5 นั้น 
อยูในกระบวนการในการตัดสินใจท่ีและยังไมไดรับการแนะแนวเก่ียวกับการศึกษานอย ซ่ึงจากการศึกษาครั้งนี้
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พบวา รอยละของการรับไดรับการแนะแนวของกลุมตัวอยางในระดับชั้น ม.4 เทากับ 77.3 แตในระดับชั้น ม.6 
เทากับรอยละ 91.7 ดังนั้นจะทําใหชั้นอ่ืนๆ นอกเหนือจากชั้น ม.6 ทําใหสามารถปรับเปลี่ยนความคิดใน
การศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาไดตลอดตามสถานการณในขณะนั้นๆ  

แผนการเรียนไมมีความสัมพันธกับการวางแผนชีวิตในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา เพราะไมวาจะสายสามัญ หรือสายอ่ืนๆ (สายอาชีพและกศน.) มี
การวางแผนท่ีจะศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาท่ีเหมือนกัน จากการศึกษาเชิงคุณภาพอธิบายไดวา การเขารับ
การศึกษาตอในระดับอุดมศึกษานั้น จะเปดรับสมัครเขาคัดเลือกสําหรับผูท่ีสําเร็จจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ดังนั้นผูท่ีกําลังศึกษาอยูก็มีความคาดหวังในการเขารับ
การศึกษาตอไดเหมือนกันทุกแผนการเรียน 

สําหรับผลการเรียนมีความสัมพันธกับการวางแผนชีวิตในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยพบวา ผูท่ีผลการเรียนต่ํา
กวา 3.00 วางแผนท่ีจะไมเรียนตอในระดับอุดมศึกษามากกวาผูท่ีมีผลการเรียนดี (ตั้งแต 3.00 ข้ึนไป) อยาง
ชัดเจน โดยกลุมตัวอยางท่ีเปนมีผูท่ีมีผลการเรียนต่ํากวา 3.00 วางแผนท่ีจะไมเรียนตอฯคิดเปนรอยละ 21.6 
และไมมีผูท่ีมีผลการเรียนดีคนใดท่ีจะวางแผนท่ีจะไมเรียนตอฯเลย และเปนท่ีนาสังเกตไดวา กลุมตัวอยางท่ีไม
เรียนตอฯท้ังหมดจํานวน 11 คนจะมีผลการเรียนต่ํากวา 3.00 ทุกคน ดังตารางท่ี 6 
 

ตารางท่ี 6 แสดงการวิเคราะหขอมูลดวยตารางไขว (Crosstab) และสถิติ Chi-Square จําแนกตามขอมูลสวน
บุคคล 

 ไมเรียนตอฯ เรียนตอฯ Chi-square df p-value 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน  
(รอยละ) 

จํานวน  
(รอยละ) 

   

เพศ      
 ชาย 8 

(25.8) 
23 

(74.2) 
4.662 1 0.031* 

 หญิง 3 
(7.3) 

38 
(92.7) 

   

ระดับชั้นการศึกษา      
 ช้ัน ม.4/ปวช.1 6 

(27.3) 
16 

(72.7) 
5.106 2 0.078 

 ช้ัน ม.5/ปวช.2 1 
(3.8) 

25 
(96.2) 

   

 ช้ัน ม.6/ปวช.3 4 
(16.7) 

20 
(83.3) 

   

แผนการเรียน      
 สายสามัญ 7 

(12.3) 
50 

(87.7) 
1.899 1 0.168 

 สายอ่ืนๆ (สายอาชีพและกศน.) 4 
(26.7) 

11 
(73.3) 
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 ไมเรียนตอฯ เรียนตอฯ Chi-square df p-value 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน  
(รอยละ) 

จํานวน  
(รอยละ) 

   

ผลการเรียน (GPAX)      
 ผลการเรยีนต่ํากวา 3.00  11 

(21.6) 
40 

(78.4) 
5.346 1 0.021* 

 ผลการเรยีนตั้งแต 3.00 ข้ึนไป 0 
(0.0) 

21 
(100.0) 

   

หมายเหตุ: ในการทดสอบ chi square บางตัวแปร ในบาง cell มี N นอยกวา 5 case ซึ่งเปนขอจํากัดหน่ึงของการวิเคราะห
จากการท่ีมีจํานวน case นอย 
* หมายถึง มีความสมัพันธท่ี p<0.05 

 

 ในสวนปจจัยครอบครัว พบวา ลําดับบุตรในครอบครัว ไมมีความสัมพันธกับการวางแผนชีวิตใน
การศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา จากการศึกษาเชิง
คุณภาพ พบวา โดยสวนใหญแลวผูปกครองของกลุมตัวอยางมีคานิยมท่ีอยากใหบุตรหลานเรียนตอไมวาจะเปน
บุตรลําดับท่ีเทาไร ถาครัวเรือนมีกําลังพอก็จะสนับสนุนใหเรียนกันทุกคน ดังนั้นลําดับบุตรในครัวเรือนจึงไมมี
ความสัมพันธกับการวางแผนการเรียนตอ 

ระดับการศึกษาของพอมีความสัมพันธกับการวางแผนชีวิตในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยพบวา กลุมตัวอยาง
ท่ีพอมีระดับการศึกษาท่ีต่ํากวาหรือเทียบเทาระดับประถมศึกษาวางแผนท่ีจะไมเรียนตอในระดับอุดมศึกษา
มากกวากลุมท่ีพอมีระดับการศึกษาท่ีสูงกวาระดับประถมศึกษา โดยกลุมตัวอยางท่ีพอมีระดับการศึกษาท่ีต่ํา
กวา จะไมเรียนตอฯคิดเปนรอยละ 21.6 และไมมีผูท่ีมีผลการเรียนดีท่ีจะวางท่ีจะไมเรียนตอฯเลย และยังพบวา 
พอของกลุมตัวอยางท่ีไมเรียนตอฯท้ังหมดมีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทียบเทาระดับประถมศึกษาทุกคน แต
ในทางกลับกัน ระดับการศึกษาของแมไมมีความสัมพันธกับการวางแผนชีวิตในการศึกษาตอฯ จากการศึกษา
พบวา กลุมท่ีพอและแมจบการศึกษาต่ํากวาหรือเทียบเทาชั้นประถมศึกษามีระดับแรงจูงใจจากผูปกครองใน
ระดับสูงรอยละ 69.6 และ 69.6 ตามลําดับ แตกลุมท่ีพอจบการศึกษาสูงกวาชั้นประถมศึกษามีระดับแรงจูงใจ
จากผูปกครองในระดับสูงเพียงรอยละ 30.4 และ 30.4 ตามลําดับ จากการศึกษาเชิงคุณภาพอธิบายวา กลุม
ตัวอยางบางสวนเชื่อวาการศึกษาในระดับท่ีสูงไมใชหนทางท่ีตองการและเห็นแบบอยางจากพอท่ีแมจะจบ
การศึกษาในระดับต่ํากวาหรือเทียบเทาระดับประถมศึกษาก็สามารถทํางานและหารายไดเลี้ยงครอบครัวได 
และในกลุมท่ีพอจบการศึกษาในระดับท่ีสูงกวาระดับประถมศึกษาเนื่องจากมีพอเปนตนแบบก็เปนแรงผลักดัน
ใหคนตองการเรียนตอเชนกัน 

อาชีพของครอบครัวไมมีความสัมพันธกับการวางแผนชีวิตในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา พบวา กลุมตัวอยางท่ีอยูในครอบครัวท่ีประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และอาชีพอ่ืนมีการศึกษาท่ีเหมือนกัน  

ความยากจนของครัวเรือนความสัมพันธกับการวางแผนชีวิตในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยพบวา กลุมตัวอยาง
ท่ีอยูในครัวเรือนท่ีมีรายไดต่ํากวาเสนความยากจน จะวางแผนท่ีจะไมเรียนตอในระดับอุดมศึกษามากกวากลุม
ท่ีอยูในครัวเรือนท่ีมีรายไดสูงกวาเสนความยากจน โดยกลุมท่ีอยูในครัวเรือนท่ีมีรายไดต่ํากวาเสนความยากจน
จะวางแผนท่ีจะไมเรียนตอในระดับอุดมศึกษารอยละ 31.6 และกลุมท่ีอยูในครัวเรือนท่ีมีรายไดสูงกวาเสน
ความยากจนจะวางแผนท่ีจะไมเรียนตอในระดับอุดมศึกษาเพียงรอยละ 9.4 และขอมูลจากการศึกษาเชิง



368  Proceedings โครงการสัมมนาเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ ครั้งท่ี 14 
 

คุณภาพพบวา โดยสวนใหญอาชีพของครัว รอยละ 58.3 ประกอบอาชีพอยูในภาคเกษตรกรรม จึงการมีรายได
จากผลผลิตท่ีไมแนนอนข้ึนอยูกับสภาพอากาศและราคาผลผลิตในแตละชวง ทําใหกลุมตัวอยางตองตัดสินใจท่ี
จะไมเรียนตอแตตองการท่ีจะชวยลดภาระคาใชจายของพอและแมรวมท้ังมีความตองการท่ีจะออกมาทํางาน
เพ่ือชวยครอบครัวหารายไดอีกทางหนึ่ง  

หนี้สินของครัวเรือนไมมีความสัมพันธกับการวางแผนชีวิตในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา การศึกษาเชิงคุณภาพไดอธิบายวา กลุมตัวอยางรับรู
ไดรับรูการมีหนี้สินของครัวเรือนไมเปนอุปสรรคตอคาใชจายทางการศึกษา เนื่องจากมีโครงการเงินกู กยศ. จึง
ทําใหการรับรูสถานะการมีหนี้สินของครัวเรือนไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอฯแตอยางใด ดังตารางท่ี 7 

ตารางท่ี 7 แสดงการวิเคราะหขอมูลดวยตารางไขว (Crosstab) และสถิติ Chi-Square จําแนกตามขอมูล
ครอบครัว 

 ไมเรียนตอฯ เรียนตอฯ Chi-square df p-value 

ขอมูลครอบครัว จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ)    
ลําดับท่ีบุตรในครอบครัว      
 ไมใชลูกคนแรก 6 

(17.1) 
29 

 (82.9) 
0.183 1 0.699 

 ลูกคนแรก 5 
(13.5) 

32 
(86.5) 

   

ระดับการศึกษาของพอ      
 ต่ํากวาหรือเทียบเทาระดับ
ประถมศึกษา 

11 
(21.2) 

41 
(78.8) 

4.994 1 0.025* 

 สูงกวาระดับประถมศึกษา 0 
(0.0) 

20 
(100.0) 

   

ระดับการศึกษาของแม      
 ต่ํากวาหรือเทียบเทาระดับ
ประถมศึกษา 

8 
(15.7) 

43 
(84.3) 

0.023 1 0.881 

 สูงกวาระดับประถมศึกษา 3 
(14.3) 

18 
(85.7) 

   

อาชีพครอบครัว      
 ไมไดประกอบอาชีพเกษตรกรรม 4 

(13.3) 
26 

(86.7) 
0.150 1 0.698 

 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 7 
(16.7) 

35 
(83.3) 

   

ความยากจนของครัวเรือน      
 ยากจน 6 

(31.6) 
13 

(68.4) 
5.299 1 0.021* 

 ไมยากจน 5 
(9.4) 

48 
(90.6) 

   

หนี้สินของครัวเรือน      
 มีหน้ีสิน 5 

(15.2) 
28 

(84.8) 
0.001 1 0.978 

 ไมหน้ีสิน  6 
(15.4) 

33 
(84.6) 

   

หมายเหต ุ: ในการทดสอบ chi square บางตัวแปร ในบาง cell มี N นอยกวา 5 case ซ่ึงเปนขอจํากัดหนึ่งของการวเิคราะหจากการที่มจีํานวน case นอย 

            * หมายถึง มีความสัมพันธที ่p<0.05 
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ปจจัยแรงจูงใจจากสังคมและปจจัยเก้ือหนุน พบวา แรงจูงใจจากผูปกครองและญาติพ่ีนอง 
ความสัมพันธกับการวางแผนชีวิตในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยผูท่ีมีแรงจูงใจจากผูปกครองและญาติพ่ีนองในระดับสูง จะ
วางแผนท่ีจะศึกษาตอฯ มากกวาผูท่ีมีแรงจูงใจจากผูปกครองและญาติพ่ีนองในระดับต่ํา ซ่ึงกลุมตัวอยางท่ีมี
แรงจูงใจจากผูปกครองและญาติพ่ีนองในระดับสูงจะวางแผนการศึกษาตอฯ รอยละ 89.3 และ 97.1 
ตามลําดับ แตผูมีแรงจูงใจจากผูปกครองและญาติพ่ีนองในระดับต่ําจะวางแผนศึกษาตอฯ รอยละ 68.7 และ 
89.3 แตแรงจูงใจจากเพ่ือนไมมีความสัมพันธกับการวางแผนชีวิตในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และจากขอมูลเชิงคุณภาพ พบวา กลุมตัวอยางในพ้ืนท่ีศึกษา มี
ความเชื่อ กตัญูตอผูท่ีมีพระคุณ อันไดแกการท่ีผูปกครองและญาติ ทําใหแรงจูงใจจากบุคคลเหลานี้มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจทางการศึกษาอยางยิ่ง จึงทําใหเพ่ือนมีอิทธิพลในตอการตัดสินนอยลง เพราะกลุมตัวอยางไดให
เหตุผลรวมกันวา “ไมเลือกเรียนตามเพ่ือน แตจะเลือกตามความถนัดและความชอบ”  

การไดรับการแนะแนว ไมมีความสัมพันธกับการวางแผนชีวิตในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา จากขอมูลเชิงคุณภาพ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญคิด
วาการแนะแนวเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับการเรียนตอมากข้ึน แตไมเชื่อวาการแนะ
แนวจะเปนแรงกระตุนหรือเปนสิ่งจูงใจใหตัดสินใจเรียนตอฯ ดังตารางท่ี 8 

ตารางท่ี 8 แสดงการวิเคราะหขอมูลดวยตารางไขว (Crosstab) และสถิติ Chi-Square จําแนกตามขอมูล
แรงจูงใจจากสังคมและปจจัยเก้ือหนุน 

 ไมเรียนตอฯ เรียนตอฯ Chi-square df p-value 

ขอมูลแรงจูงใจจากสังคมและปจจัยเกื้อหนุน จํานวน  
(รอยละ) 

จํานวน  
(รอยละ) 

   

แรงจูงใจจากผูปกครอง      
 ระดับต่ํา (3-11 คะแนน) 5 

(31.3) 
11 

(68.7) 
4.055 1 0.004* 

 ระดับสูง  (12-15 คะแนน) 6 
(10.7) 

50 
(89.3) 

   

แรงจูงใจจากญาติพ่ีนอง      
 ระดับต่ํา (3-11 คะแนน) 10 

(26.3) 
28 

(73.7) 
7.575 1 0.006* 

 ระดับสูง  (12-15 คะแนน) 1 
(2.9) 

33 
(97.1) 

   

แรงจูงใจจากเพ่ือน      
 ระดับต่ํา (3-11 คะแนน) 7 

(14.9) 
40 

(85.1) 
0.015 1 0.901 

 ระดับสูง  (12-15 คะแนน) 4 
(16.0) 

21 
(84.0) 

   

การไดรับการแนะแนว      
 ไมเคยไดรับการแนะแนว 3 

(33.3) 
6 

(66.7) 
2.591  0.108 

 เคยไดรับการแนะแนว 8 
(12.7) 

55 
(87.3) 

   

หมายเหตุ: ในการทดสอบ chi square บางตัวแปร ในบาง cell มี N นอยกวา 5 case ซ่ึงเปนขอจํากัดหน่ึงของการวิเคราะหจากการท่ีมี
จํานวน case นอย 

            * หมายถึง มีความสัมพันธท่ี p<0.05 
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 ปจจัยแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ พบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ไมมีความสัมพันธกับการวางแผน
ชีวิตในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา จากขอมูลเชิง
คุณภาพ พบวา โดยสวนใหญจะมีผูปกครองและญาติเปนผูวางแผนอนาคตใหสําหรับบุตรหลาน แมจะใหบุตร
หลานตัดสินใจไดดวยตัวเองในการเลือกอาชีพ แตสวนมากก็จะไดรับแรงจูงใจจากผูปกครองและญาติ และ
ไดรับผลกระทบจากบริบทท่ีตนเองอาศัยอยูเปนแรงจูงใจใหเรียนตอมากกวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ท่ีเกิดจากความ
ตองการของตัวเองเปนหลัก 
 การต้ังเปาหมายในอนาคตไมมีความสัมพันธกับการวางแผนชีวิตในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา โดยผูท่ีตั้งใจจะประกอบอาชีพเกษตรกร มีการวางแผน
ท่ีจะศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาเหมือนกับผูท่ีคาดวาจะประกอบอาชีพอ่ืน และมีผลท่ีนาสนใจ พบวา กลุม
ตัวอยาง จํานวน 2 ใน 3 หรือคิดเปนรอยละ 64.3 ของกลุมท่ีอยูในครอบครัวท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมได
ตั้งเปาหมายวาจะไมประกอบอาชีพเกษตรกรในอนาคต จากขอมูลเชิงคุณภาพ พบวา กลุมตัวอยางท่ีอยูใน
ครอบครัวเกษตรกรรม จึงมีหนาท่ีท่ีจะตองชวยเหลืองานของครอบครัวไมมากก็นอย ทําใหมีรูสึกเหน็ดเหนื่อย 
ทอแท และไมมีเวลาสวนตัวในการพบปะเพ่ือนฝูงซ่ึงขัดกับธรรมชาติของวัยรุน จึงเปนสาเหตุหลักท่ีเด็กในกลุม
นี้ตั้งเปาหมายวาจะไมประกอบอาชีพทางการเกษตร แตกลับอยากรับราชการ และคาดวาจะทําอาชีพเกษตรกร
เปนอาชีพเสริมเพ่ือหารายไดเพ่ิมเติม และเก็บเงินเพ่ือใชในการจางแรงงานมาทําเกษตรในท่ีดินของครอบครัว
ในชวงบั้นปลายของชีวิตของพอแมตนเอง ดังตารางท่ี 9 

ตารางท่ี 9 แสดงการวิเคราะหขอมูลดวยตารางไขว (Crosstab) และสถิติ Chi-Square จําแนกตามขอมูล
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

 ไมเรียนตอฯ เรียนตอฯ Chi-square df p-value 

ขอมูลดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

   

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการศึกษา      
 ระดับต่ํา (13-52 คะแนน) 10 

(19.2) 
42 

(80.8) 
2.260 1 0.133 

 ระดับสูง (53-65 คะแนน) 1 
(5.0) 

19 
(95.0) 

   

เปาหมายในอนาคต      
 คาดวาจะไมประกอบอาชีพเกษตรกร 6 

(11.5) 
46 

(88.5) 
2.022 1 0.155 

 คาดวาจะประกอบอาชีพเกษตรกร 5 
(25.0) 

15 
(75.0) 

   

หมายเหตุ: ในการทดสอบ chi square บางตัวแปร ในบาง cell มี N นอยกวา 5 case ซึ่งเปนขอจํากัดหน่ึงของการวิเคราะห
จากการท่ีมีจํานวน case นอย 

 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาการวางแผนในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเทา กรณีศึกษาพ้ืนท่ีเฝาระวังทางประชากร อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยการ
อภิปรายและสรุปผลการศึกษาอาศัยขอคนพบจากการศึกษาเชิงคุณภาพรวมกับผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบวา 
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ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการวางแผนในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษา สามารถแยกออกไดเปนประเด็น
ดังตอไปนี้ 
 ปจจัยดานเพศ จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางเพศชายมีการวางแผนในการศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษานอยกวาเพศหญิงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ประกอบกับผลการศึกษาเชิงคุณภาพแสดงใหเห็น
วา กลุมตัวอยางท่ีเปนเพศชายท่ีไมวางแผนศึกษาตอระดับอุดมศึกษามีสาเหตุสําคัญ 2 ประการ คือ ประการ
แรก เปนความตองการแรงงานภาคการเกษตรของครัวเรือน จึงมีสถานะเปนแรงงานหลักในการลดภาระใน
การจางแรงงานภายนอก ประการสอง การตัดสินใจเลือกศึกษาในหลักสูตรอบรมระยะสั้น อาทิ นายสิบทหาร 
นายสิบตํารวจ จะสามารถสรางโอกาสในการประกอบอาชีพเพ่ือการหารายได อยางไรก็ตามโอกาสในการ
เขาถึงการศึกษาในปจจุบัน แมจะขจัดปญหาเก่ียวกับความเหลื่อมล้ําทางเพศดังเชนเปนมาในอดีต แตความ
ตองการแรงงานในสังคมท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก ท่ีมีความจําเปนตองพ่ึงพาบุตรท่ีเปนเพศชาย 
จากสาเหตุเรื่องพละกําลังและสรีระ จึงเปนปจจัยสําคัญท่ีควรคํานึงถึง 
 ในสวนของผลการเรียน พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีผลการเรียนดี (เกรดเฉลี่ยตั้งแต 3.00 ข้ึนไป) มีความ
ตั้งใจในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาท้ังหมดสอดคลองกับงานศึกษาท่ีผานมาในอดีต (ดลฤดี  สุวรรณคีรี, 
2550) อีกท้ังยังพบวาสิ่งท่ีสงผลใหกลุมตัวอยางท่ีมีผลการเรียนดี และวางแผนท่ีจะเรียนตอในระดับอุดมศึกษา 
คือ ความเชื่อวาการเรียนในระดับสูงจะชวยสงเสริมใหมีความม่ันคงในชีวิตมากข้ึน ตลอดจนชวยสรางโอกาสใน
การหางานทําไดกวางกวาคนท่ีมีการศึกษาในระดับนอย จึงตองการท่ีจะผลักดันตัวเองไปสูจุดมุงหมายท่ีคาดไว 
และเชื่อวาการเรียนเปนหนึ่งในหนทางท่ีสามารถทําใหถึงจุดมุงหมายท่ีคาดไวได 
 ประเด็นเก่ียวกับฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน เปนปจจัยหนึ่งท่ีมีความนาสนใจ โดยผลการศึกษา
ขางตนชี้ใหเห็นวาครัวเรือนท่ีมีฐานะยากจน จะมีสัดสวนการวางแผนท่ีจะไมเรียนตอในระดับอุดมศึกษาสูง 
สวนหนึ่งเปนผลมาจากบริบทของพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษาสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนั้นความตองการ
แรงงานเพ่ือทําการเกษตรและการหารายไดจึงมีความจําเปนมากกวาการตัดสินใจเลือกศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษา 
 ระดับการศึกษาของผูปกครอง จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา ระดับการศึกษาของพอมีสวนสําคัญ
ตอการวางแผนศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของกลุมตัวอยางอยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะอยางยิ่งในครอบครัวท่ี
ผูปกครองไมไดจบการศึกษาภาคบังคับ กลุมตัวอยางจะไมมีมีแนวโนมในการเลือกศึกษาตอระดับอุดมศึกษา 
สอดคลองกับงานศึกษาของ ดลฤดี  สุวรรณคีรี (2550) อยางไรก็ตามระดับการศึกษาของแม จากผลการศึกษา
ไมพบวามีไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ ตอการวางแผนศึกษาตอฯ ของกลุมตัวอยาง โดยสาเหตุประการ
หนึ่งอาจเปนผลมาจากบริบททางสังคมของพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษาท่ีผูเปนพอมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ หรือเปน
ตนแบบทางการศึกษาใหแกบุตรมากกวาผูเปนแม 
 ในสวนประเด็นลําดับท่ีบุตรในครัวเรือน แมในอดีตพบวา ครอบครัวท่ีมีจํานวนพ่ี-นอง จํานวนนอย 
หรือการเปนบุตรลําดับแรก จะสงผลใหบุตรมีความตั้งใจในการศึกษาตอมากกวา (สุวัจชัย  ฉัตรชุมสาย, 2541 
และวันชัย  แกวนาคแนว, 2550) โดยไมสอดคลองกับผลท่ีไดจากการศึกษาครั้งนี้ โดยพบวาลําดับท่ีบุตรใน
ครัวเรือนไมมีความสัมพันธตอการวางแผนศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา การตัดสินศึกษาตอหรือไมศึกษาตอ
ของกลุมตัวอยางในพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษา ยังคงมีปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเขามาเก่ียวของอยางเห็นไดชัด อาทิ สถานะทาง
เศรษฐกิจของครัวเรือน หรือแมแตการตัดสินใจท่ีจะประกอบอาชีพแทนการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของ
กลุมตัวอยาง 
 ในประเด็นแรงจูงใจ ผลการศึกษาขางตนพบวา แรงจูงใจของผูปกครองและญาติมีความสัมพันธตอ
การวางแผนการเรียนตอในระดับอุดมศึกษาอยางชัดเจน การตัดสินใจศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของกลุม
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ตัวอยางท่ีเปนเยาวชน ไมอาจแยกออกจากความตองการหรือความคาดหวังของผูปกครองท้ังท่ีเปนพอและแม 
หรือญาติพ่ีนองได แรงจูงใจดังกลาวจึงมีลักษณะเปนแรงผลักดันใหกลุมตัวอยางตัดสินใจเรียนตอ ผานการ
ยกตัวอยางผูท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือแมแตการเปรียบเทียบกับตนเองในการบอกกลาววา 
การมีการศึกษาในระดับสูงจะชวยใหชีวิตมีความสะดวกสบาย หรือประสบความสําเร็จมากกวาการออกจาก
ระบบการศึกษาเพ่ือประกอบอาชีพ 
 ในสวนระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง แมวาจะไมพบวามีผลตอการวางแผนในระดับท่ีมีนัยสําคัญ 
แตจากผลการศึกษาชี้ใหเห็นวากลุมตัวอยางท่ีอยูในระดับชั้น ม.4/ปวช.1 มีแนวโนมท่ีจะไมศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษามากกวาระดับชั้นอ่ืนๆ สวนหนึ่งอาจเกิดจากการยังไมไดรับการแนะแนวเก่ียวกับการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา และอาจเปนผลมาจากการอยูในชวงตนของการปรับตัวใหเขากับการศึกษาในระดับชั้นมัธยม
ปลาย 
 การต้ังเปาหมายในอนาคตในสวนของการประกอบอาชีพเกษตรกรรม แมจะไมมีความสัมพันธกับการ
วางแผนการศึกษาตอ แตจากผลการศึกษาพบวามีกลุมตัวอยางจํานวนหนึ่งท่ีอยูในครอบครัวเกษตรกรรม แต
วางแผนอนาคตวาจะไมประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยใหเหตุผลวาการทําอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพท่ีไม
แนนอน ไมมีความสะดวกสบาย เปนอาชีพท่ีเหนื่อยและลําบาก อีกท้ังเปนอาชีพท่ีตองข้ึนอยูกับปจจัยดาน
สภาพแวดลอมท่ีสงผลตอผลผลิตโดยตรงซ่ึงสภาพแวดลอมเปนสิ่งท่ีไมสามารถควบคุมได จึงเห็นวาอาชีพ
เกษตรกรเปนอาชีพท่ีมีความเสี่ยงและไมม่ันคง ถาสามารถเลือกไดก็จะเลือกทําอาชีพอ่ืนท่ีมีความม่ันคงกวาซ่ึง
โดยสวนใหญอยากเปนขาราชการและเลือกท่ีจะทําอาชีพเกษตรกรเปนอาชีพเสริม 
 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ถึงแมวาการศึกษาการวางแผนชีวิต ในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเทา กรณีศึกษาพ้ืนท่ีเฝาระวังทางประชากร อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จะมีกลุม
ตัวอยางจํานวนไมมากนัก แตผลการศึกษาชวยนี้ชี้ใหเห็นปญหาท่ีสําคัญของระบบการศึกษา โดยสามารถสรุป
เปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายไดดังนี้ 
 1. การวางแผนในเรื่องระบบการศึกษา ควรเนนใหสอดคลองกับบริบทท้ังเชิงพ้ืนท่ีและความตองการ
ของผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริบทท่ีคนในสังคมยังประกอบอาชีพดานเกษตรกรรมเปนหลัก การขยาย
โอกาสทางการศึกษาจึงไมควรเนนการขยายเพียงจํานวนปท่ีศึกษา ยังควรสงเสริมใหผูเรียนมีทางเลือกใน
การศึกษาท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตมากข้ึน 
 2. ระบบและวิธีการในการคัดเลือกผูเขารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หนวยงานท่ีมีสวนเก่ียวของ
กับการกําหนดนโยบายดานการศึกษา ควรขยายโอกาสใหแกผูเรียนท่ีขาดปจจัยดานเงินทุนการศึกษา 
ตลอดจนการใหโอกาสแกเยาวชนท่ีอาจมีผลการเรียนในระดับท่ีไมสูงมากไดเขารับการศึกษาในคณะหรือ
สถาบันท่ีตนเองใหความสนใจ มากกวาการใชผลการเรียนหรือคะแนนเปนเครื่องมือในการกําหนดทางเลือก
ของผูเรียน 
 3. การสงเสริมคานิยมใหผูปกครองเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมท่ี
เนนการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท่ียังคงมีความตองการใหบุตร-หลานของตนกลับมาเปนแรงงานภาค
เกษตร หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนในพ้ืนท่ี ควรใหความรูและใหคําแนะนําแก
ผูปกครอง ถึงความจําเปนของการศึกษา 
 4. การใหความรู และระบบการแนะแนวแกเยาวชน ท้ังท่ีอยูในระบบการศึกษาและนอกระบบ
การศึกษา ควรมีการวางรากฐานทางการศึกษาใหแกเยาวชนตั้งแตในชวงมัธยมศึกษาตอนตน เพ่ือใหเยาวชน
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ในชวงอายุดังกลาว สามารถกําหนดและตัดสินใจวางแผนอนาคตทางการศึกษาของตนในชวงมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ตลอดจนการวางแผนชีวิตของตนในชวงอุดมศึกษา 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

 1. ควรเนนการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบบริบทในลักษณะของพ้ืนท่ี เพ่ือชี้ใหเห็นถึงความแตกตางในสวน
ของการวางแผนการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของเยาวชนระหวางพ้ืนท่ีเขตเมืองและเขตชนบท 
 2. ศึกษาเพ่ิมเติมในสวนของนโยบายท่ีกําหนดรูปแบบการศึกษาของพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษาวามีความ
แตกตางหรือสอดคลองกับบริบทเชิงพ้ืนท่ีหรือไม 
 3. เม่ือพิจารณาในบริบทของพ้ืนท่ีท่ีทําเกษตรกรรมเปนสวนใหญ ยังคงขาดการศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับ
การวางแผนและคานิยมของเยาวชนท่ีครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรม ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือจะได
เขาใจถึงความสัมพันธตางๆ เพ่ิมมากข้ึน 
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Social capital: Propelling power of motherhood practices of teen mothers 

 
อําไพ  หม่ืนสิทธิ์ 2 มณีมัย  ทองอยู 3 และพัชรินทร  ลาภานันท 4 

 
บทคัดยอ 

การศึกษาเก่ียวกับแมวัยรุนท่ีผานมามักจะสะทอนใหเห็นภาพของแมวัยรุนในแงมุมของ“ผูถูกกระทํา”  
แตในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยตองการสะทอนใหเห็นวา แมวัยรุนมิไดเปนเพียงผูถูกกระทําแตกลับมีการตอสูตอรองใน
ฐานะของ “ผูกระทําการ” โดยอาศัยทุนทางสังคมท่ีครอบครองและสะสมเปนตัวขับเคลื่อน “การกระทําการ” 
ดังกลาว การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาการใชทุนทางสังคมในปฏิบัติการความเปนแมในชีวิตประจําวันของแมวัยรุนใน
พ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน จํานวน 12 ราย โดยวิเคราะหภายใตกรอบแนวคิดปฏิบัติการในชีวิตประจําวันของปแอร บูร
ดิเยอ (Pierre Bourdieu) และใชการวิจัยเชิงคุณภาพแนวปรากฏการณวิทยาเปนระเบียบวิธีการศึกษา มีการเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยการบันทึกประวัติชีวิต รวมกับการสัมภาษณแบบเจาะลึก และการสังเกต วิเคราะหขอมูลดวย
วิธีการวิเคราะหเชิงเนื้อหา ผลการศึกษาพบวา แมวัยรุนตางมีปฏิบัติการความเปนแม เพ่ือคลี่คลายปญหาท่ีเผชิญ
อยูจากการมีลูกกอนวัยอันควร โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาเรื่องการเรียน อาชีพ และรายไดอันนําไปสูการมีตําแหนง
แหงท่ีในสังคม ปฏิบัติการความเปนแมของแมวัยรุนเกิดข้ึนในสนาม (field) ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน ท้ัง
ในสนามของครอบครัว ชุมชน เพ่ือน และสถานท่ีทํางาน โดยมีทุนทางสังคมเปนพลังสําคัญท่ีชวยในการขับเคลื่อน
ปฏิบัติการในสนามเหลานั้น ท่ีสําคัญ ไดแก ครอบครัวและเครือญาติของแมวัยรุนท่ีคอยชวยเหลือคํ้าจุน นอกจากนี้
แมวัยรุนยังมีการแปลงทุนทางสังคมใหกลายเปนทุนทางเศรษฐกิจ เพ่ือนําไปสูปฏิบัติการความเปนแมอยางมี
ประสิทธิภาพ 

คําสําคัญ: ทุนทางสังคม, แมวัยรุน, ปฏิบัติการความเปนแม 
 
 
Abstract 

The most study of teen mothers reflected them as powerlessness. In this research, we 
argue that even though teen mothers fall in difficult situation, as an agent, they keep struggling 
to overcome problems in their everyday life on the basis of social capital to propel the 
“action”.The research focuses on the use of social capital in motherhood practices of teen 
mothers in Khonkaen province, by adopting Pierre Bourdier’s theory of practice. This research is 
qualitative with the phenomenological method. Data was collected through life history, in-
                                                           
1 บทความนี้เปนสวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
เร่ือง “ปฏิบัติการความเปนแมของแมวยัรุน”   
2 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
3 อาจารยประจําสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษวิทยา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
4 อาจารยประจําสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษวิทยา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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depth interview and observation with 12 key informants. The content analytical method was 
employed for data analysis. Results founded that teen mothers have motherhood practices to 
solve the premature baby problems, namely education, occupation and income leading to 
social position. The motherhood practices of teen mothers take place in various fields – family, 
community, school, peer and work. Social capital is the important powers propelling in their 
practices, especially,  their family and relatives who are supporting. Moreover, they change 
social capital into economic capital which enable some teen mothers to successfully negotiate  
Life challenges. 

key words: social capital teen, mother, motherhood practice 
 
 
บทนํา 

ในขณะท่ีภาพรวม“การเกิด”ของประเทศไทยมีแนวโนมลดลง แตการคลอดบุตรท่ีเกิดจากผูหญิงอายุนอย

กวา 20 ปกลับเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะในกลุมวัยรุนหญิงท่ีมีอายุระหวาง 15-19 ป (กองทุนประชากรแห งสหประชาชาติ

ประจําประเทศไทย, 2556) การปรับเปลี่ยนสถานภาพมาเปนแมของวัยรุนมักจะไดรับการสะทอนใหเห็นถึงผลกระทบ
ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนกับแมวัยรุนท้ังดานรางกาย จิตใจ และสังคม (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย, 
2555; ทรงคูณ  ศรีดวงโชติ, เนตรชนก  แกวจันทา, 2555) นอกจากนี้แมวัยรุนบางคนอาจจะตองเผชิญกับการไม
ยอมรับจากสังคมเนื่องตั้งครรภนอกการสมรส สงผลใหถูกเบียดขับทางสังคมดวยเสียงตําหนิ อคติ และการตีตรา
จากสังคม (ภัทรภร  ยอดนครจง, 2551) 
 แมจะมีผลการศึกษาท่ีพบวาแมวัยรุนตองประสบกับปญหานานัปการ สงผลใหมีชีวิตท่ีขาดแคลน และดอย
โอกาสทางสังคม แตยังมีผลการศึกษาสวนหนึ่งชี้ใหเห็นวา ในสภาวการณท่ีตองประสบกับความยากลําบากดังกลาว 
แมวัยรุนบางคนหาไดยอมแพตอปญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิต การศึกษาพบวา แมวัยรุนบางคนคิดวาเม่ือคลอดลูกแลว ก็
ยังไมสายท่ีจะเรียนตอ เพ่ือจะไดมีงานดีๆ ทํา ลูกจะไดไมอายเพ่ือน อนาคตดวยวาจะไดไมลําบาก ถาหากเลิกกับ
แฟนก็จะสามารถเลี้ยงตัวเองได (ศิริพร  จิรวัฒนกุล และคณะ, 2554)  จึงเห็นไดวาแมจะถูกเบียดขับทางสังคม แต
แมวัยรุนไดพยายามแสดงใหเห็นวา พวกเธอก็มีศักยภาพของความเปนแมตามแบบฉบับของตนเอง พวกเธอจึงมิได
เปนเพียง “ผูถูกกระทํา” แตเปน “ผูกระทําการ” ท่ีมีความสามารถในการตอสูรับมือกับระบบของสังคมและ
วัฒนธรรมท่ีครอบงําอยู โดยมิไดยอมจํานนอยางราบคาบ ท้ังนี้เพ่ือท่ีจะแสวงหาตําแหนงแหงท่ีใหไดมีตัวตนอยูใน
สังคมอยางมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  

อยางไรก็ตาม การตอสูดิ้นรนกับปญหาดังกลาว แมวัยรุนอาจมิไดเผชิญชะตากรรมเพียงลําพัง แตอาจจะ
ไดรับการชวยเหลือเก้ือกูลจากบุคคลรอบขางดวย ดังการศึกษาของกิติยวดี  สีดา (2553) จรัฐภรณ  อินทะวงค 
(2552) และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (2552) ท่ีพบวาแมวัยรุนสวนใหญมีรายไดนอย และยังคงตองพ่ึงพา
ครอบครัวของตนเองและคูรักเปนหลัก การสนับสนุนชวยเหลือจากครอบครัวและผูท่ีเก่ียวของ จึงมีความสําคัญใน
การประคับประคองแมวัยรุนใหสามารถขับเคลื่อนชีวิตและจัดการกับปญหาตางๆ ไดดีมากข้ึน 
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จากปรากฏการณดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยมีความสนใจวา ในสภาวการณท่ีแมวัยรุนถูกตีตราและถูก
กระทําทางสังคม ใหตกอยูในสภาวะของความยากลําบาก ทําไมแมวัยรุนบางสวนยังคงดําเนินชีวิตของพวกเธอ
พรอมกับ “ความเปนแม” อยูในสังคมไดเสมือนแมโดยท่ัวไป จึงเกิดคําถามวา เง่ือนไขใดท่ีทําใหแมวัยรุน 
“ผูถูกกระทํา” สามารถตอสูตอรองกับโครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีครอบงําอยูได  โดยอธิบายการตอรอง
ของแมวัยรุนผานแนวคิดปฏิบัติการในชีวิตประจําวันของปแอร บูรดิเยอ (Pierre Boureu) และมุงความสนใจไปท่ี
เง่ือนไขทุนทางสังคม วาเม่ือตองเผชิญกับปญหาจากการกลายเปนแม วัยรุนใชทุนทางสังคมในปฏิบัติการความเปน
แมในชีวิตประจําวันอยางไร ท้ังนี้เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแมวัยรุน ซ่ึงจะเปน “อนาคตของ
ชาติ” ใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม และพรอมท่ีจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป 

 
วัตถุประสงค 

 เพ่ือศึกษาการใชทุนทางสังคมในปฏิบัติการความเปนแมในชีวิตประจําวันของแมวัยรุน  
 
แนวคิดท่ีใชในการศึกษา 

 ผูวิจัยใชแนวคิดปฏิบัติการในชีวิตประจําวัน (practice of everyday life) ของ ปแอร บูรดิเยอ  (Pierre 
Bourdieu)  เปนกรอบในการวิเคราะหเพ่ือทําความเขาใจการใชทุนทางสังคมในปฏิบัติการความเปนแมใน
ชีวิตประจําวันของแมวัยรุน บูรดิเยอมองวา ทุนเปรียบเหมือนพลังทางสังคมท่ีสามารถดํารงอยูในรูปแบบท่ี
หลากหลายภายใตสถานการณตางๆ จึงไดจําแนกทุนออกเปน 4 ประเภท คือ ทุนทางเศรษฐกิจ (economic 
capital)5 ทุนทางวัฒนธรรม (cultural capital)6 ทุนทางสังคม (social capital) และทุนสัญลักษณ (symbolic 
capital)7  โดยทุนเหลานี้สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองจากทุนรูปแบบหนึ่งไปสูทุนอีกรูปแบบหนึ่งได  ซ่ึงใน
ชีวิตประจําวันปจเจกบุคคลและกลุมตางนําเอาทุนประเภทตางๆ ท่ีมีอยูมาใชเพ่ือเพ่ิมพูนฐานะตําแหนงทางสังคม
ของตนใหสูงยิ่งข้ึนไปหรืออยางนอยก็รักษาไวมิใหตกต่ําไปจากเดิม (Bourdieu, 1986)   

อยางไรก็ตาม ในการศึกษานี้มุงใหความสําคัญเฉพาะทุนทางสังคม ซ่ึงหมายถึง เครือขายความสัมพันธ
ระหวางบุคคลท่ีสามารถสรางมูลคาและแปรเปลี่ยนเปนผลประโยชนได ดังนั้นทุนทางสังคมจึงเปนเสมือนทรัพยากร
อยางหนึ่งท่ีสามารถเอ้ืออํานวยผลประโยชน โดยสามารถแปรเปลี่ยนเปนความไดเปรียบทางเศรษฐกิจ การเมือง 
และสังคมได (กาญจนา  แกวเทพ และสมสุข  หินวิมาน, 2553; Bourdieu, 1986) โดยผูวิจัยตองการสะทอนให
เห็นวา ในสภาวะท่ีตองประสบความยากลําบาก แมวัยรุน “ผูไรอํานาจ” ไดใชทุนทางสังคมในการแสวงหาตําแหนง
แหงท่ีในสังคมใหแกตนเองอยางไร โดยในการแสวงหาตําแหนงแหงท่ีดังกลาวตองอาศัยปฏิบัติการเชื่อมโยงกับการ
ใชทุนทางสังคมเพ่ือผลประโยชนท่ีมุงหวังดังกลาว 

บูรดิเยอมองปฏิบัติการทางสังคมในฐานะเปน “ยุทธวิธี” (strategy) ท่ีมนุษยใชในการแสวงหาเพ่ือใหได
มาซ่ึงตําแหนงแหงท่ีของตนในสังคม (Bourdieu, 1990) ในมุมมองของบูรดิเยอร ปฏิบัติการเปนผลลัพธของ

                                                           
5 ทุนทางเศรษฐกิจ หมายถึง ทรัพยสินที่สะสมเอาไว เงินทอง 
6 ทุนทางวัฒนธรรม แบงออกเปนสามรูปแบบ คือ ทุนทางวัฒนธรรมที่แฝงฝงอยูในกาย (embodied form) ทุนที่อยูในรูปแบบของวัตถุ (objectified 
form)  และทุนที่อยูในรูปแบบของสถาบัน (institutionalised form) 
7 ทุนสัญลักษณ หมายถึง การไดรับการยอมรับ โดยมีความชอบธรรม (legitimation) เปนองคประกอบที่สําคัญที่สรางมูลคาและกอผลในการครอบงํา
อํานาจในเชิงสัญลักษณ) 
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ความสัมพันธระหวางฮาบิตุส (habitus) ซ่ึงเปนระบบของความโนมเอียงตางๆ ท่ีกําหนดทิศทางหรือขอบเขต
กระทําของบุคคล ทุน (capital) และสนาม (field) ซ่ึงเปนอาณาบริเวณของการตอสูเพ่ือความชอบธรรมในการ
ครอบครองทรัพยากรอันมีคา ดังนั้นการทําความเขาใจกับปฏิบัติการของมนุษยท่ีเกิดข้ึนภายในสังคมนั้น 
จําเปนตองเข าใจถึงความสัมพันธระหวางแนวคิด ตางๆ ดังกลาวท่ีประกอบสรางข้ึนเปนพ้ืนฐานของแนวคิด
ปฏิบัติการ (Swartz, 1997) 

แนวคิดปฏิบัติการในชีวิตประจําวัน (practice of everyday life) ของบูรดิเยอ มีนัยสําคัญในการทํา 
ความเขาใจการตอสูตอรองกับโครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรมของแมวัยรุน ท่ีแมจะถูกเบียดขับทางสังคมจน
กลายเปนเสมือนคนชายขอบของสังคม แตก็มิไดยอมจํานนตอปญหาท่ีเกิดข้ึน แมจะมีความขาดแคลนในดาน
เศรษฐกิจ ความรูความสามารถ อํานาจ หรือแมแตขาดการยอมรับจากสังคม แตสิ่งสําคัญท่ีแมวัยรุนมีครอบครอง 
คือ ทุนทางสังคม ไดแก ครอบครัว เครือญาติ ท่ีมีสวนชวยเหลือเก้ือกูลใหแมวัยรุนมีพลังในการตอสูตอรองเพ่ือ
แสวงหาตําแหนงแหงท่ีในสังคม และทําให “ผูถูกกระทํา” กลับกลายเปน “ผูกระทําการ” ท่ีมีศักยภาพในการตอสู
รับมือกับโครงสรางท่ีครอบงําเพ่ือแสดงความมีตัวตนในสังคม  
 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

การศึกษานี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative method) โดยใชวิธีการวิจัยแนวปรากฏการณ
วิทยา (phenomenology) หนวยในการวิเคราะหมี 3 ระดับ คือ ระดับ ปจเจกบุคคล ระดับครัวเรือน และระดับ
สังคม พ้ืนท่ีในการวิจัย คือ เขตเมืองและชนบทของจังหวัดขอนแกน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
กลุมเปาหมายหลักในการศึกษา คือ แมวัยรุนท่ีมีบุตรเม่ือมีอายุระหวาง 15-19 ป โดย ณ เวลาท่ีทําการศึกษามีอายุ
ไมเกิน 24 ป จํานวน 12 คน โดยเลือกแบบเจาะจง เก็บรวบรวมขอมูลดวยการบันทึกประวัติชีวิต (life history)
การสัมภาษณ (interview) และการสังเกต (observation) ท้ังแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม โดยใชแนวทางการ
บันทึกประวัติชีวิต (life history guideline) แนวทางการสัมภาษณ (interview guideline) และแนวทางการ
สังเกต (observation guideline) เปนเครื่องมือในการเก็บรวมรวมขอมูล ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลระหวาง
เดือนมกราคม – เมษายน 2558 และวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 
 
ผลการศึกษา 

 การนําเสนอผลการวิจัยประกอบดวย 2 สวนสําคัญ คือ 1) สภาพทางประชากร สังคม และเศรษฐกิจของ
แมวัยรุน 2) การใชทุนทางสังคมในปฏิบัติการความเปนแมในชีวิตประจําวันของแมวัยรุน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. สภาพทางประชากร สังคม และเศรษฐกิจของแมวัยรุน 

แมวัยรุนในการศึกษาครั้งนี้ ปจจุบันมีอายุระหวาง 17 – 24 ป ขณะคลอดบุตรสวนใหญมีอายุ 17 ป และ
มักจะตั้งครรภในชวงท่ีกําลังเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
หลังจากคลอดลูกแลวแมวัยรุนเกือบท้ังหมดไมไดกลับไปเรียนตามหลักสูตรปกติ แตอยางไรก็ตาม มีแมวัยรุน
บางสวนท่ีพยายามเพ่ิมเติมวุฒิการศึกษาของตนเองใหสําเร็จถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ดวย
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (กศน.) ท้ังนี้เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงอาชีพใหมากข้ึน 
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 อยางไรก็ตาม สวนใหญตั้งครรภโดยไมไดสมรส ปจจุบันทุกคนยังคงอยูกินกับพอของลูก แตมักจะเปนการ
อยูกินกันโดยท่ีไมไดจดทะเบียนสมรส สามีของแมวัยรุนมีอายุระหวาง 16 – 32 ป ณ ชวงท่ีมีลูก สวนใหญเรียนจบ
มัธยมศึกษาตอนตน และประกอบอาชีพหลากหลาก ไดแก มีกิจการสวนตัว เชน เปดรานซอมรถ จักรยานยนต 
เปนพนักงานบริษัท รับจาง แตบางคนก็ไมไดประกอบอาชีพใด ในขณะท่ีพอแมของแมวัยรุนท่ีตั้งครรภโดยท่ีไมได
สมรสโดยสวนใหญมักจะรูสึกเสียใจกับการตั้งครรภของลูกสาวในตอนแรกท่ีทราบเรื่อง  แตเม่ือเวลาผานไปก็
สามารถทําใจใหยอมรับท้ังนี้เพราะความรักลูกและหลาน  

พอแมของแมวัยรุนสวนใหญแยกทางกัน โดยกอนตั้งครรภแมวัยรุนมักจะอาศัยอยูกับแมหรือญาติฝายแม 
มีท้ังท่ีอยูแบบครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยาย แตเม่ือแตงงานหรือมีครอบครัวแลว พบวาลักษณะการอยูอาศัย
ของแมวัยรุนมี 3 รูปแบบในจํานวนใกลเคียงกัน คือ อาศัยอยูตามลําพังพอแมลูก อาศัยอยูกับครอบครัวของฝาย
ของตนเอง อาศัยอยูกับครอบครัวของฝายสามี  

เนื่องจากแมวัยรุนสวนใหญยังเรียนหนังสือกอนการตั้งครรภ และเม่ือมีลูกก็ไมไดทํางานเพราะตองดูแลลูก 
แมบางสวนมีงานทําแตรายไดก็ไมสูงมากนัก ดังนั้นคาใชจายในครอบครัวจึงมาจากการทํางานของสามีเปนหลัก ซ่ึง
อาจจะเพียงพอในกับคาใชจายในบางครอบครัว และแมวัยรุนพยายามเก็บออมเพ่ืออนาคตของลูก ในขณะท่ีแม
วัยรุนบางสวนกลาวถึงรายไดดังกลาววาไมเพียงพอตอการใชจายในครอบครัว บางครั้งจึงตองขอความชวยเหลือ
จากพอแมของตนเองและ/หรือพอแมสามี และ/หรือพอแมของท้ังสองฝายรวมถึงญาติๆ ดวย 

 
2. การใชทุนทางสังคมในปฏิบัติการความเปนแมในชีวิตประจําวันของแมวัยรุน 

2.1 ปญหาของแมวัยรุน  
สภาพทางประชากร สังคม และเศรษฐกิจของแมวัยรุนดังกลาว สะทอนใหเห็นถึงสภาวะความยากลําบาก

ท่ีแมวัยรุนตองเผชิญเม่ือกลายเปนแม ตองประสบกับปญหาท้ังขณะตั้งครรภและหลังจากคลอดบุตร เชนเดียวกับ
การศึกษาของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (2555), ทรงคูณ ศรีดวงโชติ (2554), เนตรชนก 
แกวจันทา (2555) และภัทรภร ยอดนครจง (2551) โดยปญหาสําคัญท่ีจะนําเสนอในครั้งนี้ มี 2 ประเด็นดังนี้ คือ 

1) ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการตั้งครรภและการยอมรับของสังคม ในขณะตั้งครรภ แมวัยรุนท่ี
ตั้งครรภนอกการสมรสตองประสบกับรูสึกกลัววาพอแมจะรูสึกอยางไร ตนเองจะทําใหพอแมเสียใจมากแคไหน 
และพอแมจะมีปฏิกิริยาอยางไรตอตนเอง ขณะท่ีบางคนก็รูสึกอายท่ีตนเองตั้งครรภโดยท่ียังไมไดแตงงาน รวมถึง
เสียใจท่ีจะไมไดเรียนหนังสืออีกตอไป  

2) การไมมีงานทําและไมมีรายได แมวัยรุนสวนใหญมีความรูสึกวาตนเองยังไมพรอมท่ีจะมีลูก แมแต
แมวัยรุนท่ีตั้งครรภหลังจากสมรสแลวก็เชนเดียวกัน เพราะตระหนักวาฐานะทางเศรษฐกิจยังไมดีพอ ยังไมสามารถ
ท่ีจะสรางอนาคตท่ีดีใหกับลูกได นอกจากนี้หลังการคลอดบุตรแมวัยรุนยังตองเผชิญกับปญหาตางๆ ท่ีตามมาอีก
มากมาย โดยอยางยิ่งจากการท่ีแมวัยรุนสวนใหญมีระดับการศึกษาเพียงแคระดับมัธยมศึกษาตอนตน จึงสงผล
กระทบเปนลูกโซตอไปยังเรื่องอาชีพ ทําใหขาดทางเลือกในการประกอบอาชีพ แมแมวัยรุนบางสวนมีงานทําแต
มักจะมีรายไดไมเพียงพอในการใชจาย  

อยางไรก็ตาม แมจะประสบกับปญหาตางๆ แตแมวัยรุนก็ยังสามารถขับเคลื่อนท้ังชีวิตของตนเอง ลูกและ
ครอบครัวใหสามารถดําเนินตอไปได เพราะสายใยแหงความรัก ความเมตตา และความเอ้ืออารี ท่ีเปนพ้ืนฐานของ
ความสัมพันธในการอยูรวมกันของสังคมไทยมาอยางยาวนาน หรือท่ี Bourdieu เรียกวา “ทุนทางสังคม” นั่นเอง 
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2.2 ทุนทางสังคมของแมวัยรุน 
Bourdieu (1990) มองวา ทุนทางสังคม เปนเครือขายความสัมพันธระหวางบุคคลท่ีสามารถสรางมูลคา 

และแปรเปลี่ยนเปนผลประโยชนได เม่ือวัยรุนกลายเปนแมในเวลาท่ีสังคมมองวายังไมถึงวัยอันควร แมจะไดรับ
ปฏิกิริยาดานลบจากครอบครัวและคนรอบขาง แตอยางไรก็ตาม เม่ือวันเวลาผานไปความรักความผูกพัน และ
ความโอบออมอารีทําใหแมวัยรุนไดรับความชวยเหลือเก้ือกูลจากบุคคลรอบขาง เครือขายของความสัมพันธเหลานี้
ถือวาเปนทรัพยากรท่ีมีคาและแปรเปลี่ยนมาเปน “ผลประโยชน” ตอแมวัยรุนในเวลาตอมา โดยการศึกษานี้จะ
กลาวถึงทุนทางสังคมท่ีสําคัญของแมวัยรุน 5 ประการ ดังนี้  

1) พอของลูก เม่ือแมวัยรุนตั้งครรภโดยเฉพาะเปนการตั้งครรภนอกการสมรส แมจะมีความหวั่นวิตก
กับปฏิกิริยาของพอแมและสังคม แตการยอมรับจากพอของลูกสามารถชวยลดความหวาดหวั่น ความกลัว ความไม
ม่ันใจลงไดในระดับหนึ่ง นอกจากนี้เม่ือมีลูกแมวัยรุนมักจะตองทําหนาท่ีในการดูแลลูกเปนหลัก จึงไมไดทํางานท่ีมี
รายไดเปนของตนเอง ดังนั้นคาใชจายในชีวิตประจําวัน และคาใชจายอ่ืนๆ จึงมาจากรายไดของคูครองเปนหลัก 
ดังนั้นคูครองหรือพอของลูกจึงมีสวนสําคัญในการคํ้าจุนชีวิตของแมวัยรุนใหสามารถดําเนินตอไปได 

2) พอแม แมวาแมวัยรุนสวนใหญจะมีคูครองเปนคนหารายไดหลักในครอบครัว แตรายไดมักจะไม
เพียงพอกับคาใชจาย พอแมของแมวัยรุนรวมถึงพอแมของคูครองจึงตองเขามาใหความชวยเหลือในดานตางๆ เชน 
คานมลูก รวมถึงชวยเหลือเรื่องเงินทองในเวลาท่ีลูกขัดสน  สอดคลองกับกิติยวดี สีดา (2553) นอกจากนี้ในขณะท่ี
แมวัยรุนบางคนและสามีไมมีงานและไมมีรายได นอกจากชวยเหลือเรื่องคาใชจายแลว พอแมยังมีสวนสําคัญในการ
ชวยเหลือเรื่องอาชีพของแมวัยรุนอีกดวย ท้ังนี้เพราะความรักท่ีมีตอหลานและลูกนั่นเอง  

3) ญาติพ่ีนอง ในสังคมไทยเครือญาติถือเปนทุนทางสังคมท่ีสําคัญ คนท่ีมีเครือญาติเปนจํานวนมากก็
ยอมจะไดเปรียบคนท่ีมีเครือญาตินอย ดังทัศนะของ Bourdieu (1990) ท่ีวา ปริมาณทุนทางสังคมข้ึนอยูกับขนาด
ของเครือขายความสัมพันธ ดังนั้นการท่ีแมวัยรุนมีเครือญาติมากและตางมีความสัมพันธอันดีตอกัน ก็จะสงผลให
แมวัยรุนไดรับการชวยเหลือในดานตางๆ ท้ังคําแนะนําและการชวยดูแลลูก ขาวของเครื่องใชของลูก เงิน (บางครั้ง) 
ดังนั้นการมีเครือญาติคอยคํ้าจุนจึงมีสวนสําคัญท่ีชวยใหแมวัยรุนสามารถขับเคลื่อนชีวิตใหกาวตอไปได  

4) เพ่ือนบาน แมอาจจะไดรับฟงเสียงนินทาจากเพ่ือนบานแววมาใหไดยินเปนครั้งคราว แตคนใน
ชุมชนท่ีมีความเมตตาและเอ้ือเฟอเผื่อแผตอแมวัยรุนท่ีกําลังประสบปญหาก็มีดวยเชนกัน และมักจะหยิบยื่นความ
ชวย เหลือมาใหท้ังในรูปแบบของการใหขาวของเครื่องใชของลูก อาหารการกิน การใหคําแนะปรึกษาปญหาชีวิต 
รวม ถึงการใหโอกาสในการทํามาหากิน โดยเฉพาะเห็นวาแมวัยรุนเปนคนขยันทํางาน ความชวยเหลือเหลานี้ลวนมี
ความสําคัญในการชวยประคับประคองแมวัยรุนไดอีกทางหนึ่ง  

5) เพ่ือน เม่ือกลาวถึงเพ่ือน แมวัยรุนสวนใหญจะบอกวาตั้งแตมีลูกทําใหไมคอยไดพบปะกับเพ่ือน
มากนัก เพราะมีภาระตองดูแลลูก หรือตองทํางานเพ่ือหาเลี้ยงลูก แตบางคนก็ยังคงติดตอกับเพ่ือนอยูบาง และใน
บางครั้งเพ่ือนก็มีสวนชวยหาหนทางในการเพ่ิมรายไดใหแกแมวัยรุนดวย หรือนอกจากนี้เพ่ือนยังมีสวนสําคัญใน
การใหคําปรึกษา คําปลอบใจและกําลังใจในยามท่ีแมวัยรุนกําลังเผชิญกับปญหาจากการตั้งครรภ เปนตน 

 2.3 การใชทุนทางสังคมในปฏิบัติการความเปนแมในชีวิตประจําวันของแมวัยรุน 
 ความชวยเหลือเก้ือกูลท่ีแมวัยรุนไดรับจากคนรอบขางดังกลาว เปนพลังขับเคลื่อนสําคัญท่ีทําใหแมวัยรุน
สามารถ “กระทําการ” ทามกลางปญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของตนเองได โดยการใชทุนทางสังคมในปฏิบัติการความ
เปนแมในชีวิตประจําวันของแมวัยรุนในการศึกษาครั้งนี้ เกิดข้ึนในสนามของความเปนแม (motherhood field) ท่ี
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ตองตอสูตอรองกับโครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือแสวงหาตําแหนงแหงท่ีในสังคม โดยแบงเปนสนาม
ยอยๆ 4 สนาม คือ ครอบครัว ชุมชน เพ่ือน และสถานท่ีทํางาน ดังนี้ 

1) ครอบครัว แมวัยรุนใชทุนทางสังคมเพ่ือปฏิบัติการความเปนแมในชีวิตประจําวันในสนาม
ครอบครัวดังนี้  

- “พอของลูก” เพ่ือการยอมรับทางสังคม 
เม่ือแมวัยรุนตั้งครรภโดยเฉพาะเปนการตั้งครรภนอกการสมรส แมจะมีความหวั่นวิตกกับสิ่งท่ีจะ

เกิดข้ึนในอนาคต ไมวาจะเปนปฏิกิริยาของพอแม ญาติพ่ีนอง ผูคนในชุมชน รวมถึงอนาคตในการเรียน แตการ
ยอมรับจากพอของลูกสามารถชวยลดความหวาดหวั่น ความกลัว ความไมม่ันใจลงไดในระดับหนึ่ง นอกจากนี้พอ
ของลูกมักจะเปนคนทําหนาท่ีประสานระหวางพอแมหรือญาติของแมวัยรุน กับพอแมหรือญาติของตนเพ่ือใหเกิด
การรับรูของผูใหญท้ัง 2 ฝายและนํามาซ่ึงการไดอยูกินกันฉันสามีภรรยา ดังกรณีของพลอยแมวัยรุนอายุ 17 ป “...
ความรูสึกแรกท่ีรูวาทองก็ตกใจ...เสียใจ เพราะหนูกําลังจะไดไปเรียนตอท่ีอาชีวะ...แตพอรูวาทองก็คงไมไดไปเรียน
แลว แลวจะบอกกับพอแมยังไง กลัวแกเสียใจ เพราะแกคาดหวังกับหนูมาก  แฟนเปนคนไปบอกพอแมแก พอแม
แฟนมาบอกพอแมหนู แลวก็มาสูขอ..แตงงานกันตอนทองได 4 เดือน...”  

- “พอของลูก” เพ่ือการสรางทุนทางเศรษฐกิจ 
แมในสังคมปจจุบันแมมิไดมีหนาท่ีเฉพาะในการใหกําเนิดลูกและเลี้ยงดูลูกเทานั้น แตยังรวมถึง

การมีบทบาทในการทํางานนอกบานดวย อยางไรก็ตาม เม่ือมีลูกแมวัยรุนมักจะตองทําหนาท่ีในการดูแลลูกเปน
หลัก จึงไมไดทํางานท่ีมีรายไดเปนของตนเอง ดังนั้นคาใชจายในชีวิตประจําวัน และคาใชจายอ่ืนๆ โดยเฉพาะคานม
และของใชของลูก ท้ังหมดจึงมาจากรายไดของสามีเปนหลักเชน กรณีของแอน แมวัยรุนท่ียังคงอาศัยอยูกับแมของ
เธอพรอมกับสามีและลูกสาว  แอนไมสามารถออกไปทํางานไดเพราะตองเลี้ยงดูลูกสาววัย 5 เดือน  คาใชจายตางๆ ใน
ครอบครัวมาจากรายไดของสามีท่ีทํางานรับจางเปนหลัก “...เงินใชจาย ไดมาจากพอเขา (พอของลูก)...”  โดยเฉพาะ
ถาหากคูครองของแมวัยรุนมีอายุมากกวาหรือเปนผูท่ีอยูในวัยท่ีบรรลุนิติภาวะแลว คูครองท่ีมีคุณลักษณะเชนนี้
มักจะมีความรับผิดชอบ เปนเสาหลักในการดูแลรับผิดชอบครอบครัวไดเปนอยางดี ดังท่ีแมของวัยรุนคนหนึ่งพูดถึง
ลูกเขยวา “...แฟนกอยเขาดูแลลูกเมียดี เขาอายุ 20 กวาแลวละเขาเลยมีความรับผิดชอบ...”ดังนั้นรายไดของ
คูครองจึงมีสวนสําคัญในการจุนเจือครอบครัวของแมวัยรุนใหสามารถดําเนินตอไปไดเปนอยางดี 

- “พอแม” เพ่ือการเสริมสรางทุนทางเศรษฐกิจ 
แมแมวัยรุนสวนใหญมีรายไดจากการทํางานของสามี แตมักจะไมเพียงพอกับคาใชจาย ดังนั้นพอ

แมของแมวัยรุนรวมถึงพอแมของคูครองจึงตองเขามาใหความชวยเหลือ โดยสวนใหญจะชวยจุนเจือเก่ียวกับคานม 

คาผาออมสําเร็จรูป ซ้ืออาหารมาใหหรือมากินดวยกัน รวมถึงการชวยเหลือเรื่องเงินทองในเวลาท่ีลูกขัดสน ดังกรณี

ของแอนท่ีไมมีรายไดเปนของตนเองเนื่องจากตองเลี้ยงลูก ดังนั้นรายไดของสามีท่ีทํางานเปนลูกจางญาติของเขาสง

แผนหลังคาเหล็กตามบานของลูกคาเปนหลัก โดยมีรายไดประมาณเดือนละ 10,000 – 12,000 บาท แตรายไดของเขา

ก็ไมแนนอนข้ึนอยูกับความตองการสินคาของลูกคา  จึงทําใหรายไดของครอบครัวไมแนนอนตามไปดวย บางเดือนก็

พอใชจายแตบางเดือนก็ไมพอใช เวลาท่ีมีปญหาเรื่องเงินแอนก็จะขอจากแมและพอของเธอบาง รวมถึงพอแมของสามี

ก็หยิบยื่นใหบางเปนครั้งคราว ซ่ึงผลการศึกษาท่ีพบในครั้งนี้สอดคลองกับทองพลู  บัวศรี (2556) และ 

กิติยวดี  สีดา (2553)  
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- “ญาติพ่ีนอง” เพ่ือการค้ําจุนโอบอุมการดําเนินชีวิต 

นอกจากคูครองและพอแมแลว เครือญาติก็เปนวงศวานวานเครือเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน 
ดังนั้นญาติพ่ีนองจึงเปนสวนสําคัญอีกประการหนึ่งในการใหความชวยเหลือดานตางๆ แกแมวัยรุน ท้ังคําแนะนํา
และการชวยดูแลลูก ขาวของเครื่องใชของลูก รวมถึงเรื่องเงินเปนครั้งคราว ดังกรณีของแอน นอกจากความ
ชวยเหลือดานเศรษฐกิจจากสามี แมและพอของเธอแลว นอกจากนี้เธอยังมีพ่ีสาวเปนท่ีปรึกษาในการเลี้ยงลูก 
ตลอดจนใหความชวยเหลือเรื่องของใชและเสื้อผาของลูก รวมถึงใหเงินเปนคาใชจายในบางครั้งดวย สวนพ่ีชายซ่ึง
เปนกษตรกรทํานาก็มักจะแบงปนขาวสารมาใหนองไดหุงหาเปนอาหารในชีวิตประจําวัน  “บางทีพ่ี (พ่ีสาว) ก็มา
ชวยบาง (เรื่องเงิน) ก็ซ้ืออะไรมาให ซ้ือท่ีซักผาเด็ก เสื้อผาก็พ่ีเขาซ้ือมาให...พ่ีชายทํานา...นี่ก็พ่ีชายเอาขาวมาให...” 
จึงเห็นไดวาญาติพ่ีนองก็เปนสวนสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีชวยใหแมวัยรุนสามารถขับเคลื่อนชีวิตใหกาวตอไปได  

- “เพ่ือน” เพ่ือการเปนกําลังใจในสรางการยอมรับจากครอบครัวและสังคม 
นอกจากนี้แมวัยรุนยังมีเพ่ือนในการใหกําลังใจ คําปรึกษา คําปลอบใจในยามท่ีแมวัยรุนเผชิญกับ

ความวิตกกังวลจากการตั้งครรภโดยเฉพาะท่ีไมไดเกิดจากการสมรส ดังกรณีของโบ “...ตอนท่ีจะบอกพอกับแม 
กลัวมาก แตเพ่ือนก็บอกวาถามีอะไรใหโทรไปบอกจะมารับ คือเพ่ือนคนนี้สนิทกันมากจะรูทุกเรื่องของหนู หนูก็รู
ทุกเรื่องของเขา จะปรึกษากันตลอด...” จึงเห็นไดวาในยามท่ีแมวัยรุนพยายามสรางการยอมรับจากคนรอบขาง
แมแตครอบครัวของตนเอง เพ่ือนมีสวนสําคัญในการสรางความม่ันใจและกําลังใจใหสามารถเผชิญกับความจริงได
ในท่ีสุด 

2) ชุมชน แมวัยรุนใชทุนทางสังคมเพ่ือปฏิบัติการความเปนแมในชีวิตประจําวันในสนามชุมชน ดังนี้ 
- “เพ่ือนบาน” เพ่ือการสรางโอกาสและทุนทางเศรษฐกิจ 
แมแมวัยรุนอาจจะตองเผชิญกับคําซุบซิบนินทาจากคนในชุมชนท่ีอยูอาศัย แตแมวัยรุนบางคน

กลับไดรับการยอมรับและความชวยเหลือจากเพ่ือนบานในชุมชน ท้ังเรื่องการดูแลลูก ขาวของเครื่องใชของลูก 
รวมถึงการใหโอกาสในการทํามาหากิน เพราะเห็นวาแมวัยรุนเปนคนขยันทํางาน ดังเชนมด ท่ีไดรับความเอ้ือเฟอ
จากเพ่ือนบานคนหนึ่งใหมาขายไกยางและน้ําปนท่ีหนาบาน โดยไมคิดเชารวมถึงคาน้ําคาไฟ ทําใหเธอมีรายไดเพ่ิม
มากข้ึน นอก จากนี้ลูกสาวกับลูกเขยของเจาของบานก็มักจะซ้ือเสื้อผามาใหลูกของเธอ รวมถึงชวยเลี้ยงดูและพาไป
เท่ียวเปนครั้งคราวดวย “...เม่ือกอนหนูขายของอยูท่ีบาน มันอยูในซอย ขายไมคอยดี ไมคอยมีคนผาน ยาย (เพ่ือน
บาน) บอกใหหนูมาขายท่ีหนาบานแก ก็ขายดีข้ึน มันอยูติดถนนคนผานไปผานมามากกวา แกก็ไมคิดคาน้ําคาไฟ
เลย..”  ความชวยเหลือเหลานี้มีสวนในการชวยประคับประคองแมวัยรุนไดอีกทางหนึ่ง แมอาจะจะไมมากนัก แต
ในยามยากแมวัยรุนมองวาสิ่งเหลานี้มีคุณคาตอเธอและลูกมาก  

- “พอของลูก” เพ่ือการสรางความม่ันใจในการอยูรวมกับชุมชน 
ในกรณีท่ีแมวัยรุนอาจเผชิญกับการติฉินนินทาเรื่องการเปนแมวัยรุน หรือการกระทบกระท่ังเรื่อง

การพูดจากับผูคนในชุมขน คูครองมีความสําคัญในการใหกําลังใจและคําแนะนําเรื่องการปฏิบัติตัวเพ่ือการอยู
รวมกับชุมชนของแมวัยรุน ดังกรณีของหญิง ในบางครั้งเม่ือไดรับฟงเรื่องราวท่ีเพ่ือนบานพูดถึงเธอในดานลบเรื่อง
การมีลูกตั้งแตอายุยังนอย มักจะเกิดความรูสึกเสียใจ เม่ือเลาใหสามีฟงเขาก็ใหคําแนะนําและเตือนสติแกเธอ “...
แฟนบอกวา เราก็อยูของเราเงียบๆ อยาไปสุงสิงกับใครใหมาก จะไดไมตองหงุดหงิดเวลาไดยินวาใครพูดอะไรถึงเรา
...” คําแนะนําดังกลาว มีสวนชวยในการลดความกดดันของแมวัยรุนจากการถูกติฉินนินทาจากคนในชุมชน  
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3) เพ่ือน แมวัยรุนใชทุนทางสังคมเพ่ือปฏิบัติการความเปนแมในชีวิตประจําวันในสนามของเพ่ือน 
ดังนี้ 

- “เพ่ือน” เพ่ือการสรางทุนทางเศรษฐกิจ 
เม่ือแมวัยรุนมีลูกสวนใหญมักจะไมคอยไดติดตอกับเพ่ือนมากนัก เพราะมีภาระตองเลี้ยงดูลูกและ

ทํางานเพ่ือหารายได แตอยางไรก็ตาม เพ่ือนยังมีสวนชวยเหลือแมวัยรุนใหมีรายไดดวยเชนกัน เชน ใหชวยทํางาน
เก่ียวกับการเรียนในเรื่องท่ีแมวัยรุนถนัด โดยเพ่ือนๆใหคาตอบแทนเพราะเห็นวาแมวัยรุนมีคาใชจายในการเลี้ยงดู
ลูก ดังกรณีของมด “...ยังไปหาเพ่ือนอยูบาง เพ่ือนมีงานใหชวยเขาก็โทรมาใหชวยทํา power point ให แลวก็
ชวยกันออกเงินใหเปนคาจาง...” คาจางดังกลาวแมจะเปนจํานวนไมมากนัก แตก็มีคุณคาตอแมวัยรุนผูยากไร 
เพราะเปนการเสริมรายไดเพ่ือตอลมหายใจของครอบครัวในยามยาก 

4) สถานท่ีทํางาน แมวัยรุนใชทุนทางสังคมเพ่ือปฏิบัติการความเปนแมในชีวิตประจําวันในสนามของ
สถานท่ีทํางาน ดังนี้ 

- “พอแม” เพ่ือการสรางโอกาสและทุนทางเศรษฐกิจ 
การมีอาชีพนํามาซ่ึงรายไดของแมวัยรุน นอกจากความสามารถของแมวัยรุนเองแลว ผูท่ีมีสวน

สําคัญในการชวยเหลือเรื่องงานของแมวัยรุน คือ พอแม การมีเครือขายของพอแมทําใหแมวัยรุนไดมีงานทํา 
นอกจากนี้คุณความดีและความเชื่อถือในตัวของพอก็สงผลใหแมวัยรุนผูเปนลูกไดรับความเมตตาตามไปดวย 
ดังเชนกรณีของอิง“...ไดเขาทํางานท่ีนี่ พอฝากใหคะ นองก็ทําดวย พอแกเคยทํางานท่ีนี้ แกชวยทําใหกิจการของ
รานดีข้ึน เถาแกเลยเกรงใจ เถาแกแกดีกับหนูมาก...” อยางไรก็ตาม นอกจากจะมีคนชวยเหลือใหไดมีงานทําแลว 
สําหรับความยั่งยืนและความกาวหนาในการทํางานยอมเปนผลมาจากนิสัยและการกระทําของแมวัยรุนเองดวย  
ถาหากแมวัยรุนท่ีมีความขยัน มีความอดทน ก็จะไดรับการยอมรับจากหัวหนาและเพ่ือนรวมงานไดไมยากนัก  
 
สรุปอภิปรายผล 

 แมวัยรุนในการศึกษาครั้งนี้สวนใหญตั้งครรภนอกการสมรส จึงมักประสบกับปญหาความวิตกกังวลเก่ียว 
กับการยอมรับของสังคม นอกจากนี้การยุติการเรียนเม่ือเกิดการตั้งครรภทําใหมีวุฒิการศึกษาคอนขางนอย ซ่ึง
สงผลตอโอกาสในการเลือกอาชีพ และประกอบกับเม่ือมีลูกตองรับภาระในการเลี้ยงดูเปนหลัก จึงทําใหไมสามารถ
ออกไปทํางานและขาดรายไดเปนของตนเอง  

อยางไรก็ตาม แมตองเผชิญกับความยากลําบากในชีวิต แตแมวัยรุนก็มิไดเผชิญกับปญหาอยางโดดเดี่ยว 
เพราะยังคงมีเครือขายความสัมพันธกับผูคนรอบขางหลากหลายกลุม อาทิ ครอบครัว ชุมชน เพ่ือน และสถานท่ี
ทํางานท่ีตนเองเปนสมาชิกอยู เครือขายความสัมพันธเหลานี้เปนทรัพยากรท่ีมีคุณคา ซ่ึงแมวัยรุนไดนํามาใชแปร 
เปลี่ยนใหเกิดประโยชนในการแสวงหาตําแหนงแหงท่ีทางสังคมใหแกตนเอง แมจะไดการติฉินนินทาเรื่องการมีลูก
ท้ังท่ียังไมสําเร็จการศึกษา แตการยอมรับจาก “พอของลูก” ทําใหสามารถเรียกศักดิ์ศรีกลับมาไดสวนหนึ่ง นอก 
จากนี้ทุนทางสังคมดังกลาวยังมีสวนเก้ือกูลเรื่องเงินทองและคาใชจายตางๆ ในครอบครัวของแมวัยรุนรวมกับ “พอ
แม” และ “ญาติพ่ีนอง” นอกจากนี้ “เพ่ือนบาน” ซ่ึงเปนคนในชุมชนเดียวกัน และ “เพ่ือน” ก็มีสวนสําคัญในการ
สรางทุนทางเศรษฐกิจของแมวัยรุน ทุนทางสังคมท่ีแมวัยรุนครอบครองเหลานี้ไดเอ้ืออํานวยผลประโยชนใหแกแม
วัยรุนสวนหนึ่งไมตองเควงควางหรือเผชิญชะตากรรมเพียงลําพัง แมจะเหนื่อยและยากลําบากแตก็มีคนชวยประคับ 
ประคองใหเดินตอไปได แมจะชาแตดูเหมือนจะดําเนินไปไดถูกทิศถูกทางมากกวาท่ีจะตองเรียนรูแตเพียงลําพัง  
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การนําทุนทางสังคมท่ีตนเองครอบครองอยูดังกลาวมาใชในการขับเคลื่อนปฏิบัติการความเปนแมใน
ชีวิตประจําวันไดอยางมีพลังทามกลางความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีเหลื่อมล้ําในสนามของการตอสู ท้ังในสนาม
ครอบครัว ชุมชน เพ่ือน และสถานท่ีทํางาน สงผลใหแมวัยรุนท่ีดูเสมือนเปน “ผูไรอํานาจ” และ “ถูกกระทํา” 
กลับกลายเปน “ผูกระทําการ” ท่ีมีพลังอํานาจในการตอรองกับบริบทแวดลอมในแตละสนาม และสามารถ
แปรเปลี่ยนทุนทางสังคมเหลานั้นเปนความไดเปรียบทางดานเศรษฐกิจและการยอมรับจากสังคมท่ีแวดลอม 
สอดคลองกับ Bourdieu (1997) ดังเห็นไดวาคูครอง พอแม ญาติ เพ่ือนบาน ตลอดจนถึงเพ่ือน ตางมีสวนสําคัญใน
การชวยเหลือในดานทุนเศรษฐกิจแกแมวัยรุน ท้ังการหารายไดมาเลี้ยงครอบครัวของคูครอง การชวยเหลือในการ
คานมและของใชใหแกหลาน (ลูกของแมวัยรุน) ของปูยาตายาย หรือการชวยเหลือฝากฝงใหแมวัยรุนไดเขาทํางาน
และมีรายได ลวนแลวแตเปนการแปลงทุนทางสังคมใหเปนทุนทางเศรษฐกิจ ท้ังนี้เพ่ืออํานวยใหปฏิบัติการความ
เปนแมในชีวิตประจําวันของแมวัยรุนเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยเห็นผลไดจากการท่ีแมวัยรุนสามารถ
ประคับประคองตนเองและครอบครัวใหดําเนินตอไปได สามารถเลี้ยงดูลูกใหมีสุขภาพแข็งแรงมีพัฒนาการท่ี
เหมาะสมกับวัย และนําไปสูการมีตําแหนงแหงท่ีท่ีไดรับการยอมรับจากสังคมมากข้ึน  
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษานิเวศวิทยา ประชากร การกระจายของเสือปลา ความสัมพันธ
และผลกระทบระหวางวิถีชุมชนตอการอยูรอดของเสือปลา และหาแนวทางการอนุรักษโดยชุมชนมีสวนรวม 
ในอําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยใชการติดตามดวยวิทยุติดตามตัวสัตว กลองดักถายภาพ วิธีการ
เก็บขอมูลในพ้ืนท่ีศึกษาดวยการสัมภาษณเจาะลึก และการสัมภาษณกลุมแบบเจาะจง ของครัวเรือนท่ีมีสวนได
สวนเสีย(Stakeholders) การประเมินสภาวะชนบทไดดําเนินการโดยการมีสวนรวม (Participatory rural 
appraisal) และนํามาวิเคราะห SWOT analysis เพ่ือหาแนวทางการอนุรักษอยางมีสวนรวมโดยชุมชน 

ผลการศึกษาทางนิเวศวิทยาดวยการเก็บขอมูลจากวิทยุติดตามตัวสัตวและกลองดักถายภาพ พบวา
พ้ืนท่ีในตําบลเขาแดงและตําบลดอนยายหนู อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธเนื้อท่ี 17.90 ตารางกิโลเมตร 
มีประชากรของเสือปลาไมนอยกวา 27 ตัว โดยเสือปลาโตเต็มวัยเพศผูมีความยาวลําตัว 82 - 85 เซนติเมตร 
น้ําหนัก 12.6 – 14.3 กิโลกรัม มีพ้ืนท่ีอยูอาศัย 1.5 – 2.3 ตารางกิโลเมตร ในขณะท่ีเสือปลาเพศเมีย มีความ
ยาวลําตัว 75 - 78 เซนติเมตร น้ําหนัก 8.6 – 9.4 กิโลกรัม มีพ้ืนท่ีอยูอาศัย 0.8 – 1.9 ตารางกิโลเมตร และ
จากการวิเคราะหมูลเสือปลาในพ้ืนท่ีพบวา เสือปลากินอาหารในกลุม หนู 36.4 % นก 27.7 % ปลา 25.4 %  
งู 5.4 % หอย 1.8 % ปู 1.8 % และกบ - เขียด 1.4 % นอกจากนี้เสือปลาบางสวนเขากัดกินหรือรบกวนสัตว
เลี้ยงของชาวบาน เชน ไก เปด และปลาในบอปลาของชาวบาน ทําใหเปนปญหาตอการดํารงชีวิตของเสือปลา 
ประชากรเสือปลามีแนวโนมลดลงจนอาจใกลสูญพันธุได การใหขอมูลดานนิเวศวิทยาของเสือปลา ประโยชน
และปญหาผลกระทบตอชุมชนอันเปนขอมูลประกอบการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการเสือปลา การ
รณรงคสรางจิตสํานึก การจัดหลักสูตรการสอนสรางเครือขาย การตั้งกองทุนชดเชย และการจัดการพ้ืนท่ี โดย
ตองไดรับความรวมมือจากประชาชนในพ้ืนท่ีอยางจริงจัง และการสนับสนุนจากภาครัฐบนพ้ืนฐานของวิถี
ชุมชน เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี 

คําสําคัญ: เสือปลา นิเวศวิทยา การอนุรักษของชุมชน การมีสวนรวม วิถีชุมชน 
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Abstract 

 The aims of this study were ecological observation, population census and 
distribution range of Fishing Cat at Kui Buri District Prachuap Khiri Khan Province. The 
relationship and effect between community livelihood and Fishing Cat survival were also 
observed. The data collection included radio telemetry, camera trap, and in-depth interview 
and intensive group interview to community stakeholders. The community participatory was 
assessed by participatory rural appraisal techniques and SWOT analysis was employed for 
community participatory conservation evaluation. 
 The result of ecological study of fishing cat from radio telemetry and camera trap 
shown that, more than 27 fishing cats presented in the area of 17.90 km2 in Khao Dang and 
Don Yai Nu Sub-district, Kui Buri District, Prachuap Khiri Khan Province. The adult male fishing 
cat had 82 - 85 cm. in length, 12.6 - 14.3 kg in weigh and covering 1.5 - 2.3 km2 home range. 
While adult female fishing cat had 75 - 78 cm in length, 6.8 - 9.4 kg in weigh and covering 0.8 
- 1.9 km2 home range. From the fishing cat dropping analysis found that, the main foods are 
rodents 36.4 %, bird 27.7 %, fish 25.4 %, snake 5.4 %, shell 1.8 %, crap 1.8 % and frog 1.4 %, 
respectively. Unfortunately, some cats were killed by local people because they hunted 
chickens, ducks, and hunting in the fishing pond of the community area, which bring conflict 
problem to fishing cat survival. There is a trend of population reduction and the home range 
is continuously decreased, thus this animal species may be extinction in the near future. The 
fishing cat ecology data and conflict problem solution are useful and more importance for a 
fishing cat conservation. The community participation on fishing cat management, education 
funding support, and suitable land-use management should be campaigned for conservation 
of this species in the area. It is a seriously need for community participation and government 
supportion on economic, social, and culture of community livelihood in the areas. 

Key Words: Fishing Cat, Ecology, Community Conservation, Participation, Community 
livelihood. 

 
 
บทนํา 

ปญหาสําคัญท่ีกอใหเกิดการลดลงของประชากรสัตวปาคือพ้ืนท่ีอาศัยถูกแบงแยก กอใหเกิดผลกระทบ
ตอ สัตวปาท่ัวไปท้ังในทางตรงและทางออม (Suzan and Ceballos, 2005) สืบเนื่องมาจากกิจกรรมของ
มนุษย ท้ังเพ่ือขยายเมือง และเพ่ือทําการเกษตร โดยเฉพาะผลกระทบตอสัตวผูลา (Canivore) ท่ีมีความสําคัญ
มากตอระบบนิเวศ เนื่องจากเปนตัวควบคุมจํานวนประชากรของกลุมสัตวกินพืช (Herbivore) ท่ีทําหนาท่ีใช
ประโยชนผลิตผลสวนท่ีสะสมไวในพืช ซ่ึงเปนหนาท่ีท่ีสําคัญอยางยิ่งในระบบนิเวศ ถือวาเปนกุญแจแหงโรงงาน
ชีวิต ท่ีดึงเอาสารอาหาร และพลังงานเขามาหมุนเวียนในระบบนิเวศ (อุทิศ, 2541) เม่ือมนุษยตองการพ้ืนท่ี
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เพ่ือใชประโยชนเพ่ิมมากข้ึน ทําใหประชากรของสัตวท่ีเปนเหยื่อลดลง แหลงอาหารและแหลงหลบภัยไม
เพียงพอ นอกจากนี้การรบกวนจากกิจกรรมของมนุษยมีผลทําใหอัตราการขยายพันธุต่ํา ภูมิตานทานโรคลดลง 
และเกิดการติดตอโรคไดงาย ปจจัยหลักท่ีคุกคามความอยูรอดของสัตวปาในพ้ืนท่ีท่ีมีปญหาดานถ่ินอาศัยท่ีมี
ประชากรขนาดเล็ก และถูกตัดขาดจากประชากรกลุมอ่ืน มีความเสี่ยงตอขนาดของประชากรและการ
ขยายพันธุในลักษณะเลือดชิด (Suzan and Ceballos, 2005) หากมีจํานวนประชากรนอย จะมีความเสี่ยงใน
การสูญพันธุสูงมาก เนื่องจากจํานวนประชากรนอย ทําใหทางเลือกเพ่ือการดํารงชีพหรือจํานวนพันธุกรรมท่ี
ถายทอดในธรรมชาติจึงมีนอย หรือเรียกวาสูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรม (Kleiman, 1989) สัตวผูลา
บางชนิด เชนเสือปลา มีความตองการถ่ินอาศัยจําเพาะไดแกพ้ืนท่ีราบลุมชุมน้ํา เนื่องจากพฤติกรรมในการหา
กิน เม่ือสูญเสียถ่ินอาศัยอยางตอเนื่องก็มีการปรับตัวใหอยูรอดในสิ่งแวดลอมท่ีถูกเปลี่ยน และตองเรียนรูในการ
มีชีวิตใหรอดอยูไดในธรรมชาติ โดยเฉพาะอันตรายจากมนุษยและสัตวเลี้ยง (IUCN Council, 1995) 

จากการรวบรวมขอมูลเบื้องตนพบวา ยังไมมีขอมูลการศึกษาเสือปลาอยางจริงจังวามีปจจัยใดท่ีเอ้ือตอ
การดํารงชีพของเสือปลา จากเดิมในอดีตสามารถพบเสือปลาไดในท่ีลุมภาคกลางแมในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตปจจุบันไมมีการพบเสือปลาในเขตพ้ืนท่ีดังกลาวอีกเลย ประกอบกับการ
สํารวจเบื้องตนในเขตอําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในป พ.ศ.2552 ดวยวิธีการสัมภาษณชาวบานท่ี
อาศัยอยูบริเวณตําบลเขาแดงและตําบลดอนยายหนู ทางดานทิศใตของอุทยานแหงชาติสามรอยยอด และ
พ้ืนท่ีชุมน้ําระดับนานาชาติสามรอยยอด ท่ีชุมชนมีวิถีชีวิตกับอาชีพเลี้ยงสัตวน้ํา ทํานาขาวและประมงพ้ืนบาน 
พบวามีเสือปลาอยูอาศัยใกลหมูบานมานาน โดยชาวบานในชุมชนไมรูวาเสือปลาท่ีอาศัยอยูทําหนาท่ีควบคุม
ประชากรนกน้ํา เชน นกยาง นกกาน้ํา ท่ีมาขโมยกินลูกกุงลูกปลาในบอเลี้ยง หรือควบคุมประชากรหนูท่ีมากัด
กินผลผลิตในนาขาว ชาวบานบางคนลาเสือปลาเพ่ือเปนอาหารหรือเขาใจวาเสือปลาขโมยกินกุงท่ีเลี้ยงไว ซ่ึง
หากเสือปลาหายไปจากระบบนิเวศ อาจทําใหระบบนิเวศเสียสมดุล ประชากรนกและหนูเพ่ิมมากข้ึนจนเกิด
ความเสียหายตอผลผลิตของชุมชน และอาจกอใหเกิดการระบาดของโรคติดตอบางชนิด เชน โรคไขหวัดนก 
โรคฉ่ีหนู โรคไขสมองอักเสบ เปนตน ในขณะท่ีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนดานการเกษตรเพ่ือทําสวนปาลม นา
ขาว นากุง และสังคมเมืองมีอัตราขยายตัวอยางตอเนื่อง กิจกรรมดังกลาวสงผลกระทบตอประชากรของเสือ
ปลา และการสูญเสียถ่ินอาศัย ประกอบกับในฤดูแลงปริมาณอาหารของเสือปลาลดลง ทําใหเสือปลาเขา
รบกวนสัตวเลี้ยงของชาวบาน เชน ไก เปด และบอปลา นอกจากนั้นชาวบานบางสวนเขาใจผิดวาเปนสัตวท่ี
อันตรายตอตนเองและลูกหลาน เพราะชื่อเสือปลา ทําใหเสือปลาบางสวนถูกยิงตาย โดยเฉพาะเสือปลาโตเต็ม
วัยเพศผู อาณาเขตหากินกวางและไมกลัวคน สงผลใหประชากรเสือปลามีแนวโนมลดลงจนอาจใกลสูญพันธุได  

 
วัตถุประสงค  

1. เพ่ือศึกษาระบบนิเวศวิทยา ประชากร และการแพรกระจายของเสือปลาในพ้ืนท่ีอําเภอกุยบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ และผลกระทบตอวิถีชุมชนเก่ียวกับการอยูรอดของเสือปลา 
3. เพ่ือหาแนวทางการอนุรักษและจัดการทรัพยากรเสือปลาโดยการมีสวนรวมของชุมชน 
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ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 
 
นิเวศวิทยาเสือปลา 

เสือปลา Prionailurus  viverrinus (Bennett, 1833) มักอยูโดดเดี่ยว มีการกระจายตั้งแต อินเดีย 
ตอนใต ศรีลังกา เนปาล พมา ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม นอกจากนี้พบท่ีเกาะสุมาตรา และเกาะชวา 
(Lekagul and McNeely, 1988) (Anonymous, 1995) (ภาพท่ี 1) 

 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงการกระจายถ่ินของเสือปลา ท่ีมา: Lekagul and McNeely (1988) 
  

เสือปลามีลักษณะคลายแมวดาว แตมีขนาดใหญกวา มีความยาวตัว 75 - 86 เซนติเมตร หางยาว 
25.5 - 33 เซนติเมตร ความสูงไหล 38 – 40.6 มิลลิเมตร น้ําหนัก 7.7 - 14 กิโลกรัม หางใหญสั้นนอยกวา 50% 
ของความยาวลําตัว (Lekagul and McNeely, 1988) ขนลําตัวสีเทาหรือน้ําตาล มีจุดสีดําท่ัวตัว และมีแถบดํา  
6-8 แถบ จากหนาผากผานไปดานไหลและหลัง ขนสั้น หัวใหญกวาง (ภาพท่ี 2)  

 
ภาพท่ี 2 แสดงรูปรางลักษณะเสือปลา  
 

นิ้วเทามีการพัฒนาใหมีพังผืดระหวางนิ้ว เล็บมีขนาดเล็ก (Nowak, 1999) ปลอกเล็บไมสมบูรณ จึงหด
เล็บไดไมหมด ตีนมีพังผืดท่ียังพัฒนาไมเต็มท่ีโดยมีลักษณะใกลเคียงกับบอบแคท (Bobcat; Lynx rufus)  
(ภาพท่ี 3)  
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ภาพท่ี 3 แสดงลักษณะนิ้วตีนหนาของเสือปลา  

 
เสือปลามีขน 2 ชั้น ซ่ึงพัฒนามาเพ่ือ หากินกับน้ําโดยเฉพาะ ขนชั้นในสั้นเกรียนและแนนมากจนน้ําซึม

ผานไมได ทําใหตัวเสือปลาแหงและชวยรักษาความอบอุนขณะลงจับปลาในน้ํา ขนชั้นนอกยาวเปนลวดลาย 
(Verdantplanet, 2008) เสือปลาเพศเมียตั้งทอง 90-95 วัน คลอดลูกครอกละ 2-3 ตัว ลูกเสือแรกเกิดมีน้ําหนัก 
170 กรัม (Ulmer, 1968) เริ่มกินเนื้อสดเม่ืออายุ 53-54 วัน และโตเต็มวัยเม่ืออายุ 8.5 เดือน (Lekagul and 
McNeely, 1988) จะหากินเองเม่ืออายุ 11-12 เดือน เสือปลาในสถานท่ีเลี้ยงมีอายุยืน 12 ป (Verdantplanet, 
2008) จากการศึกษาเสือปลาใน Howrah District of West Bengal ประเทศอินเดียพบวาเสือปลาคลอดลูก
ระหวางเดือน กุมภาพันธ – มีนาคม (Bhattacharyya, 1989) 
 ประเทศไทยในอดีตบริเวณเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีวัดแหงหนึ่งชื่อ"วัดกระทุมเสือปลา" ซ่ึงแสดง
วาในอดีตเคยมีเสือปลาชุกชุม และเดิมเชื่อกันวาเสือปลาแพรกระจายพันธุไปทางใตถึงเพียงแคคอคอดกระ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ แตก็มีการพบท่ีเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย โดย Jonathan Murray ในป 2540 อุทยาน
แหงชาติเขาใหญ โดย Redford ในป 2543 อุทยานแหงชาติแกงกระจาน โดยองคกร WCS ในป 2547 นอกจากนี้
เม่ือป 2510 มีการพบเสือปลาในคาบสมุทรมาเลเซีย แตไมแนชัดวาเสือปลาดังกลาวอพยพแพรกระจายเขามา 
หรือวามีมานานแลวแตหายากไมเคยพบตัว หรือวาตัวท่ีจับไดนั้นเปนเสือปลาท่ีหลุดจากกรงเลี้ยง เชนเดียวกับ
รายงานท่ีสิงคโปร บาหลี และบอรเนียว สวนในประเทศจีน พบเสือปลาในมณฑลกวางสีและยูนานใกลกับ
ชายแดนเวียดนาม และมีรายงานท่ีไมเปนท่ียืนยันวามีในไตหวันดวย ในประเทศอินเดีย เสือปลาพบไดในหุบเขา
บริเวณแมน้ําคงคาและพรหมบุตร และชายฝงตะวันออกตอนบน และอาจยังคงมีอยูทางชายฝงตะวันตกตอนลาง 
ในปากีสถานสวนใหญพบทางตอนลางของลุมแมน้ําสินธุ (Sinthud River) แตมีบางสวนก็แพรกระจายไปแมน้ํา
ราวี (Ravee River) และสุตเลช (Sutlach) ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศในประเทศอินโดนีเซีย 
(Verdantplanet, 2008) เสือปลาอาศัยอยูในปาละเมาะหรือพุมไมเล็กใกลน้ํา (Lekagul and McNeely, 1988) 
บริเวณหนองน้ําท่ีมีพืชน้ําจําพวกกก หรือตามริมทะเล ปาชายเลน (Guggisberg, 1975) และลุมแมน้ําท่ัวไป 
นอกจากนี้พบไดในปาดงดิบและปาผลัดใบเขตรอนไดเชนกัน และไมพบวาเสือปลาอาศัยอยูหางจากชายทะเลเกิน
กวา 15 กิโลเมตร (Melisch et al., 1996) 

http://th.wikipedia.org/wiki/à¹�à¸�à¸�à¸�à¸£à¸°à¹�à¸§à¸¨
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸�à¸£à¸¸à¸�à¹�à¸�à¸�à¸¡à¸
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸§à¸±à¸�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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 แหลงอาหาร มีความสําคัญตอตอความอยูรอดและการขยายพันธุของสัตวผูลาเปนอันมาก สัตวท่ีเปน
เหยื่อของผูลาตองมีปริมาณมากเพียงพอท่ีใหสัตวผูลาสามารถดํารงชีวิตตอไปได ซ่ึงเปนตัวชี้วาสภาพพ้ืนท่ี และ
พืชอาหารในพ้ืนท่ีอยูในสภาพดีและเพียงพอตอการดํารงชีพของสัตวกินพืชตางๆ เชนกัน (นริศ, 2543) อาหาร
ของเสือปลาจะเปนจําพวก ปลา ปู หอย หนู นก และสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดเล็ก (Lekagul and McNeely, 
1988) บางครั้งยังพบวาเสือปลากิน กบ งู หอยทาก และซากสัตว (Alderton, 1998) และสัตวเลี้ยงของ
ชาวบาน เชน ลูกวัว ลูกแพะ เปด ไก และสุนัข (Verdantplanet, 2008) จากการศึกษานิเวศวิทยาของสัตวใน
วงศเสือและแมว 3 ชนิด ในปาดงดิบภาคเหนือตอนกลางของไทยพบวา จากการวิเคราะหกองมูลของเสือลาย
เมฆ 21 กอง พบซากสัตวท่ีเสือลาเปนอาหารประกอบดวย เนื้อทราย เมน ลิ่น ลิงลม และกองมูลเสือไฟ 1 กอง 
พบซากกระรอก (Grassman et al., 2005)   

ขอมูลการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมของเสือปลาในธรรมชาติมีนอยมาก เทาท่ีมีการศึกษาพบวาเสือ
ปลาพบไดทุกเวลาเพราะหากินท้ังกลางวันและกลางคืน แตสวนมากจะพบในเวลากลางคืนมากกวากลางวัน 
ท้ังนี้อาจเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย เสือปลาเปนสัตวท่ีหากินกับน้ําโดยเฉพาะ ไมเคยพบวาหางจากแหลงน้ํา
เลย ชอบแหลงน้ําท่ีใหลชาหรือนิ่ง เชน หนอง บึง ปาชายเลน และปาริมลําธาร วายน้ําเกง ขณะวายใชขาหลัง
ท่ีมีพังผืดตีน้ํา (Verdantplanet, 2008)  

ภัยคุกคามเสือปลาท่ีรายแรงท่ีสุดคือการทําลายแหลงท่ีอยูอาศัยพ้ืนท่ีชุมน้ํา พบวา ในเอเชียมีพ้ืนท่ีชุม
น้ําประมาณ 700 แหง และกวา 50% ถูกรบกวนจากมนุษยและกําลังเสื่อมโทรม โดยการแผวถางเพ่ือท่ีอยู
อาศัยและขยายพ้ืนท่ีการเกษตร การทําเกษตรเคมีทําใหแหลงน้ําเปนพิษ เสือปลาบางสวนตายจากยาฆาแมลง
และยาเบื่อ บางสวนถูกฆาเนื่องจากไปลาสัตวเลี้ยงของชาวบาน (Verdantplanet, 2008) การศึกษาเสือปลา
ใน Howrah District รัฐเบงกอลตะวันตก (West Bengal) ประเทศอินเดียพบวาเสือปลาลา แพะ ไก และเปด 
ของประชาชน ทําใหเกิดผลกระทบตอชุมชน (Bhattacharyya, 1988, 1989) การบุกรุกทําลายปาและพ้ืนท่ีชุม
น้ํา (Melisch et al., 1996) การระบายน้ําเสีย มลภาวะ การจับสัตวน้ํามากเกินไปก็เปนปจจัยท่ีสําคัญเชนกัน
(Alderton, 1998) นอกจากนี้มีการศึกษาสัตวในวงศเสือและแมวในเขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
พบวา การลาสัตว และเก็บหาของปา ก็เปนปจจัยคุกคามอีกอยางหนึ่ง (Grassman et al., 2005)   

สัตวในวงศเสือและแมวอยูในกลุมสัตวกินเนื้อ ซ่ึงนับเปนกลุมสัตวท่ีมีความสําคัญตอระบบนิเวศ  
เนื่องจากเปนตัวควบคุมประชากรของสัตวกลุมอ่ืนในพ้ืนท่ี (Eisenberg, 1986) โดยขนาดพ้ืนท่ีหากินของสัตวผู
ลา 1 ตัว จะแตกตางกันไปตามขนาดตัว และสภาพพ้ืนท่ี เชนเสือโครงจะใชพ้ืนท่ีหากินประมาณ 100 ตาราง
กิโลเมตร (Rabinowizt, 1989; สมโภชน, 2551) เสือลายเมฆ ใชพ้ืนท่ีหากิน 22.9 – 45.1 ตารางกิโลเมตร เสือ
ไฟใชพ้ืนท่ีหากิน 32.6 – 47.7 ตารางกิโลเมตร และแมวลายหินออนใชพ้ืนท่ีหากินประมาณ 5.3 ตาราง
กิโลเมตร (Grassman et al, 2005) สวนพ้ืนท่ีหากินของเสือปลาถูกจํากัดอยูตามพ้ืนท่ีชุมน้ําชายฝงเพียงไมก่ี
แหง และจากการศึกษาเสือปลาในเนปาล พบวาตัวเมียใชพ้ืนท่ีหากินประมาณ 4-8 ตารางกิโลเมตร สวนตัว
ผูใชพ้ืนท่ีประมาณ 22 ตารางกิโลเมตร (Verdantplanet, 2008)  

 
การอนุรักษสัตวปา 

 การคุมครองสัตวปาควรมีความรูความเขาใจในระดับท่ีเหมาะสมก็จะไดประโยชน เพราะสัตวปาจะ
สามารถสืบพันธุทดแทนกันได การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติท่ีเก่ียวของกับชุมชน จึงควรคํานึงถึง 

1. ภูมิปญญาพ้ืนบานเก่ียวกับระบบนิเวศท่ี อาจชวยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหยั่งยืนในภาวะ
สมดุลปกติ แตความจําเปนทางเศรษฐกิจและการท่ีไมสามารถจะเขาถึงทรัพยากรได อาจทําใหชุมชนทองถ่ินตอง
ทําสิ่งท่ีไมยั่งยืน เชน ภูมิปญญาพ้ืนบานในการเลี้ยงกุงระบบเปด โดยการผันน้ําจากลําคลองในชวงน้ําข้ึน 
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เพ่ือใหลูกกุงและสัตวน้ําเล็กๆ เขานากุง แลวเสริมอาหารปลาตมผสมรําขาว และจับกุงโดยใชกรงดัก  
ถูกปรับเปลี่ยนเปนการเลี้ยงกุงระบบปด โดยสูบน้ําบาดาลจากใตดินลงนากุง แลวปลอยลูกกุงจํานวนมาก เลี้ยง
ดวยอาหารสําเร็จรูปจากโรงงาน เสริมดวยยาปฏิชีวนะ และจับกุงดวยวิธีสูบน้ําเสียระบายออกสูลําคลอง
สาธารณะ ทําใหน้ําเนาเสียเกิดมลพิษ หรือการปรับเปลี่ยนนาขาวเปนนากุงเพ่ือผลทางเศรษฐกิจ เม่ือเกิดโรค
ระบาดกุงจนไมสามารถเลี้ยงกุงได พ้ืนดินก็ไมสามารถใชในการเพาะปลูกพืชชนิดอ่ืนได ตลอดจนการขยาย
พ้ืนท่ีการเกษตรรุกเขาไปในพ้ืนท่ีปาทําใหพ้ืนท่ีปาลดลง เปนตน 

2. การสงเสริมใหมีการจัดการอยางยั่งยืน ควรคํานึงถึงสภาพชีวิตความเปนอยูของชุมชนทองถ่ินและ
การใหชุมชนไดมีสวนในการวางแผน การจัดการ ตลอดจนการแบงปนผลประโยชนทางเศรษฐกิจ 

3. การศึกษา การปลูกจิตสํานึกของชุมชนทองถ่ิน และผูใชทรัพยากรเปนหัวใจสําคัญในการขจัด
กิจกรรมท่ีไมสรางความยั่งยืน 

4. การวิจัยเพ่ือแสวงหาความรูสําหรับสนับสนุนการจัดการอยางยั่งยืน 
5. การเปลี่ยนแปลงดานสถาบันและกฎระเบียบ เปนสิ่งจําเปนเพ่ือใหการจัดการอยางยั่งยืนเริ่มตนได 

และเปนการลดความซํ้าซอนในการทํางานของหนวยงานรัฐบาล การปรับโครงสรางการจัดการเดิมท่ีมีสวน
สรางความไมยั่งยืน เชน ระบบการใหสัมปทานจับปลาในแหลงน้ํา (สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแมน้ํา
โขง, 2544) 

 
 วิถีชุมชนความสัมพันธกับระบบนิเวศ 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ซ่ึงสิทธิชุมชนไดบัญญัติไวในหมวด 3 วาดวย
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนท่ี 12 วาดวยสิทธิชุมชน มาตรา 66 และมาตรา 67 โดยใหความสําคัญ
กับชุมชนทองถ่ินในการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากร อนุรักษ บํารุงรักษาและการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ สิทธิของบุคคลท่ีจะมีสวนรวมกับรัฐ และชุมชนในการ
คุมครอง รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การดําเนินโครงการตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง 
จะดําเนินการไมไดนอกจากจะมีการศึกษา และผานกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอนท่ีจะมี
การดําเนินการ (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2555) 

การพัฒนาการของสิทธิชุมชนในระยะแรกๆ จะเปนเรื่อง “สิทธิชุมชนทองถ่ิน” ในความหมายของสิทธิ
ตาม “ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี วัฒนธรรม และกฎเกณฑในการจัดการทรัพยากรปาท่ีชุมชนทองถ่ินถือ
ปฏิบัติเปนวิถีสืบเนื่องกันมา” ซ่ึงในชวงแรกจะจํากัดอยูท่ีเรื่องอํานาจจัดการทรัพยากรปาหรือปาชุมชน ตอมามี
การพัฒนาความหมายสูการมีอํานาจจัดการของชุมชนเหนือทรัพยากรธรรมชาติหรือภูมิปญญาทองถ่ิน
กวางขวางมากข้ึน หรือการใหความหมายในเชิงนามธรรมท่ีกวางขวางยืดหยุนข้ึนไมจํากัดเฉพาะเรื่องปาหรือ
ทรัพยากรอยางเดียว (จรัญ, 2545) เชน 

1) สิทธิของกลุมหรือของชุมชน หรือเปนสิทธิรวมเหนือทรัพยากรชุมชน กินความตั้งแต
ทรัพยากรดิน น้ํา ปา ทรัพยากรพันธุกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน เปนสิทธิตามธรรมชาติเปนสิทธิประเพณีของ
ชุมชนในการดูแลและใชประโยชนจากทรัพยากรรวมกัน เพราะชุมชนทองถ่ินจะอยูรอด พัฒนาตนเองอยาง
ยั่งยืน และมีศักดิ์ศรีได จําเปนตองมีสิทธิพ้ืนฐานในการใชและดูแลทรัพยากรอยางยั่งยืน รวมถึงสิทธิในการ
ปฏิเสธการรุกรานจากภายนอกท่ีสงผลกระทบตอฐานทรัพยากรของชุมชน (เสนห, 2546) 

2) สิทธิรวมกันของชุมชนในการดํารงอยูอยางมีศักดิ์ศรี มีศักยภาพในการจัดการชีวิตของตน 
และสิทธิในการปฏิเสธการรุกรานจากภายนอก บนฐานของจิตสํานึกรวมของชุมชน (ยศ, 2541) 
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3) สิทธิในการมีสวนรวมและสิทธิท่ีกอรูปความสัมพันธระหวางคนกับ ธรรมชาติ ซ่ึงชุมชน  
มีการกอตั้งถ่ินฐานจากความสัมพันธกับฐานทรัพยากร ไดพัฒนาสืบเนื่องมาตลอด ไมวาชุมชนประมง ชุมชนปา 
(วรินทรา, 2544) 

สิทธิชุมชนเปนแนวคิดท่ีทําใหเราจําเปนตองพิจารณาระบบกรรมสิทธิ์ในฐานะเปน “สิทธิเชิงซอน” ซ่ึง
หมายถึงการดํารงอยูรวมกันของสิทธิของหนวยสังคมหลายๆ หนวยบนพ้ืนท่ีเดียวกัน และทําใหเราตองเลิกจาก
การมองสิทธิเชิงเดี่ยว หรือการจัดการประเภทเดียว สิทธิชุมชนเรียกรองใหเราทําความเขาใจกับระบบจัดการ
รวมและสิทธิชุมชนในการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากร (อานันท, 2544) เหนือทรัพยสินของชุมชน 
สมาชิกของชุมชนซ่ึงทําหนาท่ีดูแลรักษาเทานั้นจึงจะมีสิทธิใชและไดประโยชน สิทธิชุมชนใหความสําคัญกับ
การใชประโยชนจากทรัพยากรเพ่ือสวนรวมมากกวาสวนตน แมสมาชิกชุมชนมีสิทธิตามธรรมชาติ ในการใช
ทรัพยากรสวนรวม แตชุมชนก็สามารถออกกฎเกณฑเพ่ือความเปนธรรมทางสังคม สิทธิการใชเพ่ือความยั่งยืน
ของระบบนิเวศนและเพ่ือความอยูรอดของชุมชน ดังนั้น จึงเปนสิทธิ์ข้ันพ้ืนฐานของชุมชน (ยศ, 2547) 
 “ชุมชน” หมายถึง การอยูรวมกันของกลุมคนจํานวนหนึ่งในพ้ืนท่ีแหงหนึ่ง เ พ่ืออาศัย
ทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนั้นในการดํารงชีวิต เหตุท่ีมีคนกลุมดังกลาวอาศัยอยูรวมกันใชทรัพยากรเพ่ือการ
ผลิตจึงมีการกําหนดรูปแบบความสัมพันธซ่ึงกันและกันมีองคกรหรือสถาบันของชุมชนและกฎเกณฑตางๆ 

ชุมชนมีความสามารถหรือมีศักยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน มี
การกําหนดกฎระเบียบ ท่ีใชเปนแนวปฏิบัติในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงเปนท่ียอมรับของ
ชุมชน นอกจากนี้องคประกอบอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอความสําเร็จ เชน คุณสมบัติของผูนํา ความรวมมือรวมใจในการ
แกไขปญหาของชุมชน การสนับสนุนในดานอ่ืนๆจากภายนอก  สิ่งสําคัญของการใชประโยชนของชาวบาน
ตั้งอยูบนฐานความคิดท่ีวา การอยูรวมกันของคนกับธรรมชาติ ซ่ึงแตกตางจากฐานความคิดของรัฐท่ีเนนการ
เขาควบคุมทรัพยากร (อานันท และคณะ 2543ก; 2543ข) จึงทําใหการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมโดยชุมชนเปนทางเลือกหนึ่งท่ีจะสามารถทําใหการจัดการเปนไปอยางยั่งยืน 

ระบบนิเวศปาไมเปนท่ีรวมของธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับสังคมพืชตามธรรมชาติทุก
ระดับชั้น ดังนั้นหากจะตองหาทางเลือกในการคุมครองระบบนิเวศปาใหอยูได คนในสังคมซ่ึงเปนผูใชทรัพยากร
ตองเปนผูตัดสินใจ หากสังคมตองการประโยชนอยางใดอยางหนึ่งจากปาก็ตองจัดการใหไดผลผลิตอยางนั้น 
เชน ตองการไมซุงก็ตองจัดการปาใหไมยืนตนท่ีมีคาทางเศรษฐกิจไดมีโอกาสเจริญเติบโตมากกวาพืชพรรณชนิด
อ่ืนและตัดฟนออกมาใชประโยชน นอกจากนี้ยังอาจใชรูปแบบการจัดการแบบสัมปทานรายใหญ รายยอย หรือ
จัดการโดยรัฐ หากตองการน้ําก็สรางกลไกลควบคุมการไหลของน้ํา ควบคุมปองกันคุณภาพน้ําในลําธาร โดย
ออกกฎหมายควบคุมสิ่งเหลานี้ หากตองการสัตวก็ตองเสริมสรางแหลงอาหาร น้ําและพันธุไมท่ีสัตวตองการ
เพ่ือดึงดูดสัตวใหเขามาอยูอาศัยและหากิน หากตองการประโยชนหลายๆ อยาง เชน น้ําใชและทําการเกษตร 
ไมใชสอย สัตวปา แหลงพักผอนหยอนใจและสิ่งแวดลอมท่ีดี รวมท้ังเปนถ่ิน ท่ีอยูของมนุษยโดยเฉพาะชนเผาท่ี
อยูมากอนแลว ก็ตองมีระบบการจัดการท่ีเหมาะสมท่ีใหความสําคัญทุกดาน ซ่ึงก็หมายถึงการจัดการปาให
สอดคลองกับวิถีชีวิตท่ีดีของคน 

จากการพัฒนาท่ีมุงเนนผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมท่ีมากข้ึน สงผลกระทบตอระบบวิถี
ชีวิตของมนุษย วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไปจากการอยูเปนกลุมเปนชุมชนเผาตางๆ ท่ีกลมกลืนไปกับระบบนิเวศท่ี
มีความหลากหลาย กลายเปนวิถีชีวิตแบบคนเมือง  ทําใหแบบแผน การพ่ึงพาทรัพยากรเปลี่ยนไป และไมได
จํากัดเพียงแคพอใชสอยในทองถ่ิน แตเก็บไปสนองความตองการอันไมมีขีดจํากัดในเมืองและยังมุงสะสมเพ่ือ
เปลี่ยนเปนรายไดไปพัฒนาเมืองเชนเดียวกับในประเทศไทยท่ีเม่ือการพัฒนาไดแพรขยายออกไปยังพ้ืนท่ีสวน
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ตางๆของประเทศพรอมกับ ความเจริญในดานเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมและวิถีชีวิตจึงเกิดข้ึนใน
พ้ืนท่ีสวนตางๆ ของประเทศ  
 
ชุมชนกับการมีสวนรวม 

การปองกันและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ จําเปนตองอาศัยการมีสวนรวมของประชากร และชุมชนใน
ทองถ่ิน โดยมีการเรียนรูทัศนคติ และความเชื่อจากวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ดั้งเดิม เชน การทํานาขาว 
ประมงพ้ืนบาน  มาสูการยอมรับความรูและเทคโนโลยีสมัยใหมจากเจาหนาท่ีของรัฐและองคกรเอกชน มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางชุมชน/ประชาชน/องคกรทองถ่ิน มีการพัฒนาผูนําชุมชนและยอมรับในตัวผูนํา
ท่ีประชาชนเลือกมากข้ึน  ประการสําคัญ คือ การมีสวนรวมในกิจกรรมดานการปองกันรักษาและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการใชประโยชนท่ีดินโดยมีการรวมในการคิด การวางแผน การตัดสินใจ การ
ดําเนินการ การปรับปรุง และรวมในการติดตามประเมินผล ซ่ึงตองมีการพัฒนาเพ่ือใหเกิดมีการเปลี่ยนแปลง
ในทางท่ีดีข้ึน โดยเจาหนาท่ีท่ีมีประสบการณ ความรูความชํานาญ มุงเนนจุดศูนยกลางของการพัฒนาท่ีมี
ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ นอยท่ีสุด 
 การมีสวนรวม (แสวง, 2541) หมายถึงกระบวนการท่ีประชาชนเขามามีสวนเก่ียวของในข้ันตอนตางๆ 
ของกิจกรรมของสังคมและประชาชนท่ีเขารวมไดใชความพยายามบางอยางสวนตัว เชน ความคิด ความรู 
ความสามารถ แรงงาน ตลอดจนทรัพยากรของตน ในการแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ กําหนดนโยบาย หรือ
การดําเนินงานตามนโยบายในการรวมกําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ และการท่ีประชาชนเขามามี
สวนรวมมีเหตุผล 3 ประการดวยกัน คือ 

1) มีจุดรวมในอุดมการณเดียวกัน (Common Ideology) 
2) มีจุดรวมในผลประโยชน (Common Interest) 
3) บุคลิกภาพสวนบุคคล (Personality) 

 ปจจัยสําคัญ การไดรับขอมูลขาวสารอยางเพียงพอ เพ่ือใหประชาชนมีขอมูลเก่ียวกับทางเลือกและ
ผลกระทบตางๆ 
 เปาหมายของกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน คือการใหขอมูล ขาวสารท่ีครอบคลุมตอ
สาธารณชน และการเปดโอกาสใหประชาชนและผูมีรายไดเสียจากนโยบาย กิจกรรมและโครงการพัฒนา 
สามารถแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการแกไขปญหา นําไปสูกระบวนการสรางฉันทามติ (Consensus 
Building) เพ่ือหาทางออกท่ีดีท่ีสุด และไดรับการยอมรับจากทุกฝาย (จุฑารัตน, 2555) 
 การมีสวนรวมของชุมชน แบงไดออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก 

1. ลักษณะการมีสวนรวมจากความเกี่ยวของทางดานเหตุผล โดยการเปดโอกาสใหสังคม องคกร
ตางๆ ในชุมชน ประชาชนมีบทบาทหลักตามสิทธิ หนาท่ีในการเขามามีสวนรวม ในการดําเนินงาน ตั้งแตการ
คิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ วางแผน การรวมปฏิบัติและการรับผิดชอบในผลกระทบท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังสงเสริม 
ชักนํา สนับสนุนใหการดําเนินงานเกิดผลประโยชนตอชุมชนตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดดวยความสมัครใจ  

2. ลักษณะการมีสวนรวมจากความเก่ียวของทางดานจิตใจ เปนการมีสวนรวมของชุมชน ท่ีการเก่ียวของ
ทางดานจิตใจ อารมณ รวมท้ัง คานิยมของประชาชนเปนเครื่องชี้นําตนเองใหเขามามีสวนรวม แสดงความคิด
ริเริ่มสรางสรรค การกระทําใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ทําใหผูที่เขามามีสวนรวม เกิดความผูกพัน มี
ความรูสึกรับผิดชอบตอกิจกรรมท่ีดําเนินงานดวยความสมัครใจ 

โดยปกติการดําเนินโครงการตางๆ จําเปนตองมีการพิจารณาผลกระทบตอประชากรในทองถ่ิน 
ตลอดจนการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ินตอโครงการ เปนสิ่งจําเปน ซ่ึงโครงการนาจะไดรับการยอมรับ 
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เขาใจ และสนับสนุน โดยชุมชนในทองถ่ิน (Wikibooks, 2006) ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมอยาง
เดนชัด คือ อายุ เพศ รองลงมาไดแก การศึกษา อาชีพ รายได และการเปนสมาชิกกลุม ทายท่ีสุดคือ การรับ
ขาวสารจากสื่อมวลชนและสื่อบุคคล (ประยูร, 2542) 
 
วิธีการวิจัย (Research Methodology) 
 
การศึกษาดานนิเวศวิทยาเสือปลา 

ในพ้ืนท่ีศึกษา 17.90 ตารางกิโลเมตร เปนพ้ืนท่ีติดตอกันระหวางชุมชนในตําบลเขาแดงและตําบล
ดอนยายหนู ทางดานใตของอุทยานแหงชาติสามรอยยอด ประกอบดวยพ้ืนท่ีอยูอาศัยของชุมชนและสวน
มะพราว นาขาว นากุง ปาชายเลนและปาเสื่อม และภูเขา โดยมีถนน เขตชุมชน ภูเขา และทะเลเปนแนวเขต
พ้ืนท่ีศึกษา ไดดําเนินการศึกษาระหวางเดือนธันวาคม 2554 ถึงธันวาคม 2556 โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ
ดังนี้ 

1. เก็บขอมูลนิเวศวิทยา การแพรกระจาย จํานวนประชากรเสือปลา โดยใชกลองดักถาย (Camera 
trap) ตามแนวทางของ Karanth and Nichols (1998, 2002) O'Brien et al. (2003) และศักดิ์สิทธิ์ และ
คณะ (2549) โดยติดตั้งกลองจุดละ 2 ชุด ใหกลองแตละชุดอยู ตรงขามกัน เพ่ือใหไดภาพขางตัวเสือปลาท้ัง
สองดาน อันเปนประโยชนในการจําแนกซ่ึงใชรูปแบบของแถบลายท้ังสองขางเปนลักษณะเฉพาะตัว 
(Schaller, 1967; Karanth, 1995) โดยเลือกพ้ืนท่ีท่ีพบมูลเสือปลา รอยตีน หรือเสนทางเดิน และกําหนด
ระยะหางระหวางกลองประมาณ 1.5 - 2.5 กิโลเมตร โดยใชขอมูลเทียบเคียงกับการศึกษาเสือโครงเพศเมียมี
พ้ืนท่ีหากิน ขนาดเล็ก(10-15 ตารางกิโลเมตร) ควรมีระยะหางประมาณ 2 - 3 กิโลเมตร (Grassman et al, 
2005)   

2. ดักจับเสือปลาดวยกรงดักชนิดเหยื่อปลอดภัย วางยาสลบ พรอมกับติดเครื่องหมายแถบติดหู  
(Ear tag) ไมโครชิป (Microship) และติดวิทยุติดตามสัตว (Redio telemetre) โดยสัตวแพทยจากคณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และตรวจสุขภาพความสมบรูณของน้ําเชื้อ (เสือปลาเพศผู) โดยสัตวแพทย
ขององคกรสวนสัตว ในพระบรมราชูปถัมภ นอกจากนี้ จะเก็บขอมูลดานกายภาพ ขนาดตัว น้ําหนัก เพศ ชวง
อายุ ความยาวเข้ียว ขนาดอุงเทา และลวดลายขางลําตัว โดยเฉพาะบริเวณหัวไหล เพ่ือใชในการจําแนก
ลักษณะเฉพาะตัว และใชรวมกับกลองดักถายภาพคํานวณการพบโดยใชสูตรการจับ-จับซํ้า (Capture and 
Recapture) เพ่ือประโยชนในการติดตาม ท้ังนี้เสือปลาจะถูกกําหนดชื่อประจําตัวเพ่ือความสะดวกในการ
บันทึกขอมูล 

3. เก็บมูลเสือปลาท่ีมีลักษณะใหม มีสภาพสมบูรณ ผิวขาวเรียบ อายุไมเกิน 1 เดือน บันทึกพิกัดท่ีพบ 
แลวนําไปลางน้ําเพ่ือหาซากท่ีพบในมูล จําแนกชนิดเหยื่อท่ีเสือปลากินจากชิ้นสวนของเหยื่อท่ีหลงเหลือในมูล 
เชน ขน กระดูก เกล็ด เปลือกหรือกระดอง นํามาคํานาณหาปริมาณความถ่ีของเหยื่อท่ีเสือปลากิน (Percentage 
of Frequency) ในแตฤดูกาล (Haque and Vijayan, 1993) 

4. เก็บขอมูลขนาดพ้ืนท่ีอาศัยเฉพาะตัว (Individual home range) ขอบเขตการกระจาย ของประชากร 
สภาพพ้ืนท่ีอยูอาศัย ความสัมพันธระหวางกลุม โดยติดตามเสือปลาท้ังกลางวันและกลางคืนจากเครื่องรับสัญญาณ
วิทยุติดตามสัตว (Receiver) และบันทึกพิกัดดวยเครื่องมือหาตําแหนงพิกัดภูมิศาสตร (GPS – Receiver)  
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การศึกษาดานสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของชุมชน 

1. รวบรวมขอมูลเอกสารสถิติ และรายงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังท่ีเปนรายงานการวิจัย และ
รายงานแผนการปฏิบัติงาน  

2. เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเจาะลึกและการสัมภาษณกลุมแบบเจาะจง โดยใชขอมูลขอบเขตท่ี
เสือปลาอาศัย หรือ ใกลเสนทางการหากิน ท่ีสงผลกระทบท้ังดานบวกและดานลบตอชุมชน โดยมีจุดมุงหมายท่ี
ใหบุคคล ซ่ึงมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีศึกษา ไดมีสวนรวมในการประเมินสภาพพ้ืนท่ี 
สภาพปญหารวมกัน (Participatory Assessment) ดวยเทคนิควิธีการประเมินสภาวะชนบทแบบมีสวนรวม 
(Participatory Rural Appraisal) เพ่ือท่ีจะไดหาแนวทางในการจัดการทรัพยากร ท้ังในดานทรัพยากรมนุษย 
และทรัพยากรธรรมชาติ โดยแบงออกเปน 2 กลุมคือ กลุมผูนําครัวเรือนรอบพ้ืนท่ีอยูอาศัยของเสือปลา และ
กลุมเจาหนาท่ีของรัฐและองคกรพัฒนาเอกชน 

3. เก็บขอมูลดวยการสํารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็น ดวยวิธีการทําวิจัยแบบสํารวจ
โดยการใชแบบสอบถามก่ึงโครงสราง (Semi-Structure Interview) ดวยการสัมภาษณ โดยนักวิจัยและ
พนักงานสัมภาษณ จากจํานวนครัวเรือนรอบพ้ืนท่ีอยูอาศัยและหากินของเสือปลา รวบรวมขอมูลอาชีพ 
รายรับ-รายจาย การรบกวนของเสือปลา บันทึกความเสียหาย มูลคา  

 
การวิเคราะหขอมูล 

1. ถายทอดขอมูลสูคอมพิวเตอรเพ่ือประมวลผลและบันทึกขอมูล และนําเขาขอมูลโดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร เพ่ือสรางแผนท่ีและปรับปรุงฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ของพ้ืนท่ี 

2. คํานวณจํานวนประชากรของเสือปลาโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป CAPTURE (Rexsted and 
Burnham, 1991) จากสูตรของ Lincoln-Petersen estimator (Karanth and Nichols, 2002) (Chapman, 
1951) เนื่องจากเปนวิธีการท่ีใชไดงายและรวดเร็ว ทําใหประหยัดเวลาและคาใชจาย สามารถศึกษาในกรณีท่ีเปน
ประชากรเปดและใชขอมูลท่ีมาจากแหลงขอมูลมากกวา 2 แหลงได (นวลพรรณ, 2548) ขอมูลจากการดักจับ
และกลองดักถายภาพ วิเคราะหจําแนกตัวจากลวดลายท่ีปรากฏบนลําตัวสัตว เปรียบไดเสมือนกับการทํา
เครื่องหมายในการศึกษาแบบจับซํ้า ซ่ึงเปนวิธีการท่ีนิยมใชประเมินประชากรสัตวท่ีอาศัยอยูในธรรมชาติและ
ยากท่ีจะนับตัวโดยตรง เปนเทคนิคท่ีประยุกตมาจากการจับซํ้า การใชถายภาพแทนการจับสัตว ซ่ึงเปนสิ่งท่ี
ปฏิบัติไดงาย และไดขอมูล ท่ีนาเชื่อถือในการศึกษาประชากรเสือโครงหรือสัตวผูลาชนิดอ่ืนๆ (ศักดิ์สิทธิ์ และ
คณะ, 2549) 

3. คํานวณปริมาณของเหยื่อจากมูลเสือปลา เปรียบเทียบในแตฤดูกาล จาก Percentage of Frequency 
โดยใชจํานวนครั้งของซากท่ีพบของแตละชนิดในกองมูล หารดวยจํานวนกองมูลท้ังหมด ซ่ึงอาจพบซากสัตวหลาย
ชนิดในกองมูลเดียวกัน 

4. วิเคราะหการกระจาย โดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ทําการวิเคราะห ชั้นขอมูลตางๆ เชน 
ตําแหนงการกระจาย ปจจัยแวดลอม และการใชท่ีดิน 

5. รวบรวมขอมูลเพ่ือวิเคราะหผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคม ในรูปแบบการคํานวณทางสถิติ วิเคราะห
ผลการรบกวนของเสือปลา มูลคาความเสียหาย โดยวิธีรอยละ และเปรียบเทียบกับแผนท่ีการกระจายของเสือปลา 

6. ทําการประเมินภาวะชนบทแบบมีสวนรวม โดยนําเสนอปญหาท่ีเก่ียวของกับเสือปลา รวบรวมขอมูล 
วิเคราะหผล และนําเสนอขอมูล หลังจากนั้นจึงรวมเสนอแนวทางและขอคิดเห็นในการจัดการ แกไขปญหา 
ตลอดจนการทํา SWOT Analysis กับกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย และทําการสรุปขอมูลในแตละดาน เพ่ือนํามา
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วิเคราะหการแกปญหาท่ีจุดออนและอุปสรรค และนําจุดแข็งและโอกาสของชุมชน มาใชในการแกปญหาให
ชุมชนสามารถอยูรวมกับเสือปลาได และแนวทางการอนุรักษท่ีเหมาะสมโดยการมีสวนรวมของชุมชน 

 
ผลการศึกษา 

งานวิจัยชิ้นนี้เปนการศึกษาท่ีไมเหมือนกับการศึกษาดานสัตวปาอ่ืนๆ เนื่องจากเปนการศึกษาสัตวปา
นอกพ้ืนท่ีอนุรักษ พบวา เสือปลาอาศัยอยูบริเวณท่ีราบลุมชุมน้ําท่ีมีแหลงหลบภัยและอาหารของเสือปลา แต
เนื่องจากถ่ินท่ีอยูอาศัยของเสือปลาอยูใกลและถูกครอบครองโดยชุมชน จึงทําใหเสือปลาตองปรับตัวใหเขากับ
การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ี ซ่ึงหากปรับตัวไมไดก็จะสูญพันธุไปในอนาคต 

ในพ้ืนท่ีศึกษา 17.9 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงอยูในตําบลดอนยายหนู และตําบลเขาแดง อําเภอกุยบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ (ภาพท่ี 4) จําแนกเปนพ้ืนท่ีอยูอาศัยของชุมชนและสวนมะพราว 1.3 ตารางกิโลเมตร 
นาขาว 5.2 ตารางกิโลเมตร นากุง 5.3 ตารางกิโลเมตร ปาชายเลนและปาเสื่อมโทรม 2.17 ตารางกิโลเมตร 
และพ้ืนท่ีภูเขา 3.92 ตารางกิโลเมตร (ภาพท่ี 4) พบวาเสือปลาอาศัยอยูบริเวณนาขาว นากุง สวนมะพราว 
และท่ีรกราง วางเปลา เชน กลุมธูปฤษี (ปาเฟอ) หรือนากุงราง เวลากลางวันนอนพักผอนในพุมไมท่ีปลอดภัย 
เชน ไมพุมท่ีมีหนามหนาม ท่ีสามารถปองกันไมใหศัตรูเขามาทํารายได และเสือปลาจะคอยจนพลบคํ่าจึงออก
หากินตลอดท้ังคืน  

 

 
ภาพท่ี 4 การจําแนกพ้ืนท่ีศึกษา 

กรงดักสัตวถูกติดตั้ง หลังจากท่ีพบเสนทางเดินของเสือปลาจากกลองดักถายภาพ และสามารถจับเสือ
ปลาได 7 ตัว (เพศผู 2 ตัว เพศเมีย 5 ตัว) สัตวแพทยจากมหาวิทยาลัยมหิดล และจากองคการสวนสัตว ใน
พระบรมราชูปถัมภรวมกันวางยาสลบ ตรวจสุขภาพ บันทึกขอมูลทางกายภาพ เก็บตัวอยางเลือด เนื้อเยื่อ และ
น้ําเชื้อ(กรณีเสือปลาเพศผู) กําหนดชื่อ KK1 - KK7 ตามลําดับการจับ 

จากผลการเก็บขอมูลทางกายภาพพบวา เสือปลาเพศผูโตเต็มวัยมีความยาวตัว 82 - 85 เซนติเมตร 
(Mean 83.5 ± 2.1) หางยาว 28 – 29 เซนติเมตร (Mean 28.5 ± 0.7) มีน้ําหนัก 12.6 – 14.3 กิโลกรัม 
(Mean 13.5 ± 1.2) เพศเมียโตเต็มวัยมีความยาวตัว 75 - 78 เซนติเมตร (Mean 76.5 ± 1.3) หางยาว 26 – 
28 เซนติเมตร(Mean 27.3 ± 1.0)   มีน้ําหนัก 8.6 – 9.4 กิโลกรัม (Mean 8.8 ± 0.7) ขนลําตัวสีเทาหรือ
น้ําตาล มีจุดสีดําท่ัวตัว และมีแถบดํา 4-6 แถบ ตั้งแตหนาผากไปถึงไหลและดานหลัง 

1 

2 

3 4 

5 
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พ้ืนท่ีหากินและอยูอาศัยของเสือปลาเพศผู (KK1,KK6)  1.5 – 2.3 ตารางกิโลเมตร (Mean 
1.91±0.51) เสือปลาเพศเมีย (KK2,KK3,KK4,KK7) 0.8 – 1.9 ตารางกิโลเมตร (Mean 1.30±0.59) มีพ้ืนท่ีหากิน
ทับซอนเฉลี่ย 0.7 ตารางกิโลเมตร(ภาพท่ี 5) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 ขอบเขตพ้ืนท่ีหากินของเสือปลา 
 
เสือปลามักชอบถายมูลในท่ีโลง ท่ีไมมีวัชพืชปกคลุม หรือบนถนนตามเสนทางเดิน ซ่ึงหากถายบริเวณ

ใดแลว ก็จะถายเปนประจํา เพ่ือเปนการทําเครื่องหมายอาณาบริเวณพ้ืนท่ีหากิน และเปนการบอกถึงเพศและ
การเปนสัดของเพศเมีย บางแหงจะพบกองมูลของเสือปลาหลายขนาดท่ีแมเสือจะพาลูกเสือออกหากิน โดยจะ
ไมกลบฝงเหมือนแมวบานท่ีมักจะใชเทาหลังตะกุยดินกลบ และเปนการปลอยกลิ่นตามซอกนิ้วลงไป(ภาพท่ี 6) 

                 
ภาพท่ี 6 การถายมูลของเสือปลา 

 
การวิเคราะหมูลเสือปลาจํานวนท้ังสิ้น 119 กอง นํามาใสถุงตาขาย แชน้ํา ลางตะกอนดินออก 

สามารถจําแนกชนิดสัตวท่ีเปนอาหารของเสือปลา ตามความถ่ีกองมูลคือ จําพวกหนู 80 กอง (36.36%) 
จําพวกนก 61 กอง (27.73%) จําพวกปลา 56 กอง (25.45%) จําพวกงู 12 กอง (5.45%) จําพวกหอย 4 กอง 
(1.82%) จําพวกปู 4 กอง (1.82%) และจําพวกกบ 3 กอง (1.36%) (ตารางท่ี 1)  
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ตารางท่ี 1 จํานวนกองและรอยละชนิดของอาหารเสือปลา 
กลุมสัตว Type จํานวนท่ีพบ(กอง) จํานวนรอยละท่ีพบ 
หน ู Rat 80 36.36 
นก Birds 61 27.73 
ปลา Fish 56 25.45 
งู Snake 12 5.45 
หอย shell 4 1.82 
ป ู Crab 4 1.82 
กบ-เขียด Frog 3 1.36 
รวม   220 100 

 
เม่ือนํามาจําแนกตามปริมาณน้ําฝนพบวา ในชวงท่ีปริมาณน้ําฝนนอยกวา 100 มิลลิเมตร 

(พฤศจิกายน-มิถุนายน) จากจํานวน 164 ตัวอยาง เสือปลากินอาหารจําพวกหนู 34.1% จําพวกนก 29.3% 
จําพวกปลา 25.6% และอ่ืนๆ 11.0% และในชวงท่ีปริมาณน้ําฝนมากกวา 100 มิลลิเมตร (กรกฎาคม-
ตุลาคม) จากจํานวน 56ตัวอยางพบวาเสือปลากินอาหารจําพวกหนู 42.9% จําพวกนก 23.2% จําพวกปลา 
25.0% และอ่ืนๆ 8.9% แสดงใหเห็นวาเสือปลากินอาหารจําพวกหนูเปนสวนใหญ(ตารางท่ี 2) แตกตางจาก
การศึกษาของ Haque and Vijayan (1993) ใน Kealadeo National Park, India. พบเสือปลา(n = 125) 
กินอาหาร จําพวกปลา 60.8% จําพวกนก 21.6% จําพวกแมลง 10.4% และจําพวกหนู 7.2% 

ตารางท่ี 2 จําแนกชนิดอาหารของเสือปลา 

ปริมาณน้ําฝน 
ระหวาง
เดือน 

จํานวน
ตัวอยาง นก ปลา หน ู อ่ืนๆ หมายเหตุ 

นอยกวา 100 มม พย-มิย 164 29.3 25.6 34,1 11.0 100 

มากกวา 100 มม กค - ตค 56 23.2 25.o 42,9 8,9 100 

รวม 119 กอง 220           

 
จากกลองดักถายภาพ จํานวน 3,260 ครั้ง/10 เครื่อง ติดตั้งโดยรอบพ้ืนท่ีศึกษา ท่ีพบรองรอย เชน 

รอยตีน พ้ืนท่ีถายมูล หรือซากอาหารท่ีเสือกิน ในพ้ืนท่ีศึกษา 17.90 ตารางกิโลเมตร พบเสือปลาจํานวน 30 
ตัว จากการดักจับและกลองดักถายภาพ โดยจําแนกเสือปลาจากลายขางลําตัว บริเวณหัวไหล (ภาพท่ี 7) และ
จากการคํานวณโดยใชสูตรการจับ-จับซํ้า (Capture-Recapture) (Stanley,T.R., and J.D. Richards, 2005) 
พบวามีเสือปลาในพ้ืนท่ีศึกษามีจํานวนประมาณ 27 ตัว คิดเปน 0.66 ตัวตอตารางกิโลเมตร ซ่ึงเปนจํานวนท่ี
นาจะใกลเคียงกับความเปนจริงมากท่ีสุด 
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ภาพท่ี 7 การจําแนกเสือปลาดวยลายขางตัว 
 

 วิถีชุมชนท้ังสองตําบลมีลักษณะคลายกัน กลาวคือจุดท่ีตั้งของชุมชนเปนพ้ืนท่ีเฉพาะตั้งบานเรือนท่ีอยู
อาศัย อาจมีพ้ืนท่ีปลูกผักสวนครัวหรือไมผลบางเล็กนอย มีเนื้อท่ีตั้งแต 100 ตารางวา ถึง 2 ไร อยูรวมกันเปนกลุม
หรือหมูบานมีระบบสาธารณูปโภคครบถวน โดยแตละครัวเรือนมีพ้ืนท่ีทําการเกษตรอยูหางออกไปจากชุมชน 
การใชแบบสอบถามก่ึงโครงสราง (Semi-Structure Interview) ศึกษาทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ในพ้ืนท่ีศึกษากับครัวเรือนผูมีสวนได-สวนเสียในพ้ืนท่ีศึกษา จํานวน 69 ครัวเรือน  

ผูใหสัมภาษณสวนใหญ เปนชาย 52 คน (อายุเฉลี่ย 50.77 ป เฉลี่ยสมาชิกในครัวเรือน 4.29 คน) จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา มีภูมิลําเนาในพ้ืนท่ี จํานวน56 ครัวเรือน อาศัยอยูในพ้ืนท่ี 11-50 ป จํานวน 37 
ครัวเรือน อาชีพสวนใหญทําการเกษตร (ทํานา,ทําไร,สวนมะพราว,เลี้ยงกุง, ปลา, ปู) จํานวน 41 ครัวเรือน  

การถือครองพ้ืนท่ี 1 - 2 แปลงข้ึนไป จํานวน 52 ครัวเรือน พ้ืนท่ี 5-30 ไร จํานวน 52 ครัวเรือน ถือ
ครองท่ีดินเปนโฉนด และ นส.3 จํานวน 31 ครัวเรือน การใชประโยชนท่ีดินปจจุบันคือ ปลอยเปนท่ีดินวาง
เปลา จํานวน 23 ครัวเรือน ทํานา/ไร จํานวน 16 ครัวเรือน ปลูกมะพราว จํานวน 8 ครัวเรือน เลี้ยงกุง/ปู/ปลา 
จํานวน 17 ครัวเรือน และเลี้ยงวัว จํานวน 5 ครัวเรือน 

รายไดหลักของครัวเรือนเฉลี่ย 60,092.62 บาท/ป/ครัวเรือน นอกจากนี้ยังมีรายไดรองนอกภาค
การเกษตร เฉลี่ย 24,003.45 บาท/ป/ครวัเรือน โดยมีรายจายเฉลี่ย 120,173.13 บาท/ป/ครัวเรือน 

การอนุรักษและทัศนคติสวนใหญ พบวาประชาชนรูจักเสือปลา จํานวน 59 ครัวเรือน เคยพบเห็นเสือ
ปลา จํานวน 54 ครัวเรือน บริเวณท่ีพบเสือปลาเปนนาขาวและบอกุง จํานวน 59 ครัวเรือน ไมกลัวเสือปลา 
จํานวน 54 ครัวเรือน เห็นวามีจํานวนลดลง จํานวน 47 ครัวเรือน (เนื่องจากการลาและการอพยพออกนอก
พ้ืนท่ี) ไมเคยรบกวน จํานวน 49 ครัวเรือน เสือปลามีประโยชน 37 ครัวเรือน (กินหนูในนาขาวและอนุรักษไว
ใหลูกหลานดู) ความคิดเห็นวาเสือปลากินอะไรซ่ึงตอบไดมากกวา 1 อยาง พบวากินนก จํานวน 22 ครัวเรือน 
ไก จํานวน 34 ครัวเรือน หนู จํานวน 23 ครัวเรือน ปลา จํานวน 52ครัวเรือน กุง จํานวน 18 ครัวเรือน และปู 
จํานวน 16 ครัวเรือน 

การมีสวนรวมของชุมชนเก่ียวกับเสือปลา พบวา หากมีโครงการอนุรักษเสือปลา ยินดีเขารวม จํานวน 
53 ครัวเรือน ไมเขารวม จํานวน 9 ครัวเรือน (ไมมีเวลามากพออาจใหลูกๆ เขารวมแทน) คิดวาโครงการ
อนุรักษควรดําเนินการโดยภาครัฐ จํานวน 4 ครัวเรือน โดยชุมชน จํานวน 2 ครัวเรือน ไมแนใจ จํานวน 63 
ครัวเรือน ควรใหรัฐออกกฎ/ระเบียบในการอนุรักษ จํานวน 1 ครัวเรือน ชุมชนออกกฎเอง จํานวน 1 ครัวเรือน 
และไมระบุ จํานวน 68 ครัวเรือน 

 ฉะนั้น กลุมครัวเรือนเปาหมายท่ีสามารถนํารองเขารวมโครงการอนุรักษเสือปลาของชุมชนนาจะเปน
กลุมอาชีพชาวนา เนื่องจากรูจัก เคยพบเห็น และเห็นวาเสือปลามีประโยชน (37.9%, 43.6% และ 34.0%) 
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นอกจากนี้ยังเปนกลุมบุคคลท่ีไมกลัวเสือปลา เสือปลาไมรบกวน และเห็นวาเสือปลามีจํานวนลดลง (42.6%, 
31.1%, และ 39.2%) เม่ือเปรียบเทียบกับกลุมอ่ืนๆ ลําดับรองลงมาคือกลุมอาชีพเลี้ยงกุง เลี้ยงปลา และอาชีพ
รับจาง(เลี้ยงกุง เลี้ยงปลา และคัดกุง) 

ประชาชนสวนใหญมีรายไดปานกลางถึงสูง จากกิจกรรมการเลี้ยงกุง เลี้ยงปลา ทํานาขาว ประมง และ
รับจาง (จับกุง, คัดแยกขนาดกุง, ลางบอกุง) นอกจากนี้ยังมีรายไดเสริมจากสวนมะพราวบริเวณบานเรือนและ
อ่ืนๆ เปรียบเทียบกับการเก็บหาของปา ตัดไม หรือใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในปาคอนขางนอย 
นอกจากนี้เม่ือมีเวลาวางก็จะรวมกลุมทํากิจกรรมอ่ืน เชน ตีไกชน 2 ครั้ง/สัปดาห และแขงวัวลาน 1 ครั้ง/
เดือน โดยเจาของบอกุง และบอปลา มักจะชอบเลี้ยงไกชนไวริมบอหรือชายทุง ไมมีกรงท่ีแข็งแรง เมือเสือปลา
เขามารบกวนสัตวเลี้ยง ก็เปนมูลเหตุความขัดแยงระหวางประชาชนกับเสือปลาท่ี โดยเฉพาะอยางยิ่งฤดูแลง 

การประชุมประเมินสภาวะชนบทแบบมีสวนรวม สภาพพ้ืนท่ีและสภาพปญหารวมกัน เพ่ือหาแนวทาง
ในการจัดการทรัพยากร โดยรับทราบปญหา รวมกันคิด การวางแผน การตัดสินใจ การกําหนดหลักเกณฑ การ
ปรับปรุง และรวมในการติดตามประเมินผล นําผลไปสูการวิเคราะหเพ่ือหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรค (SWOT Analysis) ของชุมชนท่ีมีสวนไดเสีย โดยแบงเปน 2 กลุม คือ ประชาชน และกลุมองคกร
ภาครัฐพบวา 

จุดแข็ง (S) – ชุมชนมีทางแกปญหา(เปลี่ยนตาขายกรงไกและเลี้ยงสุนัข) ราชการมีบทกําหนดโทษท่ีชัดเจน 
(พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา, พ.ร.บ.อาวุธปน) มีนักวิจัยและงบประมาณศึกษาขอมูล (โครงการวิจัยของ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช) มีนโยบายอนุรักษของอําเภอ (คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานรณรงคการ
อนุรักษเสือปลา) นายอําเภอเปนผูนําการอนุรักษเสือปลา 

จุดออน(W) – ยังมีบุคคลท่ีชอบลาและกินเสือปลา ขาดการบังคับใชนโยบายอนุรักษท่ีจริงจัง (อยูใน
พ้ืนท่ีเอกชน นอกเขตปาอนุรักษ) การทํางานดานอนุรักษยังยึดติดกับตัวบุคคลมากกวาระบบงาน ปญหาท่ีเกิด
กระทบเฉพาะบุคคลบางกลุมไมใชท้ังชุมชน คนในชุมชนตองการรั้วท้ังท่ีไมใชพ้ืนท่ีเสี่ยงตอเสือปลา 

โอกาส (O) – ชุมชนมีความตองการรวมแกไขปญหา ภาครัฐใหความรวมมือในการแกปญหา เปน
แหลงทองเท่ียวเพ่ือสรางรายไดแกชุมชน สามารถนําเสนอมาตรการแกไขปญหาในการประชุมของหนวยงาน 

อุปสรรค (T) – เสือกินไกราคาแพงของชาวบานทําใหโกรธแคน แรงงานตางดาวนิยมยิงเสือกินเพ่ือ
เปนอาหาร และขาดงบประมาณในการทํารั้วปองกันเสือปลา 
 
แนวทางการอนุรักษ 

จากขอมูลการศึกษานิเวศวิทยาเสือปลา ผลกระทบระหวางชุมชนกับเสือปลา ตลอดจนทัศนคติ เพ่ือ
เปนฐานขอมูลในการแกปญหาใหชุมชนสามารถอยูรวมกับเสือปลาไดอยางยั่งยืน และอํานวยประโยชนซ่ึงกัน
และกัน ไดมีแนวทางการอนุรักษโดยการมีสวนรวมของชุมชน ดังนี้ 

1. การจัดทําโครงการศึกษา วิจัย สํารวจ พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพเหมาะสมตอการดํารงชีพของเสือปลา 
ตลอดจน จัดหา ปรับปรุง พัฒนาพ้ืนท่ีใหเปนแหลงรองรับเสือปลาในอนาคต 

2. การใหองคความรู แกประชาชน เยาวชน เก่ียวกับระบบนิเวศของพ้ืนท่ีชุมน้ํา นิเวศของเสือปลา 
การรักษาสมดุลตามธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประโยชนและความสําคัญของเสือปลาตอชุมชน เชน เสือปลา
ชวยควบคุมจํานวนประชากรของหนูและนก ท่ีมาทําลายผลผลิตในนาขาวและนากุง ตลอดจนควบคุมพาหะ
ของโรคติดตอ เชน โรคฉ่ีหนู ไขหวัดนก เปนตน การไมยิงคือการอนุรักษเสือปลาท่ีดีท่ีสุด หรือเสือปลากลัวคน 
ไมเปนอันตรายตอบุตร หลาน 
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3. การรณรงคและประชาสัมพันธของภาครัฐ เพ่ือเพ่ิมความรวมมือในการอนุรักษเสือปลา เชน 
จัดตั้งและใหรางวัลหมูบานอนุรักษเสือปลา สงเสริมการทองเท่ียวเพ่ือเพ่ิมรายไดแกชุมชน 

4. การจัดหลักสูตรการเรียน การสอนเก่ียวกับนิเวศวิทยา  การอนุรักษเสือปลาในชั้นเรียนระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตลอดจนสรางเครือขายการอนุรักษ เชน นักสืบเสือปลา 

5. การจัดหลักสูตรฝกอบรมการใชประโยชนท่ีดิน การสงเสริมอาชีพ ตลอดจนการดูแลสัตวเลี้ยงของ
ประชาชน เพ่ือมิใหเกิดขอขัดแยงกับเสือปลา  

6. การจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการอนุรักษ ชดเชยความเสียหาย หรืออุปกรณในการปองกันสัตวเลี้ยง 
เชนตาขายโลหะเสริมกรงไก โดยใหดําเนินการในรูปคณะกรรมการในหมูบาน 

7. สํารวจ รังวัด กําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีรัฐและประชาชนใหชัดเจน  
8. จัดทํายุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสัตวปา ในแผนพัฒนาจังหวัด 
9. การจัดตั้งคณะกรรมการอนุรักษเสือปลาในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล อยางเปนรูปธรรม 
10. การจัดตั้งศูนยการเรียนรูธรรมชาติศึกษาในพ้ืนท่ี เพ่ือเปนแหลงใหความรูดานปาไม สัตวปา แก

ประชนชน นิสิต นักศึกษา 
11. จัดหาและพัฒนาพ้ืนท่ีอยูอาศัยของเสือปลา เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
12. การสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล 
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ความเสี่ยงดานความม่ันคงทางอาหารของชาวบานรอบปาชุมชนโนนใหญ  
ตําบลเสยีว อาํเภอโพธิ์ศรีสวุรรณ จังหวดัศรสีะเกษ 

Risk Situations of Villager’s Food Stability, Who Live around the Non-Yai 
Community Forestry Siew Sub-District, Po-Srisuwan District, Sisaket Province. 

 
วาสนา  ศรีจําปา0

1 
Wassana  Srijumpa 

บทคัดยอ 

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ  1) ศึกษาวิถีชีวิตของชาวบานกับความม่ันคงทางอาหารภายใตบริบท
การพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเขามาในพ้ืนท่ีจากอดีตถึงปจจุบัน  และ 2) ประเมินสถานการณความ
เสี่ยงดานเสถียรภาพของความม่ันคงทางอาหารของชาวบานท่ีอาศัยอยูในบริเวณรอบปาชุมชนโนนใหญใน
ปจจุบันและอนาคต โดยใชเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บขอมูล จากการสัมภาษณเชิงลึก การสังเกต
แบบมีและไมมีสวนรวม และการจดบันทึกแหลงท่ีมาของอาหารจากครัวเรือนท่ีศึกษา 

ผลการศึกษาพบวา กระบวนการพัฒนาแตละชวงสมัยในพ้ืนท่ีปาชุมชนโนนใหญสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงอยางเปนพลวัตหลายประการตอวิถีชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคของชาวบานท่ีพ่ึงพากับฐาน
ทรัพยากรอาหารในปาชุมชน เม่ือสภาพปาชุมชนโนนใหญท่ีเสื่อมโทรมลงทําใหความม่ันคงทางอาหารของ
ชาวบานลดลง เปลี่ยนจากการพ่ึงพาปาชุมชนสูการพ่ึงพาอาหารจากแหลงอ่ืนแทน ดังนั้นครัวเรือนจะเขาถึง
และใชอาหารจากแหลงอาหาร 4 แหลงคือ  1) แหลงอาหารจากธรรมชาติ  2) แหลงอาหารจากพ้ืนท่ี
การเกษตร  3) แหลงอาหารจากการแบงปน  4) แหลงอาหารจากระบบตลาด ซ่ึงการเขาถึงอาหารในแตละ
แหลงข้ึนอยูกับประเภทของอาหาร ภูมิปญญาการเก็บหา ปจจัยทางเศรษฐกิจ และการใชประโยชนอาหาร เขา
มาเก่ียวของท้ังสิ้น ซ่ึงเม่ือพิจารณากับสถานการณความเสี่ยงของอาหาร จะทําใหเห็นชัดวา ความม่ันคงทาง
อาหารของปาชุมชนโนนใหญยังอยูในภาวะความเสี่ยงรุนแรงในหลายดาน ประกอบดวย  1) ความเสี่ยงเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในแตละชวงฤดูกาลท่ีสงผลตอการการผลิตอาหารในพ้ืนท่ีการเกษตร และ
การเก็บหาจากปา  2) ความเสี่ยงเรื่องการขาดแคลนแรงงาน และการเพ่ิมข้ึนของรายจายในภาคการเกษตร  
3) ความเสี่ยงเรื่องการเขาถึงอาหาร และ 4) ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยและการใชประโยชนอาหาร 
สถานการณท่ีกลาวมาสะทอนถึงภัยคุกคามท่ีกําลังกอตัวข้ึนท่ีสงผลกระทบตอความม่ันคงทางอาหารในพ้ืนท่ีท้ัง
ปจจุบันและอนาคต 

คําสําคัญ: ความม่ันคงทางอาหาร วิถีชีวิตกับอาหาร การเขาถึงอาหาร การมีอาหาร เสถียรภาพอาหาร 

 
 
Abstract 

This article aims to 1) understand community way of life and food security in socio-
economic development context and 2) evaluate the present and future risk situation of 
villager’s food security, which lives around the community forest. Qualitative research with 

                                                           
1 นิสิตปริญญาโท สาขาพัฒนามนุษยและสังคม (สหสาขา) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
บทความนี้เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ เร่ือง วิถีชีวิตกับความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ปาชุมชนโนนใหญ ตําบลเสียว อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  
จังหวัดศรีสะเกษ  
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indept-interview, participant and non-participant observation and take note were used to 
collect the data. 

The result found that development process in this area affects dynamics changed in 
many respects to the lifestyle and consumption habits of locals. Currently, deforest of Non- 
Yai community forest is linked villager’s food insecurity. Villager shift from food in forest to 
food from others sources. 4 sources, 1) forest, 2) agriculture and farm, 3) sharing among 
relative and 4) buy from market were replaced for accessed and used for household 
consumption. With the limited, villager can access and use food under condition, 1) food 
resources to discovery 2) local wisdom in hunting and gathering, 3) economic factors affect 
their income, 4) how to use food for consumption.  Moreover, high risk situation of food 
security in this area is 4 situations as 1) the climate changes affect the food productions, in 
farm and forest, 2) lag of agriculture labor and increasing of agriculture expense, 3) risk of 
food access and 4) risk of food safety and food utility. Those situations illuminate the food 
security threat in community from now to the future. 

Key Word: Food Security, Way Life of Food, Food Access, Food Stability 
 
 
บทนํา 

สถานการณความม่ันคงทางอาหาร กลายเปนประเด็นสําคัญท่ีท่ัวโลกกําลังเผชิญอยู แมกระท้ัง
ประเทศไทย ท่ีถูกกลาวขานวาเปนประเทศอูขาวอูน้ํา กลับมีแนวโนมท่ีจะตกอยูในสถานการณความเสี่ยงดาน
ความม่ันคงทางอาหารในหลายดานเชนเดียวกัน หลายสถานการณในปจจุบันมีจุดกําเนิดจากนโยบายของรัฐ
ยอนไปตั้งแตมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ท่ีสงเสริมนโยบายเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ โดยใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินอยางรวดเร็ว เกิดปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติในหลายพ้ืนท่ีท่ี
เคยมีความอุดมสมบูรณ สงผลกระทบตอวิถีชีวิตและความม่ันคงทางอาหารในหลายพ้ืนท่ีของประเทศไทย และ 
“ปาชุมชนโนนใหญ” เปนอีกหนึ่งพ้ืนท่ี ท่ีไดรับผลกระทบเชนกัน ปาชุมชนโนนใหญถูกบุกรุกจากคนภายในและ
ภายนอกชุมชน เพ่ือใชประโยชนจากทรัพยากรในปาเพ่ือตอบสนองปจจัยดานเศรษฐกิจ ดวยวิธีการตัดตนไมไป
เผาถาน ขุดหินลูกรังไปสรางถนน สัมปทานพ้ืนท่ีปาเพ่ือปลูกตนยูคาลิปตัส ท้ังยังปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปาเปนพ้ืนท่ี
ปลูกพืชเศรษฐกิจ จนกระท่ังปาชุมชนโนนใหญอยูในสภาวะเสื่อมโทรม และถึงแมวาปจจุบันชาวบานรอบปา
ชุมชนโนนใหญจะรวมแรงรวมใจอนุรักษ ฟนฟูปา ดวยการออกกฎระเบียบควบคุมการเขาใชประโยชนจากปา
ชุมชนโนนใหญ แตความเสื่อมโทรมท่ีผานมามีผลทําใหอาหารหลายชนิดในปาลดลงและหายไป 

นอกจากวิถีชีวิตท่ีมีปจจัยดานเศรษฐกิจเขามาเก่ียวของแลวพบวาวิถีชีวิตของชาวบานดานสังคมและ
วัฒนธรรมไดเปลี่ยนแปลงไปเชนกัน จากเดิมท่ีวิถีชีวิตของชาวบานอยูในวิถีการเก็บหาและการผลิตเพ่ือยังชีพ 
ไดเปลี่ยนเปนเก็บหาเพ่ือขายและผลิตเพ่ือหารายได ดวยขอจํากัดในการเก็บอาหารและปริมาณอาหารท่ีลดลง
และหายากข้ึน อาหารในปาชุมชนโนนใหญจึงเปนหนทางในการสรางรายได บางกลุมคนท่ีเขามาเก็บหาอาหาร
คิดเพียงแคนําอาหารออกไปใหมากท่ีสุด โดยไมคํานึงถึงคนสวนรวมท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี ผลดังกลาวนํามาซ่ึง
ความเสี่ยงในเรื่องการมีอาหารและความยั่งยืนของอาหารในพ้ืนท่ีปาชุมชนโนนใหญ นอกจากอาหารท่ีเก็บหา
ไดแลวพบวา อาหารท่ีผลิตไดในครัวเรือนในพ้ืนท่ีการเกษตรก็กําลังเผชิญความเสี่ยงในดานความม่ันคงทาง
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อาหารเชนกัน ท้ังจากผลกระทบความแหงแลงและฝนไมตกตองตามฤดูกาล สงผลใหวิถีการผลิตเปลี่ยนไปจาก
ปกดําเปนการหวาน ชาวบานใชปุยและสารเคมีมากข้ึนเพ่ือชวยใหขาวเจริญเติบโต นอกจากนั้นยังมีปญหาขาด
แคลนแรงงานภาคการเกษตรในครัวเรือน โดยพบวาแรงงานการเกษตรในครัวเรือนมีเพียงรุนพอรุนแม วัยรุน
หนุมสาวในพ้ืนท่ีสวนมากเปลี่ยนอาชีพและทยอยออกไปหารายไดนอกพ้ืนท่ีหลายรุน ดวยชองวางของแรงงาน
ท่ีเกิดข้ึน ทําใหมีการใชเครื่องจักรเขามาเปนเครื่องทุนแรงในภาวะการขาดแคลนกําลังคน เปนการเพ่ิมรายจาย
ในการเกษตรในครัวเรือนใหเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงนอกจากความเสี่ยงของอาหารจากการเก็บหาและการผลิต พบวา 
แหลงอาหารจากระบบตลาดท่ีชาวบานพ่ึงพาเปนหลัก ชาวบานตองเผชิญกับความเสี่ยงจากเรื่องปจจัยราคาท่ี
เปนกลไกตัวควบคุมอาหาร คุณภาพและชองทางการเขาถึงอาหารของชาวบานเชนกัน  

ขอคนพบดังกลาว สะทอนใหเห็นวาชาวบานท่ีอาศัยอยูรอบปาชุมชนโนนใหญแหงนี้กําลังตกอยูใน
สถานการณความเสี่ยงท้ังเรื่องการมีอาหาร การเขาถึงอาหาร และความปลอดภัยของอาหาร ซ่ึงสถานการณ
ความเสี่ยงนี้ชวยใหเห็นถึงแนวโนมเสถียรภาพความม่ันคงทางอาหารของพ้ืนท่ีศึกษาแหงนี้ไดท้ังในปจจุบันและ
อนาคต  

โดยการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาถึง (1) วิถีชีวิตของชาวบานกับความม่ันคงทางอาหารภายใตบริบทการ
พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเขามาในพ้ืนท่ีจากอดีตถึงปจจุบัน และ (2) สถานการณความเสี่ยงดาน
เสถียรภาพตอความม่ันคงทางอาหารของชาวบานท่ีอาศัยอยูในบริเวณรอบปาชุมชนโนนใหญในปจจุบันและ
อนาคต โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบดวย การสัมภาษณแบบก่ึงมี
โครงสราง (semi-structured interviewing) การสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม ในการเก็บรวบรวม
ขอมูล โดยมีกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ และกลุมตัวอยางโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 34 ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยู หมู 1 บานเสียว หมู 2 บานเสียว หมู 3 บานหนองโน หมู 15 บานหนองมโนรมย และหมู 16 บาน
หนองขุนศรี ตําบลเสียว อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ  
 
แนวคิดความม่ันคงทางอาหาร 

ในการศึกษาครั้งนี้ใชแนวคิดและนิยามความม่ันคงทางอาหารขององคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติ (FAO) เปนแนวคิดหลักในการศึกษา และจากการทบทวนนิยามความม่ันคงทางอาหาร จากการ
ใหความหมายของหนวยงานตางๆ ท้ังในประเทศไทยเอง พบวา การใหความหมายยังคงสอดคลองและยึด
แนวคิดหลักขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติเปนหลัก โดยเพ่ิมเติมมุมมองในมิติตางๆ เขาไป
เพ่ือใหสอดคลองกับบริบทพ้ืนท่ีและเพ่ือตอบโจทยปญหาความม่ันคงทางอาหารใหไดมากท่ีสุด 

แนวคิดความม่ันคงทางอาหาร ไดรับการพัฒนาในชวงทศวรรษท่ี 1970 โดยมีการใหคํานิยาม คําจํากัด
ความไวมากมาย และถูกพัฒนาใหมีมิติซับซอนข้ึนตามความเขาใจของผูคนในเรื่องบทบาทอาหาร หรือแมแต
ความแตกตางในแตละประเทศและภูมิภาค ในชวงหลังๆ แนวคิดความม่ันคงทางอาหารยังไดครอบคลุมการ
พิจารณาปจจัยและบริบทเก่ียวของในระดับชุมชน ซ่ึงทําใหประเด็นสําคัญอ่ืน ท่ีไมใชเรื่องอาหารโดยตรง เชน 
ความเปนธรรมทางสังคม การพ่ึงพาตนเองและการพัฒนาชุมชน ถูกนํามาวิเคราะหภายใตกรอบของแนวคิด
ความม่ันคงทางอาหาร (วิรัลพัชร  ประเสริฐศักดิ์, 2555) นิยามและความหมายท่ีถูกนําไปปรับประยุกตใชใน
การศึกษา เรื่องความม่ันคงทางอาหารมากท่ีสุดคือแนวคิดและนิยามจากองคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติ (FAO) ท่ีนิยามความม่ันคงทางอาหารครอบคลุมถึงการท่ีประชาชนมีปริมาณอาหารเพ่ือการ
บริโภคท่ีเพียงพอ มีความหลากหลายของประเภทอาหารท่ีไดรับ อาหารมีคุณภาพ ซ่ึงหมายถึงคุณคาทาง
โภชนาการและความปลอดภัย และประชาชนสามารถเขาถึงอาหารอันเกิดจากระบบการกระจายอยางท่ัวถึงได 
โดยมีองคประกอบของความม่ังคงดานอาหาร ดังนี้ โดยมีการแบงความม่ันคงทางอาหารออกเปน 4 มิติ ซ่ึง
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สัมพันธและบางครั้งก็มีนัยยะท่ีทับซอนกัน (ศจินทร  ประชาสันติ์, 2555) ไดแก  1)การมีอาหาร (Food 
AvaIla- bility) หมายถึง การมีอาหารในปริมาณท่ีเพียงพอและมีคุณภาพท่ีเหมาะสม ท้ังจากการผลิต
ภายในประเทศ หรือการนําเขา (รวมถึงความชวยเหลือดานอาหาร)  2) การเขาถึงอาหาร (Food Access) 
หมายถึง การเขาถึงทรัพยากรท่ีเหมาะสม (สิทธิ) เพ่ือการหาอาหารท่ีม่ีคุณคาทางโภชนาการท่ีเหมาะสม สิทธิ 
มีความหมายวา กลุมของอาหารซ่ึงบุคคลใดสามารถครอบครองโดยกฎหมายทางการเมือง การจัดการทาง
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท่ีอยูอาศัย ท้ังนี้ปจจัยดานการตลาดและราคาอาหาร รวมถึงอํานาจการซ้ือของ
ปจเจกชน ซ่ึงเก่ียวของกับโอกาสในการจางงานและการดํารงชีวิตจะเปนปจจัยผลักดันใหเกิดการเขาถึงอาหาร 
3) การใชประโยชน (Food Utilization) หมายถึง การใชประโยชนจากอาหารในการบริโภค โดยมีปริมาณ
อาหารท่ีเพียงพอ มีน้ําสะอาดในการบริโภค-อุปโภค มีสุขอนามัยและการดูแลสุขภาพท่ีดี ทําใหความเปนอยู
ทางกายภาพไดรับการตอบสนองอยางเพียงพอ เพ่ือใหอยูในสภาพท่ีไดรับคุณคาทางโภชนาการท่ีดี และบรรลุ
ความตองการทางกายภาพ  และ 4) เสถียรภาพดานอาหาร (Food Stability) หมายถึง ประชาชน หรือ 
ครัวเรือน หรือบุคคลตองเขาถึงอาหารอยางพอเพียงตลอดเวลา ไมมีความเสี่ยงในการเขาถึงอาหารเม่ือเกิด
ความขาดแคลนข้ึนมาอยางกะทันหัน (เชนวิกฤตทางเศรษฐกิจและภูมิอากาศ) หรือเหตุการณท่ีเกิดข้ึนเปนวัฏ
จักร (เชน ความไมม่ันคงทางอาหารตามฤดูกาล) เสถียรภาพดานอาหารเก่ียวของกับมิติความม่ันคงทางอาหาร
ท้ังเรื่องของการมีและการเขาถึงอาหาร  

สําหรับประเทศไทย มีการนิยามความม่ันคงทางอาหารไวอยางหลากหลายเชนเดียวกัน โดยยึดแนวคิด
หลักขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) เปนตนแบบและเพ่ิมเติมรายละเอียดอ่ืนๆ เขาไป 
โดยมีการนิยามและใหความหมายไวตางๆ ดังนี้ 

พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแหงชาติ พ.ศ.2551 ไดใหความหมายของ ความม่ันคงทาง
อาหาร วา “การเขาถึงอาหารท่ีมีอยางเพียงพอสําหรับการบริโภคของประชาชนในประเทศ อาหารมีความ
ปลอดภัย และมีคุณคาทางโภชนาการเหมาะสมตามความตองการ ตามวัยเพ่ือการมีสุขภาวะท่ีดี รวมท้ัง การมี
ระบบการผลิตท่ีเก้ือหนุน รักษาความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา และความคงอยูของฐานทรัพยากรอาหาร
ทางธรรมชาติของประเทศ ท้ังในภาวะปกติหรือเกิดภัยพิบัติ สาธารณภัยหรือการกอการรายอันเก่ียวเนื่องจาก
อาหารนั่นหมายถึงประชากรไทยทุกคนมีสิทธิในการไดรับอาหารอยางเพียงพอตามความตองการ ในระดับ
ปจเจกบุคคล และมีการผลิตและการเขาถึงทรัพยากรอยางเพียงพอ (กรอบยุทธศาสตร การจัดการดานอาหาร
ของประเทศไทย, 2555) และ ปยาพร  อรุณพงษ (2556) กลาววา แนวคิดความม่ันคงทางอาหาร เปนแนวคิด
ท่ีใหสังคมไทยและสังคมโลกไดพิจารณาวามนุษยทุกคน มีสิทธิในการมีสุขภาวะท่ีดี มีอาหารท่ีมีคุณคาไวบริโภค
อยางพอเพียง ซ่ึงหลอหลอมสั่งสมมาจากวัฒนธรรม ภูมิปญญาของแตละสังคม และฐานทรัพยากรของระบบ
นิเวศนท่ีมีความแตกตางกัน ความม่ันคงทางอาหารจะเกิดข้ึนไดตองไมมีการผูกขาดในเชิงโครงสรางทางการ
ผลิต การเขาถึงฐานทรัพยากร และการบริโภค หากแตมีการกระจายใหทุกคนไดมีอิสระในการผลิต การเขาถึง
และการจัดการฐานทรัพยากร รวมท้ังการ บริโภคท่ีพอเพียง เพ่ือนําไปสูการมีสุขภาวะท่ีดีแนวคิดความม่ันคง
ทางอาหารยังสอดคลองกับแนวคิดสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานท่ีถูกรับรองโดยรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะเรื่องท่ีดินซ่ึง
กับความม่ันคงทางอาหารของเกษตรกรมีความเชื่อมโยงเปนอยางยิ่งตอความม่ันคงทางอาหารของสังคม 
โดยเฉพาะในปจจุบันท่ีมีการหวั่นวิตกตอเสถียรภาพดานความม่ันคงทางอาหารท่ีทวีความรุนแรง ยิ่งทําให
ความสําคัญของอาชีพเกษตรกรรมมีความสําคัญมากยิ่งข้ึน 

นิยามขางตนสะทอนใหเห็นถึง สถานการณเสี่ยงท่ีจะเกิดภาวะความไมม่ันคงทางอาหารหลายประการ 
เชน ปญหาการเขาถึงปจจัยการผลิตของเกษตรกรโดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาเรื่องท่ีดิน ปญหาความเสื่อมโทรม
ของฐานทรัพยากรเกษตร การใชสารเคมีมากเกินขนาดซ่ึงเสี่ยงตอปญหาสุขภาพ และทําใหสิ่งแวดลอมเสื่อม
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โทรม เกิดวิกฤตพลังงานและภาวะโลกรอน รวมท้ังปญหาการแขงขันทางการคาระหวางประเทศและการเปด
เสรีการคาท้ังหมดนี้ลวนมีสวนสําคัญในการสงผลกระทบตอความม่ันคงทางอาหารท้ังโดยตรงและโดยออม
ท้ังสิ้น 

แมจะมีแนวคิดหลักความม่ันคงทางอาหาร จากองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) 
รวมกัน แตการนิยามของแตละกลุมทําใหเห็นถึงความแตกตางกันทางมุมมองปญหาในเรื่องความม่ันคงทาง
อาหาร บางกลุมมองปญหาความม่ันคงทางอาหารเกิดจากปญหาทางกายภาพ บางกลุมมองวาเปนปญหาทาง
เศรษฐกิจ การเมือง หรือแมแตมองปญหาเกิดจากสังคมและวัฒนธรรม จึงทําใหเห็นแนวคิดความม่ันคงทาง
อาหารท่ีหลากหลาย ซ่ึงข้ึนอยูกับวา ผูนําแนวคิดความม่ันคงทางอาหารไปใชจะมีมุมมองและตีความปญหา
เรื่องความม่ันคงทางอาหารในพ้ืนท่ีนั้นอยางไร และคิดวาอะไรคือปญหาท่ีทําใหเกิดปญหาความไมม่ันคงทาง
อาหารในพ้ืนท่ีอยางแทจริง 

 
ผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีสงผลตอความม่ันคงทางอาหาร 

เสนห  จามริก และยศ  สันตสมบัติ (2536: 23) กลาววา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 1–7 (พ.ศ.2504 – 2539) มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมผลผลิต จึงสงเสริมการใชปจจัยการผลิตจากภายนอก 
เชน ปุยเคมีสังเคราะห เครื่องจักรกลทางการเกษตร จัดหาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร และการผลิตไดปรับเปลี่ยน
จากการผลิตแบบหลากหลายมาเปนการผลิตเพ่ือการพาณิชยและการสงออก มีการขยายพ้ืนท่ีการเกษตรโดย
การบุกเบิกเขาไปในท่ีเดิมซ่ึงเปนปาไมท่ีอุดมสมบูรณ มีความหลากหลายทางชีวภาพ การเกษตรถูกปรับเปลี่ยน
โดยเนนการผลิตพืชเชิงเดี่ยว โดยเฉพาะพืชไร เชน ขาวโพด ขาวฟาง มันสําปะหลัง เลี้ยงสัตว เปาหมายเพ่ือ
การสงออกปอนสินคาเกษตรสูประเทศอุตสาหกรรมนําไปเลี้ยงสัตว จึงทําใหชุมชนชนบทในอดีตของประเทศ
ไทยมีวิถีการผลิตแบบดั้งเดิมท่ีเปนชุมชนเกษตรพ่ึงพาอาหารจากแหลงธรรมชาติ โดยมีการเพาะปลูกและเลี้ยง
สัตวเพ่ือการบริโภคเองในครัวเรือน และขายหากมีผลผลิตเหลือจากการบริโภคภายในครัวเรือน เปลี่ยนเปน
การผลิตเพ่ือเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติท้ัง 7 ฉบับ ทําใหการบริโภคของคนไทยจึงตองหันมา
พ่ึงพาระบบตลาดมากข้ึน เชน การมีรานชํา ตลาด รานอาหาร แผงลอย และรถเร ในขณะท่ีครัวเรือนซ่ึง
ประกอบอาชีพการเกษตรยังคงเปนกลุมครัวเรือนท่ียากจนท่ีสุดของประเทศ ตองเผชิญปญหาราคาสินคาเปน
เครื่องกําหนดความสามารถในการเขาถึงอาหารของผูบริโภค ทําใหคนชนบทซ่ึงเปนกลุมท่ีมีกําลังซ้ือต่ํา ตองหา
ซ้ืออาหารท่ีมีราคาแพงและดอยคุณคา ท้ังท่ีตนเองเปนผูผลิต อีกท้ังทําใหเกษตรกรละเลยแนวความคิดเดิมของ
การทําสวนครัวรั้วกินได และการพ่ึงพิงปาในเรื่องอาหารตามธรรมชาติ ทําใหประชาชนสวนหนึ่งทําการบุกรุก
ปา เพ่ือทําการเกษตรตามลัทธิทุนนิยมกันอยางมากจนทําใหเกิดปญหาหนี้สิน หนุมสาวสวนใหญจึงอพยพมา
ขายแรงงานในเมืองเพ่ิมมากข้ึน (เสนห  จามริก และยศ  สันตสมบัติ, 2536: 23) 
 เห็นไดวาผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขาดการคํานึงถึงผลกระทบในทองถ่ิน 
โดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดลอมท่ีนํามาใชประโยชน ซ่ึงสิ่งเหลานี้สงผลโดยตรงตอความม่ันคงทางอาหาร ซ่ึงปา
ชุมชนโนนใหญเองเปนหนึ่งในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเชนกัน ซ่ึงผลกระทบ
ในพ้ืนท่ีปาเกิดจากการพัฒนาท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ลวนสงผลตอความเสื่อมโทรมของปาชุมชนโนนใหญ ผาน
การใชประโยชนจากทรัพยากรปาไม หิน และการบุกรุกท่ีดิน ซ่ึงทวีความรุนแรงเรื่อยๆ และถึงแมปจจุบันปาจะ
ฟนสภาพจากการรวมแรงรวมใจของชาวบาน เปลี่ยนจากปาโนนใหญมาเปนปาชุมชนโนนใหญ โดยการจัดการ
ของชาวบานในพ้ืนท่ี ดวยการตั้งกฎระเบียบเปนไปเพ่ือฟนฟู กําหนดประเภทปาชุมชนเพ่ือควบคุมดูแลรักษา 
เพ่ือจํากัดการเขาใชประโยชนจากปาเพ่ือหวังใหปาชุมชนโนนใหญไดปรับฟนสภาพใหกลับมาสมบูรณอีกครั้ง
 นอกจากผลกระทบจากการพัฒนาท่ีสงผลกระทบโดยตรงตอปาชุมชนโนนใหญและวิถีการพ่ึงพาปา



416  Proceedings โครงการสัมมนาเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ ครั้งท่ี 14 

ลดลงแลว พบวาการพัฒนาสงผลกระทบตอปจจัยดานอ่ืน ท่ีสงผลตอความม่ันคงทางอาหาร คือ การ
เคลื่อนยายแรงงานในครัวเรือนจากการการเกษตรมุงหนาสูการกลายเปนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ซ่ึง
ปญหานี้นําไปสู รูปแบบการเปลี่ยนแปลงการผลิตโดยการเปลี่ยนมาใชเครื่องจักรแทนกําลังแรงงานคนท่ีขาด
แคลน และผลตางๆท่ีตามมาจากการเปลี่ยนวิถีการผลิต ท้ังรายจายในภาคการเกษตรท่ีสูงข้ึน การปรับพ้ืนท่ีคัน
นาเพ่ือรองรับการใชเครื่องจักรซ่ึงเปนการทําลายวงจรชีวิตของสัตวในทองทุนนา การพ่ึงพาอาหารจากระบบ
ตลาดเพ่ิมมากข้ึน สิ่งเหลานี้สงผลตอความม่ันคงทางอาหารเชนเดียวกัน 
 
ผลการศึกษา 

 

1. การศึกษาวิถีชีวิตของชาวบานกับความม่ันคงทางอาหารภายใตบริบทการพัฒนาการทางเศรษฐกิจและ
สังคมผานพัฒนาการตามลําดับเวลา มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(1.1) ยุคการตั้งถิ่นฐาน พ.ศ.2311 – 2475 ดวยความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติจากปา
ชุมชนโนนใหญและลําน้ําหวยทับทัน จึงเปนเหตุผลสําคัญในการตั้งถ่ินฐานของชาวบานเสียว ชาวบานมีวิถีชีวิต 
เปนเพ่ือยังชีพ ดวยสภาพท่ีตั้งของชุมชนท่ีมีความใกลชิดกับทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ ทําใหวิถีชีวิต
ของชาวบานหลายชวงอายุคนในพ้ืนท่ีแหงนี้ผูกพันกับปาชุมชนโนนใหญ  ผานรูปแบบการพ่ึงพาปาเพ่ือใชเปน
แหลงอาหาร ท้ังการลาสัตว การเก็บหาอาหารจากปาท้ังพืชผัก สมุนไพร การใชประโยชนจากตนไมในการ
สรางท่ีอยูอาศัย เครื่องใชไมสอย เครื่องนุงหมและทําเชื้อเพลิง โดยการเขาใชประโยชนจากปาเปนไปอยาง
อนุรักษเปนการใชประโยชนอยางพอเพียงและตอเนื่อง โดยการเก็บหาอาหารมาเพียงพอกินไมมีการเก็บเพ่ือ
กักตุน และรูจักแบงปนใหญาติพ่ีนองเพ่ือนบานท่ีอาศัยอยูในชุมชนเดียวกัน ทําใหปาชุมชนโนนใหญแหงนี้ 
เปรียบเสมือนตูกับขาวใบใหญของคนในชุมชนและผูคนภายนอกเขามาพ่ึงพิงใชประโยชนอยางไมสิ้นสุด และ
นอกจากการพ่ึงพาอาหารจากปาชุมชนโนนใหญ ชาวบานยังมีระบบการผลิตอาหารเพ่ือการยังชีพจากการทํา
นา โดยใชแรงงานคนในครัวเรือน แรงงานสัตว และการลงแขกเปนกําลังหลักในการผลิตอาหารอีกแหลงหนึ่ง
ในผืนท่ีดินของตนเอง 

(1.2) ยุคการพัฒนาเศรษฐกิจ 2476 – 2535 วิถีชีวิตชาวบานตองเปลี่ยนแปลงไปเม่ือกระแสการ
พัฒนาเขามาในพ้ืนท่ีปาชุมชนโนนใหญ การใชประโยชนจากปาท่ีมากเกินไปจนอาจเรียกวาเปนการบุกรุก
ทําลายปา ท้ังจากคนภายในและคนภายนอกท่ีตักตวงเอาผลประโยชนจากปาชุมชนโนนใหญผานรูปแบบตางๆ 
เริ่มตั้งแตประมาณป 2476 เสนทางรถไฟไดกอสรางถึงหวยทับทัน ถือเปนสิ่งอํานวยความสะดวกแรกท่ีเขามา
ในพ้ืนท่ีปาชุมชนโนนใหญแหงนี้ ซ่ึงเอ้ือตอการถายเททรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี ผานการตัดไมทําลายปา 
นอกจากนั้นคนภายนอกยังรับซ้ือไมแปรรูปและถานจากชาวบาน สงผลใหชาวบานท่ีอยูอาศัยโดยรอบปาเริ่ม
บุกรุกปา ประมาณป 2480 เม่ือราคาถานและไมแปรรูปเริ่มซบเซาลง ตรงกับชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 รัฐบาลมี
นโยบายสงเสริมใหเกษตรกรบุกเบิกขยายท่ีดินทํากิน ชาวบานในพ้ืนท่ีเริ่มบุกรุกพ้ืนท่ีเพ่ือปลูกไรออย ไรฝาย ไร
ขาว จึงทําใหพ้ืนท่ีปาชุมชนโนนใหญท่ีเคยอุดมสมบูรณไดเสื่อมสภาพลงอยางรวดเร็ว จนกระท่ังป 2497 เกิด
ภาวะฝนแลงในพ้ืนท่ี นายสน ธงชัย ซ่ึงเปนกํานันในขณะนั้นไดเปนแกนนําในการชักชวนใหชาวบานในพ้ืนท่ี
เลิกทําไรและปลอยปาใหฟนคืนสภาพอยางเดิม เพราะคิดวาปญหาฝนแลงนาจะเกิดจากสภาพปาท่ีเสื่อมโทรม
ลงจากการถูกบุกรุกหลังจากปาเริ่มฟนคืนสภาพเชนท่ีเคยเปนมา และหลังจากปาชุมชนโนนใหญกําลังกลับคืนสู
ความสมบูรณอีกครั้งจากการลดการเขาใชประโยชนจากการทําไรของชาวบาน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับท่ี 1 
ถูกประกาศใชในป 2504 ซ่ึงเปนชวงท่ีมีนโยบายสงเสริมการคมนาคม และเนนการใชทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือ
เพ่ิมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทําใหชาวบานหวนกลับเขาไปลุกล้ําทําลายพ้ืนท่ีปาอีกครั้ง  จากนโยบาย
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การกระจายการผลิตจากพืชหลักไปสูพืชผลเกษตรอ่ืนๆ ซ่ึงพิจารณาใหสอดคลองกับทรัพยากรธรรมชาติในแต
ละภูมิภาค ดวยสภาพทางภูมิศาสตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนพ้ืนท่ีเปนท่ีราบสูง มีความอุดมสมบูรณ
ต่ํา ดังนั้นจึงไดรับการสงเสริม การปลูกพืชไรในพ้ืนท่ี ซ่ึงในชวงนั้นปรากฏพืชเศรษฐกิจ ไดแก ปอ มันปะหลัง 
แพรกระจายเขามาในพ้ืนท่ีรอบปาชุมชนอยางรวดเร็วนํามาซ่ึงความเสื่อมโทรมในพ้ืนท่ีปาชุมชนเปนอยางมาก 
สงผลใหทรัพยากรดานอาหาร เชน ผัก เห็ดหนอไม สัตว สมุนไพร ท่ีเคยอุดมสมบูรณกลับลดลงและหายากข้ึน 
การใชประโยชนจากปาเปลี่ยนใหกลายเรื่องรายได การเขาเก็บหาอาหารตองใชเวลามากกวาเดิม ทําให
ชาวบานเปลี่ยนวิถีจากการเก็บหาอาหารจากปาชุมชนโนนใหญ ไปเปนการซ้ืออาหารจากระบบตลาดแทน 
ประมาณป 2514 มีรานคาชุมชนเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี วิถีการซ้ือกินเริ่มกอตัวข้ึน ขายเพียงของแหงและของใช 
น้ํามันกาด พริก เกลือ หมาก คูณ ของขบเค้ียว ดาย เข็ม สบู  หากตองการซ้ือกับขาวจะตองไปซ้ือท่ีตลาด  
และเปนชวงท่ีมีรถประจําทางวิ่งเขามาในหมูบาน คนในชุมชนเริ่มซ้ือของจากภายนอกเขามากินมาใชมากข้ึน
แมกระท่ังพืชผักท่ีเคยเก็บหาและผลิตไดเองภายในชุมชน วิถีการเพ่ือการดํารงชีพหรือวิถีชีวิตแบบ “เฮ็ดอยู 
เฮ็ดกิน” ของชาวบานในพ้ืนท่ีนี้เริ่มเปลี่ยนแปลงไปตั้งแตนั้นเปนตนมา  

(1.3) ยุคหลังเปนปาชุมชนวิถีชีวิตในการพ่ึงพิงปาลดลง 2535 – 2558 (ปจจุบัน)  แมปาชุมชน
โนนใหญ จะไดรับการอนุรักษและฟนฟูใหกลับมามีความสมบูรณอีกครั้ง แตมีสิ่งหนึ่งท่ีตองยอมรับวา การใช
ประโยชนจากปาในชวงท่ีผานมาท้ังจากการตัดไมเผาถาน ปลูกพืชเศรษฐกิจ และการสัมปทานปาในชวงท่ีผาน
มา ทําใหพ้ืนท่ีปาและความอุดมสมบูรณลดลงเปนอยางมาก พรอมกับการเขามาในเรื่องเศรษฐกิจ หรือระบบ
ตลาดภายในชุมชน การแลกเปลี่ยนท่ีเคยมีในชุมชนเครือญาติถูกแทนท่ีดวยการซ้ือขาย แมกระท่ังอาหารท่ีเก็บ
หามาจากปาชุมชนโนนใหญหรือแหลงน้ําทรัพยากรจากธรรมชาติก็มีการซ้ือขายเขามาแทนท่ีชวยเอ้ือประโยชน
ทําใหชาวบานไมตองเขาปาเพ่ือเก็บหาอาหารจากปาชุมชนโนนใหญแตก็มีอาหารกินเชนเดียวกัน ซ่ึงสิ่งเหลานี้
เขามาเพ่ือยนเวลาตอบสนองความสะดวกสบายในการท่ีไมตองเขาปาไปหาอาหาร และการแยงชิงอาหารของ
คนภายนอกชุมชนท่ีเขามาหาอาหารออกไปขายเพ่ือสรางรายได ซ่ึงเหตุปจจัยเหลานี้เองสะสมข้ึนเรื่อยๆ จนทํา
ใหชาวบานคอยๆละท้ิงวิถีการพ่ึงพิงปาไปอยางชาๆ ไปพ่ึงพาระบบอาหารจากแหลงซ้ือขายมากข้ึน (ปาชุมชน
โนนใหญ ปาใหญของชีวิต, 2553) 

แตละยุคสมัยท่ีกลาวมานั้น แสดงถึงพลวัตของวิถีชีวิตของชาวบานในแตละชวงของชาวบาน
รอบปาชุมชนโนนใหญท่ีสัมพันธอยางยิ่งตอความม่ันคงทางอาหารของชาวบานในพ้ืนท่ีแหงนี้ 

 
2. ความม่ันคงทางอาหารของชาวบานรอบปาชุมชนโนนใหญ  

 การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดแบงหัวขอในการศึกษาเรื่องความม่ันคงทางอาหาร ออกเปน 3 สวน ไดแก 
(1) อาหารในพ้ืนท่ีและวิธีการเขาถึงอาหาร โดยผนวกมิติการมีอาหารและมิติการเขาถึงอาหารเขาเปนหัวขอ
เดียวกัน เพราะท้ัง 2 มิติดังกลาวมีความเชื่อมโยงและซอนทับกันในนัยยะของความหมาย โดยศึกษาผานแหลง
อาหารท่ีมีในพ้ืนท่ีและแหลงอาหารท่ีชาวบานสามารถเขาถึงได  (2) มิติการใชประโยชนอาหาร โดยศึกษาผาน
การใชประโยชนอาหารและพฤติกรรมการบริโภคอาหารภายในครัวเรือน  และ (3) ศึกษามิติเสถียรภาพ โดย
ศึกษาผานสถานการณความเสี่ยงดานเสถียรภาพตอความม่ันคงทางอาหารของชาวบานรอบปาชุมชนโนนใหญ 
ซ่ึงการศึกษาดังกลาว จะอธิบายใหเห็นถึงภาพรวมของสถานการณความม่ันคงทางอาหาร สถานการณความ
เสี่ยงดานเสถียรภาพตอความม่ันคงทางอาหารของชาวบานรอบปาชุมชนโนนใหญ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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2.1 อาหารในพ้ืนท่ีและวิธีการเขาถึงอาหาร 

 1) อาหารจากปาชุมชนโนนใหญ  
ดวยลักษณะปาชุมชนโนนใหญเปนปาผสมประกอบดวย ปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง 

และปาบุงปาทาม ลักษณะพืชพรรณจึงมีความหลากหลายตามสภาพปา ชาวบานท้ังในพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบ 
ยังคงสามารถเขามาใชประโยชนจากปาชุมชนโนนใหญไดอยางสมํ่าเสมอ ปาชุมชนโนนใหญแหงนี้ จึงถูกกลาว
ใหเปน “ตูกับขาวใบใหญ” ของคนท่ีเขามาพ่ึงพาอาศัยเปนแหลงอาหาร ท้ังเนื้อสัตว ผัก ผลไม และสมุนไพร 
โดยมีอาหารท่ีสามารถพ่ึงพิงไดตลอดท้ังป และอาหารท่ีสามารถพ่ึงพิงไดเฉพาะชวงบางฤดูกาลนั้นๆ แตกตาง
กันไปตามธรรมชาติของวงจรการเจริญเติบโตของอาหาร ซ่ึงพบวาอาหารประเภทผัก ผลไมปา และสมุนไพร 
สามารถเก็บไดทุกฤดูกาลสับเปลี่ยนหมุนเวียน แตกหนอออกผลใหไดเก็บกันตั้งแตตนปถึงทายป ซ่ึงพบวาในฤดู
ฝน อาหารตามธรรมชาติจะมีความอุดมสมบูรณมากท่ีสุดเม่ือเทียบใน 3 ฤดูกาล จากการเก็บขอมูลพบวา
อาหารท่ีไดรับความนิยมสูงสุดในการเขาปาเพ่ือเก็บหา ท่ีมีความสําคัญมากท้ังในการบริโภคและสรางรายได
ทางเศรษฐกิจ คือ เห็ดปลวก เห็ดเผาะ เห็ดระโงก เห็ดปลวก เห็ดผึ้ง จะมีราคาแตกตางกันไปข้ึนอยูกับความ
นิยมในขณะนั้นและความสวยงามของลักษณะท่ีเก็บได และตามมาในชวงทายฤดูฝนจะเปนหนอไม สวนในฤดู
หนาว ความหลากหลายของอาหารจะลดหลั่นลงมา โดยมีอาหารประเภท มันนก มันน้ํา มันแซง มันนอน 
มันเหิบ กลอย เปนอาหารหลักท่ีชาวบานนิยมเขาเก็บหาในชวงนั้น และสุดทายในฤดูรอน อาหารท่ีมีและนิยม
จะเปนประเภทแมลง เชน อินูน แมงดา จิ้งหรีด ตั๊กแตน ไขมดแดง มดแดง จิโปม เปนตน 

การเขาถึงอาหารจากแหลงนี้ ครัวเรือนท่ีเขาไปเก็บหาจําเปนตองมีทักษะ ภูมิปญญาท่ีสืบทอด
ตอกันมาจากรุนสูรุน และเครื่องมือในการเก็บหา พบวาผูท่ีเขามาเก็บหาอาหารมีท้ังคนจากชุมชนใกลเคียงและ
คนตางถ่ิน จึงทําใหการควบคุมการเขาใชประโยชนจากอาหารในปาชุมชนโนนใหญตามกฎขอตกลงและความ
รวมมือเปนเรื่องท่ีควบคุมไดยาก ซ่ึงการเขามาใชประโยชนจากคนภายนอกท่ีไมตระหนักถึงการมีอาหารในภาย
ภาคหนา ยอมสงผลกระทบตอความอุดมสมบูรณดานการมีอาหารของปาชุมชนโนนใหญ 

2) อาหารในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
พ้ืนท่ีการเกษตรในครัวเรือน เปนอีกหนึ่งพ้ืนท่ีสรางอาหารท่ีสําคัญอีกแหลงหนึ่งของชาวบาน

เชนเดียวกันกับปาชุมชนโนนใหญ โดยพ้ืนท่ีการเกษตร ประกอบไปดวย อาหารจากทองทุงนา ท้ัง ขาว พืชผัก 
และสัตว รวมไปถึงพืชผักท่ีชาวบานปลูกไวในแปลงผักสวนครัว ในกระถาง ยางรถยนตเกา หรือข้ึนตามริมรั้ว
บานจากธรรมชาติ การใชประโยชนในท่ีดินหรือพ้ืนท่ีการเกษตรของชาวบานจะเปนไปเพ่ือผลิตอาหารในแตละ
ครัวเรือนใหไดมีอาหารไวกินไวและสรางรายไดหลักใหครัวเรือนซ่ึงปจจัยหลักนี้มีความเชื่อมโยงอยางยิ่งตอ
ความม่ันคงทางอาหาร  

จากการเก็บขอมูลจากครัวเรือนตัวอยางในการใชประโยชนท่ีดินพบสัดสวนการใชประโยชน
ท่ีดินสําหรับการทํานาปลูกขาว สูงสุดเม่ือเทียบกับการใชประโยชนพ้ืนท่ีในสวนดานอ่ืน เนื่องดวยชาวบานมี
อาชีพเกษตรกรรม โดยการทํานาปลูกขาวในพ้ืนท่ีแหงนี้สามารถทํานาปลูกขาวไดเพียงปละหนึ่งครั้ง ปริมาณ
ขาวท่ีไดในแตละปเฉลี่ยแลวจะมีปริมาณใกลเคียงกัน ซ่ึงปริมาณจะมากหรือนอยนั้นข้ึนอยูกับฝนและปริมาณ
น้ําในชวงขณะนั้น โดยผลผลิตท่ีผลิตไดชาวบานจะคํานึงถึงประโยชนเพ่ือการบริโภคเปนหลักแลวคอยจําหนาย
เพ่ือเปนรายไดในลําดับถัดไป ความสามารถในการผลิตขาวไดเองภายในครัวเรือนจึงเปนหลักประกันความ
ม่ันคงทางอาหารท่ีดีอีกประการหนึ่ง นอกจากนั้นพบวา มีการใชประโยชนพ้ืนท่ีดินซับซอนกันในการผลิตพืช
อาหารอยางอ่ืน คือ อาหารประเภทผัก ในพ้ืนท่ีทํานาเชน ตนข้ีเหล็ก ผักหวานปา ตนแค และผักสวนครัว ผัก
เครื่องเคียงและผักเครื่องเทศ เชน พริก ตะไคร ตนหอม ผักชี สวนอาหารประเภทเนื้อสัตว ท่ีไดจากทองทุงนา 
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เชน กบ เขียด ปลา ปู นอกจากการใชประโยชนในการทํานาปลูกขาวแลว พบวา มีการใชประโยชนในการ 
ปลูกพืชเศรษฐกิจ ไดแก มันสําปะหลัง และตนยางพารา มีท้ังปลูกเต็มไรและปลูกแซมตามคันนา ซ่ึงพบวาการ
ปลูกมันสําปะหลังและยางพาราปลูกมีไมก่ีครัวเรือนในพ้ืนท่ีแหงนี้ เนื่องจากความเหมาะสมของพ้ืนท่ี กลาวคือ 
ชาวบานจะปลูกมันสําปะหลังในพ้ืนท่ีท่ีเปนพ้ืนท่ีสูง หรือท่ีชาวบานเรียกวา “ท่ีดอน” ซ่ึงการทํานาปลูกขาวบน
ท่ีดอนมีความเสี่ยงสูง ทําใหชาวบานท่ีมีท่ีดอนปลูกมันสําปะหลังในพ้ืนท่ีสวนนั้นแทนการปลูกขาว สวนในพ้ืนท่ี
ลุมก็ทํานาปลูกขาวตามปกติ การปลูกพืชเศรษฐกิจดังกลาวเปนไปเพ่ือสรางรายได นอกจากการใชประโยชน
ท่ีดินในการทํานาปลูกขาวท่ีมีในทุกครัวเรือน พบวาการใชประโยชนท่ีดินเปนพ้ืนท่ีแหลงน้ํา มีทุกครัวเรือน
เชนเดียวกัน ดวยสภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปเปนท่ีราบสูง เนื้อดินสวนใหญเปนดินรวนปนทราย ทําใหน้ําซึมผานได
เร็วไมสามารถเก็บกักน้ําไดนาน ทุกครัวเรือนจึงตองมีสระน้ําเพราะน้ําท่ีใชในการทําเกษตรมีเพียงน้ําฝนเพียง
แหลงเดียว และพบวามีการใชประโยชนพ้ืนท่ีในการเล้ียงสัตว ท้ังเลี้ยงแบบปลอยใหหากินในทุงนาและเลี้ยงไว
ในบานโดยมีคอกใหอยูอยางเปนสัดสวนและเลี้ยงในแหลงน้ํา เพ่ือประโยชนในการใชแรงงานและเปนอาหารใน
ครัวเรือน  

นอกจากการใชประโยชนท่ีดินเพ่ือผลิตอาหารไวกินในครัวเรือนและสรางรายไดจากอาหาร
หรือพืชท่ีผลิตแลวนั้น พบวา ชาวบานมีการใชประโยชนอ่ืนๆ คือ การนําท่ีดินไปจํานองเพ่ือหารายไดมาใชจาย
ในยามฉุกเฉิน เม่ือหาเงินไปคืนตามจํานวนท่ีตกลงกันไว ก็จะไดท่ีดินคืนกลับไปใชประโยชนในดานอ่ืนเชนเดิม  

การใชประโยชนท่ีดินของชาวบานในขางตนแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของปจจัยเรื่องท่ีดินท่ี
อยางมีนัยยะสําคัญตอความม่ันคงทางอาหาร หากชาวบานมีท่ีดินเปนของตนเอง ชาวบานสามารถผลิตอาหาร
ไวบริโภคเองและสรางรายไดใหครัวเรือนภายใตท่ีดินท่ีตนมีได จึงถือไดวาท่ีดินหรือพ้ืนท่ีทางการเกษตรของ
ชาวบานถือเปนหลักประกันความม่ันคงทางอาหารท่ีสําคัญอีกทางหนึ่งของชาวบาน โดยชาวบานจะมีอาหาร
กินตลอดท้ังป ท้ังจากการทํานา และการปลูกพืชอาหารอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีดินของตน 

3) อาหารจากการแบงปนและการซ้ือขายอาหารภายในชุมชน 
การแบงปนอาหารนี้ยังพบอยูในวิถีชีวิตของผูคนท่ีอาศัยอยูรอบปาชุมชนโนนใหญ การแบงปน

อาหารไมข้ึนอยูกับชวงฤดูกาล ชาวบานมีการแบงปนอาหารใหแกกันอยูสมํ่าเสมอ ซ่ึงกลุมคนท่ีไดรับการ
แบงปนอาหารสูงสุดในชุมชนจะเปนกลุมคนผูสูงอายุ โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุท่ีอยูลําพัง ดวยอายุท่ีมากข้ึนทํา
ใหไมสามารถเขาไปเก็บหาและผลิตอาหารเองไดเหมือนเชนกอนจึงไดรับการชวยเหลือดานอาหารจากญาติพ่ี
นองของตนเองหรือเพ่ือนบานในชุมชน โดยอาหารท่ีมีการแบงปนหรือไดรับการแบงปนจะเปนอาหารท่ีไดจาก
การเก็บหาจากธรรมชาติหรือผลิตเองในพ้ืนท่ีการเกษตรมากกวาอาหารท่ีซ้ือผานระบบตลาด โดยการแบงปน
อาหารของชาวบานสวนใหญเม่ือหาอาหารมาไดแลว บางครั้งถาปริมาณไมมากก็นํามาประกอบอาหาร เชน นํา
อาหารท่ีเก็บหามาไดไปตมแลวชวนกันมากินขาวรวมกัน หรือถาไดปริมาณมากจะมีแบงกิน แบงปน และแบงขาย  

4) อาหารจากระบบตลาด 
อาหารจากระบบตลาด คือ อาหารท่ีมีแหลงผลิตอยูภายนอกชุมชน ชาวบานเขาถึงอาหารโดย

การไดอาหารผานการซ้ือขายจากพอคาแมคาคนกลางผานแหลงการขายท้ังภายในและภายนอกชุมชน ซ่ึงจาก
การเก็บขอมูลพบแหลงอาหารจากระบบตลาดท่ีชาวบานเขาถึงไดประกอบดวย 

(1) อาหารจากรานคาในชุมชน พบวามีรานคาในชุมชน 3 ประเภทในพ้ืนท่ีการศึกษา คือ 1. 
รานขายของชํา  จํานวน 6 ราน  โดยภายในรานขายของชํามีสินคาลักษณะคลายคลึงกันทุกรานคือสินคา
ประเภทเครื่องอุปโภคบริโภค เชน ผงซักฟอก น้ํามันรถ น้ํามันพืช อาหารแหง เครื่องดื่ม เครื่องปรุง ขนมขบ
เค้ียว เปนตน 2. รานขายของชําและวัตถุดิบประกอบอาหาร จํานวน 4 ราน โดยจะมีอาหารสด หลายประเภท
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เพ่ิมเติมเขามา ไดแก ประเภทเนื้อสัตว เชน เนื้อหมู เนื้อไก  เนื้อปลา เชน ปลาชอน ปลาดุก ปลาทู ประเภท
ผัก เชน มะเขือเทศ พริกสด หอมแดง และ ประเภทผลไม เชน สม กลวย ลําไย และ 3. รานอาหาร จํานวน 3 
ราน ไดแก รานขายกับขาวถุงท่ีผูขายเปนคนปรุงเองในตอนเชา หลายเมนูทุกวันสับเปลี่ยนหมุนเวียนไป  ราน
ขายกวยเต๋ียวเนื้อ และอาหารอีสานประเภท ลาบ ตม และ รานขายกวยจั๊บ สมตํา โดยลูกคาคือชาวบานใน
พ้ืนท่ี และนอกพ้ืนท่ีท่ีเดินทางสัญจรผานสําหรับรานกวยเตี๋ยวเนื้อท่ีตั้งติดริมถนนศรีสะเกษ – สุรินทร 
  (2) อาหารจากรถขายกับขาว พบวา รถกับขาวท่ีวิ่งมาขายในชุมชน จะนําอาหาร ซ่ึง
ประกอบไปดวยวัตถุดิบท่ีเปนอาหารสดหลากหลายประเภท และอาหารถุงปรุงสุกโดยวิธีการตม ผัด แกง ทอด 
ปง หมก เปนตน โดยมีท้ังรถปคอัพและรถมอเตอรไซดท่ีวิ่งเขามาขายกับขาวในหมูบาน ซ่ึงอาหารท่ีนํามาขายมี
หลายประเภทท่ีคลายกับรานขายของชําและวัตถุดิบประกอบอาหารในชุมชน เชน แตจะมีความหลากหลาย
ของชนิดอาหารและความสดใหมใหเลือกมากกวาใหชาวบานไดเลือกมากกวา นอกจากนั้นมีประเภทอาหารท่ี
เพ่ิมคือ ประเภทของหวานและขนม เชน ขนมไขเตา ขนมปง ปลาทองโก ขนมกรุบกรอบ น้ําเตาหู ขนมชั้น วุน
กะทิ ขาวเหนียวแกว ซ่ึงรานขายของชําและวัตถุดิบประกอบอาหารจะไมนําอาหารประเภทนี้มาขายเนื่องจาก 
ไมสามารถเก็บไดนานและลูกคาไมไดเรียกรองใหนํามาขายหากนํามากลัวขายไมหมด 

(3) อาหารจากตลาด พบวามีประเภทอาหารท่ีขายคลายคลึงกับอาหารจากรานคาในชุมชน 
รถขายกับขาว โดยความแตกตางของอาหารจากตลาดสดคือ มีความสดใหมและหลากหลายของใหเลือกและ
เปรียบเทียบไดมากกวาอาหารจากแหลงอ่ืนๆ หากเม่ือผูซ้ือมีความตองการซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหารหรือ
อาหารผูซ้ือสามารถเลือกเปรียบเทียบคุณภาพและราคาไดมากกวา 1 ราน และตรงกับความตองการอยาง
แทจริง 
  ดวยวิถีชีวิตดานการพ่ึงพาอาหารท่ีเปลี่ยนไป พบวาปจจุบันชาวบานหันไปพ่ึงพาระบบตลาด
มากข้ึน รายไดจึงเปนสวนสําคัญในการเขามามีสวนเก่ียวของ ซ่ึงการพ่ึงพิงอาหารผานระบบตลาด ถือไดวาเรื่อง
ราคาเปนปจจัยหลักท่ีมีความสําคัญในการควบคุมการเขาถึงอาหาร หรืออาจกลาวไดวาราคาอาหารนี้เองจะ
เปนตัวกําหนดความสามารถหรือกําลังในการเขาถึงอาหารผานระบบการซ้ือขายโดยอัตโนมัติของชาวบาน
โดยตรง ในการซ้ืออาหารแตละครั้งชาวบานจะคํานึงถึง ความพอดีและเหมาะสมของราคาอาหารและอาหารท่ี
ไดรับ โดยรูปแบบการซ้ืออาหารของชาวบาน  

 
2.2 การจัดการการใชประโยชนอาหารและพฤติกรรมและการบริโภคอาหารภายในครัวเรือน 

จากการเก็บขอมูล พบวา ชาวบานมีความสามารถในการจัดการอาหาร โดยมีแหลงอาหารท่ี
อุดมสมบูรณเพียงพอแกการบริโภคสําหรับคนท่ีอาศัยอยูรอบๆ ถึงแมวิถีชีวิตของชาวบานจะเปลี่ยนไป แตปา
ชุมชนโนนใหญ ยังถือเปนแหลงอาหารท่ีชาวบานสามารถเขาเก็บหาอาหารไดตลอดเวลาหมุนเวียนไปตาม
ฤดูกาล จากขอมูลขางตน พบวาชาวบานมีแหลงอาหารใหเขาถึงหลายแหลงซ่ึงการเลือกเขาถึงแตละแหลง
อาหารนั้น ข้ึนอยูกับวาอาหารท่ีตองการเปนอาหารประเภทใด โดยชาวบานจะเลือกเขาถึงอาหารท่ีหาไดงาย
จากรอบตัวกอนเปนอันดับแรก ท้ังอาหารท่ีมาจากปาชุมชนโนนใหญ อาหารท่ีมาจากพ้ืนท่ีการเกษตร อาหารท่ี
ไดจากการแบงปนจากญาติพ่ีนอง ถาไมมีอาหารจากแหลงนี้แลว แหลงอาหารถัดไปท่ีชาวบานเลือกเขาถึงจะ
เปนอาหารท่ีมาจากระบบตลาด ซ่ึงการจะเขาถึงและใชประโยชนอาหารจากแหลงใดแหลงหนึ่งมากหรือนอย
นั้นข้ึนอยูกับทักษะ และความสามารถของชาวบานท้ังสิ้น 
  สวนดานโภชนาการและความปลอดภัย พบวา ความหลากหลายของอาหารท่ีชาวบาน
สามารถเขาถึงไดจากหลายชองทาง ท้ังอาหารท่ีไดจากธรรมชาติ และอาหารท่ีไดจากจากระบบตลาด ชาวบาน
มีความสนใจในการเลือกอาหารเพ่ือมากินเปนอยางมาก กลาวคือ หากอาหารท่ีไดมาจากธรรมชาติ ท้ังจากปา
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ชุมชนโนนใหญ แหลงน้ําธรรมชาติ และพ้ืนท่ีการเกษตรของตน ยอมมีความม่ันใจไดวาอาหารท่ีเก็บหามาไดนั้น
ยอมมีความสด สะอาด และมีคุณคาโภชนาการกวาอาหารท่ีไดผานจากแหลงระบบตลาด แตถึงอยางไรก็ตาม 
จากการเก็บขอมูลพบวา ชาวบานมีความสนใจเรื่องในการเลือกอาหาร หากถามถึงความเชื่อม่ันในความ
ปลอดภัยของอาหารท่ีนํามาขายแลวนั้น ชาวบานกลาววา ไมเชื่อวาอาหารท่ีขายอยูในระบบตลาดมีความ
ปลอดภัยท้ังหมด เชื่อวาตองมีการใชสารเคมีในกระบวนการผลิต แตจะมีข้ันตอนการเลือกซ้ือเพ่ือใหตนเองมี
ความรูสึกสบายใจคือ การเลือกซ้ือจากแหลงขายท่ีตนรูจัก ใชวิธีการจะเลือกอาหารท่ีสด โดยการสังเกตและ
สัมผัส เม่ือซ้ืออาหารมาแลว จะนํามาลางทําความสะอาดกอนนําไปปรุงประกอบอาหารเอง ซ่ึงการปรุงอาหาร
กินเองทําใหตนเองมีความเชื่อวาอาหารเหลานั้นจะมีความสะอาดและปลอดภัยกวาอาหารท่ีซ้ือถุงสําเร็จรูป แต
สําหรับอาหารถุงสําเร็จรูปท่ีซ้ือมากินนั้น การเลือกซ้ือนอกจากจะเลือกซ้ือจากพอคาแมคาท่ีรูจักแลวนั้น 
อาหารท่ีซ้ือสวนมากจะเปนอาหารท่ีเปนอาหารพ้ืนบานมีการปรุงอยางเรียบงาย มีสวนประกอบของวัตถุดิบท่ี
คุนเคย  
 

2.3 สถานการณความเส่ียงดานเสถียรภาพตอความม่ันคงทางอาหารของชาวบานรอบปาชุมชน
โนนใหญ  

  มิติเสถียรภาพ เปนหนึ่งในมิติความม่ันคงทางอาหารท่ีสําคัญ ท่ีจะสะทอนใหเห็นถึง
สถานการณความเสี่ยงของความม่ันคงทางอาหารในมิติการมีอาหาร การเขาถึงอาหาร และการใชประโยชน 
ของชาวบานรอบปาชุมชนโนนใหญ ซ่ึงการศึกษาในครั้งนี้พบวา 7 สถานการณความเสี่ยงดานเสถียรภาพตอ
ความม่ันคงทางอาหารของชาวบานรอบปาชุมชนโนนใหญ โดยเรียงจากสถานการณความเสี่ยงท่ีมีความรุนแรง
และสงผลกระทบตอความม่ันคงทางอาหารของชาวบานในพ้ืนท่ี โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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(1) ความเส่ียงเรื่องสภาพภูมิอากาศและความไมม่ันคงทางอาหารตามฤดูกาล ขอมูลจาก
บันทึกเหตุการณภัยแลง ในป 2556/2557 โดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการ
มหาชน) ตั้งแตเดือนตุลาคม 2556 ถึงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2557 พบวา อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อยูในเกณฑภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแลง) ซ่ึงปญหาเรื่องสภาพอากาศและสถานการณภัยแลง สงผลตอเรื่องความม่ันคงทาง
อาหารกับชาวบานเปนอยางยิ่ง ท้ังอาหารท่ีมาจากพ้ืนท่ีปาชุมชนโนนใหญ และอาหารท่ีชาวบานผลิตข้ึนเองใน
พ้ืนท่ีการเกษตร กลาวคือเม่ือสภาพอากาศเริ่มผันผวน พอถึงฤดูฝนแตฝนกลับไมตองตามฤดูกาลท่ีเคยเปน ทํา
ใหวงจรอาหารจากธรรมชาติในปาชุมชนโนนใหญไดรับผลกระทบบางชนิดเริ่มนอยลงและไมพบแลวในปา
ชุมชนโนนใหญ ซ่ึงอาหารท่ีชาวบานผลิตในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม การทํานาก็ไดรับผลกระทบเชนเดียวกัน จากการ
ท้ิงชวงของฝนและปริมาณน้ําฝนมีลดนอยลง ทําใหชาวบานเปลี่ยนจากวิถีการดํานามาเปนการหวานแทน 
เพ่ือใหทันใชน้ําท่ีขังอยูในทุงนา ซ่ึงการทํานาหวานทําใหวงจรชีวิตสัตวในทองทุงนาลดลง เนื่องจากความถ่ีใน
การเกิดของตนขาวในนา ทําใหการวางไขของสัตวตางๆ เชน กบ ปลา ลดปริมาณลง อีกท้ังการใชปุยเขามา
ชวยการเจริญเติบโตของขาว ทําใหการผลิตมีรายจายเพ่ิมมากข้ึน และปญหาการใชสารเคมีในพ้ืนท่ีเริ่มตามมา 

(2) ความเส่ียงเรื่องปญหาชองวางของแรงงานและการเพ่ิมข้ึนของรายจายในภาคการ
เกษตรกรรมในพ้ืนท่ี พบวาดวยการพัฒนาพ้ืนท่ีทําใหปจจัยเรื่องเศรษฐกิจเขามามีสวนในการเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตของผูคนท่ีอาศัยอยูรอบปาชุมชนโนนใหญ กลุมหนุมสาววัยแรงงานบางกลุมเลือกท่ีจะอาศัยอยูในพ้ืนท่ีเดิม 
แตเปลี่ยนอาชีพในการสรางรายไดนอกเหนือจากภาคการเกษตร แตสวนมากเลือกท่ีจะออกไปตอสูหากินนอก
พ้ืนท่ี หันหลังใหการทําเกษตร ทําใหโครงสรางของแรงงานภาคการเกษตรในพ้ืนท่ีลดลงและคนท่ีทําการเกษตร
ในพ้ืนท่ีแหงนี้มีอายุเฉลี่ยเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงจากปญหาชองวางแรงงาน ทําใหปจจุบันการทํานาในหลายครัวเรือนใช
การจางแทน การทํานาแตละข้ันตอนเปนเงินทุกบาททุกสตางค จากแรงงานคนมาสูการใชเครื่องจักร คือ รถไถ 
รถเก่ียวขาว เขามาเปนเครื่องผอนแรงในการทํานา ซ่ึงการใชรถไถและรถเก่ียวขาวนี้ ตองมีการปรับสภาพพ้ืนท่ี
การทํานาใหเปนพ้ืนท่ีโลงกวางและเสมอกัน ไมเชนนั้นรถจะลงไปไถและเก็บเก่ียวไมได ทําใหชาวบานหลาย
ครัวเรือนปรับพ้ืนท่ีนาของตนเองเพ่ือรองรับการทํานารูปแบบใหมนี้ ซ่ึงสงผลถึงวงจรอาหารสัตวท่ีเคยมีในทอง
ทุงนาใหลดปริมาณลงอีกหนึ่งทางดวย  

(3) ความเส่ียงเรื่องการมีอาหารในพ้ืนท่ีปาชุมชนโนนใหญ ปาชุมชนโนนใหญมีความอุดม
สมบูรณและเปนแหลงอาหารท่ีสําคัญมีความหลากหลายของชนิดอาหาร ถึงแมในบางปจะมีปญหาเรื่องสภาพ
อากาศท่ีไมตรงตามฤดูกาล แตยังคงมีอาหารใหชาวบานไดพ่ึงพิง โดยความเสี่ยงเรื่องการมีอาหารในพ้ืนท่ีปา
ชุมชนโนนใหญ มีสาเหตุจากการเขาใชประโยชนในการพ่ึงพาอาหารท่ีขาดการดูแลเอาใจใสรวมกันของคนใน
พ้ืนท่ีและคนท่ีเขามาพ่ึงพาปาชุมชนโนนใหญแหงนี้ สักวันอาหารในปาแหงนี้ก็จะคอยๆ ลดลงไปเรื่อยๆ เพราะ
การเขาเก็บหาอาหารเปนไปเพ่ือสรางรายได หากคนท่ีเขามาพ่ึงพิงหวังเพียงแคจะนําอาหารออกไปใหมากท่ี
สุดแตไมคํานึงถึงคนสวนรวมท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี จนทําใหเกิดการรณรงคขอความรวมมือจากผูคนท่ีเขามาใช
ประโยชนพ่ึงพาปาชุมชนโนนใหญแหงนี้รวมกัน ผานการออกกฎขอหามของปาชุมชนโนนใหญ ท่ีเนนไปในเรื่อง
การลาสัตวและการประโยชนจากตนไม สวนเรื่องอาหารจะเปนการใชการรณรงคขอความรวมมือแทนตามคํา
ขวัญท่ีติดไวท่ัวปาวา “ขุดมันถมเหงา เห็ดเฒาจงไว ไมตายทําฟน ปายืนคนยัง” ซ่ึงจะชวยเตือนใจใหคนท่ีเขา
มาหาอาหารหลงเหลืออาหารไวบางเพ่ือรักษาสมดุลใหธรรมชาติไดผลิตอาหารทดแทนในสวนท่ีถูกนําออกไป
เพ่ือใหครั้งตอไป และเพียงหวังวาอาหารในปาแหงนี้จะมีอยูตอไปถึงรุนลูกรุนหลาน  

(4) ความเส่ียงเรื่องการเขาถึงอาหารในพ้ืนท่ีปาชุมชนโนนใหญ สําหรับการเขาพ่ึงพา
อาหารจากปาชุมชนโนนใหญ พบวากลุมคนท่ีเขาปาเพ่ือเก็บหาในปจจุบันลดลงเปนอยางมากเม่ือเปรียบเทียบ
กับสมัยกอน ดวยวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนไปและปจจัยเศรษฐกิจเขามาในพ้ืนท่ีตั้งแตชวงการพัฒนาพ้ืนท่ีในชวงท่ีผาน
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มา รวมท้ังมีอาหารจากแหลงภายนอกเขามาเปนทางเลือกเพ่ิมเติม มีใหซ้ือภายในชุมชนจากรานขายของชําใน
ชุมชน รถกับขาวท่ีเขามาขายเปนประจําทุกเชาเย็นถึงหนาบาน และตลาดสด ท่ีมีท้ังอาหารสด อาหารแหง 
อาหารสําเร็จรูปมาขาย เนื้อสัตว ผักนานาชนิด ไวใหเลือกซ้ือ ซ่ึงอาหารจากระบบตลาดท่ีชาวบานเลือกเขาถึงนี้ 
เปนแหลงอาหารท่ีชาวบานสามารถเขาไปซ้ืออาหารหลากหลายชนิดไดทุกเวลาท่ีตองการและสะดวกสบายกวา
การเขาไปเก็บหาอาหารในปาชุมชนโนนใหญ ดวยเหตุนี้เองทําใหชาวบานหันไปเขาถึงอาหารจากภายนอกผาน
ระบบตลาดมากข้ึน อีกท้ังคนท่ีเขาปาเก็บหาอาหารนั้นปจจุบันเปนกลุมผูสูงอายุ ซ่ึงถือเปนประชากรสวนมากท่ี
อยูในชุมชนแหงนี้ในปจจุบัน และดวยอายุท่ีเพ่ิมมากข้ึนทําใหไมสามารถเขาปาเพ่ือเก็บหาอาหารไดเหมือนเชน
กอน และคนท่ีมีบานเรือนตั้งอยูริมชายพ้ืนท่ีปาชุมชนโนนใหญ  ท่ียังมีการชักชวนกันเขาปาเพ่ือเก็บหาอาหาร
กันอยูถึงปจจุบัน โดยเฉพาะในชวงหนาฝนท่ีปามีความอุดมสมบูรณอาหารในปามีความหลากหลายชาวบานจะ
เขาไปเก็บหาอาหารกันมาก แตถานอกฤดูฝนจะเขาไปบางประปราย สภาพอากาศจึงเปนตัวแปรสําคัญในความ
อุดมสมบูรณของอาหารในปาชุมชนโนนใหญ นอกจากนั้น ยังพบสถานการณความเสี่ยงดานการเขาถึงอาหาร
ของชาวบานจากภายนอก คืออาหารท่ีซ้ือขายผานระบบตลาดมากข้ึน ซ่ึงปจจัยท่ีเก่ียวของกับการพ่ึงพาอาหาร
จากระบบตลาดนี้ ปจจัยหลักท่ีสําคัญคือเศรษฐกิจ ซ่ึงปจจัยนี้จะสงผลตอการควบคุมการเขาถึงอาหารของ
ชาวบานผานเรื่องราคาสินคา โดยจะเปนตัวกําหนดความสามารถในการเขาถึงอาหารจากกําลังซ้ือท่ีมีในแตละ
ครัวเรือนท่ีแตกตางกันออกไป ราคาอาหารจะมีสวนในการควบคุมหรือกําหนดการเขาถึงอาหาร คุณภาพ
อาหารของผูซ้ือนั้นเอง ถึงแมวาการพ่ึงพาอาหารจากภายนอกหรืออาหารจากระบบตลาดนั้น ทําใหความเสี่ยง
เรื่องการขาดแคลนอาหารนอกฤดูกาลลดลง แตความเสี่ยงเรื่องคุณภาพอาหารกลับเพ่ิมมากข้ึน โดยการซ้ือ
อาหารทําใหชาวบานสามารถเขาถึงอาหารไดทุกฤดูกาล แตมีขอจํากัดเรื่องความสด และคุณภาพของอาหาร ท่ี
ไมสามารถควบคลุมคุณภาพและความปลอดภัยไดดวยตนเองอยางเชนอาหารท่ีไดจากการเก็บหาจากปาชุมชน
โนนใหญและอาหารท่ีไดจากการผลิตเองในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม  

(5) ความเส่ียงเรื่องความปลอดภัยและการใชประโยชนของอาหาร พบวา จากสภาวะ
อากาศท่ีเปลี่ยนแปลงในพ้ืนท่ีทําใหชาวบานเปลี่ยนวิถีการผลิตในพ้ืนท่ีการเกษตรของตนในขางตน ทําใหการ
ทํานาของชาวบานมีการใชสารเคมีเพ่ือกําจัดวัชพืชมากข้ึน ซ่ึงการใชสารเคมีในพ้ืนท่ีมีผลตอความปลอดภัยของ
อาหาร ท้ังในขาว สัตวในแหลงน้ํา และพืชผักท่ีอยูบริเวณรอบๆ ซ่ึงจากการเก็บขอมูลพบวา ชาวบานเองมี
ความกังวลเก่ียวกับความปลอดภัยในเรื่องความปลอดภัยของอาหารและแหลงน้ํา ปจจุบันชาวบานไมกลากิน
น้ําในแหลงน้ําท่ีอยูในพ้ืนท่ี เนื่องจากกลัวผลกระทบจากสารเคมีท่ีมีการใชในพ้ืนท่ีจะไหลลงไป การไปเก็บหา
อาหารในพ้ืนท่ีการเกษตรเริ่มลดนอยลง เพราะเกรงกลัวภัยจากสารเคมีท่ีใชเองในพ้ืนท่ีการเกษตรของตนและ
การใชในพ้ืนท่ีทางการเกษตรท่ีอยูขางเคียง โดยชาวบานเองมีความกลัวและกังวลผลกระทบจากการสารเคมีอยู
คอนขางมาก จึงเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหชาวบานหันไปพ่ึงพาอาหารจากระบบตลาดท่ีมีขายท้ังภายในและ
ภายนอกชุมชนมากข้ึน ซ่ึงการพ่ึงพาอาหารจากภายนอกเหลานี้ทําใหชาวบานไมสามารถกําหนดคุณภาพและ
ความปลอดภัยของอาหารไดดวยตนเองเชนกัน 

(6) ความเส่ียงเรื่องการแยงชิงอาหารจากคนนอกพ้ืนท่ี พบวาเม่ือระบบเศรษฐกิจเขามาใน
พ้ืนท่ี อาหารจากธรรมชาติในปาชุมชนโนนใหญท่ีชาวบานเขาเก็บหามาเพ่ือกินในครัวเรือนกลับกลายเปนสิ่งท่ีมี
ราคาในการซ้ือขาย เปนหนทางในการสรางรายไดใหคนท่ีเขาเก็บหาอาหารแลวนํามาขาย ดวยเหตุนี้เองจึงทํา
ใหคนภายนอกชุมชนเขามาเก็บหาอาหารจากปาชุมชนโนนใหญมากข้ึน โดยเฉพาะชวงหนาเห็ดและแมลง ซ่ึง
การเขามาเก็บหาอาหารจากคนภายนอกจะเดินทางมาโดยรถกระบะหลายคัน คันละประมาณสิบคน หรือมา
โดยรถมอเตอรไซดหลายคัน ซ่ึงการเขาเก็บหาโดยเนนปริมาณโดยไมคํานึงถึงการหลงเหลือสปอรไวสืบพันธ 
เพราะยิ่งเก็บหาไดในปริมาณท่ีมากเทาไหร นั่นหมายถึงรายไดท่ีจะได จึงทําใหชาวบานในพ้ืนท่ีท่ีเคยเขาปาเก็บ
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หาอาหารลดลง และหันมาพ่ึงพาอาหารจากปาโดยวิธีอ่ืน เชน การซ้ือจากคนท่ีเขาเก็บหามาไดหรือซ้ือจาก
อาหารอยางอ่ืนจากระบบตลาดแทนท่ีอาหารท่ีเคยเก็บหาได  

(7) ความเส่ียงเรื่องการปลูกพืชเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี พบวาหลังเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเก่ียว พ้ืนท่ี
การเกษตรวางจากการทํานา หลายพ้ืนท่ีชาวบานปลูกมันสําปะหลังหมุนเวียน และบางพ้ืนท่ีถูกปลอยใหวาง
เปลาเพ่ือรอเวลาทํานาในฤดูกาลตอไป สําหรับกลุมผูเลือกการปลูกมันสําปะหลัง เม่ือปลูกเสร็จไดตามชวง
ระยะเวลาการเจริญเติบโตแลวนั้น จะมีบริษัทท้ังใกลและไกลเปนตัวเลือกใหชาวบานไดนําไปขาย โดยลานรับ
ซ้ือมันท่ีใกลชุมชนท่ีสุดอยูหางประมาณ 2 กิโลเมตร บางครัวเรือนท่ีมีรถจะบรรทุกมันสําปะหลังออกไปขายให
บริษัทในตัวอําเภอหรืออําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร เพราะไดราคาดีกวาท่ีจะขายใหกับลานมันใกลๆ และจาก
การเก็บขอมูลพบวา มีความเปนไปไดนอยท่ีจะเกิดการปลูกพืชเศรษฐกิจเชน มันสําปะหลังหรือออย แทนท่ี 
การปลูกขาว เนื่องจากพ้ืนท่ีการเกษตร สวนมากเปนพ้ืนท่ีลุมเหมาะสมแกการทํานา แตหากนโยบายของรัฐ
และความตองการพืชเศรษฐกิจมีมากข้ึน แนวโนมการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีอาหารเปนพ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจอาจ
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีแหงนี้ก็เปนได 
  ท้ัง 7 สถานการณความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีมีความเชื่อมโยงและสัมพันธกัน เม่ือเกิด
สถานการณท่ีสรางความเสี่ยงหนึ่งสถานการณ ความเสี่ยงนั้นจะสงผลไปสูสถานการณอ่ืนๆ โดยเฉพาะความ
เสี่ยงเรื่องสภาพภูมิอากาศ ท่ีสงผลตอความเสี่ยงเรื่องการมีอาหารในพ้ืนท่ีปาชุมชนโนนใหญ ความเสี่ยงเรื่อง
การเขาถึงอาหารในพ้ืนท่ีปาชุมชนโนนใหญ ความเสี่ยงเรื่องการแยงชิงอาหารจากคนนอกพ้ืนท่ี ความเสี่ยงเรื่อง
ความปลอดภัยและการใชประโยชนของอาหาร และเม่ือสถานการณความเสี่ยงดานอาหารในพ้ืนท่ีท้ังเกิดข้ึน
แลวและมีแนวโนมจะเพ่ิมข้ึน จะเปนสวนในการผลักดันใหเกิดความเสี่ยงเรื่องการยายถ่ินของชาวบานเพ่ือหา
รายไดเพ่ิมข้ึนเพ่ือมาตอบสนองความเปนอยูและสถานการณตามวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไป สงผลตอปญหา
ชองวางของแรงงานและการเพ่ิมข้ึนของรายจายในภาคการเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีซ่ึงเปนอาชีพหลักในการดํารง
ชีพของชาวบาน  

หากสถานการณความเสี่ยงในพ้ืนท่ีทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน ยอมสงผลตอสถานการณความ
เสี่ยงท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต เชน ความเสี่ยงเรื่องท่ีดิน หากมีนโยบายเรงรัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จะ
นําไปสูการเปลี่ยนพ้ืนท่ีอาหารไปปลูกพืชพลังงานซ่ึงสรางรายไดสูง ความเสี่ยงดังกลาวยอมสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงไปการพ่ึงพาอาหารไปสูการซ้ือท่ีผูกขาดอยูกับระบบตลาดมากข้ึนกลไกของราคาจะมีบทบาทใน
การเขามาจํากัดการเขาถึงอาหารในครัวเรือน และเปนการเพ่ิมชองวางใหบรรษัทขนาดใหญเขามาครอบงํา
อาหารผูกขาดอาหารในครัวเรือน  ซ่ึงเปนการทําลายความม่ันคงทางอาหารทองถ่ินและสงผลไปสูความม่ันคง
ทางอาหารของประเทศในอนาคต 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

ชาวบานรอบปาชุมชนโนนใหญ มีปาชุมชนโนนใหญเปนท่ีพ่ึงพาและตอบสนองความตองการดาน
ปจจัย 4 แตวิถีชีวิตของชาวบานตองเปลี่ยนแปลงไป ตั้งแตเริ่มมีการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
สงผลกระทบโดยภาพรวมตอวิถีชีวิตของชาวบานรอบปาชุมชนโนนใหญ โดยเฉพาะวิถีชีวิตท่ีเคยพ่ึงพิง
ธรรมชาติและการพ่ึงตนเอง เม่ือปาถูกทําลายเพ่ือขยายการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาหารท่ีเคยมีในปาจึงลดลง 
ท้ังพืชผัก เห็ด สมุนไพร เห็ดปา พืชกินหัว และผลกระทบจากระบบทุนนิยมท่ีเขามาในพ้ืนท่ี ทําใหชาวบานตอง
ผลิตเพ่ือขายในปริมาณมากเพ่ือใหไดเงินมาซ้ือสินคา ท้ังอาหารและเครื่องใช ชาวบานจึงมีรายจายดานอาหาร
เพ่ิมมาก วิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงนี้ สะทอนใหเห็นถึงสถานการณท่ีสงผลกระทบและมีแนวโนมอยางยิ่งตรงตอ
ความม่ันคงทางอาหารท้ังในปจจุบันและอนาคตของชาวบานในพ้ืนท่ีแหงนี้  
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แผนภาพ แหลงอาหารของชาวบานท่ีมีและสามารถเขาถึงได 
 

 
 จากผลการศึกษา แสดงผานแผนภาพแหลงอาหารของชาวบานท่ีมีและสามารถเขาถึงได ในขางตน
พบวา ชาวบานมีแหลงอาหารและสามารถเขาได 4 แหลง ประกอบดวย  1) ปาชุมชนโนนใหญ  2) พ้ืนท่ี
การเกษตร  3) การแบงปน  และ 4) การซ้ือจากระบบตลาดผานแหลงขายท้ังภายในชุมชนและภายนอกชุมชน 
 โดยการพ่ึงพาและเขาถึงอาหารอาหารในแตละแหลงจะมากหรือนอยนั้นข้ึนอยูกับความสามารถใน
การเขาถึงอาหารจากแหลงไดสะดวกท่ีสุด ซ่ึงพบวาไมทุกครัวเรือนท่ีจะพ่ึงพาอาหารครบท้ังสี่แหลง ดวยปจจัย
มีปจจัยท่ีเก่ียวของในแตละแหลงท่ีแตกตางกัน ซ่ึงจากการเก็บขอมูลพบวา อาหารจากพ้ืนท่ีการเกษตรและ
อาหารจากระบบตลาดเปนแหลงอาหารท่ีชาวบานทุกครัวเรือนเขาถึงและใชประโยชน สวนอาหารจากปา
ชุมชนโนนใหญและการแบงปนพบวาไมทุกครัวเรือนท่ีมีการเขาถึงและใชประโยชนจากแหลงอาหารเหลานี้ 
โดยการเขาถึงอาหาร ชาวบานจะเขาถึงอาหารไดดวยวิธีการการเก็บหา ผลิตเอง การแบงปน และการซ้ือขาย 
สําหรับการใชประโยชนอาหาร พบวา สําหรับกลุมคนท่ีเขาเก็บหาอาหารจากปาชุมชนโนนใหญ จะมีความรู
ทักษะและภูมิปญญาท่ีถูกถายทอดจากรุนสูรุน และอาหารท่ีไดจากปาชุมชนโนนใหญนั้น มีความสด สะอาด มี
สรรพคุณทางยาและคุณคาทางโภชนาการ หากเปนแหลงอาหารท่ีมาจากทองทุงนา จะมีความเสี่ยงในเรื่อง
ผลกระทบจากการใชสารเคมีท้ังจากครัวเรือนเอง หรือจากครัวเรือนอ่ืนท่ีมีพ้ืนท่ีนาใกลชิดกัน จากการเปลี่ยน
วิถีการผลิตจากวิธีการดํานามาเปนการหวานและการใชเครื่องจักรมาชวยทุนแรง เพ่ือทดแทนแรงงานท่ีอพยพ
ไปเปนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและอ่ืนๆนอกพ้ืนท่ี  และอาหารจากระบบตลาด ซ่ึงเปนแหลงอาหาร
ภายนอกท่ีชาวบานไมสามารถควบคุมเรื่องความปลอดภัยได แตชาวบานจะมีการจัดการเพ่ือสรางความ
ปลอดภัยใหตนเอง โดยเลือกซ้ืออาหารท่ีคุนเคย ซ้ือกับคนท่ีรูจัก ลางทําความสะอาด และเลือกท่ีจะซ้ือวัตถุดิบ
มาปรุงเอง เปนการสรางความม่ันใจในการเลือกเขาถึงอาหารจากแหลงนี้  

สวนสถานการณความเสี่ยงดานเสถียรภาพตอความม่ันคงทางอาหารของชาวบานรอบปาชุมชนโนน
ใหญ พบสถานการณความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันและมีแนวโนมท่ีจะสงผลกระทบสูอนาคต ซ่ึงแตละ
สถานการณความเสี่ยงมีความรุนแรงในระดับท่ีแตกตางกัน พบวา ความเสี่ยงเรื่องสภาพภูมิอากาศและความไม
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ม่ันคงทางอาหารตามฤดูกาล และสถานการณปญหาชองวางแรงงานและการเพ่ิมข้ึนของรายจายในภาคการ
เกษตรกรรมในพ้ืนท่ี มีความรุนแรงและสงผลกระทบท่ีอาจกอใหเกิดกับความม่ันคงทางอาหารในอนาคตอยูใน
เกณฑสูง ซ่ึงสถานการณดังกลาวไมเพียงสงผลตอแหลงอาหารแหลงใดแหลงหนึ่งเทานั้น แตหนึ่งสถานการณยัง
สามารถสงผลกระทบตอแหลงอาหารอยางเชื่อมโยงกัน กลาวคือ ความเสี่ยงเรื่องสภาพภูมิอากาศ สงผลถึง
แหลงอาหารท้ังปาชุมชนโนนใหญและพ้ืนท่ีการเกษตร ซ่ึงหากท้ังสองแหลงอาหารไดรับผลกระทบ แหลง
อาหารจากการแบงปนยอมไดรับผลกระทบเชนกัน เนื่องจากอาหารท่ีไดจากการแบงปน คืออาหารท่ีชาวบาน
ไดจากการเก็บหาในปาชุมชนโนนใหญ พ้ืนท่ีการเกษตร และแบงปนใหกันท้ังในรูปแบบของวัตถุดิบและอาหาร
ท่ีปรุงสุก และสถานการณเรื่องความปลอดภัยและการใชประโยชนของอาหารท่ีมีผลกระทบตอแหลงอาหารท้ัง
ในพ้ืนท่ีการเกษตร และระบบตลาด หากสถานการณความเสี่ยงดังกลาวทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน อาจสงให
ขนาดของวงแหลงอาหารในแผนภาพเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงทําใหโอกาสท่ีแหลงอาหารจากระบบตลาดมีโอกาสจะ
ขยายวงกวางข้ึน และ อาหารจากพ้ืนท่ีการเกษตร ปาชุมชนโนนใหญ การแบงปนจะถูกบีบวงใหแคบลง 
สะทอนถึงภัยคุกคามท่ีกําลังกอตัวข้ึนท่ีจะสงผลกระทบตอความม่ันคงทางอาหารของชาวบานท่ีอาศัยอยูรอบ
ปาชุมชนโนนใหญท้ังปจจุบันและอนาคต  
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บทคัดยอ 

การศึกษาเรื่อง “ความรับผิดชอบตอสังคมของบรรษัทตอชาวบานผูท่ีไดรับผลกระทบ: กรณีศึกษา 
น้ํามันรั่วไหลเขาสูอาวพราว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง” เกิดจากการตระหนักถึงปญหาดานสิ่งแวดลอมและ
สังคมท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานของบรรษัท ธุรกิจจึงจําเปนตองปรับตัว คํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย สิ่งแวดลอม 
และสังคมดวย ไมสามารถมุงทํากําไรสูงสุดไดอีกตอไป  

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาถึงประเด็น กระบวนการความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมของบรรษัทแหง
หนึ่ง จากเหตุการณน้ํามันรั่วไหลเขาสูอาวพราว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
ประกอบดวย  1. การวิจัยเอกสาร  2. การลงพ้ืนท่ีภาคสนาม สัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง และการสัมภาษณ
แบบเจาะลึกกับผูใหขอมูลสําคัญ 
 ผลการศึกษาพบวา  1) กระบวนการความรับผิดชอบของบรรษัทตอเหตุการณน้ํามันรั่ว ยังดําเนินการ
ไมครบถวนตามหลักการความรับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) ตามมาตรฐาน ISO 26000, The UN 
Global compact, OECD Guidelines และ AA1000SES โดยเฉพาะหลักการมีสวนรวม ท่ีเปนท่ียอมรับของ
ทุกฝายยังไมเกิดข้ึน จึงทําใหเกิดความไมเชื่อใจระหวางกัน อันนําไปสูปญหาความขัดแยง  2) กระบวนการ
แกปญหา จึงตองสรางการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสีย โดยการจัดโครงการฟนฟูรวมกันระหวางบรรษัท 
ชาวบาน และภาครัฐ ท้ังนี้ตองใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของชาวบานหรือชุมชนทองถ่ินเปนสําคัญ 

คําสําคัญ: ความรับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจ การมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสีย การมีสวนรวมของชาวบาน
หรือชุมชนทองถ่ิน 

 
 
Abstract 

Concerns on environmental and social problems caused by the operation of 
corporations is the motivation behind this research which aims to study corporate social 
responsibility of corporation for people affected by the oil spill at Prao Bay, Samed Island, 
Rayong province. Business sectors should not only aim at profit maximization, but from now 
on, they need to adjust themselves and should be concerned more about stakeholders, 
environment and society. 

                                                           
1 นิสิตหลักสูตรสหสาขาพัฒนามนุษยและสังคม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (A student in the multidisciplinary for human 
and social development program, Graduate School, Chulalongkorn University) 
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The purpose of this research is to study the appropriate actions of responsibility 
taken by corporation in the oil spill event at Prao Bay, Samed Island, Rayong province. 
Qualitative methods which are 1) documentary research and 2) fieldwork with semi-
structured interviews and in-depth interviews were used. 

The results reveal as follow; 1) the process of appropriate actions for responsibility 
taken by corporation is not fully conducted and fails to meet the ISO 26000 standards, the 
UN Global compact, OECD Guidelines and AA1000SES, especially a lack of stakeholder 
engagement which results in the distrust and conflict between the corporation and local 
people; 2) to solve this problem, the corporation is needed to engage all stakeholders and 
needed to initiate the project of restoration between the corporation, local people and 
government by paying attention the participation of local people mainly. 

Key words: Corporate social responsibility (CSR), Stakeholder engagement, The participation 
of local people 

 
 

ท่ีมาและความสําคัญ 

จากกระแสการตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอม และสังคม ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานของบรรษัท ได
เกิดการตอตานบรรษัทท่ีขาดความรับผิดชอบข้ึนมากมายในปจจุบัน ดังนั้นภาคธุรกิจจึงจําเปนตองปรับตัว ไม
สามารถดําเนินธุรกิจ เพ่ือมุงกําไรสูงสุดไดอีกตอไป แตตองคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย สิ่งแวดลอม และสังคมดวย 
ตามหลักความรับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจหรือซีเอสอาร (Corporate Social Responsibility - CSR)  

กระแสการตอตานบรรษัทไดเกิดข้ึนจาก การดําเนินงานของบรรษัทท่ีเนนการดําเนินซีเอสอารหลัง
กระบวนการ (CSR-after-process) มากกวาการดําเนินซีเอสอารในกระบวนการ (CSR-in-process) กลาวคือ 
เนนกิจกรรมบริจาค กิจกรรมอาสาสมัครเพ่ือสังคม มากกวาการคํานึงถึงสิ่งแวดลอม สังคม และผูมีสวนไดเสีย
เขาไปอยูในกระบวนการดําเนินธุรกิจ  

ดังนั้นการดําเนินซีเอสอารท่ีแทจริงหรือในกระบวนการ เปนเรื่องท่ีสําคัญเปนอยางมาก ท้ังนี้เพ่ือไมให
เกิดผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอมและสังคม หรือทําใหเกิดใหนอยท่ีสุด หรือถาหลีกเลี่ยงการเกิดข้ึนไมได  
ก็จําเปนตองแกไขอยางรีบดวน โดยไมลืมกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียดวย 

จากการตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว เม่ือเกิดเหตุการณท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสังคม 
อยางกรณี เหตุการณน้ํามันรั่วไหลเขาสูอาวพราว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2556  
ผูศึกษาจึงมีความสนใจตอประเด็นความรับผิดชอบตอเหตุการณ  

การศึกษาเรื่องนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบไปดวย การวิจัยเอกสาร (Documentary 
research) วิเคราะหเอกสารตางๆท่ีเก่ียวของ การลงพ้ืนท่ีภาคสนามเพ่ือสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (Semi-
structured interview) สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ และการสังเกตการณ
พ้ืนท่ีวิจัย มีขอบเขตระยะเวลาการศึกษาระหวางชวงการเกิดเหตุการณจนถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 และศึกษา
ในกลุมผูท่ีไดรับผลกระทบและผูท่ีเก่ียวของในเหตุการณน้ํามันรั่ว 
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แนวคิดและทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดท่ีเก่ียวของในประเด็นความรับผิดชอบตอเหตุการณการณน้ํามันรั่ว ในท่ีนี้ผูศึกษาไดนําแนวคิด 
ความรับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจหรือซีเอสอาร (Corporate Social Responsibility – CSR) รวมไปถึง
แนวคิดท่ีเก่ียวของกับซีเอสอาร ท่ีสําคัญอีกอีกแนวคิดหนึ่ง คือแนวคิดการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสีย 
(Stakeholder engagement) และแนวคิดทางดานสังคมศาสตร เรื่องการมีสวนรวมของชาวบานหรือชุมชน
ทองถ่ิน มาอธิบายดังนี้ 
 

1. ความรับผิดตอสังคมของภาคธุรกิจหรือซีเอสอาร (Corporate Social Responsibility – CSR) 

แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจหรือซีเอสอาร มีหลายสํานักไดใหความหมายท่ีแตกตาง
กันไป ในท่ีนี้จะขอยกตัวอยางความหมายซีเอสอารจากหนวยงานกลาง ดังนี้ 

- ISO 26000 ไดใหความหมายวา “องคกรตองรวมประเด็นดานสังคมและสิ่งแวดลอมเขาไปอยูใน
กระบวนการตัดสินใจขององคกร ดําเนินงานอยางโปรงใส มีจริยธรรม และชวยใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน 
นอกจากนี้ใหองคกรปฏิบัติตามกฎหมายและคานิยม รวมไปถึงการบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมไปท่ัวท้ัง
องคกร และคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย” (the International Organization for Standardization, 2010) 

- European Commission ไดใหความหมายวา “เปนความรับผิดชอบของบริษัทตอผลกระทบ
ทางสังคม ซ่ึงตองเคารพกฎหมาย และขอตกลงรวมกับหุนสวน บริษัทตองรวมเอาประเด็นดานสังคม 
สิ่งแวดลอม จริยธรรม สิทธิมนุษยชน และประเด็นผูบริโภค รวมเขาไปในการดําเนินงานและกลยุทธของบริษัท 
โดยรวมมืออยางใกลชิดกับผูมีสวนไดเสีย เพ่ือบรรลุถึงการสรางคุณคารวมกันระหวางผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย
อ่ืนๆ และสังคมในวงกวาง นอกจากนี้ตองปองกันและลดผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดข้ึนได” (European 
Commission, 2011) 
 จากความหมายซีเอสอารขางตน จะเห็นไดวา ถึงแมวาความหมายจะแตกตางกันไปตามแตละ
หนวยงาน แตก็มีความหมายรวมกันอยูคือ “ใหบริษัทหรือองคกรดําเนินงาน โดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม สังคม 
และผูมีสวนไดเสีย เขาไปอยูในกระบวนการดําเนินงานขององคกร” ดังนั้นบริษัทท่ีคํานึงถึงความรับผิดชอบตอ
สังคม จะไมมุงทํากําไรสูงสุด แตจะมีจริยธรรม คํานึงถึงสิ่งแวดลอม และสังคมดวย 
 สําหรับแนวปฏิบัติซีเอสอาร ท่ีครอบคลุมการคํานึงถึงสิ่งแวดลอม สังคม และผูมีสวนไดเสีย จะมี
มาตรฐานสากลท่ีหลายบริษัทนํามาปรับใช ประกอบดวย ISO 26000, The UN Global compact และ 
OECD Guidelines เปนตน 
 ในสวนมาตรฐาน ISO 26000 เปนมาตรฐานความสมัครใจ ท่ีแนะนําใหองคกรนําไปปรับใช เพ่ือให
องคกรคํานึงถึง สิ่งแวดลอม สังคม และผูมีสวนไดเสีย บูรณาการเขาไปอยูในกระบวนการทํางานขององคกร 
ประกอบไปดวย 7 หลักการคือ  1) หลักการยอมรับผิดและตรวจสอบได (Accountability)  2) หลักความ
โปรงใส (Transparency)  3) หลักจริยธรรม (Ethical)  4) คํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย (Respect for stakeholder 
interests)  5) เคารพกฎหมาย (Respect for the rule of law)  6) ยอมรับหลักมาตรฐานสากล (Respect for 
international norms of behavior)  7) เคารพสิทธิมนุษยชน (Respect for human rights) และแนวปฏิบัติซี
เอสอารใน 7 หัวขอหลักคือ  1) ธรรมาภิบาลองคกร (Organizational governance)  2) สิทธิมนุษยชน (Human 
rights)  3) การปฏิบัติตอแรงงาน (Labour practices)  4) สิ่งแวดลอม (The environment)  5) การดําเนินงาน
อยางเปนธรรม (Fair operating practices)  6) ประเด็นผูบริโภค (Consumer issues)  7) การเชื่อมโยงและ
พัฒนาชุมชน (Community involvement and development) 
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 ในสวน The UN Global compact คือแผนงานกลยุทธสําหรับธุรกิจท่ีผูกพันวาจะทําตามหลักการ 
10 ประการ (The Ten principles) เพ่ือสนับสนุนรูปแบบธุรกิจท่ียั่งยืนใหเกิดข้ึน หลักการ 10 ประการ 
แบงเปน 4 หมวด คือ สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดลอม และการตอตานคอรรัปชัน 
 ในสวน OECD Guidelines คือ แนวปฏิบัติท่ีแนะนําใหบรรษัทขามชาติมีความรับผิดชอบตอสังคม 
เนื้อหาโดยรวมประกอบดวย  1)นโยบายท่ัวไป (General policies)  2)การเปดเผยขอมูล (Disclosure)  3) สิทธิ
มนุษยชน (Human righrs)  4) การจางงานและแรงงานสัมพันธ (Emplyment and industrial relations)   
5)สิ่งแวดลอม (Environment)  6) ตอตานการติดสินบน (Combating bribery, bribe solicitations and 
extortion)  7) ประเด็นผูบริโภค (Consumer interests)  8) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Science and 
technology)  9) การแขงขัน (Competition)  10) การชําระภาษี (Taxation) 
 

2. การมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder engagement) 

การมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder engagement) ถือเปนสวนหนึ่งของซีเอสอาร  
ท่ีบริษัทตองคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียท่ีไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของบริษัท  

Freeman (2008) ไดใหความหมายผูมีสวนไดเสียไววา “กลุมบุคคลใดหรือบุคคลใดท่ีไดรับผลกระทบ
หรือสามารถสรางผลกระทบตอกิจการได” 

ท้ังนี้นักวิชาการหลายทานไดแบงประเภทผูมีสวนไดเสียออกเปน 2 ประเภท คือ ผูมีสวนไดเสียลําดับ
แรก (Primary stakeholders) และผูมีสวนไดเสียลําดับรอง (Secondary stakeholders) Weiss (2009)  
ไดอธิบายความหมายผูมีสวนไดเสียลําดับแรกและลําดับรอง ไวดังนี้ 

1) ผูมีสวนไดเสียลําดับแรก (Primary stakeholders) คือ กลุมผูมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของกับการ
ดําเนินงานทางเศรษฐกิจโดยตรงของบริษัท ไดแก เจาของ ผูถือหุน ลูกคา พนักงาน และผูจัดหาวัตถุดิบ 

2) ผูมีสวนไดเสียลําดับรอง (Secondary stakeholders) คือ กลุมผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆท่ีเหลือ เชน 
สื่อมวลชน กลุมผูบริโภค ศาล รัฐบาล คูแขงขันธุรกิจ สาธารณชน และสังคม เปนตน 

ในสวนการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสีย หลักการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสียท่ีไดรับความนิยมกันมาก 
คือหลักมาตรฐาน AA1000 Stakeholder Engagement Standard 2011 หรือชื่อยอวา AA1000SES จัดทํา
โดย AccountAbility มาตรฐานนี้จะเนนการเชื่อมโยงกับผูมีสวนไดเสีย ใหผูมีสวนไดเสียไดมีสวนรวม ท้ังนี้
เพ่ือใหบรรลุถึงการแกปญหารวมกันและสรางความไวใจ ใหผูมีสวนไดเสียยินยอมตอการดําเนินงานของบริษัท 
(License to operate) 

สํ า ห รั บ เ นื้ อ ห า ใ น ม า ต ร ฐ า น  AA1000SES 
มาตรฐานนี้จะเปนมาตรฐานท่ีระบุถึง เปาประสงค ขอบเขต 
และกลุมผูมีสวนไดเสีย ในการเชื่อมโยงผูมีสวนไดเสียใหเขา
มามีสวนรวม ดังภาพตอไปนี้ (AccountAbility, 2008) 

 
 
 
 

ท่ีมา: AA1000 Stakeholder Engagement 
Standard 2011 
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 ในสวนของระดับการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย มาตรฐาน AA1000SES ไดอธิบายไวท้ังหมด 5 
ระดับดังนี้ (AccountAbility, 2008) 

1) ระดับการปรึกษา (Consult) เปนระดับเพียงแคบริษัทขอความเห็นจากผูมีสวนไดเสีย เชน ใช
แบบสอบถาม พบปะกับกลุมผูมีสวนไดเสียบางกลุม ปรึกษากับคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ เปนตน 

2) ระดับการเจรจา (Negotiate) เปนการเจรจาตอรองซ่ึงกันและกัน เชน การเจรจาตอรองกับ
สหภาพแรงงาน 

3) ระดับเก่ียวของกัน (Involve) เชน การประชุมผูมีสวนไดเสียหลายฝาย 
4) ระดับรวมมือกัน (Collaborate) เปนการเรียนรู ตัดสินใจ และดําเนินงานรวมกัน เชน มีโครงการ

รวมกัน มีแผนงานท่ีริเริ่มรวมกับผูมีสวนไดเสียหลายฝาย 
5) ระดับใหอํานาจตัดสินใจ (Empower) เปนการใหอํานาจผูมีสวนไดเสียในการตัดสินใจ ผูมีสวนได

เสียมีบทบาทในการกํากับดูแลกิจการ กลยุทธ และการดําเนินงานของบริษัท 
แนวคิดและการทบทวนวรรณกรรมขางตน ท้ังแนวคิดซีเอสอารและการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสีย 

ถือเปนซีเอสอารในกระบวนการ (CSR-in-process) มีความสําคัญเปนอยางมากในการดําเนินธุรกิจ ธุรกิจท่ี
เนนทําซีเอสอารหลังกระบวนการ (CSR-after-process) เชน การบริจาคและกิจกรรมเพ่ือสังคมตางๆ ไม
สามารถตอบโจทยความรับผิดชอบตอสังคมได และไมสามารถแกปญหาสิ่งแวดลอมและสังคมไดอยางแทจริง 
ดังนั้นการทําซีเอสอารในกระบวนการจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการแกปญหาสิ่งแวดลอมและสังคม อยาง
ในกรณีน้ํามันรั่ว การแกปญหาจะเกิดข้ึนไดเม่ือบรรษัทเนนการทําซีเอสอารในกระบวนการและเนนการมีสวน
รวมกับผูมีสวนไดเสียในการฟนฟูสิ่งแวดลอมรวมกัน 

ท้ังนี้แนวคิดขางตนเปนแนวคิดท่ีเก่ียวของกับแนวคิดซีเอสอาร ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีใหบรรษัทรับผิดชอบ
ใหเปนไปตามมาตรฐาน อยางไรก็ตามการแกปญหาจะสําเร็จข้ึนได พลังสําคัญจากชาวบาน ก็เปนสวนสําคัญ
เชนกัน ในสวนถัดไปจะขออธิบายถึงแนวคิดทางสังคมศาสตร เรื่องการมีสวนรวมของชาวบานหรือชุมชน
ทองถ่ิน 

 
3.แนวคิดการมีสวนรวมของชาวบานหรือชุมชนทองถิ่น 

แนวคิดการมีสวนรวมของชาวบานหรือชุมชนทองถ่ิน จะเปนแนวคิดท่ีใหความสําคัญตอกระบวนการ
ของชาวบาน ชาวบานจะเปนสวนสําคัญในการวางแผนการดําเนินงาน รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมแกปญหาของ
ตนเอง เนนการเขามามีสวนรวมอยางแข็งขันของชาวบาน รวมไปถึงมีสวนรวมในการประเมินผล วิเคราะห
ปญหา อุปสรรค และปจจัยท่ีมีสวนท่ีทําใหเกิดความสําเร็จของแผน ท้ังนี้จะเนนใหชาวบานเปนผูคิดคนปญหา 
ทําทุกอยาง ไมใชเนนการกําหนดจากภายนอกแลวใหชาวบานเขามามีสวนรวมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (อคิน  
รพีพัฒน, 2527) ข้ันตอนของการมีสวนรวมของชาวบานไดอธิบายไว 5 ข้ันตอน คือ 1) การมีสวนรวมในการ
คนหาและจัดลําดับความสําคัญของปญหา  2) รวมในการวิเคราะหถึงสาเหตุและท่ีมาของปญหา  3) รวมใน
การเลือกวิธีการและวางแผนในการแกปญหา  4) รวมในการดําเนินตามแผน  5) รวมในการประเมินผล 
วิเคราะหปญหา อุปสรรค และปจจัยท่ีมีสวนทําใหเกิดผลสําเร็จ 

แนวคิดการมีสวนรวมของชาวบานหรือชุมชนทองถ่ิน จะเห็นไดวาจะแตกตางกับแนวคิดการมีสวน
รวมกับผูมีสวนไดเสีย ตรงท่ีแนวคิดการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสีย ถาบรรษัทเปนผูใช บรรษัทจะมีบทบาท
สําคัญในการดําเนินการ สวนแนวคิดการมีสวนรวมของชาวบาน จะเนนบทบาทของชาวบานในการผลักดัน
โครงการ เปนการใหความสําคัญกับสวนลาง มากกวาแผนท่ีมาจากสวนบน 
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ท้ังนี้แนวคิดท่ีกลาวมาขางตนท้ังหมด ท้ังแนวคิดซีเอสอาร แนวคิดการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสีย 
และแนวคิดการมีสวนรวมของชาวบาน จะใชในการวิเคราะหถึงความรับผิดชอบตอสังคมของบรรษัท กรณี
เหตุการณน้ํามันรั่วไหลเขาสูอาวพราว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ซ่ึงเปนหัวขอในบทความชิ้นนี้  

 
ผลการศึกษา 

 บทความนีข้ี้ใหเห็นถึง 4 ประเด็น คือ  1) ลําดับเหตุการณน้ํามันรั่วและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  2) ความ
รับผิดชอบของบรรษัทตอเหตุการณน้ํามันรั่ว 3) กระบวนการและการดําเนินงานของฝายชาวบาน 4.)
กระบวนการและการดําเนินงานของฝายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
 
1. สถานการณน้ํามันรั่วและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

 
 1.1 ลําดับเหตุการณน้ํามันรั่ว 

 วันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เวลาประมาณ 6.30 น. ไดเกิดเหตุทอรับน้ํามันดิบรั่วบริเวณทุนรับ
น้ํามันดิบ จากขอมูลของบรรษัทแจงวามีปริมาณน้ํามันรั่วไหลประมาณ 54,000 ลิตร หลังจากนั้นทางบรรษัท
ไดปดวาลวทันที และนําทุนกักน้ํามัน (Boom) กักคราบน้ํามันไว และใชเครื่องมือเก็บคราบน้ํามัน (Oil 
skimmer) เก็บคราบน้ํามันข้ึนไปภาชนะบนเรือ จากนั้นเรือของบรรษัท พันธมิตรของบรรษัท กองทัพเรือ กรม
เจาทา และเครื่องบิน C130 ของบริษัท Oil Spill Response รวมกันฉีดน้ํายาสลายคราบน้ํามัน และไดวางทุน
กักน้ํามันเพ่ิมเติม แตก็ไมสามารถกันน้ํามันกลุมสุดทายท่ียังสลายไมหมดเขาสูฝงท่ีอาวพราวได ในเวลา 22.00 
น. วันท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ.2556 (บริษัทพีทีที โกลบอล เคมีคอล จํากัด (มหาชน), 2556; 2557) 

  
 
  
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1-3: แสดงการเคลื่อนตัวของคราบน้ํามัน และการกระจายตัวของคราบน้ํามันเม่ือเขาฝงอาวพราว 

บริเวณทางตอนเหนือของเกาะเสม็ด และอาวเพ 
ท่ีมา: ขอมูลจากดาวเทียมของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA 
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 จากภาพแสดงการเคลื่อนตัวของคราบน้ํามัน ตั้งแตรั่วไหลเม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ.2556 แตทาง
บรรษัทไมสามารถกักคราบน้ํามันไมใหเขาสูฝงบริเวณอาวพราวในวันท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ.2556 เวลา 22.00 น. 
ได และคราบน้ํามันไดกระจายตัวกินพ้ืนท่ีบริเวณกวางทางตอนเหนือของเกาะเสม็ด และบริวเณอาวเพ  
ในวันท่ี 29-30 กรกฎาคม พ.ศ.2556 

เรือของบรรษัทและพันธมิตรของบรรษัทไดรวมกันฉีดพนน้ํายาสลายคราบน้ํามันตอไปและทางบรรษัท
ไดรวมกับหนวยงานราชการ ไดแก ผูวาราชการจังหวัด รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สั่งการทําความสะอาดอาวพราว โดยมีเจาหนาท่ีของบรรษัท ทหาร และจิตอาสาจากหลาย
หนวยงาน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเก็บคราบน้ํามันจนหมด มองไมเห็นดวยสายตา 
 ถึงแมวาจะเก็บกูคราบน้ํามันจดหมดมองไมเห็นดวยสายตาแลว แตผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณ
น้ํามันรั่วยังคงอยู ในสวนถัดไปจะขออธิบายถึงผลกระทบจากเหตุการณน้ํามันรั่วในครั้งนี้ 

1.2 ผลกระทบจากเหตุการณน้ํามันรั่ว 
 จากการลงพ้ืนท่ีสัมภาษณชาวบานผูท่ีไดรับผลกระทบ ชาวบานไดอธิบายผลกระทบ สรุปไดดังนี้ 

กระทบตอการทองเท่ียว เหตุการณน้ํามันรั่วไดสงผลตอความเชื่อม่ันและภาพลักษณของเกาะเสม็ด  
ในดานความปลอดภัยของคุณภาพน้ํา ความปลอดภัยของอาหารทะเล สงผลใหนักทองเท่ียวลดลง กระทบ
รายไดของผูประกอบการตั้งแตรายใหญไปจนถึงรายยอย กระทบตอกิจการโรงแรม รีสอรท ไปจนถึง หมอนวด 
พอคา แมคาหาบเร 

ในสวนของรายไดท่ีลดลง โรงแรม รีสอรท และรานอาหาร ในระยะแรกพบวา ไมมีนักทองเท่ียวไป
เท่ียวไปเท่ียวท่ีพ้ืนท่ี แตในระยะตอมาจึงเริ่มมีจํานวนนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนเล็กนอย แตฐานลูกคาชาวตางชาติ ท่ี
เปนลูกคาสําคัญยังไมคอยกลับมาจึงยังกระทบตอรายไดอยู ผูประกอบการจึงตองการความเชื่อม่ันของเกาะ
เสม็ดกลับมา ในสวนของรายยอยก็มีผลกระทบไมตางกันเพราะรายไดหายไปมากกวาครึ่ง ในขณะท่ีคาใชจาย
ยังเทาเดิมจึงทําใหตองไปกูหนี้ยืมสินมาใชจาย 

กระทบตอกลุมอาชีพประมง เหตุการณน้ํามันรั่วสงผลตอระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมทําใหจํานวนสัตว
น้ําลดลง ท้ังกุง หอย ปู ปลา ซ่ึงสงผลตออาชีพประมงท่ีไมสามารถจับสัตวน้ําไดเชนเดิม ทําใหรายไดลดลงกวา
ครึ่งหนึ่ง และแมวาจะสามารถจับสัตวน้ําไดแตก็ไมสามารถนําไปขายไดในราคาเดิม เนื่องจากคนซ้ือมีความ
หวาดกลัวตอเหตุการณน้ํามันรั่ว ทําใหวิถีชีวิตชาวประมงเปลี่ยนไป ชาวประมงบางสวนไดขายเรือ หรือเอาเรือ
ไปเก็บ และเปลี่ยนอาชีพไปทําอาชีพรับจางกอสราง หรือรับจางปลูกผัก 

 
2. ความรับผิดชอบของบรรษัทตอเหตุการณน้ํามันรั่ว 

ในสวนความรับผิดชอบของบรรษัทตอเหตุการณน้ํามันรั่ว บรรษัทไดแสดงความรับผิดชอบในสวนของ
การจัดเก็บน้ํามันรั่วเบื้องตนในวันท่ีเกิดการรั่วไหล มีการจายคาชดเชย และเยียวยาผูเสียหาย แตอยางไรก็ตาม
ความรับผิดชอบของบรรษัทยังไมสามารถตอบสนองตอความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย จึงนํามาซ่ึงปญหา
ความขัดแยง ดังจะอธิบายความรับผิดชอบของบรรษัทตอไปนี้ 

 
2.1 การจัดการน้ํามันรั่วเบ้ืองตน 

จากลําดับเหตุการณน้ํามันรั่วจะเห็นไดวา อุปกรณของบรรษัทท้ังทุนกักคราบน้ํามัน (Boom) และ 
สกิมเมอร (Skimmer) ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอในการกักคราบน้ํามันได บรรษัทจึงใชวิธีฉีดพนสารเคมีเปน
หลัก สวนปริมาณสารเคมีท่ีใช จากแถลงการณของคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงเหตุการณน้ํามันดิบ
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รั่วไหลในทะเลระบุวา ตลอดปฏิบัติการณครั้งนี้ไดใชสารเคมีรวมท้ังสิ้น 37,542 ลิตร แบงเปนสาร Slickgone 
NS จํานวน 30,612 ลิตร และสาร Super-dispersant 25 จํานวน 6,930 ลิตร โดยท้ังหมดนี้นํามาเพ่ือขจัด
คราบน้ํามันท่ีระบุวารั่วไหลท้ังสิ้น 54,341 ลิตร ทําใหเกิดขอกังขาถึงสารเคมีท่ีใชในปริมาณจํานวนมาก สวน
สาร Slickgone NS ท่ีถูกใชถึง 30,612 ลิตร ซ่ึงพิสุทธิ์  เพียรมนกุล (2557) ไดกลาวถึงสารตัวนี้วา สาร 
Slickgone NS อางตามบริษัทผูผลิตแลวจะพบวาสารดังกลาวมีความเปนพิษต่ํา ยอยสลายไดงายตาม
ธรรมชาติภายในเวลาไมเกิน 50 วัน และไมพบวามีการสะสมในระบบนิเวศ แตก็ตองคํานวณมาใชในปริมาณท่ี
เหมาะสมเทานั้น ยังไมสามารถใชไดในปริมาณท่ีเกินพอดี นอกจากนี้ยังมีขอถกเถียงของนักวิชาการวา การใช
สารเคมีท่ีมีความลึกนอยกวา 20 เมตรนั้นเหมาะสมหรือไม และจะสงผลกระทบอยางไรในระยะยาว 

 
2.2 การชดเชยเยียวยายังไมสามารถแกปญหา 

จากแถลงการณของบรรษัท บรรษัทไดเริ่มจายชดเชย ตั้งแตวันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ.2556 ไดรับคํารอง 
15,963 คํารอง มีผูท่ีไดรับผลกระทบไดรับการเยียวยาท้ังทางตรงและทางออมจํานวน 11,500 ราย เปน
จํานวนเงิน 514 ลานบาท (บริษัทพีทีทีโกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน), 2557) แตอยางไรก็ตามการชดเชย
เยียวยาของบรรษัทดังกลาว มีท้ังชาวบานท่ีพอใจและไมพอใจบรรษัท ในสวนท่ีไมพอใจบรรษัท จากการลง
พ้ืนท่ีสัมภาษณ ชาวบานบอกวาทางบรรษัทจายชดเชยไมสมเหตุสมผล ทางบรรษัทไดประเมินคาชดเชยเอง  
แตอาจมีการตอรองกันบางกลุม ท่ีผานมามีการจายชดเชยจํานวน 2 ครั้ง พวกรายยอยเชน หมอนวด พอคา 
แมคาหาบเร ได 2 ครั้ง ครั้งละ 15,000 บาท รวมเปน 30,000 บาท กลุมประมงได 30,000 บาท คิวรถแท็กซ่ี
ได 24,000 บาทตอคิว ได 2 ครั้ง สวนพวกรานอาหาร โรงแรม รีสอรท จะไดแตกตางกันไปตามขนาดของราน 
ไดรับการชดเชยประมาณ 20-30 เปอรเซ็นต 

จากการชดเชยดังกลาว ชาวบานบอกวาไมเปนธรรม เนื่องจากผลกระทบนั้นยังอยู รายไดยังกลับมาไม
เหมือนเดิม เนื่องจากภาพลักษณของเกาะเสม็ดยังไมกลับมา โครงการประชาสัมพันธการทองเท่ียวเกาะเสม็ดท่ี
บรรษัทจัดตั้งข้ึน ยังไมสามารถกระตุนการทองเท่ียวไดเทาใดนัก นอกจากนี้ในสวนของรายยอย จะคิดวาตนถูก
ละเลย ไมไดรับการดูแลจากบรรษัทอีกดวย 

 
2.3 ขาดการมีสวนรวมในการฟนฟู 

ถึงแมวาบรรษัทไดรวมกับหนวยงานราชการ ในการฟนฟูทางดานตางๆ แกชุมชน เชน โครงการ
ประชาสัมพันธการทองเท่ียวเกาะเสม็ด โครงการเสม็ดนามอง โครงการฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ําและสัตว
เศรษฐกิจ แตอยางไรก็ตามโครงการดังกลาว ยังขาดการมีสวนรวมจากตัวแทนทุกกลุม ถึงแมจะเปนเรื่องยากท่ี
จะเขาหาชาวบานใหท่ัวถึง แตบรรษัทควรใหชาวบานรวมตัวกันสงตัวแทนเขามามีสวนรวม 

สวนทางดานสิ่งแวดลอม บรรษัทไดรวมกับหนวยงานราชการ และผูเชี่ยวชาญจากสถาบันตางๆ อาทิ
เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กระทรวงสาธารณสุข และ 
SEER (Safety, Environmental, and Emergency Response) Associates เพ่ือตรวจสอบปจจัยทาง 
สมุทรศาสตร และผลท่ีประกาศออกมาโดยกรมควบคุมมลพิษ (2557) (ออนไลน) เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม  
พ.ศ.2557 พบวาคุณภาพน้ําทะเลอยูในเกณฑมาตรฐาน และหาดทรายไดเขาสูสภาวะปกติ และจาก
แถลงการณของบรรษัท ไดประกาศวา ปจจัยทางสมุทรศาสตร 7 ประการ ไดแก คุณภาพน้ํา ตะกอนดิน 
ตะกอนทราย สัตวน้ํา หญาทะเล หาดทรายและหาดหิน และปะการัง ไดเขาสูสภาวะปกติ แตอยางไรก็ตาม  



Proceedings โครงการสัมมนาเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ ครั้งท่ี 14 439 
 

วิถีชีวิตชาวบาน ก็ยังไมกลับมา ชาวบานยังคงจับสัตวน้ําไมไดอยู และจากการขาดการมีสวนรวมในแผนฟนฟู
ตางๆ ท่ีบรรษัทจัดทําข้ึน ทําใหชาวบานไมเชื่อใจบรรษัท และไมยอมรับผลการวิจัยดังกลาว 

 
3. กระบวนการและการดําเนินงานของฝายชาวบาน 

 จากความรับผิดชอบของบรรษัทขางตนท่ียังไมสามารถตอบสนองตอความคาดหวังของชาวบานได  
ทําใหชาวบานบางกลุมไมเชื่อใจบรรษัทและไมพอใจตอกระบวนการความรับผิดชอบของบรรษัท จึงเรียกรอง
การมีสวนรวม พรอมสิทธิการชดเชยและการฟนฟูสิ่งแวดลอม ผานการฟองรองตอศาล นําโดยกลุมสมาคม
ผูประกอบการทองเท่ียวเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง สมาคมประมงพ้ืนบานเรือเล็ก จังหวัดระยอง และกลุมอ่ืนๆ 
 สวนหนึ่งท่ีแสดงใหเห็นถึง ความไมไวใจบรรษัท และเรียกรองการมีสวนรวม คือบทสัมภาษณของ
นายกสมาคมผูประกอบการทองเท่ียว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง 

“อยากใหทางเขารับฟง เพราะเขาไมฟงผูเสียหาย อยากใหเขามีความจริงใจใน
การแกปญหา มีระบบธรรมาภิบาลท่ีดี และอยากใหชวยทําทุกอยางใหกลับมาเปน
เหมือนเดิม ทะเลใสเหมือนเดิม ความเชื่อม่ันเกาะเสม็ดกลับมา เนนการปองกันเหตุ 
ไมใชเกิดเรื่องแลวมาแก และอยากใหมีความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ” 
(สัมภาษณ, 8 พฤศจิกายน 2557) 
 
นอกจากนี้นายกสมาคมผูประกอบการทองเท่ียว ตองการการมีสวนรวมในการจัดทําแผนฟนฟูรวมกัน 

“อยากใหเขาเปดเผย โปรงใส ฟงชาวบาน ชวนนักขาวมาแถลงขาว ในเรื่องของ
การทํางานรวมกัน อยากใหเขามาชวยฟนฟูทํางานรวมกันระหวางบรรษัท ชาวบาน และ
ภาครัฐ” (สัมภาษณ, 21 กุมภาพันธ 2558) 

การเรียกรองของชาวบานไดผานกระบวนการฟองรอง ชาวบานไดเรียกรองใน 2 ประเด็น คือ  1) การ
ชดเชย ชาวบานคิดวาทางบรรษัทจายชดเชยไมเปนธรรม เม่ือเทียบกับรายไดท่ีสูญเสียไป จึงเรียกคาชดเชย 
คาเสียหายแตละรายไมเทากันตามกลุมของตน  2) การฟนฟูสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะชาวประมงท่ีตองการสัตว
น้ํากลับมาเหมือนเดิมและกลุมผูประกอบการท่ีตองการสิ่งแวดลอมกลับมา เพ่ือกูภาพลักษณของเกาะเสม็ด 
ชาวบานจึงรวมตัวกันฟองบรรษัท ฐานละเมิดและผิดตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
พ.ศ.2535 เรียกคาเสียหายมูลคา 1,000 ลานบาท เพ่ือจะไดนําเงินมาฟนฟูสิ่งแวดลอมใหกลับมา และจัดทํา
แผนพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต 

สวนขอเรียกรองของชาวบานตอประเด็นความรับผิดชอบ ชาวบานอยากใหบรรษัท มีความรับผิดชอบ 
ดังตอไปนี้ 

1) การจัดการปญหาตอเหตุการณน้ํามันรั่ว ชาวบานอยากใหบรรษัทรับฟงผูท่ีไดรับผลกระทบ ให
ชาวบานเขามามีสวนรวม ไมใชดําเนินการเอง ฟนฟูเอง ขาดการตรวจสอบจากชาวบาน นอกจากนี้อยากใหมี
ความจริงใจในการแกปญหา มีความโปรงใส รับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
สรางมาตรฐานการดําเนินงานท่ีดี เนนการปองกันเหตุ ตรวจสอบมาตรฐานของอุปกรณและกระบวนการ
ทํางาน มีความระมัดระวังอยาใหเหตุการณน้ํามันรั่วเกิดข้ึนอีก 

2) การชดเชยเยียวยาและการฟนฟูสิ่งแวดลอม ชาวบานตองการใหบรรษัทจายชดเชยใหสมเหตุสมผล 
บริหารจัดการผูมีสวนไดเสียอยางเปนธรรม ไมละเลยรายยอย หรือไมก็ใหมาชวยฟนฟูภาพลักษณเกาะเสม็ด 
สรางความเชื่อม่ันกลับมาใหได โดยเฉพาะความเชื่อม่ันจากชาวตางชาติ เพ่ือใหชาวบานมีรายไดกลับมา
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เหมือนเดิม สวนทางดานสิ่งแวดลอมอยากใหฟนฟูทุกอยางกลับมาเปนเหมือนเดิม ท้ังคาน้ํา ดินตะกอน และ
ทัศนียภาพ สวนทางดานสัตวน้ําอยากใหชวยมาฟนฟู เชน ทําธนาคารปู วางซ้ังเชือก ปดอาว ทําปะการังเทียม 
เปนตน นอกจากนี้ระหวางรอการฟนฟูสิ่งแวดลอม คงใชเวลานาน อยากใหชวยทางดานการสงเสริมอาชีพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตดวย เชน เรื่องปญหาหนี้สินและการประกอบอาชีพ เปนตน การสรางแผนฟนฟู อยากให
สรางรวมกัน และสามารถตรวจสอบได 
 3) กระบวนการดําเนินงาน อยากใหมีคนกลางเชื่อถือได มาชวยวิจัยฟนฟู ไมใชมาจากฝายใดฝายหนึ่ง 
สวนกฎหมายตองนํามาบังคับใช เพ่ือใหเกิดความยุติธรรม 
 
4. กระบวนการและการดําเนินงานของฝายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 จากความขัดแยงของฝายบรรษัทและชาวบาน เรื่องจึงดําเนินมาสูกระบวนการยุติธรรมในศาล ศาลจึง
ไดแตงตั้งผูเชี่ยวชาญ เพ่ือมาดําเนินการฟนฟูสิ่งแวดลอมจากเหตุการณน้ํามันรั่ว และชวยสรางการมีสวนรวม 
ตามท่ีชาวบานเรียกรอง เพ่ือแกปญหาผลกระทบจากเหตุการณน้ํามันรั่ว 
 ศ. ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ หัวคณะผูเชี่ยวชาญ ท่ีไดรับการแตงตั้งจากศาล ไดวางแผนไว 2 แผน คือ  
1. แผนฟนฟูสิ่งแวดลอมจากเหตุการณน้ํามันรั่ว  และ 2. แผนบูรณาการ ท่ีจะทํารวมกับจังหวัด ในการสงเสริม
ดานอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบาน ท้ังนี้เพราะชาวบานสวนหนึ่งไดเรียกรองการสงเสริมดาน
อาชีพ และคุณภาพชีวิต ระหวางรอการฟนฟูสิ่งแวดลอม 
 สวนในเรื่องความรับผิดชอบของบรรษัท ศ. ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ ไดกลาวถึงความรับผิดชอบของ
บรรษัทวา 

“ท่ีผานมางบซีเอสอารของบรรษัทไปเนนกับกิจกรรมท่ีเนนการสรางภาพลักษณ 
เชน การจัดการแขงขันเรือยาว ประเพณีตางๆ งบประมาณตรงนี้ไมใชนอยๆ ตอไปอยาก
ใหงบประมาณในสวนนี้มาทําซีเอสอารท่ีแทจริง สามารถแกปญหาไดตรงจุด ซ่ึง
กระบวนการแกปญหาตองใชท้ังภูมิปญญาชาวบาน และความรูตามหลักวิชาการ 
นักวิชาการบางทีก็ไมรูวีถีชีวิตของชาวบาน ในขณะท่ีภูมิปญญาของชาวบานเองบางทีก็
ขาดความรอบคอบ จึงตองใชความรูท้ังสองสวนมาชวยกันฟนฟู ถาบรรษัททําซีเอสอาร
อยางแทจริงแลว ไมเนนการสรางภาพลักษณ ก็จะทําใหชาวบานรักบรรษัท” (ธวัชชัย  
ศุภดิษฐ, สัมภาษณ, 8 เมษายน 2558) 

 จากความเห็นของนักวิชาการ จะเห็นไดวา ความสําคัญของการทําซีเอสอารใหตรงจุดเปนเรื่องสําคัญ 
มาก เปนการเนนย้ําถึงความสําคัญของซีเอสอารในกระบวนการ (CSR-in-process) และสรางการมีสวนรวมให
เกิดข้ึน เพ่ือสรางความเชื่อใจระหวางท้ังสองฝาย 
 
การวิเคราะห 

 จากกระบวนการความรับผิดชอบของบรรษัท และความคิดเห็นของแตละฝาย จะเห็นไดวาบรรษัท
แสดงความรับผิดชอบตอเหตุการณน้ํามันรั่ว ยังไมสามารถตอบสนองตอความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียได
โดยเฉพาะการสรางการมีสวนรวมท่ีเปนท่ียอมรับของทุกฝายยังไมเกิดข้ึนในระยะแรก อันนําไปสูปญหาความ
ไมเชื่อใจระหวางบรรษัทกับชาวบานผูท่ีไดรับผลกระทบ และเกิดความขัดแยงข้ึนตามมา 
 จากมาตรฐานซีเอสอารตามหลักสากล ISO 26000 (the International Organization for 
Standardization, 2010), The UN Global compact (UN Global Compact: online), OECD Guidelines 
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(Organisation for Economic Co-operation and Development, 2011) และหลักการมีสวนรวมของผูมีสวน
ไดเสียตาม AA1000SES (AccountAbility, 2008) ซ่ึงครอบคลุมในประเด็น ธรรมาภิบาล สิทธิมนุษยชน  
การปฏิบัติตอแรงงาน การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม การดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรม ประเด็นผูบริโภค การพัฒนา
ชุมชน เปนตน แตในท่ีนี้จะเอาในสวนท่ีเก่ียวของมาวิเคราะห คือ การมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสีย ธรรมาภิบาล 
สิ่งแวดลอม และการพัฒนาชุมชน ดังตอไปนี้ 

1) การมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสีย บรรษัทยังไมสามารถสรางการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสียท่ีเปนท่ี
ยอมรับของทุกฝายได คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงเหตุการณน้ํามันดิบรั่วไหลในทะเล ท่ีจัดตั้งข้ึนใน
ชวงแรก ยังขาดตัวแทนและการตรวจสอบจากภาคประชาชน จึงทําใหเกิดขอกังขาตอผลการสอบสวนถึง
ปริมาณน้ํามันท่ีรั่วไหลและสารเคมีท่ีใชจริง และในสวนของการชดเชยและการฟนฟูสิ่งแวดลอม บรรษัทได
รวมมือกับหนวยงานราชการเปนอยางดี แตการมีสวนรวมกับภาคประชาชน ยังไมสามารถสรางการยอมรับตอ
แผนดังกลาวได ชาวบานตองการท่ีจะตรวจสอบและมีสวนรวมกับแผนมากกวานี้ ถาเอาตามมาตรฐาน 
AA1000SES ในระยะแรกบรรษัทยังอยูในระดับ 1-3 เทานั้น คือ ระดับปรึกษา (Consult) เจรจา (Negotiate) 
และเก่ียวของกัน (Involve) บรรษัทอาจตองทําในระดับข้ันท่ี 4-5 คือ รวมมือกัน (Collaborate) และให
อํานาจตัดสินใจ (Empower) ท้ังนี้ตองเปนไปลักษณะ win-win ท้ังสองฝาย เพ่ือสรางความเชื่อใจ (Trust) 
ระหวางกันข้ึน โดยการจัดทําแผนฟนฟูรวมกับชาวบาน และภาครัฐรวมกัน 

2) บรรษัทยังเปดเผยขอมูลและการดําเนินงานตางๆใหแกชาวบานยังไมเพียงพอ ทําใหเกิดขอกังขาตอ
ชาวบาน บรรษัทควรมีความโปรงใส ในการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะใหท่ัวถึง เพ่ือแสดงใหเห็นวาบรรษัทมี
ความจริงใจในการแกปญหา และการดําเนินงานตางๆ 

3) ทางดานสิ่งแวดลอม บรรษัทไดใชสารเคมีในการขจัดคราบน้ํามัน แตยังมีขอถกเถียงถึงปริมาณ
สารเคมีท่ีใชอยางเหมาะสม บรรษัทควรลงทุนในดานอุปกรณ เพ่ือลดการใชสารเคมีท่ีเปนอันตรายใหนอยท่ีสุด 
นอกจากนี้บรรษัทควรยึดหลักปองกันไวกอน (Precautionary approach) นอกจากปฏิบัติตามกฎหมายอยาง
เครงครัดแลว ควรทํามากกวาหลักเกณฑข้ันต่ําของกฎหมาย มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทางดาน
สิ่งแวดลอม มีแผนบริหารสถานการณฉุกเฉิน ท้ังปองกัน ลดผลกระทบ และควบคุมสถานการณ พรอมท้ัง
ฝกอบรมพนักงานใหมีความระมัดระวังในการทํางาน ปองกันไวกอนยอมดีกวาแกทีหลัง โดยการลงทุนดาน
อุปกรณ เครื่องจักร เพ่ือความปลอดภัย อยาใหเกิดเหตุการณน้ํามันรั่วอีก นอกจากนี้บรรษัทควรคํานึงถึงความ
หลากหลายทางชีวภาพ และชวยฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

4) ทางดานการเชื่อมโยงและการพัฒนาชุมชน บรรษัทไมควรเนนซีเอสอารหลังกระบวนการ (CSR-
after-process) เชน การบริจาคตางๆ การจัดการแขงขันเรือยาว และประเพณีตางๆ มากกวาเชื่อมโยงและ
พัฒนาชุมชนในเชิงรุกท่ีเนนการมีสวนรวมกับชุมชน ปองกัน และแกไขปญหา และพัฒนาชุมชนตางๆ รวมกัน 
การทําตัวเปนพลเมืองดี (Good corporate citizenship) รวมกันพัฒนาชุมชน อยางในกรณีน้ํามันรั่ว รวมกัน
สรางแผนฟนฟูรวมกัน และพัฒนาชุมชนสงเสริมอาชีพและรายได ยอมสรางความไววางใจใหเกิดข้ึนได  
จะสงผลใหบรรษัทไดรับความไววางใจในการดําเนินงานได (License to operate) ซ่ึงจะเปนผลดีตอบรรษัท 
ถาบรรษัทรวมกันกับชาวบาน และภาครัฐ ในการจัดทําแผนฟนฟูรวมกัน 

5) ทางดานวิสัยทัศน นโยบาย และกลยุทธของบรรษัท ท่ีไดรวมเรื่องการพัฒนาท่ียั่งยืนไว กลาวคือ 
คํานึงถึงเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสังคมดวย ไมใชมุงเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว เนนหลักธรรมาภิบาล กํากับ
ดูแลกิจการ ไมเพียงแตคํานึงถึงกําไรและผูถือหุนเทานั้น แตใหคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย สิ่งแวดลอม และสังคม 
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บูรณาการเขาไปอยูในกระบวนการดําเนินงานของบรรษัท เปนสิ่งท่ีบรรษัทควรปฏิบัติตามอยางจริงจัง 
โดยเฉพาะการคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย บรรษัทตองดําเนินงานไมใหสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสังคม อยาง
จริงจัง เพ่ือไมใหกระทบตอผูมีสวนไดเสีย อันจะทําใหมีปญหาตามมา หรือถาเกิดปญหาข้ึนบรรษัทตองรับฟงผู
มีสวนไดเสีย ใหผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการแกปญหารวมกัน และสรางการยอมรับของทุกฝายใหได 
อยางในแผนฟนฟู บรรษัทจําเปนตองสรางแผนใหเกิดการยอมรับของทุกฝายใหได 
 จะเห็นไดวาการทําซีเอสอารตามมาตรฐานสากล หรือการทําซีเอสอารในกระบวนการ (CSR-in-
process) เปนเรื่องสําคัญมาก ปญหาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนระหวางบรรษัทกับชาวบานผูท่ีไดรับผลกระทบ เกิด
จากความรับผิดชอบของบรรษัทยังไมสามารถตอบสนองตอความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียได การมีสวน
รวมกับผูมีสวนไดเสียในแผนฟนฟูยังไมสามารถสรางการยอมรับของทุกฝายได การแกปญหาจึงตองสราง
กระบวนการมีสวนรวมในแผนฟนฟูระหวางบรรษัท ชาวบาน และภาครัฐ ใหเปนท่ียอมรับของทุกฝาย 
 อีกประเด็นหนึ่งท่ีสําคัญ จากผลการศึกษาท่ีออกมาวา ชาวบานตองการเรียกรองการมีสวนรวมในการ
จัดทําแผน และติดตามตรวจสอบแผนฟนฟู การทําซีเอสอารใหไดตามมาตรฐาน และการมีสวนรวมกับผูมีสวน
ไดเสีย ของบรรษัท ถือวามีสวนสําคัญ อยางไรก็ตาม การมีสวนรวมของชาวบาน โดยมีฐานจากชาวบานเอง
เปนผูริเริ่มแผนก็สําคัญไมแพกัน จากแนวคิดการมีสวนรวมของชาวบานหรือชุมชนทองถ่ิน อคิน  ระพีพัฒน 
(2527) ไดเสนอแนวคิดวาการมีสวนรวมวา “การมีสวนรวมของชาวบานนั้นใหชาวบานเปนผูคิดคนปญหา เปน
ผูทํา ไมใชวาเรากําหนดไปแลวใหชาวบานเขามารวมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตองใหชาวบานเปนผูคิดคนข้ึนมา” จาก
แนวคิดนี้ การริเริ่มแผนของชาวบานเอง จะเปนการพัฒนาแผนจากสวนลาง เปนการแกปญหาโดยใหชาวบาน
เปนผูกําหนดปญหาและแกปญหา คนท่ีอยูกับปญหาจะรูวาอะไรเปนปญหาท่ีแทจริง สามารถกําหนดปญหาได
อยางแมนยํา อยางในกรณีท่ีน้ํามันรั่วในครั้งนี้ ชาวบานจะรับรูปญหาเปนอยางดี การใหชาวบานจัดทําแผน
ฟนฟู จะทําใหรับรูความตองการของชาวบานเปนอยางดี เม่ือชาวบานจัดทําแผนแลว บรรษัทก็เขามามีสวน
รวมในแผนโดยยึดหลักรวมมือกัน ท้ังนี้เม่ือเริ่มกระบวนการ ตองใหความสําคัญกับชาวบานในการมีสวนรวมใน
การคนหาและจัดลําดับความสําคัญของปญหา ใหชาวบานรวมในการวิเคราะหถึงสาเหตุและท่ีมาของปญหา 
รวมในการเลือกวิธีการและวางแผนในการแกปญหา รวมในการดําเนินตามแผน และรวมในการประเมินผล 
วิเคราะหปญหา อุปสรรค และปจจัยท่ีมีสวนทําใหเกิดผลสําเร็จ ดังท่ี อคิน  ระพีพัฒนไดเสนอแนะข้ันตอนไว 
 ท้ังนี้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของชาวบาน เปนสิ่งสําคัญมาก เพราะถือเปนปจจัยท่ีจะ
ทําใหแผนเปนท่ียอมรับและดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การสรางแผนฟนฟูรวมกัน โดยมีตัวแทนจากทุกกลุม จะเปนการสรางประโยชนรวมกันระหวาง
บรรษัทกับสังคม ซ่ึงจะเปนเรื่องท่ีนอกเหนือไปจากเรื่องน้ํามันรั่วดวย การรับผิดชอบมากเกินไปกวาเรื่อง
น้ํามันรั่ว ถือเปนการปฏิบัติตามหลักซีเอสอาร ทางดาน “การเช่ือมโยงและพัฒนาชุมชน (Community 
involvement and development)” กลาวคือ เปนการอยูกับชุมชนในลักษณะพ่ึงพาอาศัยกันและกัน 
สงเสริมการมีสวนรวมระหวางกัน ปองกันและแกไขปญหาตางๆ อยางในกรณีน้ํามันรั่ว คือการฟนฟู
ส่ิงแวดลอม และสงเสริมอาชีพและรายไดใหชุมชน ท้ังนี้ตองไมใชในลักษณะฝายใดฝายหนึ่งเปนผูใหเพียง
ฝายเดียว แตตองมีลักษณะรวมดวยชวยกัน สรางความเช่ือใจระหวางกัน บรรษัทจะไดรับความไววางใจ
ใหดําเนินงานได (License to operate) 
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สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 กระบวนการความรับผิดชอบของบรรษัทตอเหตุการณน้ํามันรั่ว บรรษัทยังมีความรับผิดชอบตอสังคม
ของภาคธุรกิจ (CSR) ยังไมครอบคลุมตามมาตรฐาน ISO 26000, The UN Global compact (UNGC), 
OECD Guidelines และ AA1000SES โดยเฉพาะหลักการมีสวนรวม ท่ีเปนท่ียอมรับของทุกฝายยังไมเกิดข้ึน 
จึงทําใหชาวบานผูท่ีไดรับผลกระทบไมเชื่อใจบรรษัท กระบวนการแกปญหา จึงตองสรางการมีสวนรวมกับผูมี
สวนไดเสียท่ีเปนท่ียอมรับของทุกฝาย โดยการจัดโครงการฟนฟูรวมกันระหวางบรรษัท ชาวบาน และภาครัฐ 
ท้ังนี้ตองใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของชาวบานหรือชุมชนทองถ่ินเปนสําคัญ 

สวนบทบาทของแตละฝาย มีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

1) บรรษัทควรมุงเนนซีเอสอารในกระบวนการ (CSR-in-process) มากกวาซีเอสอารหลังกระบวนการ 
(CSR-after-process) 

2) รัฐและหนวยราชการอาจชวยในเรื่องของการเอ้ืออํานวยจัดการเสวนาระหวางฝายตางๆ สรางการ
มีสวนรวม หรือชวยจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบาน ซ่ึงถือเปนหนาท่ีของรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชาวบานอยูแลว 

3) ฝายวิชาการสามารถชวยในเรื่องของจัดเตรียมขอมูลวิชาการ สรางความรอบคอบตอโครงการตางๆ 
ท่ีเกิดข้ึน ท้ังนี้เพ่ือใหโครงการมีความยั่งยืนและเกิดประโยชนอยางแทจริง 

4) ภาคประชาชนเองก็ตองมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวย ชวยกันดู
และเรื่องขยะจากการทองเท่ียว ดูแลทัศนียภาพใหสวยงาม สวนทางดานประมงตองทําประมงอยางยั่งยืน ไม
จับสัตวน้ําเกินขนาด เปนตน 

กระบวนการแกปญหาจะเกิดข้ึนได เม่ือทุกฝายใหความรวมมือกันเปนอยางดี นอกจากนี้การแกปญหา
เรื่องน้ํามันรั่ว ถามองไปถึงการปองกันในภายหนา ซีเอสอารอยางเดียวอาจไมเพียงพอ เนื่องจากซีเอสอารเปน
เพียงเครื่องมือเชิงเทคนิคของทางบริษัทเทานั้น การปองกันน้ํามันรั่วในอนาคต ภาครัฐและกฎหมายก็มีสวน
สําคัญในการกําหนดมาตรฐานการปองกันน้ํามันรั่ว ใหบรรษัทปฏิบัติตามอยางเครงครัด เพ่ือไมใหอุบัติเหตุ
น้ํามันรั่วเกิดข้ึนอีก 

อยางไรก็ตามอุบัติเหตุสามารถเกิดข้ึนไดตลอดเวลา ดังนั้นถาจะใหปลอดภัยท่ีสุด คือตองลดการใช
ทรัพยากรน้ํามัน และหันมาคิดคนเทคโนโลยีท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมแทน เชน ใชวัตถุดิบธรรมชาติท่ีไมทําลาย
สิ่งแวดลอมในการผลิตผลิตภัณฑตางๆแทน และลงทุนในพลังงานหมุนเวียน เปนตน แตการเปลี่ยนการใช
ทรัพยากร ถือเปนเรื่องใหญ ซ่ึงตองใชความรวมมือ เงินลงทุน และการปรับเปลี่ยนแนวคิดกันใหมท้ังระบบ 
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ชาติพันธุและการเคลื่อนไหวทางดานสิ่งแวดลอม: กรณีศึกษาการคัดคานเขื่อนแมแจม 
ของกลุมชาติพันธุกระเหรี่ยง 

Ethnics and their environmental Acts: A case study of the Karen’s objection against 
Mae Jam Dam Project 

 
กนกวรรณ  มีพรหม0

1 
Kanokwan  Meeprom 

 
บทคัดยอ 

กรณีของโครงการเข่ือนแมแจม ต.แมนาจร อ.แมแจม จ.เชียงใหม ท่ีเงียบหายไป 23 ป ถูกนํากลับมารื้อ
เพ่ือเปนหนึ่งในโครงการ โดยพ้ืนท่ีกอสรางตั้งอยูในพ้ืนท่ีลุมน้ําปงสวนท่ี 3 ลําน้ําแมแจม ถูกนํามาอางเพ่ือแกไข
ปญหาน้ําทวม เพ่ิมพ้ืนท่ีเกษตรกรรมชลประทาน เปนแหลงประมง แหลงทองเท่ียว แหลงผลิตไฟฟาพลังน้ํา แหลง
เติมน้ําบาดาลธรรมชาติ และรักษาความสมดุลระบบนิเวศ ซ่ึงงานวิจัยฉบับนี้ มีจุดมุงหมายท่ีศึกษามิติทางดาน
สิ่งแวดลอมซ่ึงเก่ียวของเชื่อมโยงกับความผูกพันทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ โดยนําขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมรูปแบบใหมมาเปนชุดคิดวิเคราะหซ่ึงกลุมชาติพันธกะเหรี่ยงท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีดังกลาวไดเปนแกนนํา
หลักในการออกมาเคลื่อนไหวเพ่ือรักษาท่ีอยูอาศัยและวัฒนธรรมชุมชนเดิมของตน เพ่ือชี้ใหเห็นถึงความเชื่อมโยง
และความสัมพันธชองปจจัยในการสรางเข่ือนแมแจมในครั้งนี้จนมาถึงการออกมาเคลื่อนไหวของกลุมชาติพันธ
กะเหรี่ยง ทําใหเห็นประเด็นตางๆจนนําไปถึงการตั้งคําถามเพ่ือนําไปสูการศึกษาวิจัยถึงการกอรูปขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหมของชาติพันธกะเหรี่ยงทีรวมตัวกันออกมาตอสูคัดคานเข่ือนแมแจม ซ่ึงแบง
ประเด็นท่ีควรจะทําการศึกษาวิจัยไมวาจะเปนความเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคลและครอบครัว อยางเชน การ
พูดคุยกันมากข้ึนในครอบครัวเรื่องเข่ือน เอาแนวคิดกระเหรี่ยงมาใชในการวิเคราะหปญหา การเคลื่อนไหวในระดับ
หมูบานอยางการทํากิจกรรมในโบสถ การเคลื่อนไหว/ปรับตัวในระดับกลุมหมูบาน โดยการการตั้งคณะกรรมการ
คัดคานเข่ือน การจัดบวชปา การทําวิจัยไทบาน การผลิตสื่อและสัญลักษณตางๆ การรวมกันเปนเครือขายปฏิรูป
น้ําภาคเหนือ (คปน.) วิธีเผชิญหนาของกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงกับสถานะ “ความเปนคนชายขอบ” และสุดทาย
ความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง  

โครงการวิจัยนี้ เปนโครงการวิจัยทางมานุษยวิทยาท่ี เนนการเก็บขอมูลเชิงชาติ พันธุวรรณนา 
(ethnography) ท่ีมุงทําความเขาใจกระบวนการเคลื่อนไหวของกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง จากกรณีโครงการบริหาร
จัดการน้ําฯ 3.5 แสนลานบาท ภายใตแนวคิด วาทกรรมการพัฒนา วาทกรรมคนชายขอบ ขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมรูปแบบใหม ซ่ึงจากการศึกษาแลวสามารถคนพบประเด็นสําคัญไดดังตอไปนี้ 

ประเด็นท่ีหนึ่ง  มิติของการเคลื่อนไหวของกลุมชาติพันธกะเหรี่ยงในแงของความเปนคนชายขอบ การถูก
ดูถูกจากสังคมวาเปนชนกลุมนอยท่ีกอใหเกิดปญหาตางๆ ในสังคมไทย เชนปญหายาเสพติด ปญหาแรงงาน ปญหา
การลักลอบเขาเมืองอยางผิดกฎหมาย ทําใหวาทกรรมในประวัติศาสตรกระแสหลักของคนกะเหรี่ยงท่ีออกมาตอสู

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร แขนงชาติพันธุสัมพันธและการพัฒนา มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  
Studying in Master of Arts- Socials Department, Ethnics Branch, Relations and Development, Socials Faculty of Chiang Mai 
University. 
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เคลื่อนไหวกรณีการกอสรางของเข่ือนแมแจมถูกนําเสนอไดอยางชัดเจนของการไมมีพ้ืนท่ีทางสังคมภายใตรัฐไทย 
การถูกมองเปนพลเมืองชั้นสามมีสถานะเปนคนชายขอบของอํานาจรัฐ 

ประเด็นท่ีสอง กระบวนการเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอมของกลุมชาติพันธกะเหรี่ยงท้ังในพ้ืนท่ีและการ
หนุนเสริมจากภายนอกพ้ืนท่ี แนวทางการเคลื่อนไหวทาสังคมในรูปแบบขบวนการแบบใหม ท่ีไมเชื่อเรื่องของความ
เปนธรรมท่ีมาจากการจัดการของรัฐหรือแมแตกระบวนการยุติธรรม แตใชวิธีการผานกลไกของสื่อเพ่ือสรางแรง
กระทบใหเกิดข้ึนกับกระแสของสังคมเพ่ือใหเกิดการสนใจและเปนประเด็นในสิ่งท่ีผูเรียกรองตองการใหเกิดกระแส 
ซ่ึงการเรียกรองดังกลาวจะเปนในลักษณะของการเรียกรองจากตนเองและคนในกลุมกอนสังคมเพ่ือชวงชิงพ้ืนท่ีใน
การนําเสนอขอมูลท้ังจากรัฐและผูมีอํานาจ 

ประเด็นท่ีสาม การพัฒนาในรูปแบบของความเปนเมืองท่ีถูกนําเขามาสูพ้ืนท่ีชนบท และการสรางชุด
ความคิดท่ีวาการเสียสละของคนสวนนอยเพ่ือคนสวนใหญของประเทศ รวมไปถึงการพัฒนาท่ีมาในรูปแบบของ 
“เข่ือน” ซ่ึงเปนตัวแทนของการพัฒนาและความทันสมัยซ่ึงนําเอาวิทยาศาสตรเขามาในการจัดการปญหาน้ําทวม
และทรัพยากรธรรมชาติ จนทายท่ีสุดแลวสามารถเห็นถึงความเชื่อท่ีวาเทคโนโลยีในการจัดการปญหาน้ําทวมโดย 
“เข่ือน” นั้นไมสามารถทําไดจริงอีกท้ังยังสงผลในแงลบท้ังการทําลายวัฒนธรรมชุมชน คุณภาพชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลง 
ปญหาท่ีเกิดจากสภาพภูมิประเทศท่ีเปนพ้ืนท่ีรอยตออาจทําใหเกิดแผนดินไหว ระบบนิเวศเสียหายและผืนปาตนน้ํา
ตองลดลงเหลานี้ยอมสงผลตอท้ังคนในชุมชนคือพ้ืนท่ีตนน้ําและกระทบถึงคนท่ีอยูในพ้ืนท่ีปลายน้ําอยางแนนอน 

คําสําคัญ ชาติพันธุ,กะเหรี่ยง, วาทกรรมการพัฒนา, คนชายขอบ, ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม 
 
 
Abstract 

The desisted project of Mae Chaem dam building at the Mae Najorn sub-district of Mae 
Chaem district in Chiang Mai that was faded for 23 years was retrieved again to rebuild for the 
varied reasons of floods protecting, and developing areas of fishing, agriculture, tourism base, 
electricity water power plant, in order to save environment balance. 

This study purposed on environment fraction in relevant with social engagement, 
Culture, and economics of the local inhabitants. A new social act processing was used for 
analysis method. The Karen ethnic residents were core moving group protestors to protect their 
own home land and culture, in order to indicate relation factors of Mae Chaem Dam building 
purpose and following motivation causes of the Karen Ethnic group movements. 

1) Cause of reinforced by social judge to be as non-Thai citizen, or a minority 
who caused social problem such as drugs, illegal employee and immigrants. This sensitivity of 
not having their own place under the Thai government support was a historical vigorous back 
up of the Karen movement. 

2) The movement was supported also from the outsider activist by the new 
social processing order under the thoughts of not believing in government’s justice managerial 
way that stroke outsiders and the government perceptions. 
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3) Development that required the local habitants to be sacrificed for majority in 
many other projects showed not worth lost in the change.  New technology of dam building 
destroyed quality of the community living and culture whereas the nature damage from the 
project brought lack of water impact to both local habitants and residents behind the dam. 

Key words: Environmental Acts, Development Speech, New Socials Movement Processing, non-
Thai citizen Speech 

 
 
บทนํา 

เม่ือป พ.ศ.2532 เริ่มมีการรับรูถึงการเขามาของโครงการเข่ือนแมแจมเปนครั้งแรกภายในชุมชน ซ่ึงมีการ
เขามาวัดจุดพิกัดบริเวณตําบลแมนาจรและมี “รายงานการประเมินผลกระทบเบื้องตนตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 
กรณีท่ีมีโครงการพัฒนาลุมน้ําแมแจมโดยการสรางเข่ือน” จากรายงานขอมูลหมูบานท่ีไดรับผลกระทบจาก
โครงการเข่ือนแมแจม (ผาวิ่งจู) ซ่ึงจัดทําโดย สถาบันออผะหญา พบวารายงานฉบับดังกลาวไมเปนท่ีปรากฏทาง
สาธารณะ ตอมาวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ.2550 สมัยรัฐบาล พลเอกสุรยุทธิ์  จุลานนท มีการอนุมัติใหกรม
ชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินตามแผนพัฒนาการชลประทานระดับลุมน้ําอยางเปนระบบ 
สําหรับเพ่ิมท่ีชลประทานและปริมาณน้ําท่ัวทุกภูมิภาค ในป พ.ศ.2553 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ไดเขาจัดทําแผนพัฒนาการชลประทานระดับลุมน้ําอยางเปนระบบในกรอบน้ํา 60 ลานไร ซ่ึงยังไมไดการศึกษาความ
เปนไปไดของโครงการ (FS) และไมไดศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร(SEA)  

ภาวะน้ําทวมท่ีเกิดข้ึนในป พ.ศ.2554 ซ่ึงเปนท่ีมาของแผนแมบทการบริหารจัดการน้ําในสมัยรัฐบาล 
นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร โดยมีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ.2554 และตอมาไดมีการ
พัฒนาเปนโครงการออกแบบกอสรางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางยั่งยืนและระบบแกไขปญหา
อุทกภัยของประเทศไทย โดยอาศัยเงินกูวงเงิน 3.5 แสนลานบาท ตามพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลัง
กูเงินเพ่ือวางระบบบริหารจัดการน้ําและวางอนาคตประเทศ พ.ศ.2555 หรือท่ีรูจักกันในชื่อ “โครงการบริหาร
จัดการน้ํา 3.5 แสนลาน” (พยุงศักดิ์, 2556) 

การศึกษาขอพรพนา กวยเจริญ และเลิศศักดิ์  คําคงศักดิ์ ทําใหเห็นวา ชาวนาในพ้ืนท่ีทุงพระพิมล จังหวัด
นครปฐม ทุงบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบางระกํา จังหวัดพิจิตร มองวาการเกิดน้ําทวมเปนสวนหนึ่ง
ของวิถีชีวิตไมใชปญหาและตางก็จะเรียนรูท่ีจะอาศัยการอยูรวมกับน้ําทวม จะเปนการปรับชวงเวลาใหสอดคลอง
กับชวงเวลาท่ีน้ําหลากซ่ึงสามารถทดน้ําไดอยางนอยปละ 2 ครั้ง รวมท้ังวิธีคิดการปลูกพืชอยางอ่ืนท่ีมีความเสี่ยง
นอยในการทนทานตอสภาวะน้ําทวม เชนการทํานาบัว รวมไปถึงหากน้ําทวมในสภาวะท่ีเหมาะสมก็จะชวยสราง
ความอุดมสมบูรณในดินลดคาใชจายในการซ้ือปุยสงผลใหการผลิตขาวเพ่ิมมากข้ึน ชวยเติมน้ําบาดาลใหกับพ้ืนท่ี
และเม่ือเกิดน้ําทวมสิ่งตามมาคือปลาซ่ึงเปนแหลงอาหารและสรางโปรตีนเพ่ิมข้ึนอีกดวย (พยุงศักดิ์, 2556) 

บริบทของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม ไมไดตั้งอยูบนฐานของชนชั้นท่ีมาประกอบสรางกัน
เพ่ือเรียกรองสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีเห็นถึงจุดประสงคท่ีจะทํารวมกัน ไมไดมีความเชื่อหรือศรัทธากับวิถีทางของระบบ
การเมืองแบบปกติ ท้ังสถาบันนิติบัญญัติ สถาบันบริหารหรือรัฐบาลท่ีตั้งอยูบนทฤษฏีการมีสวนรวมจากการเลือก
ตั้งแตเปนเพียงมายาคติเทานั้น ความตองการของการเรียกรองในขบวนการทางสังคมรูปแบบใหมตองการท่ีจะ
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สรางชุดวาทกรรมหรือชวงชิงการสรางนิยาม ความหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหเปนเรื่องใหม เพ่ือเปนเครื่องตอสูหรือ
เพ่ือการเคลื่อนไหว สิ่งหนึ่งท่ีนาสนใจ คือมิติของชาวบานบริเวณตัวอําเภอแมแจมสวนใหญมีความคิดเก่ียวกับเรื่อง
เข่ือนแมแจมเปนเรื่องของการรับรูเรื่องราวของการสรางเข่ือน แตไมรูวาอยูตรงไหน อยางไรและจะมีผลกระทบกับ
ตนหรือไหมซ่ึงมีบางเสียงจากชาวบานบางกลุมเห็นดวยหากเข่ือนแมแจมจะเปนผลประโยชนกับชุมชนในการผันน้ํา
เพ่ือใชในการเกษตรแตก็ยังมีบางกลุมท่ีใหความคิดเห็นวาเข่ือนแมแจมท่ีจะถูกสรางอยูในพ้ืนท่ีหางไกลบนดอยสูง
รับรูวามีการสรางเข่ือนก็จากท่ีพ่ีนองบนดอยออกมาเคลื่อนไหวซ่ึงจะสรางหรือไมสรางเข่ือนแมแจมก็ไมไดมี
ผลกระทบกับตน 

“พูดถึงคนพ้ืนราบ ประมาณวาวัตถุประสงคในการสรางเข่ือนมันนาจะเปนตัว
ทําใหคนพ้ืนราบเริ่มท่ีจะสนใจเริ่มท่ีจะพูดถึงเข่ือนแมแจม ถาเข่ือนนี้สรางข้ึนมาแลวไมได
เกิดประโยชนทางภาคการเกษตรก็ไมเห็นดวย เพราะถาสรางเข่ือนข้ึนมาเพ่ือกักเก็บน้ํา
อยางเดียวจะไมคอยเห็นดวย  แตถาหากวาสรางแลวสามารถท่ีจะสงน้ําจากเข่ือนเขาสู
ภาคการเกษตรท้ังสองฝงของลําน้ําแมแจมก็คงจะเปนพ้ืนราบท่ีเหลืออยูนิดเดียวของ
อําเภอคนพ้ืนราบก็โอเคถาเปนไปตามลักษณะนั้น สวนมากแลวถาพูดถึงเรื่องเข่ือนคน
พ้ืนราบจะมองไปถึงการใชประโยชนท่ีตนเองจะไดรับ ไมไดมองภาพกวางจะเปนการ
ปองกันน้ําทวมสวนมากจะมองในเรื่องของการใชประโยชน ถึงมีขอเสนอวาถาไมสราง
เข่ือนตองแมนาจรก็จะยายลงมาสรางดานลางซ่ึงมีการสํารวจไวคือ บริเวณทองปอง ซ่ึง
เปนไปไดยากเพราะผลกระทบมีมากกวาการสรางเข่ือนดานบนอีกและในเรื่องของกรณี
ตองยายหมูบานสองสามหมูบาน หากจะจัดการเรื่องปญหาการจัดการน้ําทวมเราก็ควร
เอางบประมาณจากการสรางเข่ือนใหญสอยลงไปก้ันหวยตางๆ ท่ีจะลงสูน้ําแมแจมมัน
นาจะตอบโจทยวัตถุประสงคท่ีอาจจะเหมือนกันกับการสรางเข่ือน โดยมีลําหวยท่ีจะไหล
ลงสูลําน้ําแมแจมประมาณยี่สิบกวาลําหวยเราก็ไปก้ันหวยตางๆ ดังกลาวก็สามารถจะกัก
เก็บน้ําไดเหมือนกัน”1

2 (สัมภาษณ, ผูใหญบานเขตอําเภอแมแจม) 
 
แมแจมหุบเขาวัฒนธรรม-พรมแดนสุดทายของความเปนลานนา 

“เนื่องจากเปนอําเภอท่ีกันดารประชากรยากจน มีการศึกษาต่ํา ขาดพลานามัย 
จึงทําใหอําเภอแมแจมเปนอําเภอคอนขางจะลาหลังเม่ือเปรียบเทียบกับอําเภออ่ืน ใน
จังหวัดเชียงใหมนอกจากนี้ยังปรากฏวา มีปญหาตางๆเก่ียวกับการตัดไมทําลายปาและ
ตนน้ําลําธาร มีการปลูกฝนกันมากท่ีสุดแหงหนึ่งในจังหวัดภาคเหนือ และในชวงป 
2541-2523 ก็เกิดปญหาเก่ียวกับความม่ันคงของชาติ ...โครงการพัฒนาลุมน้ําแจม... มี
วัตถุประสงคท่ีจะแกปญหาท่ีสําคัญๆ 3 ประการ คือ ปญหาสภาวะแวดลอมถูกทําลาย 
ปญหาสังคมและความม่ันคงของชาติและปญหาเศรษฐกิจ”2

3 
 

                                                           
2 นายเอกราช  รมโพธิ์ ผูใหญบาน เขตอาํเภอแมแจม: สัมภาษณชุมชนพื้นราบลุมในเขตอําเภอ แมแจม กรณีโครงการเขื่อนแมแจม 
3 ประเสริฐ  พันธชาติ และคณะ, 2532:1 
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ภาพของแมแจมดินแดนท่ีอยูในหุบเขาสูงและหางไกลจากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหมกับอีกดานคือดินแดนท่ี
เต็มเปยมไปดวยความขัดแยงแยงชิงทรัพยากรมาอยางยาวนาน ทามกลางความเงียบสงบ ชุมชนแมแจมเคยผาน
การตอสูในการรักษาทรัพยากรดิน น้ํา ปามาเปนเวลายาวนานท้ังในสวนของ “ระบบทุนนิยม” และ “อํานาจรัฐ” 
จากเรื่องเลาของชุมชน พ้ืนท่ีลุมน้ําแมหลุ ในอดีตเจานอยคําคงซ่ึงอยูในชวงสมัยของเจาอินทยานนท แกลงใหชาว
กะเหรี่ยงยืนแบกเตียงใหนอนตลอดคืน ซ่ึงคนท่ีตัวสูงตองยอเขาท้ังคืนใหเตียงไดระดับทําใหถูกเรียกพ้ืนท่ีบริเวณนั้น
วา “ปางเจานอยคํ่าคน”3

4 กรณีชาวบานนาฮอง ท่ีถูกเจาหนาท่ีปาไมออกหมายจับชาวบานท่ีไปตัดไมมาซอมวิหาร
จนนําไปสูการคัดคานสัมปทานในชวงรอยตอทศวรรษท่ี 2520-2530 หรือในป พ.ศ.2535 ชาวบาน 7 หมูบาน 
ตําบลชางเค่ิงเขาชื่อและรวมชุมนุมเพ่ือยับยั้งการสัมปทานเหมืองแรลิกไนตบานบนนาจนไปถึงการจัดตั้ง “กลุมฮัก
เมืองแจม” ท้ัง พระ ครู คนเมือง เพ่ือเขารวมกับคนกะเหรี่ยงบานวัดจันทรและกลุมองคกรอนุรักษเพ่ือหยุด
โครงการการทําไมสน 150,000 ไร45 เปนตน 

สภาพท่ัวไปของอําเภอแมแจมนั้น สวนใหญเปนคนเมืองกับชาติพันธกะเหรี่ยงเปนสวนใหญ อาชีพสวน
ใหญทําการเกษตรกรรมมีการเขามาของเกษตรเชิงเดี่ยว ตามบริเวณเชิงดอยและพ้ืนท่ีราบสูงปลูกขาวโพดเปนจํา
วนมาก แมแจมเปนเมืองในหุบเขาซุกตัวอยูหลังดอยอินทนนทภาพลักษณของแมแจมในอดีตท่ีผานมาจึงดูเปน
ชุมชนท่ีมีความหางไกลและกันดาร ประกอบไปดวยเนินเขาสูงๆ ต่ําๆ สลับซับซอนมีท่ีราบบริเวณริมฝงแมน้ําและท่ี
ราบตามหุบเขา ท่ีราบลุมแมน้ําแมแจมจัดเปนท่ีราบขนาดเล็ก แบงการปกครองเปน 7 ตําบล ประชากรประกอบไป
ดวยคนเมืองรอยละ 44 ท่ีเหลือเปนชาวเขาเผากะเหรี่ยงเปนสวนใหญนอกจากนี้มีเผามง ลีซอและลัวะ 5

6 
 
คนสวนนอยตอง “เสียสละ” ใหคนสวนใหญ (วาทกรรมการพัฒนา) 

วาทกรรม “การพัฒนา” เกิดข้ึนจากการยุติลงของสงครามโลกครั้งท่ีสองซ่ึงเปนจุดเริ่มตนของจักรวรรดิ
อเมริกาและการลมสลายของลัทธิเศรษฐกิจการเมืองของประเทศท่ีเปนข้ัวตรงขามกับเศรษฐศาสตรกระแสหลัก 
(Main Stream Economy) ทําใหเกิดการแพรกระจายและขยายแนวคิดเศรษฐศาสตรกระแสหลัก ตั้งแตศตวรรษ
ท่ี 19 ความเชื่อในความรุงเรืองของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยเฉพาะดานอุทกศาสตรซ่ึงนําไปสูการสรางเข่ือน
ท่ีทันสมัย ความเชื่อท่ีวามนุษยสามารถเปลี่ยนแปลงหรือจัดการทรัพยากรน้ําไดอยางไมมีขีดจํากัดจนมาถึงการสราง
เข่ือนโดยรัฐเปนผูจัดการ ความคิดดังกลาวนําไปสูความเชื่อท่ีวาเข่ือนเปนเครื่องมือการปองกันน้ําทวมไดสูงสุด 
แมกระท่ังในสหรัฐอเมริกาเองยุคท่ีมีการกอสราง Tennessee Valley Authority (TVA) ประเทศไทยก็เคยมีการ
ไปดูงานซ่ึงเปนท่ีมาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยและเข่ือนภูมิพลนั่นเองซ่ึงไมสามารถแกไขปญหาน้ํา
ทวมไดอยางท่ีปรากฏ ตอมาความเชื่อเรื่องเข่ือนท่ีจะสามารถปองกันน้ําทวมไดนั้นก็ไดยุติลงในสหรัฐอเมริกาดวย
เหตุผล 4 ประการคือ ความผันผวนของธรรมชาติ Climate Change ซ่ึงเปนสิ่งท่ีไมแนนอนไมสามารถควบคุมได
ในการพยากรณ ลมฟาอากาศ ในขณะท่ีถาปไหนฝนแลงสภาพของเข่ือนก็ไมตางอะไรจากแทนคอนกรีตท่ีไมมี
ประโยชน แตหากปไหนฝนตกหนัก น้ํามากเข่ือนก็ไมสามารถรองรับปริมาณน้ําจํานวนมากไดและยังเปนพนัง
กําแพงในการก้ันทางระบายน้ําสงผลใหน้ําทวมขังมากข้ึน  

                                                           
4 วิทยา 2541:11 
5 ดูเพิ่มในสันติพงษ (2536) 
6 ดูเมืองแจม วถิีแหงตนธาร ตํานานแหงลานนา; นุสรา-เดชา เตียงเกตุ 
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สําหรับในประเทศไทยเองนั้นบทเรียนของความลมเหลวจากการบริหารจัดการน้ํา อาทิเชน กรณีโครงการ
โขง ชี มูล โดยคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหวัน เปนนายกรัฐมนตรี มีมติเม่ือวันท่ี 8 เมษายน 
2532 อนุมัติงบประมาณ 18,000 ลานบาท ใหกรมพัฒนาสงเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอมในสมัยนั้นเปนหนวยงานรับผิชอบโครงการและกําหนดใหมีการดําเนินการใหเห็นผลภายในสามป 
ภายใตเปาหมายของการพัฒนาแหลงน้ําสําหรับเกษตรกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหไดพ้ืนท่ีชลประทาน
จํานวน 4.98 ลานไรใชงบประมาณท้ังสิ้น 228,000 ลานบาท เวลาในการดําเนินการ 42 ป แสดงใหเห็นถึงความ
ลมเหลวของการดําเนินโครงการบริหารจัดการน้ําขนาดใหญ โดยสวนหนึ่งเปนผลจากการเรงรีบใหมีการ จนถึง
ปจจุบันมีการสรางเข่ือนหรือฝายก้ันน้ํามูลและน้ําชีรวมกันจํานวน 14 โครงการ แตยังไมมีการเปดเผยตัวเลขท่ี
แทจริงเก่ียวกับจํานวนพ้ืนท่ีชลประทานท่ีเพ่ิมข้ึนภายใตโครงการโขงชีมูลจากเปาหมาย 525, 529 ไร อยางไรก็ตาม 
สนั่น  ชูสกุล นักพัฒนาเอกชนท่ีทํางานติดตามการดําเนินงานโครงการนี้มาอยางตอเนื่องประเมินวา หากมีพ้ืนท่ี
ชลประทานในโครงการโขง ชี มูลถึง 20,000 ไรก็นับวามากแลว ซ่ึงเปนโครงการชลประทานท่ีเนนการสูบดวย
พลังงานไฟฟาท่ีมีความสามารถสงน้ําไดคอนขางจํากัด ในขณะท่ีผลกระทบตอระบบนิเวศและวิถีชีวิตชุมชนรวมไป
ถึงความขัดแยงระหวางประชาชนดวยกันเองและระหวางประชาชนกับหนวยงานภาครัฐปรากฏข้ึนมากมายในพ้ืนท่ี 
คาดวามีการสูญเสียพ้ืนท่ีปาบุงปาทามท่ีเปนแหลงอนุบาลสัตวน้ําและแหลงอาหารท่ีอุดมสมบูรณไปหลายแสนไร 
ขณะเดียวกันราษฏรจํานวนมากตองสูญเสียท่ีดินทํากิน ทําใหรัฐบาลตองจายคาชดเชยจํานวนมากและบานปลาย
ไมมีท่ีสิ้นสุด เฉพาะกรณีเข่ือนราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ มีการจายเงินชดเชยผลกระทบซ่ึงยังไมแลวเสร็จไปแลว
ประมาณ 2,000 ลานบาท ขณะท่ีงบประมาณในการสรางเข่ือนมีจํานวนเพียง 871 ลานบาท6

7 
ประเด็นตอมาสําหรับเหตุผลท่ีนาจะสําคัญท่ีสุดสําหรับสหรัฐอเมริกาในการยกเลิกสรางเข่ือนคือเหตุผล

ทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเปนการลงทุนท่ีแพงมากและยากตอการตรวจสอบเปนท่ีแนนอนวาประเทศท่ีประชาชนสามารถ
ตรวจสอบโครงการขนาดใหญไดอยางสหรัฐอเมริกาจะมีมติผานสภาคองเกรสท่ีจะไมสนับสนุนโครงการเข่ือนและ
อางเก็บน้ําขนาดใหญมามากกวาทศวรรษและสงเสริมใหการแกไขปญหาน้ําทวมอยูท่ีมลรัฐ ประการท่ีสาม 
ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการน้ําในสหรัฐอเมริกายอมรับวาเข่ือนทําใหเกิดการขยายตัวของการใชท่ีดินในเขต
น้ําทวมอยางขาดการควบคุม นั้นก็คือพ้ืนท่ีใตเข่ือนมีการปลอยใหมีการใชท่ีดินอยางไมมีการควบคุมยิ่งทําใหเกิดน้ํา
ทวมสงผลกระทบอยางรุนแรง สําหรับเหตุผลสุดทายของการยกเลิกสรางเข่ือนในสหรัฐฯ นั้นเกิดจากขบวนการ
สิ่งแวดลอมมีการเสนอแนวคิดในการจัดการน้ําทวม หลักการคือทําตามระบบนิเวศของแมน้ําไมใชการสราง
สิ่งกอสรางขวางทางน้ําไหล ซ่ึงตอมาแนวคิดดังกลาวไดกลายเปนฐานคิดในการบริหารจัดการน้ําของสหรัฐฯนั่นเอง 

หากวิเคราะหตามไชยรัตน เจริญสินโอฬารใน “วาทกรรมการพัฒนา”7

8 การกลาวถึง “การพัฒนา”  ในแต
ละมุมมอง ทําใหเห็นถึงความยุงยาก ความสลับซับซอนของการพัฒนา โดยใชแนวคิดหลักในการวิเคราะหวาท
กรรม (Discourse analysis) ของมิเชล ฟูโก (Michel Foucault) เปนหลักเพ่ือทําความเขาใจใหเห็นวาทกรรม
ของสิ่งท่ีเรียกวา การพัฒนา มีประเด็นคําถามเก่ียวกับ ความเปนอ่ืนของการพัฒนา รายละเอียดและกระบวนการ
สรางเอกลักษณ ตัวตนของสิ่งท่ีเรียกวา “การพัฒนา” วามีความเปนมาอยางไร? โดยมองการพัฒนาในฐานะท่ีเปน
วาทกรรม ท่ีเกิดข้ึนมาภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 และสรางเอกลักษณท่ีเรียกวา “ความดอยพัฒนา” เปนคูตรง
ขามกับ “การพัฒนา” ซ่ึงเปนการนิยามโดยมหาอํานาจตะวันตก ดังนั้นการพัฒนาก็คือ การเปลี่ยนทิศทางใหเปน

                                                           
7 สนั่น  ชูสกุล อางแลว: 3.5 แสนลานแกปญหาน้าํทวมไดจริงหรือ? คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) 
8 ดูวาทกรรมการพัฒนา: อํานาจ ความรู ความจริง เอกลักษณ และความเปนอื่น บทที่ 1 วาทกรรมกบัการพัฒนา Discourse and development. 
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แบบสังคมตะวันตก จึงถูกเรียกวา “ทฤษฎีทําใหทันสมัย” แตสิ่งท่ีเห็นไดอยางชัดเจนในปจจุบันนั้นการทําให
ทันสมัย ไดนําไปสูปญหามากมายสูสังคมของประเทศดอยพัฒนา  

 ประเทศไทยก็เปนประเทศหนึ่งท่ียังติดกรอบอยูกับแนวคิดแบบอาณานิคม ซ่ึงจะเห็นไดจากการมองและ
ปฏิบัติตอผูคนในประเทศในระดับท่ีไมเทาเทียมกัน ดังเชน ในกรณีชนพ้ืนเมืองทางภาคเหนือหรือผูคนท่ีอยูในสาม
จังหวัดชายแดนใต ซ่ึงผูคนเหลานี้ ไดถูกมองและนิยามจากรัฐวาเปนเขา เปนการบงบอกถึงความเปนอ่ืน ไมใชชาว
เรา ซ่ึงการนิยามลักษณะนี้ไดกลาวเปนวาทกรรมหลัก และตามมาดวยวาทกรรมปลีกยอยๆท่ีถูกนิยามออกมา เชน 
ชาวแมวคายา กะเหรี่ยงทําลายปา มุสลิมหัวรุนแรง การนิยามลักษณะนี้เปนการแยกสวนอยางชัดเจนในการสราง
ปฏิสัมพันธท่ีนําไปสูการเลือกปฏิบัติ หรือ อาจจะใชคําวา 2 มาตรฐาน ประเด็นดังกลาวนี้ยังคงเปนปญหาใหญ ณ 
ปจจุบัน ดังเชน การเสียสละของคนสวนนอยบนดอยแลวใหรัฐมีการชดใชคาเสียหาย เวรคืนท่ีดิน หรือจัดหาท่ีอยู
อาศัยใหม เ พ่ือรักษาพ้ืนท่ีไขแดงท่ีเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและเปนเมืองหลวงของประเทศอยาง
กรุงเทพมหานครเอาไว การผลักชาวกะเหรี่ยงแมแจมใหมีความเปนผูอ่ืน โดยผานการผลิตซํ้าของรัฐไทยโดยการ
สรางวาทกรรมชุดหนึ่งถึง ความเปน “ชาวเขา” ไมใช “ชาวเรา” เปนเพียงผูท่ีเขามาอยูอาศัยในรัฐไทยนั่นเองซ่ึง
ควรจะเสียสละและเปนความชอบธรรมของคนท่ีเปนเจาของประเทศอยางแทจริงนั้นก็คือคนในพ้ืนท่ีราบนั่นเอง 
 
ความเปนคนชายขอบของคนกะเหรี่ยงกับการตอสูกับ “รัฐไทย” 

หากศึกษาบทความของปนแกว เหลืองอรามศรี การมองเห็นถึงกระบวนการท่ีกลุมชนบทท่ีสูงถูกเบียดขับ
ใหตกอยูในสภาวะของคนชายขอบของสังคมโดยผูนํารัฐไทยจากการสถาปนารัฐชาติ บนแนวคิดเรื่องดินแดนและ
สถานะพลเมืองควบคูไปกับการสรางความเปนไทย และมองกลุมชาติพันธุบนพ้ืนท่ีวาเปนคนโง ปาเถ่ือน สกปรก 
การถูกเรียกวา “ชาวเขา” หรือถูกเบียดขับใหกลายเปนคนอ่ืนท่ีไมใชคนในรัฐไทย การสรางมายาคติเก่ียวกับชาติ
พันธุบนพ้ืนท่ีสูงมาอยางนอย 3 ประการดวยกัน คือมายาคติเรื่องของความม่ันคงของชาติ มายาคติเรื่องยาเสพติด
และมายาคติเรื่องสภาพแวดลอม จนนําไปสู ความชอบธรรมใหแกรัฐเพ่ือขยายตัวเขามาดูแลพ้ืนท่ีอยางใกลชิด การ
นโยบายและโครงการพัฒนาเพ่ือปราบฝน การสงเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจ และการควบคุมใหคนชนบทในพ้ืนท่ีสูงทํา
การเกษตรแบบถาวรภายใตขออางเรื่องความม่ันคงเรื่องชาติและความยั่งยืนของระบบนิเวศเปนสําคัญ 

งานศึกษาดังกลาวทําใหเห็นวา การตอบโตตอสถานการณของชาวกะเหรี่ยงท่ีคัดคานโครงการเข่ือนแม
แจมนั้นพยายามท่ีจะสรางการตอบโตอยางเวลาประมาณ 14.20 น. เหตุการณท่ี พฤ โอโดเชา คนกะเหรี่ยงรวม
คัดคานเข่ือนไดนําขบวนชาวกะเหรี่ยงท่ีคัดคานเข่ือนท้ังเข่ือนแมแจมและเข่ือนแมขานเรียกรองตอ กบอ.ท่ีไมยอม
เปดโอกาสใหชาวบานท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีตามแผนสรางเข่ือนเขาฟง โดยเจาหนาท่ีอางวา ไมไดลงทะเบียนมากอน 
ทําใหเกิดกระแสวิพากษวิจารณดานนอกเวทีประชุมถึงความไมเปนธรรมของการรับฟงความคิดเห็น โดยตัวแทน
กะเหรี่ยง ไดรวมถือปายรณรงคไมเอาเข่ือน ทําใหผูรวมประชุมท่ีสนับสนุนโครงการรัฐบาลหอมลอมอยางหนาแนน 
และตะโกนดานายพฤและผูคัดคาน จนถึงข้ันมีปากเสียงกับชาวบานท่ีไปเขารวมเวทีการประชุมซ่ึงสนับสนุนการ
สรางเข่ือนแมขาน จนมีการกลาวคําผรุสวาทในเชิงดูถูกความเปนชาติพันธุกะเหรี่ยง อาทิเชน “ไปเรียนภาษาไทย
ใหชัดกอนคอยมาคัดคาน” หรือแมกระท่ังนักศึกษาท่ีเขาไปรวมคัดคานในวันนั้นก็ถูกวากลาววาใหลาออกจาก
มหาวิทยาลัยแลวกลับไปเรียนในปาแทน จนในท่ีสุด รศ.อดิศักดิ์  พงษพูลผลศักดิ์ อาจารยจากสถาบันพระจอม
เกลาธนบุรีซ่ึงเปนตัวกลางเจรจาระหวาง 2 ฝาย ซ่ึงเหตุการณหลังจากนั้น พฤ เดโอเชาไดพาขบวนชาวบานไปยังอีก
มุมหนึ่ง โดยไมเขาไปในหองประชุม บรรยากาศเริ่มคลายความตึงเครียด 
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“เราไมรูวา เราจะเจออะไรบาง ตอนแรกท่ีมหาวิทยาลัยไมใหจัดกิจกรรมก็นั่ง
รองไหไปแลว พอมาเจอแบบนี้อีก ก็เลยหมดแรงและทอมาก เรารูแควาเรามาเพ่ือขอฟง 
แตเจาหนาท่ีไมใหเขา ท้ังหมดก็แบงเวลาดูสถานการณรอบๆ อยากขอรองให” 
(นักศึกษาคณะรัฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 
 
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมรายหนึ่ง กลาวอยางนอยใจวา พวกตนถูกตะโกนดาวาไร

สมอง โง ปญญาชนไรศักดิ์ศรี สมองกลวง ใชสรรพนามเหมือนสัตว เปนคําหยาบครั้งแรกท่ีเคยไดยิน และเพ่ิงเปน
ครั้งแรกท่ีถูกไลใหถอดชุดนักศึกษาและลาออกจากมหาวิทยาลัย แตสิ่งท่ีชาวบานเจอหนักกวา”8

9  
 
ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมรูปแบบใหม (New Social Movement) ผานมิติชุมชม วิธีคิดทองถิ่นและการ
จัดการทรัพยากรของชาวกะเหรี่ยงแมแจม 

“ขบวนการทางสังคมคือกิจการท่ีกระทําแบบรวมหมู (Collective enterprise) เพ่ือ
สรางระเบียบชีวิตแบบใหม ขบวนการทางสังคมถือกําเนิดข้ึนจากสภาวะความระส่ําระสาย 
(unrest) และไดพลังกระตุนในดานหนึ่งจากความไมพอใจ (Dissatisfaction) กับรูปแบบการ
ดํารงชีวิตท่ีเปนอยู และในอีกดานหนึ่งจากความตองการและความหวังท่ีจะมีระบบชีวิตแบบใหม 
เสนทางของขบวนการทางสังคมจะบงบอกถึงการกอกําเนิดของระเบียบชีวิตแบบใหม” (เฮอร
เบิรต บลูเมอร) 

 
จาการศึกษางานของ ไอยรา  สังฆะ (2553) ปฏิบัติการอารยะขัดขืนของขบวนการตอตานเข่ือนราศีไศล 

ซ่ึงใชแนวคิดอารยะขัดขืนในการขับเคลื่อนเรียกรองความเปนธรรมจากภาครัฐ มีการอธิบายปฏิบัติการอารยะขัด
ขืนท่ีสงผลตอกระบวนการทางนโยบายดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบนิเวศปาทาม งานศึกษา
ดังกลาวพบวา ปฏิบัติการอารยะขัดขืนของชาวบานเปนการกระทําทางการเมืองรูปแบบหนึ่งท่ีอยูภายใตวงของ
สันติวิธี เปนการฉีกตัวออกจากวัฒนธรรมทางการเมืองแบบเดิมกอนท่ีจะละเมิดกฎหมายซ่ึงมาจากการท่ีโครงการ
เข่ือนราษีไศลไดไปกระทบตอวัฒนธรรมและจารีตประเพณีของชุมชน สวนการศึกษาเรื่องผลสะเทือนของ
ปฏิบัติการอารยะขัดขืนพบวา ในระยะแรกเริ่ม (พ.ศ.2543) ปฏิบัติการไดสงผลสะเทือนโยการเปดชองทางให
ขบวนการสามารถเขาสูระบบการเมืองปกติและมีอํานาจในการตอรองทางการเมืองและสงผลใหมีมติคณะรัฐมนตรี
วันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ.2543 สรุปแลวคือมีการออกมาในรูปแบบของนโยบายแตยังไมมีการเปลี่ยนแปลงในทันที 
สวนผลสะเทือนในระยะถัดมา พ.ศ.2544-2553 ไดมีการยกระดับในรูปแบบของขบวนการแตกลับกลายเปนวามติ 
คณะรัฐมนตรีดังกลาวขางตนเปนสิ่งท่ีทําใหกลายเปนขอผูกมัดในการเรียกรอง วิทยานิพนธเรื่องนี้ไดนําทฤษฏี
อารยะขัดขืน (Civil Disobedience Theory) มาประยุกตใชรวมกับทฤษฏีขบวนการสังคม (Social Movement 
Theory) สามารถสรุปไดวาปฏิบัติการอารยะขัดขืน คือ การกระทําทางสังคมหรือการเมือง ท่ีแสดงออกผานการ
ประทวง ตอตาน ในสิ่งท่ีผูทําอารยะขัดขืนเห็นวา อยุติธรรมหรือไมถูกตองดีงาม ซ่ึงมีลักษณะของปฏิบัติการภายใต

                                                           
9 นักศึกษาคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมรายหนึ่งที่รวมเดินเทามากับกลุมคัดคานเขื่อน เวทีการประชุมรับฟงความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการ
สรางเขื่อนโครงการบริหารจัดการน้ํา 3.5 แสนลานบาท เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 56 ที่ศูนยประชุมและแสดงสินคานานชาติฯ จังหวัดเชียงใหม เฟสบุค 
Paskorn  Jumlongrach ขอมูลการใหสัมภาษณ สํานักขาว คนชายขอบ 
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วงขอบสันติวิธีท่ีไปละเมิดตอกฎหมายบางประการ โดยเขาไปรบกวนขัดขวางระเบียบแบบแผนหรือธรรมเนียม
ปฏิบัติของสังคมการเมือง อันกระทําการอยางเปดเผยตอสารธารณะและผูกระทําการยอมรับโทษตามกฎหมาย 
สําหรับแนวคิดอารยะขัดขืน คือแนวคิดของบุคคล/กลุมคนท่ีปฏิเสธจะเชื่อฟงหรือทําตามอํานาจหรือการใชอํานาจ
ไดไปขัดกับมโนธรรมสํานึกของเขาในการใหคุณคากับบางสิ่งท่ีดํารงอยูในสังคมการเมือง อาทิ การใหคุณคาวาสิ่งใด 
ถูก /ผิด ดี/ ชั่ว ยุติธรรม/อยุติธรรม อยางไรก็ตาม แนวคิดอารยะขัดขืนไมใชสิ่งเดียวกันกับแนวคิดการกบฏ การกอ
การราย หรือแนวคิด แบบอนาธิปไตย เนื่องจากไมไดมุงหวังท่ีจะลมลางรัฐบาลหรือระบอบการปกครองแตมุงหวังท่ี
จะเปลี่ยนแปลงในสิ่งท่ีขัดกับมโนธรรมสํานึกของเขา 

สําหรับวิธีการเคลื่อนไหวของชาวกะเหรี่ยงแมแจมในการคัดคานเข่ือนผานการสรางสัญลักษณผานอัต
ลักษณความเปนคนกะเหรี่ยง ยกตัวอยางเชนหากมีการเขามาถายทําหรือคนในหมูบานตองปรากฏตัวตอหนา 
“สื่อ” ก็จะเปลี่ยนเสื้อเปนชุดกะเหรี่ยงเสมอ การเลนกับสื่อสาธารณะเชน การโพสเฟสบุคสวนตัวของคนกะเหรี่ยง
ท่ีเปนวัยเด็ก เยาวชนหนุม สาว ผูใหญวัยกลางคนอยางตอเนื่องในการรณรงคคัดคานการสรางเข่ือนแมแจม ซ่ึง
เหลานี้คือการสราง “พ้ืนท่ี” ใหเรื่องของ “การคัดคานเข่ือน” เปนประเด็นสาธารณะคําจํากัดความของการนิยาม
ความหมายของขบวนการเคลื่อนไหวดังท่ีกลาวมาเปนการชี้ชัดวา ขบวนการเคลื่อนไหวเปนท่ีมาของการยกระดับ
ความสรางสรรคเพ่ือนําความคิด อัตลักษณ และอุดมคติทางสังคม ใหกลายเปนประเด็นของสาธารณะโดยการสราง 
“พ้ืนท่ี” ท้ังท่ีถูกตองตามกฎหมาย จารีต ประเพณี รวมไปถึงการพัฒนามาเปนขบวนการเคลื่อนไหวรูปแบบใหมซ่ึง
อาจมีการฝาฝนหรือละเมิดขอกําหนด กฎเกณฑบางประการของสังคมซ่ึงท้ังหมดเกิดจากการถูกกระตุนถึงความไม
พึงพอใจกับรูปแบบการดํารงชีวิต และความพยายามจะสรางระบบชีวิตใหม  

ความพยายามตอสูในการเรียกรองใหมีการจัดการน้ําโดยชุมชน เชนการจัดเวทีเสวนาตางๆอยางตอเนื่อง 
เชน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแสดงเจตนารมณประชาคมผูไดรับผลกระทบจากโครงการสรางเข่ือนแมแจม เม่ือวันท่ี 
18 สิงหาคม 25556 ณ ศาลากลางบาน โบสถคริสตจักร บานแมซา หมูท่ี 2 ต.แมนาจร อ.แมแจม จ.เชียงใหม ซ่ึง
เปนการประชุมชาวกะเหรี่ยงจํานวนมากมารวมกันรับรูขอมูลจากโครงการสรางเข่ือนแมแจม ซ่ึงไดมีการผสมผสาน
ศาสนาคริสตซ่ึงเปนความเชื่อของชาวบานแมนาจรเขาไประหวางเวทีแลกเปลี่ยน กิจกรรมในเวทีดังกลาว เชน เลา
สูกันฟงกับโครงการเข่ือนแมแจม จากเหตุการณวันท่ี 30 ตุลาคม 2556 เวทีการรับฟงศูนยการประชุม เชียงใหม 
ภาพของการสรางความเปนตัวตนของชาวกะเหรี่ยงไมวาจะเปนปายท่ีมีการเดินจากมหาวิทยาลัยเชียงใหมพรอม
ขบวนนักศึกษาท่ีเนนสีสัน การสรางคําท่ีเปนการชูเรื่องราวของคนอยูกับปา รักษาปา ซ่ึงคนในท่ีนี้หมายถึง “คน
กะเหรี่ยง” ท่ีสามารถอยูกับปา 

อีกหนึ่งวิธีท่ีเห็นไดอยางชัดเจน ในการสรางความเขมแข็งภายในชุมชน เชนการเปลี่ยนจากพิธีบวชปามา
เปนการอวยพรปา การแขงขันกีฬาสีในพ้ืนท่ีซ่ึงมีการจัดอยูแลวทุกป แตหลังจากมีการโครงการสรางเข่ือน 3.5 
แสนลาน เขามาคนกะเหรี่ยงในตําบลแมนาจรไดเพ่ิมคําวา กีฬาชุมชนคัดคานเข่ือน การสรางทีมคณะกรรมการ
คัดคานเข่ือนซ่ึงมาจากชุมชนหนาเข่ือนท่ีไดรับผลกระทบ หมูบานละ 6-7 คนจากท้ังหมด 4 หมูบานซ่ึงท่ีผานมามี
การออกแถลงการณ (หมูบานถูกตัดถนนขาด) ขอบเขตของการทํางานเครือขายท่ีสงเสริมใหชาวกกะเหรี่ยงแมแจม
มีความเชื่อในการบริหารจัดการทรัพยากรของตนเองไดอีกอยางคือการพยายามรื้อฟนภูมิปญญาทองถ่ินของตนเอง
ข้ึนมาใหเปนขอมูลทางเอกสารเพ่ือท่ีจะสราง “แมแจมโมเดล” ซ่ึงจะประกอบไปดวย สมุนไพรชนเผา ระบบเหมือง
ฝาย การบริหารจัดการดิน น้ํา ปา พันธสัตวปาในพ้ืนท่ี คติ ความเชื่อของชนเผา 
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เปาหมายท่ีขบวนการทางสังคมกําหนดข้ึนมาเพ่ือตอตาน “ชนชั้นนํา ผูมีอํานาจ และฝายตรงขาม” กลาว
ไดวาเปนประเดิมในทางสังคมกับความหมายของรูปแบบเกาซ่ึงเปนผูนําเผด็จการ ตํารวจ ทหาร เปนตน ซ่ึงใน
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหมกลายเปนเปาหมายท่ีอาจจะเปนนามธรรมมากข้ึนเชน ระบบของชาย
เปนใหญ การเหยียดสีผิว การใชทรัพยากรทางธรรมชาติอยางสิ้นเปลือง ซ่ึงอาจไมใชฝายตรงขามอยางชัดเจนแต
อาจจะเปนตนเอง กลุมของตนท่ีเปนสวนหนึ่งของปญหาดวยเชนขบวนการสิทธิสตรีท่ีเรียกรองใหสตรีเริ่มจากการ
เปลี่ยนความคิดและการกระทําของตนใหเชื่อม่ันในความสามารถและกลาท่ีออกมาเพ่ือเรียกรองสิทธิของตนเอง 
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม ใชในการเคลื่อนไหวท่ีอาจนําไปสูการทดลองการใชชีวิตใหม 
(Experiment in living) และปฏิบัติการในชีวิตประจําวันตางๆ ซ่ึงอาจมีการประทวงหรือไมมีการประทวงก็ได บลู
เมอร ไดเสนอวา ขบวนการทางสังคมบางขบวนเปนเพียง “กระแสทางวัฒนธรรม” (Cultural drift) เปนวิธีคิด 
การกระทํา และวิธีการรับรูและวิธีการอธิบายซ่ึงมีลักษณะเฉพาะท่ีแปลกแตกตางออกไป ซ่ึงสามารถสังเกตเห็นได
และเขาใจไดแตไมไดเปนรูปแบบขององคกรชัดเจน แตเปนรูปของวัฒนธรรมท่ีจัดเปนขบวนการทางสังคมแมวาจะ
ไมมีการประทวงใดๆเห็นไดจากการเขาไปสูเครือขายตางๆ ท่ีมีการคัดคานเรื่องเข่ือนรวมกันในภาคเหนือ เชน 
เข่ือนแกงเสือเตน เข่ือนคลองชมพู การประสานความรวมมือ ใหเปนหนวยงานกลุมกอนเดียวกัน เครือขาย
ประชาชนลุมน้ําภาคเหนือ (คปน.) มีสมาชิกอาทิเชน แกงเสือเตน เข่ือนแมขาน เข่ือนโปงอาง แมวงก วังชมพู ซ่ึง
ลวนแลวแตเปนผูไดรับผลกระทบจากโครงการบริหารจัดการน้ํา 3.5 แสนลานท้ังสิ้น 

ในวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาติพันธกะเหรี่ยง ความพยายามผลักดันวาทกรรมเรื่องของคนอยูกับปาไดใน
ความสัมพันธของการเก้ือกูล สิ่งหนึ่งท่ีเปนหลักสําคัญในการยกประเด็นของ “คนอยูกับปา” คือ หากมีการสราง
เข่ือนแมแจมจริง ซ่ึงจะตองมีการปดก้ันลําหวย คลอง หรือแมน้ําเพ่ือไมใหไหลลงสูท่ีต่ํา น้ําจะถูกกักเก็บไวบริเวณ
เหนือเข่ือนซ่ึงบริเวณดังกลาวสวนหนึ่งจะเปนแหลงตนน้ําเปนพ้ืนท่ีปาระหวางหุบเขา ตนไมจะถูกตัดโคนออกหมด
ท้ังบริเวณเข่ือนและรอบๆเนื่องจากจะเปนอันตรายตอเข่ือนและน้ําอาจเนาเสีย การอธิบายถึงความเปนปาชั้น 1 A 
ซ่ึงเปนปาตนน้ําของลําน้ําแจม สําหรับมาตรการของปาชั้น 1A คือ  

1) หามมิใหมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะพ้ืนท่ีปาไมเปนรูปแบบอ่ืนอยางเด็ดขาด ท้ังนี้เพ่ือรักษาไวเปนพ้ืนท่ี
ตนน้ําลําธารอยางแทจริง 

2) ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ บํารุงรักษาปาธรรมชาติท่ีมีอยูและระงับการอนุญาตทําไมโดยเด็ดขาด และ
ใหมีการดําเนินการปองกันลักลอบตัดไมทําลายปาอยางเขมงวดกวดขัน การเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินใดๆ ท่ีเกิดข้ึน
ในพ้ืนท่ีลุมน้ํา 1A ภายหลังป พ.ศ.2525 กําหนดใหใชมาตรการดังนี้  

3) บริเวณพ้ืนท่ีใดท่ีไดกําหนดเปนลุมน้ําชั้นท่ี 1 ไวแลว หากภายหลังสํารวจพบวาเปนท่ีรกรางวางเปลา 
หรือปาเสื่อมโทรม ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการปลูกปาทดแทนตอไป 

4) บริเวรใดท่ีมีราษฎรอาศัยอยูดั้งเดิมอยางเปนการถาวรแลวใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการจัดท่ีทํา
กินใหเปนการถาวร เอไมใหมีการโยกยายและทําลายปาใหขยายขอบเขตออกไปอีก 

แมกระท่ังการสรางเข่ือนซ่ึงจะตองมีการตัดถนนเพ่ือสรางทางเขาไปยังเข่ือนหรือระหวางท่ีมีการสรางเข่ือน
เพ่ือขนเครื่องมือและวัสดุอุปกรณเขาไปเพ่ือสราง ดูแลและบํารุงรักษาเข่ือน รวมไปถึงบางทีมีการ 
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สรุป 

หากมองเสนทางการลุกข้ึนมาของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของชาติพันธกะเหรี่ยงท่ีตําบลแมนาจร 
ในการคัดคานโครงการเข่ือนแมแจมนั้น ทฤษฏีทางสังคมศาสตรในอดีตท่ีไมสามารถรองรับขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมรูปแบบใหมได เพราะประการแรกขบวนการเหลานี้ไมใชการเคลื่อนไหวบนฐานของชนชั้นใดเพียงชนชั้น
เดียวอยางขบวนการเคลื่อนไหวในอดีตท่ีทฤษฏีมารกซิสตพยามอธิบาย ประการท่ีสองเรื่องการเคลื่อนไหวเรียกรอง
ของขบวนการเหลานี้ก็ไมใชเรื่องแคบๆ เก่ียวกับผลประโยชนเฉพาะกลุมอยางท่ีทฤษฏีกลุมผลประโยชนในวิชา
รัฐศาสตรวาเอาไว ประการท่ีสาม ขบวนการดังกลาวไมไดเรียกรองผานกลไกทางการเมืองหรือพรรคการเมือง
แมกระท่ังนักการเมืองเองก็ตาม เนื่องจากไมเชื่อในความเปนตัวแทนของระบบพรรคการเมืองและไมไดมีความ
ศรัทธาในความสามารถและจริงใจของรัฐและประการสุดทาย เปาหมายของการเคลื่อนไหวเรียกรองก็ไมใชเพ่ือ
ตองการชวงชิงอํานาจรัฐอยางท่ีผานมา แตเปนการเคลื่อนไหวเรียกรองเพ่ือสรางวาทกรรม ความชอบธรรมใหกับตน 

การใชวิธีการสรางสิ่งท่ีเรียกวา “ประชาสังคม” Civil Society ใหเขมแข็งข้ึนมานั่นเพ่ือตองการสราง
ความหมาย กฎเกณฑ กติกา หรือคํานิยามชุดใหมใหกับสิ่งท่ีเคลื่อนไหวเรียกรองดวยการลงมือเคลื่อนไหวเรียกรอง
ดวยตนเอง มากกวาเรียกรองผานระบบตัวแทนตางๆแตไมใชการชวงชิงอํานาจของรัฐ กําเนิดของขบวนการทาง
สังคม คือการวิพากษทฤษฏีการระดมทรัพยากรวาสนใจเฉพาะการตอบคําถามวาขบวนการทางสังคมเกิดข้ึน
อยางไร ขณะเดียวกันก็วิพากษทฤษฏีมารกซิสตวามีขอจํากัดในการอธิบายปรากฏการณ/ขบวนการทางสังคมใหมๆ 
เชน ขบวนการสิ่งแวดลอม ขบวนการสิทธิสตรีและอัตลักษณทางเพศสภาพ ท่ีเกิดข้ึนในชวงทศวรรษท่ี 1960 และ 
1970 ซ่ึงทําใหเกิดคําถามในหมูนักทฤษฏีในยุโรปกลุมหนึ่งวา เหตุใดจึงเกิดขบวนการซ่ึงมิไดมีฐานจากความขัดแยง
ทางชนชั้นเหลานี้ข้ึนมาอยางกวางขวาง  

การเคลื่อนไหวเรื่องของการคัดคานเข่ือนเองก็เชนกันท่ีผานมาเปนเรื่องการสรางรูปแบบของ “ขบวน
ประชาชน” ใหเกิดข้ึนภายในพ้ืนท่ีอยางกรณีการคัดคานโครงการเข่ือนแกงเสือเตนท่ีเปนการสรางความเขมแข็งให
เกิดข้ึนในชุมชนเพ่ือสรางเครื่องมือตอรองกับภาครัฐ เชนเดียวกันกับการคัดคานเข่ือนแมแจม ตลอดมาจนการ
กลายเปนเครือขายลุมน้ําภาคเหนือ (คปน.) เปนสิ่ง ท่ีเกิดข้ึนจากการตอสูทางสังคมทําใหชุมชนตองตั้ง 
คณะกรรมการคัดคานเข่ือนแตละท่ีข้ึนมารวมไปถึงพ้ืนท่ีโครงการเข่ือนแมแจม เพ่ือสรางพ้ืนท่ีของตนเองในการ
ขยายความคิด ความเชื่อ ในสิ่งท่ีตนตองการเพ่ือท่ีจะผลักดันแกไขความขัดแยงของชุมชนและรัฐ และเปนการสราง
ความเขมแข็งจากรากฐานท่ีเปนหนวยยอย “ชุมชน” ของตนจากการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องท้ัง เวทีเสวนา การ
ประชุมเครือขาย พิธีกรรมทางศาสนาท้ังการบวชปาแบบศาสนาพุทธและการอวยพรปาตามศาสนาคริสต การตอสู
ของชาวกะเหรี่ยง 

การเรียนรูของชาวกะเหรี่ยงในการเขามาเปนสวนหนึ่งกับเครือขายลุมน้ําเองนั้นอาจไมไดเปนผลมาจาก
การทํางานของนักพัฒนาเพียงฝายเดียว หากแตเปนผลมาจากสถานการณท่ีบีบบังคับของชาวบานเองดวย การ
เคลื่อนไหวตางๆท่ีเกิดข้ึนท้ังจากการมีสวนรวมของชาวกะเหรี่ยงรวมกับหนวยงานพัฒนาเอกชนเองก็ดีหรือการคิด 
สรางกิจกรรมกันเองก็ดี เพ่ือการผลักดันการจัดตั้งและการพัฒนางานองคกรชาวบานแลวตองยอมรับวาองคกร
พัฒนาเอกชนก็ไดมีสวนในการเขาไปพยายามท่ีจะสื่อสารขาวสารจากบานปาสูเมืองใหญตลอดเวลา อาทิเชน
กิจกรรมบวชปา กองทุนจัดตั้งกองผาปาผาวิ่งจูสบทบทุนกองทุนอนุรักษตนน้ํา รวมแกไขปญหาท่ีดิน และสิทธิ
มนุษยชน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนฟนฟูระบบนิเวศตนน้ําแมแจม โดยชุมชนทองถ่ิน พัฒนาศักยภาพองคกร
ชาวบานในพ้ืนท่ีปาตนน้ําแมแจมเพ่ือความยั่งยืน และเสริมสรางสวัสดิการชุมชนคนตนน้ําท่ีรวมกันปองกันและ
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ฟนฟูดินน้ําปา เหลานี้เพ่ือท่ีจะชวยใหการรับรูของคนในเมืองท่ีมีตอคนในปาเปนไปอยางถูกตองและมีทัศนะคติท่ีดี
ตอคนในปา 

การรวมตัวของกลุมคนคัดคาเข่ือนในครั้งนี้เปนการรวมตัวของประชาชนในรูปขององคกรสมาคม ชมรม
อาสาสมัคตางๆ (civil associations) คือ รากฐานสําคัญของชุมชนแบบพลเมือง และนําไปสูเสถียรภาพ 
ประสิทธิผลของการปกครองแบบประชาธิปไตย ดวยองคกรเหลานี้คือพ้ืนท่ีประชาชนจะไดเรียนรูประสบการณ 
สรางนิสัยการรวมมือ ชวยเหลือกัน สามัคคี เห็นแกประโยชนสวนรวม และในท่ีสุดจะนําไปสูการสรางความ
ไววางใจกันในสังคม การเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองและเชื่อม่ันในความสามารถทางการเมืองของตนวามีพลัง
อํานาจเหนือการตัดสินใจของรัฐบาล การเปนสมาชิกขององคกรพรอมๆกัน และองคกรเหลานี้มีผลประโยชน
ขัดแยงซอนทับกันอยู ทําใหทัศนคติ การรับรูของคนในสังคมแบบนี้มีลักษณะสายกลาง ไมสุดข้ัว จนเกินไปท่ีสําคัญ
ยังเปนการสรางพ้ืนท่ีใหกับผูท่ีไดรับผลกระทบจากการเขามาของสิ่งท่ีเรียกวา “พัฒนา” ในรูปแบบของ “เข่ือน” 
ซ่ึงทําใหวัฒนธรรมกะเหรี่ยงตองสูญหาย หากมีการสรางเข่ือนเกิดข้ึนจริงในพ้ืนท่ีแมแจม ยังไมนับรวมถึงผลกระทบ
ท่ีจะตามมาจากการทําลายทรัพยากรธรรมชาติปาไมท่ีชุมชนเปนผูดูแลมาตั้งแตรุนปู ยา ตา ยาย สิ่งเหลานี้กลาวได
วาเปนบริบทของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม (New Social Movement) คือการไมตั้งอยูบนฐาน
ของชนชั้นเดียวมีความหลากหลายทางชนชั้นท่ีมารวมตัวกันเพ่ือเรียกรองสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไมไดมีความเชื่อความศรัทธา
กับวิถีทางของระบบการเมืองแบบปกติ ความตองการเรียกรองในขบวนการทางสังคมรูปแบบใหมเพ่ือท่ีตองการจะ
สรางวาทกรรมหรือชวงชิงการนิยาม ความหมายของสิ่งใด สิ่งหนึ่งใหม เพ่ือเปนเครื่องมือในการตอสูหรือเพ่ือการ
เคลื่อนไหว สราง “พ้ืนท่ี” ของตนเองข้ึนมาโดยผานสื่อ เปนการสื่อสารท่ีมากกวาการเสนอโดยตรงกับภาครัฐแต
เปนการสื่อสารตอสังคมใหกลายเปนเรื่องสาธารณะ ดังนั้นโดยความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียนเองนั้น ท้ัง วาท
กรรมการพัฒนา วาทกรรมคนชายขอบ ภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ีชาวกะเหรี่ยงแมแจมพยายามจะรื้อ/สรางข้ึนมานั้น
ลวนแลวแตเปนเครื่องมือในการตอรองกับอํานาจของรัฐและทําใหมองเห็นวาวิธีการดังการคือการเคลื่อนไหวแบบ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหมนั่นเอง. 
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ระบบเกษตรพันธสัญญา ความสัมพันธเชิงอํานาจ และกลยุทธการตอรองของเกษตรกรผูเลี้ยงไกเน้ือ
ในโรงเรือนระบบปด จังหวดัลพบุร ี

Contract Farming System, Power Relation and Negotiation Tactics of Farmers in 
Evaporative Cooling System, Lopburi Province.1 

 
ชัชรินทร  ชัยดี12  ไชยณรงค  เศรษฐเชื้อ2

3  และสมชัย  ภัทรธนานันท34 
Chutcharin  Chaidee, Chainarong  Sretthachau and Somchai  Phatharathananunth 

 
บทคัดยอ 

 จนถึงปจจุบันงานวิจัยเก่ียวกับเกษตรพันธสัญญาสวนใหญมิไดกลาวถึงความสัมพันธเชิงอํานาจ
ระหวางรัฐ บริษัทธุรกิจการเกษตร และเกษตรกร ซ่ึงเปนประเด็นสําคัญในการทําความเขาใจระบบเกษตรพันธ
สัญญา วิทยานิพนธนี้ทําการศึกษาประเด็นดังกลาว ดวยการวิเคราะหนโยบายของรัฐไทยท่ีเก่ียวของกับระบบ
เกษตรพันธสัญญา วิธีการตางๆ ท่ีบริษัทธุรกิจการเกษตรนํามาใชในการสะสมทุน ผลกระทบของเกษตรพันธ
สัญญาตอเกษตรกร และกลยุทธการตอรองของเกษตรกร โดยศึกษากรณีการเลี้ยงไกเนื้อในโรงเรือนระบบปด
บนบอปลาในชุมชนทายตลาด อําเภอเมืองฯ จังหวัดลพบุรี ดวยการใชแนวคิดการแกซอมเชิงพ้ืนท่ีและเวลา 
แนวคิดผลกระทบเม่ือการผลิตของทองถ่ินตกอยูภายใตระบบตลาดโลกรวมกับแนวคิดปฏิบัติการใน
ชีวิตประจําวันเขาชวยอธิบาย และเก็บขอมูลทางมานุษยวิทยารวมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ใน
ระหวางป พ.ศ. 2553-2555 ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้ 
 ประเด็นแรก การเติบโตของระบบเกษตรพันธสัญญาในประเทศไทยเปนผลมาจากการรวมมือกันของ
รัฐและบริษัทธุรกิจการเกษตร เพ่ือสะสมทุนจากแรงงานเกษตรกรในชนบทของประเทศ ในกรณีของการเลี้ยง
ไกเนื้อในชุมชนทายตลาดพบวา ระบบเกษตรพันธสัญญาไดสะทอนใหเห็นอํานาจของรัฐและบริษัทธุรกิจ
การเกษตรในการควบคุมและกํากับการผลิตของเกษตรกร โดยการผนวกใหเกษตรกรเขารวมโครงการกับ
บริษัทดวยวิธีการโฆษณาชวนเชื่อ การสรางสายสัมพันธกับผูนําทองถ่ินและวิธีการอ่ืนๆ การดูดซับมูลคา
สวนเกินในระหวางการผลิตผานวิธีการแกซอมเชิงพ้ืนท่ีและเวลา การผูกขาดปจจัยการผลิตและควบคุม
กระบวนการเลี้ยงไกของเกษตรกรใหตรงกับความตองการของตลาด รวมถึงการผลักภาระความเสี่ยงและการ
ปฏิเสธความรับผิดชอบ ยิ่งกวานั้น บริษัทธุรกิจการเกษตรยังเหนี่ยวรั้งเกษตรกรใหอยูในระบบเกษตรพันธ
สัญญา โดยวิธีการอําพรางตนทุนและปดบังสวนตาง การสรางกับดักแหงหนี้สิน การสรางวาทกรรมและการ
ขจัดอํานาจการตอรองของเกษตรกร 
 ประเด็นท่ีสอง เกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญาชุมชนทายตลาดตองเผชิญกับความทุกขท้ังทาง
รายกายและจิตใจในระหวางการผลิต แตพวกเขาไดพยามดิ้นรนตอสูดวยการพัฒนากลยุทธการตอรองตางๆ 
ดวยการตอรองโดยตรง การประสานเอามาตรฐานการทําฟารมของบริษัทเขากับความชํานาญท่ีไดจาก
ประสบการณการทําฟารมของพวกเขา การพูดจาเสียดสีเพ่ือบอกเลาถึงความทุกขยากของพวกเขา ตลอดจน
การเขารวมรณรงคกับเครือขายผูเดือดรอนจากระบบเกษตรพันธสัญญา 
คําสําคัญ: ระบบเกษตรพันธสัญญา ความสัมพันธเชิงอํานาจ กลยุทธการตอรอง 
                                                           
1 บทความนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยเร่ือง ระบบเกษตรพันธสัญญา ความสัมพันธเชิงอํานาจ และกลยุทธการตอรองของเกษตรกรผูเล้ียงไกเนื้อใน
โรงเรือนระบบปด จังหวัดลพบุรี 
2 นิสิตปริญญาโท สาขาวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3 ดร.ไชยณรงค  เศรษฐเชื้อ ตําแหนงอาจารย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
4 ดร.สมชัย  ภัทรธนานันท ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
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Abstract 

 So far, most research on contract farming have failed to address the relationship 
between the state, agribusiness and farmers, which is key to understand contract farming. 
This thesis studies the relationship by analyzing the Thai state policy on contract farming 
system, agribusiness’ capital accumulation methods, the impact of contract farming on 
farmers, and farmers’ bargaining tactics. By applying the concept of spatio-temporal fix, 
global market and tactics in everyday life practice to the case of chicken farming with 
anthropological and participatory action research fieldwork during 2010 and 2012, this thesis 
finds that; 
 First, the expansion of contract farming in Thailand is based on an alliance between 
the state and agribusiness. In the case of chicken farming, this study finds that contract 
farming system in Thailand reflects the power of the state and agribusiness in controlling 
and regulating the product of farmers by recruiting famers into company’s projects  through 
propaganda, networking with local leaders, absorb surplus value during production through 
spatial-temporal fix, monopoly on means of production and control the process of chicken 
raising in accordance with market preferences, transfer burden of risk and responsibility to 
farmers, dissuade farmers to continue working under contract farming system by conceal 
cost and difference, create debt trap, discourse-making and undermine famers’ bargaining 
power. 
 Second, the farmers had suffered mentally and physically, under contract farming 
system. They tried to moderate them by adopting various tactics in dealing with the state 
and agribusiness. Individually, apart from direct negotiation, farmers developed their 
bargaining tactics by combining company’s farming standard with their know-how gained 
from farming experience, using satire to tell their suffering under contract farming. 
Collectively, they participated in the campaign of the network of farmers affected by 
contract farming. 

Keyword: Contract Farming System, Power Relation, Negotiation Tactics  
 
 
บทนํา 

 เปนระยะเวลากวา 3 ทศวรรษ บริษัทธุรกิจการเกษตรไดผนวกใหเกษตรกรเขารวมการผลิตภายใต
ระบบเกษตรพันธสัญญาผานการสนับสนุนจากรัฐไทย ดวยการอางวาสามารถแกปญหาความยากจนใหกับ
เกษตรกรได แตในทางตรงขามไดปรากฏวามีเกษตรกรสวนหนึ่งท่ีเขารวมโครงการ ตองเผชิญกับปญหาการ
ขาดทุน เปนหนี้สินและลมละลาย ดังนั้น จึงมีคําถามสําคัญวา ระบบเกษตรพันธสัญญาเปนทางออกใหกับ
เกษตรกรจริงหรือไมอยางไร 
 ในการอธิบายปรากฏการณดังกลาวผูวิจัยไดใหความสําคัญกับการพิจารณาความสัมพันธเชิงอํานาจ
ระหวางรัฐ บริษัทธุรกิจการเกษตร และเกษตรกร เนื่องจากเปนประเด็นสําคัญในการทําความเขาใจเบื้องหลัง
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ของการผลิตภายใตระบบเกษตรพันธสัญญา บทความนี้จะอธิบายใหเห็นวิธีการสะสมทุนของบริษัทธุรกิจ
การเกษตรทามกลางนโยบายของรัฐไทย รวมถึงผลกระทบจากระบบเกษตรพันธสัญญาตอเกษตรกร และกล
ยุทธการตอรองของเกษตรกรผูเลี้ยงไกเนื้อภายใตระบบเกษตรพันธสัญญาในชุมชนทายตลาด อําเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี ดวยการนําแนวคิดการแกซอมเชิงพ้ืนท่ีและเวลา (Spatio – Temporal fix) แนวคิดผลกระทบ
เม่ือวิถีชีวิตเชื่อมโยงเขาสูตลาดโลก (Global Market) และแนวคิดปฏิบัติการในชีวิตประจําวัน (Practice in 
Everyday Life) เขาชวยอธิบาย ประกอบกับเก็บขอมูลดวยวิธีการทางมานุษยวิทยาประสานเขากับการ
ดําเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ในระหวางปลายป พ.ศ. 2553 - ป พ.ศ. 2555 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาวิธีการตางๆ ท่ีบริษัทธุรกิจการเกษตรนํามาใชในการสะสมทุนจากเกษตรกร ผูเลี้ยงไก
เนื้อในโรงเรือนระบบปดบนบอปลา จังหวัดลพบุรี ภายใตนโยบายการพัฒนาภาคเกษตรของรัฐไทย 

2. เพ่ือศึกษาผลกระทบและกลยุทธการตอรองของเกษตรกรผูเลี้ยงไกเนื้อในระบบเกษตรพันธสัญญา 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับการศึกษาสังคมชาวนา ไดปรากฏใหเห็นการอธิบายท่ี
แตกตางกันหลายแนวทาง ตั้งแตแนวทางการศึกษาภายใตอิทธิพลของสํานักหนาท่ีนิยม ตามแนวคิดของจอหน 
เอมบรี ดังปรากฏในงานศึกษาของ ลูเซียน เอ็ม. แฮ็ง (2527) รวมถึงการอธิบายท่ีขัดแยงกับแนวคิดของจอหน 
เอมบรี ดังปรากฏในงานศึกษาของ แจ็ค เอ็ม. พอตเตอร (2526) งานศึกษาของ สุเทพ  สุนทรเภสัช (2511) 
และงานศึกษาของ ม.ร.ว.อคิน  รพีพัฒน (2527) แนวทางการศึกษาภายใตอิทธิพลของสํานักเวบอรเรี่ยน 
ดังเชน งานศึกษาของ ชารลส เอฟ. คายส ในยุคแรกๆ ท่ีเขามาศึกษาชาวนาในหมูบานบริเวณภาคอีสานเม่ือป 
พ.ศ. 2505 (รสนา  โตสกุล, 2550: 98-103) แนวทางการศึกษาชาวนาภายใตอิทธิพลของสํานักเศรษฐศาสตร
การเมืองตามแนวทางมารกซิสต ดังเชน งานศึกษาของ อานันท  กาญจนพันธุ (2527) และงานศึกษาของ 
ประเทือง  ณรินทรางกูล ณ อยุธยา (2537) และแนวทางการศึกษาภายใตอิทธิพลของแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน 
ดังปรากฏในงานศึกษาของ ฉัตรทิพย  นาถสุภา (2550) พรอมกับฉัตรทิพย  นาถสุภา และพรพิไล  เลิศวิชา 
(2537)  
 ลาสุดไดมีการศึกษาสังคมชาวนาจากนักวิชาการหลายทานภายใตความเห็นวาแนวคิดแบบเดิมไม
สามารถทําความเขาใจการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสังคมชาวนาในปจจุบันได ดังเชน งานศึกษาของ ธิติญา  
เหลาอัน (2553), จามรี  เชียงทอง (2554), อภิชาต  สถิตนิรามัย (2554), ชารล  เอฟ.  คายส (2553), สมชัย  
ภัทรธนานันท (2555) และงานศึกษาของ อรรถจักร  สัตยานุรักษ (2555) เปนตน 
 ขณะท่ีผานมาการศึกษาระบบเกษตรพันธสัญญาในฐานะเปนรูปแบบการผลิตหนึ่งของชาวนาไดมี
การอธิบายท่ีแตกตางกัน 2 แนวทาง โดยกลุมแรก เปนการศึกษาท่ีเอ้ือตอการสงเสริมระบบเกษตรพันธสัญญา 
ตัวอยางเชน งานของนงนุช  ปรมาคม และคณะ (2543), สุดใจ  จงวรกิจวัฒนา (2554), สาคร  สํานักบานโคก 
(2543) และ Kanokwan  Manorom (2010) ไดใหความสําคัญกับการศึกษารูปแบบการผลิต การจัดการ
ฟารม รายไดท่ีเกิดข้ึนจากการผลิต รวมถึงความพึงพอใจของเกษตรกร ภายใตความเชื่อวาระบบเกษตรพันธ
สัญญาสามารถสรางรายไดใหกับเกษตรกรไดอยางม่ันคง สวนกลุมท่ีสองไดใหความสําคัญการศึกษาเพ่ือวิพากษ
ระบบเกษตรพันธสัญญา หรือเผยใหเห็นผลกระทบในระบบเกษตรพันธสัญญา ดังเชน งานของสมภพ  มานะ
รังสรรค (2528), ประเทือง  นรินทรางกูล ณ อยุธยา (2537), รุงรัตน  ชมาฤกษ (2539), กัลปพฤกษ  ผิวทอง
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งาม และคณะ (2552), กลุมติดตามบทบาทบรรษัท (2552) และชีวิน  อริยะสุนทร (2555) ซ่ึงอธิบายถึงปญหา
หลายประการท่ีเกษตรกรตองเผชิญกับการผลิตในระบบเกษตรพันธสัญญา เชน การเกิดข้ึนของสัญญาท่ีไมเปน
ธรรม การขาดทุนในระหวางการผลิต การแบกรับความเสี่ยงจากการผลิต การขูดรีดแรงงานตนเอง การอธิบาย
ถึงความสามารถและระดับการตอรองของเกษตรกร รวมถึงการแสดงใหเห็นความสามารถในการปรับตัวของ
เกษตรกรผานการใชความสัมพันธทางสังคมเพ่ือความอยูรอด 
 อยางไรก็ตาม ผูวิจัยมีความเห็นวา การศึกษาระบบเกษตรพันธสัญญาวาเปนทางออกใหกับเกษตรกร
จริงหรือไมอยางไรนั้น ควรใหความสําคัญกับการทําความเขาใจความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีพัฒนามาอยาง
ตอเนื่องในระบบเกษตรพันธสัญญา เพ่ือทําความเขาใจเบื้องหลังของปรากฏการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในระบบ
เกษตรพันธสัญญา ระบบทุนนิยมมาประยุกตใชกับการศึกษาการเลี้ยงไกเนื้อภายใตระบบเกษตรพันธสัญญา ใน
ชุมชนทายตลาด อําเภอเมืองฯ จังหวัดลพบุรี โดยเฉพาะแนวคิดการแกซอมเชิงพ้ืนท่ีและเวลาของ David 
Harvey (2003) ไดอธิบายถึงวิกฤตการเจริญเติบโตของทุนนิยมท่ีเกิดข้ึนวา เปนเพราะทุนเองมีขอจํากัดในเรื่อง
พ้ืนท่ีและเวลา ทุนจึงไดมีวิธีการแกซอมเชิงพ้ืนท่ีและเวลาโดยการขยายพ้ืนท่ี และยนระยะเวลาเพ่ือดูดซับ
มูลคาสวนเกินของแรงงาน เชน ใชวิธีการในการดูดซับสวนเกินดวยการสรางพ้ืนท่ีใหม การจัดแบงแรงงานใน
พ้ืนท่ีใหม การเปดพ้ืนท่ีใหมใหเปนแหลงรวมของทรัพยากรราคาถูก การขยายพ้ืนท่ีไปในภูมิภาคใหม และ
วิธีการท่ีหลากหลายอ่ืนๆ เปนตน 
 ตัวอยางการนําแนวคิดการแกซอมเชิงพ้ืนท่ีและเวลาของ Harvey มาใช ไดปรากฏในงานศึกษาของ 
Glassman  โดยการนํามาวิเคราะหการแกปญหาทางดานเศรษฐกิจของไทย ในชวงวิกฤติป 1997 ท่ีทําใหทุน
ไทยหาทางออกดวยการสงสินคาออกไปขายตางประเทศใหมากข้ึน และการพัฒนาพ้ืนท่ีแหงใหมในการลงทุน
ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ภายใตการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asia Development Bank: ADB) 
(ไชยณรงค  เศรษฐเชื้อ, 2552) หรือในกรณีการนําแนวคิดการแกซอมเชิงพ้ืนท่ีและเวลา เขาชวยอธิบายการ
พัฒนาของระบบทุนนิยมในภาคอีสาน โดยพยายามสรางความเขาใจเก่ียวกับโลกาภิวัตนวาเปนการพัฒนาของ
ระบบทุนนิยม กลาวคือ การขยายตัวของทุนนิยมตองเกิดข้ึนจากการสะสมทุนอยางตอเนื่องผานการนิยาม
พ้ืนท่ีใหม เพ่ือขยายตัวเองออกไปใหได ดังตัวอยางท่ีปรากฏข้ึนในภาคอีสาน เชน การสรางอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
การสงสินคาใหมากข้ึน การทําใหขอมูลไหลอยางรวดเร็ว การทําใหแรงงานราคาถูกสามารถขามแดนเขามาได 
โดยรัฐมีบทบาทหลักในการจัดการดวยวิธีการตางๆ (ชยันต  วรรธนะภูติ, 2554; เว็บไซต)  
 แนวคิดผลกระทบเม่ือการผลิตของทองถ่ินตกอยูภายใตระบบตลาดโลก (global market) ของ 
Celia Lowe (2000) ไดศึกษาผลกระทบตอวิถีชีวิตของชาวประมงท่ีจับปลาเกาในหมูเกาะ Togean แถบหมู
เกาะ Sulawesi ประเทศอินโดนีเซีย เขาอธิบายถึงวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจของชาวประมงท่ีเปลี่ยนแปลงไปเม่ือ
เขาสูตลาดโลก โดยเฉพาะการตกเปนหนี้สินของบคนจับปลาจนตองยอมเสี่ยงตอการทําผิดกฎหมายของรัฐเพ่ือ
ออกไปจับปลาในน้ําลึก และการยอมเสี่ยงใชสารไซยาไนดเพ่ือทําใหปลาสลบ เนื่องจากตลาดในฮองกงและ
สิงคโปรมีความตองการปลาสดเปนจํานวนมาก ซ่ึงวิธีการเชนนี้ไดสงผลใหคนจับปลาเกาหลายรายตองตาบอด
จากพิษของสารไซยาไนด 
 แนวคิดปฏิบัติการในชีวิตประจําวันของ de Certeau (1984) ไดใหความสําคัญกับอํานาจของผู
ออนแอกวาท่ีไดตอรองกับฝายท่ีมีอํานาจมากกวา การพิจารณาเชนนี้ไดสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธเชิง
อํานาจ (power relations) มากข้ึน กลาวคือ เขาไดอธิบายปฏิบัติการของผูท่ีมีอํานาจมากกวาวา ยุทธศาสตร 
(strategy) เชน อํานาจของกองทัพและการเมือง เปนตน ขณะท่ีปฏิบัติการของผูท่ีออนแอกวาวา กลยุทธ 
(tactics) ซ่ึงจะมีลักษณะตรงขามกับยุทธศาสตร โดยผูท่ีออนแอเม่ือเผชิญกับปญหาเขาจะเลือกกลยุทธท่ี
หลากหลายเพ่ือหลีกเลี่ยงการปะทะโดยตรง เชน การอาน การเดินทาง การบริโภค การทํากับขาวและอ่ืนๆ  
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 ตัวอยางการประยุกตใชแนวคิดปฏิบัติการในชีวิตประจําวัน ไดปรากฏในงานศึกษาของ Saroja  
(2002) โดยเขาไดนําแนวคิดปฏิบัติการในชีวิตประจําวันของ de Certeau แนวคิดอาวุธของผูออนแอ 
(weapon of the weak) ของ James  Scott และแนวคิดการตอสูแบบพหุลักษณ (a plurality of 
resistance) ของ Michel  Foucault มาใชอธิบายวิถีชีวิตของชาวนายู เม่ือตองเผชิญกับผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอมจนทําใหปลาลดจํานวนลงอยางมาก และปญหาโครงสรางทางสังคมท่ีทําใหชาวนายูเสียเปรียบจน
กลายเปนคนยากจน ทามกลางสภาพปญหาดังกลาวทําใหชาวนายูตองทําการตอรองเพ่ือเอาชีวิตรอด เชน การ
ใชความเปนชาติพันธุชาติไทย เพ่ือรับจางทําตมยํากุงแบบไทยในรานอาหารไทยท่ีมาเลเซีย การเขารวมกับ
องคกรพัฒนาเอกชนเพ่ือเรียกรองปญหาสิ่งแวดลอม และการใชอัตลักษณของคนมุสลิมในการขายปลาซ่ึงคน
ไทยชาวพุทธเชื่อวาแมคามุสลิมเปนคนซ่ือสัตว เปนตน 
 
วิธีการวิจัย 

 ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดใชวิธีการเก็บขอมูลโดยการวิจัยเอกสาร (documentary research) เพ่ือ
ศึกษาขอมูลจากงานศึกษาท่ีเก่ียวกับการศึกษาสังคมชาวนาและระบบเกษตรพันธสัญญา การสังเกตการณแบบ
มีสวนรวม (participant observation) เพ่ือศึกษาความคิดและกลยุทธการตอรองของเกษตรกรผูเลี้ยงไกเนื้อ
และเกษตรกรท่ีเลิกเลี้ยงไกเนื้อภายใตระบบเกษตรพันธสัญญา การสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ (keys 
informant) จํานวน 9 คนท่ีมีประสบการณในการผลิตไกเนื้อตั้งแตยุคเกษตรผสมผสานถึงยุคการเลี้ยงไกเนื้อ
ในโรงเรือนระบบปด ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับวิธีการสะสมทุนของบริษัทธุรกิจการเกษตร และวิถีชีวิตของคน
ในชุมชนเม่ือดําเนินการผลิตไกเนื้อในระบบเกษตรพันธสัญญา 
 ขณะท่ีผูวิจัยไดนํากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพ่ือผลักดันใหเกษตรกรแสวงหา
ทางออกจากปญหาความไมเปนธรรมในระบบเกษตรพันธสัญญารวมกัน โดยการปรับวิธีการใหสอดคลองกับ
สถานการณการเลี้ยงไกเนื้อในชุมชนทายตลาด ตั้งแตการสรางความสัมพันธกับผูเลี้ยงไกเนื้อในชุมชน การ
ระดมประเด็นปญหาจากเกษตรกร การเก็บขอมูลเบื้องตนเพ่ือพัฒนาหัวขอการวิจัยรวมกับเกษตรกร การเก็บ
ขอมูลและวิเคราะหขอมูลจากประเด็นปญหาท่ีกําหนดรวมกัน รวมถึงการสรุปบทเรียนการดําเนินงานวิจัยและ
การนําเสนอรายงานความกาวหนางานวิจัยตอสาธารณะ เพ่ือเผยแพรเรื่องราวความไมเปนธรรมในระบบ
เกษตรพันธสัญญาใหสังคมไดรับรู 
 
ผลการศึกษา 

1. ความสัมพันธระหวางรัฐและบริษัทธุรกิจการเกษตรกับการเกิดข้ึนของระบบเกษตรพันธสัญญา 

 รัฐไทยไดรวมมือกับบริษัทธุรกิจการเกษตรและพอคาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในภาคเกษตรและดึง
สวนเกินออกจากภาคเกษตรในชนบทเขาสูเมือง ผานการใชมาตรการตางๆ มาตั้งแตชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 
โดยสามารถสังเกตไดในชวงทศวรรษ 2490 ถึง ทศวรรษ 2520 ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปลูกขาวในภาคกลาง
เพ่ิมข้ึนจาก 35 ลานไร เปน 59 ลานไร และชาวนาไดหันมาใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการผลิตมากข้ึน (ผาสุก  
พงษไพจิตร และคริส  เบเกอร, 2546) 
 ขณะท่ีในป พ.ศ. 2504 ถือวาเปนชวงเวลาท่ีเศรษฐกิจในสังคมไทยไดเปลี่ยนแปลงเขาสูระบบทุน
นิยมอยางเดนชัดและรวดเร็วยิ่งข้ึน สวนหนึ่งมาจากการเกิดข้ึนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกโดยประเทศ
ไทยไดรับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาและธนาคารโลกในการสงเสริมการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยการ
สรางโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ใหเอ้ือตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจผานนัยทางการทหาร (ม.ร.ว.อคิน  รพีพัฒน, 
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2553: 16-17) อีกท้ังยังเอ้ือตอการเติบโตของระบบเกษตรพันธสัญญาท่ีแพรมาจากประเทศพัฒนาแลว เชน 
ญี่ปุน ยุโรป และสหรัฐอเมริกา มาสูรัฐไทยในทศวรรษท่ี 2510 โดยรัฐไทยไดใหสิทธิพิเศษกับบริษัทธุรกิจ
การเกษตร เชน การลดหยอนภาษี และเปดโอกาสใหลงทุนในระบบเกษตรแบบครบวงจร ซ่ึงไดกลายมาเปน
ระบบเกษตรพันธสัญญาในภายหลัง เนื่องจากบริษัทไมตองการแบกรับเง่ือนไขการผลิตไวท้ังหมด (สมภพ  
มานะรังสรรค, 2528: 172)  

 1.1 การพัฒนาภาคเกษตรผานนัยทางการเมืองการทหารในป พ.ศ. 2504-2530 
 การพัฒนาภาคเกษตรของรัฐไทยตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกจนถึงป พ.ศ. 2530 รัฐบาลไทย
ไดรับความชวยเหลือจากตางประเทศเปนหลัก ท้ังการชวยเหลือทางความรูในการกําหนดนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจ การใหงบประมาณทางการทหาร การใหงบประมาณในการวางโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเอ้ือตอการทํา
การเกษตรเพ่ือการสงออก และสรางระบบการคมนาคมขนสง ดังปรากฏใหเห็นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ตั้งแตฉบับท่ี 1 ถึง ฉบับท่ี 5 
 ในระหวางนี้ประเทศสหรัฐอเมริกาเขามามีบทบาทอยางสําคัญในการสนับสนุนท้ังดานการทหารและ
เศรษฐกิจ ภายใตการปองกันภัยจากคอมมิวนิสตและการสะสมทุนในระบบทุนนิยม (ณัฐพงษ  ใจจริง, 2552: 
133-134) ดังนั้น ในกรณีการพัฒนาภาคเกษตรจึงพบวา รัฐไทยไดเปดโอกาสใหกับบริษัทธุรกิจการเกษตร ท้ัง
ภายในประเทศและตางประเทศเขามามีบทบาทในการสะสมทุนจากเศรษฐกิจท่ีเก่ียวของกับการเกษตร โดย
สามารถแบงกลุมธุรกิจการเกษตรเพ่ือทําความเขาใจพัฒนาการของการเติบโตข้ึนของระบบเกษตรพันธสัญญา
ไดท้ังหมด 3 กลุม 
 กลุมแรก เปนบริษัทธุรกิจการเกษตรท่ีเติบโตจากการรวมมือกับบริษัทขามชาติ ดังเชน บริษัทเจริญ
โภคภัณฑอาหาร จํากัด มหาชน ไดรวมธุรกิจกับบริษัทเอเบอร เอเคอรส ประเทศไทย จํากัด ในป พ.ศ. 2514 
เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสัตวรวมกัน ดวยการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาพัฒนาสายพันธุไกให
เจริญเติบโตไดอยางรวดเร็ว (อรพิน  ทองพิสิฐสมบัติ, 2548: 23-24) และบริษัทยังไดนําระบบเกษตรพันธ
สัญญาเขามาดําเนินการครั้งแรกในป พ.ศ. 2518 (ณรงค  เจียมใจบรรจง, 2554: เว็บไซต) จากนั้นบริษัทธุรกิจ
การเกษตรรายอ่ืนๆ ก็ไดนําระบบเกษตรพันธสัญญาเขามาดําเนินการเชนเดียวกัน 

กลุมท่ีสอง เปนบริษัทธุรกิจการเกษตรตางประเทศท่ีเขามาดําเนินการในประเทศไทย ดังเชน บริษัท
คารกิลล ประเทศไทย และบริษัทมอนซานโต ไทยแลนด ไดขยายธุรกิจเขามาในประเทศไทย เม่ือป พ.ศ. 2511 
จนสามารถควบคุมการผลิต จัดหาวัตถุดิบ แปรูป บริหารจัดการสินคา จัดสงและจําหนายสินคาเก่ียวกับ
การเกษตรไดหลายชนิดในปจจุบัน  

และกลุมท่ีสาม เปนบริษัทธุรกิจการเกษตรดานพืชไรท่ีพยายามดําเนินธุรกิจเก่ียวกับปศุสัตวโดยนํา
ระบบเกษตรพันธสัญญาเขามาเชนเดียวกันกับบริษัทรายอ่ืนๆ โดยพยายามปรับเปลี่ยนธุรกิจเขาสูอุตสาหกรรม
มากข้ึนในป พ.ศ. 2500 จนสามารถทําการผลิตสินคาปศุสัตวไดในป พ.ศ. 2515 (กลุมบริษัทแหลมทองสหการ,  
2554: เว็บไซต) 

1.2 การลงหลักปกฐานของระบบเกษตรพันธสัญญาตั้งแตป พ.ศ. 2530- ปจจุบัน 
รัฐไทยไดประกาศสนับสนุนระบบเกษตรพันธสัญญาอยางเปนทางการในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 6 พรอมกับการสนับสนุนเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน โดยการเปดโอกาสใหธุรกิจการเกษตร
รวมทํางานกับราชการ ธนาคารพาณิชย เพ่ือสงเสริมเทคโนโลยีทันสมัย การใหสินเชื่อกับเกษตรกรรายยอยมาก
ข้ึน ผานการกําหนดมาตรการและดําเนินโครงการตางๆ ภายใตโครงการสี่ประสาน (สาคร  สํานักบานโคก, 
2547) ดังนั้น จึงถือไดวาระบบเกษตรพันธสัญญาไดลงหลักปกฐานในรัฐไทยอยางเปนทางการ 
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ขอมูลดังกลาวไดเผยใหเห็นการสนับสนุนระบบเกษตรพันธสัญญาของรัฐไทย  ดวยการเปดโอกาสให
บริษัทธุรกิจการเกษตรเขามาสะสมทุนจากภาคเกษตรจนสามารถขยายฐานการผลิตไดท่ัวประเทศ  ดวยเหตุนี้  
ระบบเกษตรพันธสัญญาจึงมีแนวโนมขยายตัวในอนาคต 
 
2. ชุมชนพันธสัญญากับการเล้ียงไกเนื้อภายใตระบบเกษตรพันธสัญญา 

 2.1 การเขาสูพันธสัญญากับตลาดภายนอกชุมชน 

 เม่ือจังหวัดลพบุรีไดกลายเปนพ้ืนท่ีเปาหมายในการสะสมทุนจากอุตสาหกรรมไกเนื้อ ดวยการจัดการ
พ้ืนท่ีใหกลายเปนศูนยกลางของการพัฒนาอุตสาหกรรมไกเนื้อ เพราะประกอบไปดวยเง่ือนไขท้ังทางภูมิ
ประเทศและโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ท่ีเอ้ือตออุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวและปลูกพืช เชน การวางโครงสราง
พ้ืนฐานท่ีเอ้ือตอการคมนาคมขนสงใหสามารถติดตอกับจังหวัดในภูมิภาคอ่ืนๆ ของประเทศได และการมีพ้ืนท่ี
ใกลเคียงกับตลาดใหญในกรุงเทพมหานคร รวมถึงบริษัทธุรกิจการเกษตรไดเขามาวางฐานการผลิตอยางครบ
วงจรผานการตั้งโรงงานผลิต โรงงานแปรรูปและสํานักงานตางๆ ท้ังในจังหวัดลพบุรีและในจังหวัดใกลเคียง  
(สุคนธา  ยิ้มพงษ, 2547) 
 ดวยเหตุนี้ ชุมชนทายตลาดจึงไมอาจปฏิเสธกระแสการเขาสูระบบทุนนิยมในภาคเกษตรได ดังนั้น 
ผูคนในชุมชนจึงตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาด เพ่ือการดํารงชีพใน
ครัวเรือนดวยการทําการผลิตท่ีหลากหลาย ภายใตการพ่ึงพาตลาดภายนอกชุมชนมากข้ึน หรืออาจเรียกไดวา
เปนพ้ืนท่ีแหงพันธสัญญากับตลาดภายนอกชุมชน ดังเชน กิจกรรมการผลิตขาวอยางนอย 2 ป 5 ครั้ง โดย
พ่ึงพาการซ้ือเมล็ดพันธจากตลาดและพ่ึงพาตลาดเพ่ือขายผลผลิตท่ีได ซ่ึงเกษตรกรในพ้ืนท่ีไมสามารเก็บเมล็ด
พันธไวปลูกได และพวกเขาไมนิยมเก็บไวบริโภคในครัวเรือน กิจกรรมการเลี้ยงปลาในบอดวยการรับชวงลูก
ปลามาจากท่ีอ่ืนแลวนํามาเลี้ยงไวประมาณ 1 ป คอยใหผูซ้ือคนกลางเขามารับซ้ือในชุมชน กิจกรรมการผลิต
หมูในระบบเกษตรพันธสัญญากับบริษัทก็มีลักษณะขายเขาสูตลาดภายนอกชุมชนเชนเดียวกัน (ทองเจือ  เขียว
ทอง, 2553: สัมภาษณ) โดยเฉพาะกิจกรรมการเลี้ยงไกเนื้อดวยการทําสัญญากับบริษัทมาตั้งแตป พ.ศ. 2536
จนถึงปจจุบัน 
 

2.2 พัฒนาการของการเล้ียงไกเนื้อภายใตระบบเกษตรพันธสัญญา 

 "อยากรวยเหมือนเจาของโรงงานบาง เราไปทํางานโรงงานสองสามีเกือบสิบ
ปเห็นคนอ่ืนเขากลับมาเลี้ยงไกในฟารมมีรายไดจํานวนมากเราจึงตัดสินใจยืมเงินจาก
ญาติพ่ีนองเพ่ือนํามาลงทุนสรางโรงเรือน ขุดบอเพ่ือเลี้ยงไกบาง เราหวังวาซักวันหนึ่งเรา
จะไดมีเงินมีทองใช" (สมหมาย  ภูพานทอง, 2554: สัมภาษณ) 

 
 คําใหสัมภาษณดังกลาว ไดสะทอนใหเห็นวาคนในหมูบานทายตลาดไดเรียนรูและมีประสบการณกับ
ระบบเศรษฐกิจในสังคมสมัยใหมมาอยางตอเนื่อง ยิ่งกวานั้น ยังแสดงใหเห็นวาคนในชุมชนมีความคาดหวังตอ
การตัดสินใจทําการผลิตในหมูบานของตนเอง เนื่องจากเห็นตัวอยางจากเกษตรกรรายอ่ืนๆ ท่ีมีรายไดจากการ
เลี้ยงในระบบเกษตรพันธสัญญา ดังนั้น เม่ือพวกเขาไดรับคําแนะนําใหเขาถึงปจจัยการผลิตจากบริษัท 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การไดรับความชวยเหลือเรื่องแหลงเงินทุนท้ังจากสถาบันทางการเงินของรัฐ แหลงเงินกู
ของเอกชน หรือจากญาติพ่ีนอง เกษตรกรจึงตัดสินใจเลี้ยงไกเนื้อในโรงเรือนบนบอปลาภายใตระบบเกษตร
พันธสัญญาอยางรวดเร็ว โดยการเลี้ยงไกเนื้อในระบบเกษตรพันธสัญญาไดเขามาแทนการเลี้ยงไกเพ่ือบริโภคใน
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ครัวเรือน และมีพัฒนาการมาอยางตอเนื่อง 
 ยุคแรกของการเลี้ยงไกเนื้อในชุมชนทายตลาด เริ่มตนตั้งแตป พ.ศ. 2536-2546 ถือวาเปนยุคทอง
ของการเลี้ยงไกเนื้อในระบบเกษตรพันธสัญญา เนื่องจากการเลี้ยงไกเนื้อของเกษตรกรดําเนินไปทามกลาง
รายไดท่ีดีของเกษตรกรอยางท่ีไมเคยเกิดข้ึนมากอน ประกอบกับตนทุนท่ีใชในการดูแลไกเนื้อไมสูงมาก การไม
เผชิญกับความเสี่ยงจากโรคระบาดอยางรายแรง การไมเผชิญกับน้ําทวมใหญ และไมตองเผชิญกับความไม
ม่ันคงเรื่องการกีดกันทางการคาจากอิทธิพลในตลาดโลกมากเทากับยุคปจจุบัน ดังนั้น เกษตรกรจึงใชชีวิตได
อยางสะดวกสบายเสมือนกับผูประกอบการท่ีเศรษฐกิจกําลังเติบโต และสงผลใหฟารมเลี้ยงไกเนื้อในชุมชนมี
จํานวนเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วภายในระยะเวลาไมนานจากเดิม 10 ฟารม เปลี่ยนเปน 50 กวาฟารมท่ัวท้ังตําบล
ทายตลาด (ทองเจือ  เขียวทอง, 2554; สัมภาษณ) 
 ในป พ.ศ. 2547- ปจจุบัน ถือวาไดเขาสูยุคมาตรฐานใหมและความไมม่ันคงของเกษตรกร กลาวคือ 
สถานการณการเลี้ยงไกเนื้อยุคนี้ เกษตรกรตองปรับปรุงโรงเรือนและวิธีการเลี้ยงใหสอดคลองตอความตองการ
ของตลาดโลก โดยตองดําเนินการสรางโรงเรือนใหอยูในระบบปด (Evaporative Cooling System: EVAP) 
ตามมาตรฐานฟารมของสหภาพยุโรป ตั้งแตข้ันตอนการเขาอบรมใหไดใบอนุญาตการเลี้ยงไกเนื้อในฟารม การ
ลงทุนปรับปรุงโรงเรือนและอุปกรณในการเลี้ยงไกเนื้ออยางมหาศาล รวมถึงการแบกรับความเสี่ยงท้ังจากภัย
ธรรมชาติและการสะสมทุนดวยวิธีการตางๆ ของบริษัทธุรกิจการเกษตร ดวยเหตุนี้เกษตรกรหลายรายได
ตัดสินใจถอนตัวออกจากการเลี้ยงไกเนื้อในระบบเกษตรพันธสัญญา ซ่ึงจากการสอบถามขอมูลพบวาฟารมไก
เนื้อไดลดลงกวา 20 ฟารม สวนท่ียังทําการผลิตไกเนื้อในระบบเกษตรพันธสัญญาก็บนเปนเสียงเดียวกันวา
ผลตอบแทนไมคอยดีเทากับยุคแรกๆ (สมศักดิ์  สอนกมล, 2554: สัมภาษณ) 
 
3. การสะสมทุนของบริษัทธุรกิจการเกษตรดวยวิธีการตางๆ ในชุมชนทายตลาด 

 3.1 การผนวกเกษตรกรเขาสูระบบเกษตรพันธสัญญา 

 จากการเก็บขอมูลในชุมชนทายตลาดผูวิจัยสามารถแบงวิธีการของบริษัทธุรกิจการเกษตรเพ่ือผนวก
เกษตรกรผูเลี้ยงไกเนื้อในชุมชนทายตลาดใหเขาสูระบบเกษตรพันธสัญญา หรือ วิธีการสรางลูกเลาได 5 วิธีการ 
 วิธีการแรก การโฆษณาชวนเชื่อในระดับชุมชนและระดับชาติ โดยการโฆษณาในระดับชุมชน บริษัท
ธุรกิจการเกษตรไดสงเจาหนาท่ีของบริษัทเขามาแนะนําเกษตรกรใหเขารวมทําสัญญา โดยการอาศัยความ
สนใจของเกษตรกรในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรใหดีข้ึน การมีรายไดท่ีสูงเม่ือเขารวมทําสัญญา
กับบริษัท สามารถทํางานไดท่ีบาน สามารถใชท่ีดินใหเกิดประโยชนสูงสุด สามารถทําอาชีพเสริมอยางอ่ืนได 
การไดรับปจจัยการผลิตท่ีมีคุณภาพท้ังพันธุสัตว เทคโนโลยีตางๆ การใหความรู การใหคําปรึกษา และถาหาก
เกษตรกรขาดแคลนเงินทุนบริษัทจะชวยทําเอกสารเพ่ือกูยืมให (บทบาทบรรษัท, 2552) สวนการโฆษณาชวน
เชื่อในระดับชาติ บริษัทไดใชวิธีการสรางกระแสสังคมผานการนําเสนอทางสื่อมวลชนตางๆ เพ่ือสรางแรงจูงใจ
และความม่ันใจใหกับเกษตรกรท่ัวไปใหเขารวมโครงการ ดังกรณี การนําเสนอทางสถานีวิทยุโทรทัศน
กองทัพบกชอง 5 ในรายการธุรกิจติดดาวท่ีออกอากาศทุกวันศุกรเวลา โดยมีเนื้อหาเพ่ือสงเสริมใหเห็นขอดีของ
การเลี้ยงไกกระทงในระบบเกษตรพันธสัญญากับบริษัทเจริญโภคภัณฑ อาหาร จํากัด มหาชน (ธุรกิจติดดาว, 
2555: เว็บไซต) หรือเพ่ือสรางแรงจูงใจและความม่ันใจใหกับเกษตรกรท่ัวไปใหเขารวมโครงการ 
 วิธีการท่ีสอง การสรางสายสัมพันธกับผูนําทองถ่ินใหกลายเปนตัวแทนบริษัทและตนแบบในชุมชน 
โดยบริษัทจะใชวิธีการเขาหาผูนําทองถ่ิน หรือ ผูมีบารมีท่ีสามารถสงผลกระทบตอการตัดสินใจของชาวบานให
เขารวมทําสัญญากับบริษัทไดรวดเร็วข้ึน ตัวอยางเชน ในชุมชนทายตลาดบริษัทไดเขาหาผูนําชุมชนเพ่ือสราง
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ขอตกลงใหเกิดการเลี้ยงไกภายในฟารม โดยผูนําทองถ่ินจะไดรับความชวยเหลือและเอ้ืออํานวยจากบริษัทให
สามารถเลี้ยงไกจนประสบความสําเร็จในดานรายได หลังจากนั้น ผูนําทองถ่ินไดทําหนาท่ีเสมือนเปนตัวแทน
ของบริษัทเพ่ือแสวงหาสมาชิก หรือเรียกวา ลูกเลา ใหกับบริษัท จากคําบอกเลาของเกษตรกรรายหนึ่งไดเลาวา 
ประธานกลุมสัตวปกคนเกา เขาไดรับเงินเดือนจากบริษัท และเม่ือใครเขาไปรวมกับเขา เขาก็จะมาชวยดูไกใน
ฟารม มาชวยทําความสะอาดฟารม (ประสาน  นามสมมติ, 2554: สัมภาษณ) 
 วิธีการท่ีสาม การสงหมอฟารมเขามาสรางลูกเลา บริษัทธุรกิจการเกษตรจะสงเจาหนาท่ี หรือ
ชาวบานเรียกวา หมอฟารม ใหเขามาแกปญหาและอํานวยความสะดวกใหกับเกษตรกร ดวยการใหคําแนะนํา
ประโยชนเรื่องการซ้ือขายผลผลิตและการพาเกษตรไปอบรมเพ่ือขอใบอนุญาต (สําเนียง  โตจาด, 2554: 
สัมภาษณ) การแนะนําเรื่องแหลงทุนเงินกูใหกับเกษตรกรจนสามารถนําเงินมาลงทุนได โดยวิธีการนี้ไดรับผล
ตอบรับจากเกษตรกรเปนอยางดี เนื่องจากเกษตรกรสามารถกูเงินมาลงทุนทําฟารมไกเนื้อไดงายกวาการขอกู
เงินดวยตนเอง 
 วิธีการท่ีสี่ การผลักภาระการลงทุนดวยการสรางสัญญารวมกับเกษตรกรในฐานะผูประกอบการ
ฟารม โดยบริษัทธุรกิจการเกษตรไดใชวิธีการไมลงทุนในเรื่องท่ีดิน แรงงาน รวมถึงการจายสวัสดิการและการ
แบกรับกับความเสี่ยงตางๆ ในระหวางการผลิต ผานการสรางสัญญาจะซ้ือจะขายข้ึนบนรูปแบบการประกัน
ราคาในยุคเริ่มตนการเลี้ยงไกเนื้อภายใตระบบเกษตรพันธสัญญา และท่ีสําคัญคือการใหความหมายตอการผลิต
ของเกษตรกรวา พวกเราคือเจาของกิจการ (สําเนียง  โตจาด, 2554: สัมภาษณ) 
 ลักษณะดังกลาวนี้ไดทําใหบริษัทธุรกิจการเกษตรสามารถสะสมกําไรจากการขายปจจัยการผลิต  
ท้ังพันธุไก อาหาร ยา วัคซีน และอุปกรณภายในโรงเรือนใหกับเกษตรกร อีกท้ังยังสามารถดูดซับมูลคา
สวนเกินจากแรงงานผูเลี้ยงไก โดยไมตองลงทุนในกระบวนการผลิตภายในฟารม เสมือนการจายคาจางแรงงาน
ผานผลตอบแทนของการเลี้ยงไก ซ่ึงผูกอยูกับปริมาณและคุณภาพของผลผลิตท่ีตกลงราคากันไวกอน
ดําเนินการในรูปแบบของผูประกอบการ นอกจากนี้ เกษตรกรผูเลี้ยงไกเนื้อบางรายยังไมกลายอมรับโดยตรงวา
ตนเองขาดทุนจากการเลี้ยงไก เนื่องจากพวกเขาตองการรักษาหนา (ทองเจือ  เขียวทอง, 2554: สัมภาษณ) 
 วิธีการสุดทาย การแกปญหาความยุงยากในการทําสัญญาและการผลิตของเกษตรกร บริษัทธุรกิจ
การเกษตรไดเลือกใชวิธีการแกปญหาความยุงยากในเรื่องความซับซอนของสัญญาใหมีลักษณะงายตอการ
จัดการ โดยการเลือกทําสัญญากับเกษตรกรแบบปากเปลา ซ่ึงเกษตรกรบางรายเรียกวา สัญญาใจ หรือสัญญา
วาจะซ้ือจะขายในการประกอบการรวมกัน การแกปญหาเรื่องความไมม่ันใจในการผลิตใหเกษตรกร ดวยการใช
วิธีการสงปจจัยการผลิตใหกับเกษตรกรโดยยังไมหักคาใชจายในทันที รวมถึงการขจัดปญหาเรื่องการขนสงของ
เกษตรกรโดยใชวิธีการนํารถบรรทุกไกและจางพนักงานเขามาทําการจับและชั่งน้ําหนักไกในบริเวณหนาฟารม
ของเกษตรกร โดยไมใหเกษตรกรยุงยากเรื่องการขนสง 

 3.2 การสะสมทุนจากแรงงานเกษตรกรในระหวางการผลิต 

“ในอดีตพวกเราทําเลาเปด คาไฟ คาตางๆ มันไมแพงมากเทาทุกวันนี้ พอหัก
คาใชจายอะไรๆ ออกมันก็มีกําไร”  (สมศักดิ์  สอนกมล, 2554: สัมภาษณ) 

 

 คํากลาวขางตนสะทอนใหเห็นระยะเวลาท่ียาวนาน พรอมกับประสบการณของเกษตรกรในการรับรู
เรื่องรายไดท่ีขาดหายไปของเกษตรกรผูเลี้ยงไกเนื้อในระบบเกษตรพันธสัญญา อีกท้ังยังแสดงใหเห็นความ
เดือดรอนทางการผลิตท่ีพวกเขากําลังเผชิญอยูในปจจุบัน ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงคนหาคําตอบเก่ียวกับ
ผลตอบแทนท่ีเกษตรกรควรจะไดรับแตกลับสูญเสียไปใหกับบริษัท โดยการวิเคราะหใหเห็นถึงวิธีการตางๆ ใน
การดูดซับมูลคาสวนเกินจากแรงงานของเกษตรกร 
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 วิธีการแรก เปนการสะสมทุนดวยการแกซอมเชิงพ้ืนท่ีและเวลา จากการศึกษาผูวิจัยพบวาในระดับ
ชุมชนไดเกิดการจัดการพ้ืนท่ีและเวลาใหทันตอความตองการของตลาดอยางเขมขน ดังกรณีการเลี้ยงไกเนื้อใน
ชุมชนทายตลาด ผูวิจัยพบวา ในเชิงพ้ืนท่ีบริษัทไดอาศัยอํานาจรัฐในการบังคับเกษตรกรใหปรับปรุงฟารมตาม
มาตรฐานสากล โดยไมตองแบกรับภาระคาใชจายในการจัดการฟารม ยิ่งกวานั้น บริษัทธุรกิจการเกษตรได
พยายามแกปญหาขนาดของพ้ืนท่ีในโรงเรือนเลี้ยงไกเนื้อของเกษตรกร เพ่ือรองรับการผลิตท่ีมากข้ึนกวาเดิม 
ดวยวิธีการเขามาแนะนําใหเกษตรกรขยายพ้ืนท่ีในโรงเรือนใหมีขนาดใหญข้ึน หรือใชวิธีการสงไกใหเกษตรกร
เกินอัตราความจุของโรงเรือน เพ่ือสรางเง่ือนไขในการขยายฟารมของเกษตรกร  ดังกรณีการเปลี่ยนการสงไก
ใหเกษตรกรจากเดิม 3,500 ตัวมาเปน 4,500-5,000 ตัว สวนในดานเวลาบริษัทไดใชวิธีการกําหนดสงปจจัย
การผลิตและการรับผลผลิตจากเกษตรกรใหเร็วข้ึน ตัวอยางเชน ปกติเกษตรกรตองใชระยะเวลาในการพัก
โรงเรือนกวา 21 วัน แตปจจุบันลดลงเหลือแค 14 วัน หรือบางกรณี 7 วันก็สามารถรับปจจัยการผลิตมาทํา
การผลิตได และการใชวิธีการกําหนดวันรับผลผลิตจากเกษตรกรใหเร็วข้ึน จากเดิมวันนัดหมายจับไกอยูใน
ชวงเวลาประมาณ 45-50 วัน แตปจจุบันลดระยะเวลาลงเหลือแค 30-40 วัน เนื่องจากเปนความตองการของ
ตลาด 
 วิธีการท่ีสอง การผลักภาระความเสี่ยงและโยนความรับผิดชอบ ดังกรณีการเลื่อนระยะเวลาการเลี้ยง
ไกเพ่ือใหตรงกับความตองการของตลาด ซ่ึงเกษตรกรไดรับผลตอบแทนไมคุมคากับการเลี้ยง กรณีการเกิดข้ึน
ของภัยธรรมชาติ เชน การเกิดโรคไขหวัดนกระบาด และการเกิดอุทกภัย ในกรณีเหลานี้บริษัทจะปลอยให
เกษตรกรแบกรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเอง เนื่องจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนถือวาเปนความรับผิดชอบของ
เกษตรกร โดยบริษัทไมมีสวนเก่ียวของกับการชดใชคาเสียหายยกเวนในกรณีท่ีตองการสรางบุญคุณตางตอบ
แทนเพ่ือลูกเลาของตนเองใหทําการผลิตตอไปได (ทองเจือ  เขียวทอง, 2554: สัมภาษณ) 
 วิธีการสุดทาย การผูกขาดปจจัยการผลิตและควบคุมกระบวนการเลี้ยงไกของเกษตรกรใหตรงกับ
ความตองการของตลาด เริ่มตั้งแตการพัฒนาธุรกิจใหสามารถควบคุมปจจัยการผลิตท่ีเกษตรกรไมสามารถผลิต
เองได รวมถึงการแทรกแซงตลาดสินคาประเภทไกเนื้อ เนื่องจากบริษัทมีบทบาทในการแปรรูปสินคาใหเขาสู
ตลาด ประกอบกับมีเพียงไมก่ีบริษัทท่ีสามารถฟกพันธุไก แปรรูปวัตถุดิบใหเปนอาหารไก ผลิตยาและวัคซีน 
รวมถึงการจัดหาอุปกรณสําหรับการเลี้ยงไกตางๆ ได ดังนั้น การทําฟารมไกเนื้อจึงจําเปนตองพ่ึงพาปจจัยการ
ผลิตจากบริษัทอยางไมสามารถหลีกเลี่ยงได 
 ลักษณะดังกลาวสงผลใหบริษัทธุรกิจการเกษตรสามารถสะสมกําไรจากเกษตรกรไดอยางมหาศาล 
ตั้งแตการขายปจจัยการผลิต เชน พันธุไก อาหาร ยา วัคซีนและอุปกรณภายในโรงเรือนใหเกษตรกร รวมถึง
สามารถการดูดซับมูลคาสวนเกินจากแรงงานเกษตรกรไดในจํานวนมาก เนื่องจากบริษัทไมตองลงทุนใน
ระหวางการผลิตภายในฟารมดวยการผลักภาระความรับผิดชอบใหกับเกษตรกร 
 ยิ่งกวานั้น เกษตรกรยังไมสามารถเลือกปจจัยการผลิตใหตรงกับความตองการไดตลอดเวลา 
เนื่องจากปจจัยการผลิตท่ีเกษตรกรตองการมีจํานวนจํากัด โดยเฉพาะปจจัยการผลิตท่ีมีคุณภาพ และถาหาก
เกษตรกรจะรอรับปจจัยการผลิตใหตรงกับความตองการของตนเอง พวกเขาจะตองรอรับในรอบการผลิตถัดไป 
แตดวยความจําเปนของการหมุนเวียนรายไดในครัวเรือน เกษตรกรจะไมปลอยใหพ้ืนท่ีในโรงเรือนวางเปลาโดย
การไมใชประโยชน อีกท้ังปลาท่ีเลี้ยงในบอใตโรงเรือนตองการข้ีไกเปนอาหาร โดยเกษตรกรยืนยันวาข้ีไกทําให
ปลาเจริญเติบโตไดดี ถาหากไมเลี้ยงไกก็ไมมีอาหารใหปลากิน และถาจะซ้ืออาหารปลาเองคาใชจายก็เยอะ
เกินไปมองดูแลวไมคุมทุน (ละออง  จันทรอุไร, 2553: สัมภาษณ) 
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 3.3 การเหนี่ยวรั้งใหเกษตรกรทําการผลิตในระบบเกษตรพันธสัญญา 

 บริษัทธุรกิจการเกษตรไดพยายามรักษาเง่ือนไขแหงการขูดรีดมูลคาสวนเกินจากเกษตรกร เพ่ือ
สะสมทุนไดอยางตอเนื่อง ดวยการใชวิธีการตางๆ ดังนี้ 
 วิธีการแรก การอําพรางตนทุนและปดบังสวนตางท่ีเกษตรกรควรจะไดรับ บริษัทใชวิธีการอําพราง
ตนทุนท่ีแทจริงในการผลิต โดยระบุเฉพาะเพียงคาใชจายจากการซ้ือพันธไก อาหารและเวชภัณฑในการเลี้ยงไก
จากบริษัท และหักลบกับน้ําหนักไกตามราคาประกันหนาฟารมในใบแจงผลตอบแทนการเลี้ยงไกเนื้อ ซ่ึงใน
ขอเท็จจริงผูวิจัยพบวา คาใชจายในการดูแลไกตลอดระยะเวลาการผลิตแตละรอบไมถูกนํามาหักลบกับ
ผลตอบแทน เชน คาแรง คาแกลบ คาแกส คาไฟฟา คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาน้ํามัน คาติดตอประสานงาน 
คาเสียโอกาสในการใชท่ีดิน รวมถึงคาใชจายในการซอมแซมโรงเรือนทีเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา ดวยเหตุนี้  
เกษตรกรจึงรูสึกวาตัวเองไดกําไรจากการเลี้ยงไกเนื้อกับบริษัทมาโดยตลอด 
 วิธีการท่ีสอง การสรางกับดักแหงหนี้สิน กระบวนการแรกเริ่มของการเลี้ยงไกเนื้อในโรงเรือนระบบ
ปดบนบอปลาภายใตระบบเกษตรพันธสัญญา เกษตรกรตองกูเงินมาลงทุนเปนจํานวนมากซ่ึงไมปรากฏในการ
ผลิตกอนหนานี้ โดยตัวเลขจากการประมาณคาใชจายในการดําเนินการเพ่ือใหผานมาตรฐานใหมตกอยูท่ี
ประมาณโรงเรือนละไมต่ํากวา 100,000 บาท เพราะฉะนั้น เม่ือเกษตรกรกูเงินจากธนาคาร หรือแหลงทุนเงินกู
อ่ืนๆ พวกเขาจะตกอยูในสภาพการเปนหนี้สินอยางหลีกเลี่ยงไมไดทันที ซ่ึงการผลิตในระบบเกษตรพันธสัญญา
ถึงแมจะมีรายไดสูงกวาปกติในชวงแรกแตตองใชระยะเวลานานพอสมควรกวาจะไดทุนคืน ดังนั้นในกรณีนี้
เกษตรจึงตองรักษาเง่ือนไขการผลิตกับบริษัทธุรกิจการเกษตรตอไปและทําใหพวกเขาไมกลาตอตานบริษัท
ธุรกิจการเกษตรอยางออกนอกหนา เพราะเกรงวาตนเองจะโดนกลั่นแกลงจนขาดทุน (ทองเจือ  เขียวทอง, 
2554: สัมภาษณ) 
 อยางไรก็ตาม บริษัทธุรกิจการเกษตรไดใชวิธีการปลอยใหเกษตรกรเปนหนี้บริษัทได โดยไมหักเงินใน
ทันทีทันใดแตจะทยอยหักในชวงเวลาท่ีเกษตรกรสามารถเลี้ยงไกแลวไดผลกําไร และไมคิดหนี้เม่ือเกษตรกร
เลี้ยงขาดทุน ยกเวนกรณีท่ีพวกเขารูสึกวาสูญเสียผลประโยชน ดังกรณีน้ําทวมฟารมบริษัทรายหนึ่งในชุมชน
ทายตลาด โดยในครั้งนี้บริษัทไดแจงใหเกษตรกรชดใชคาเสียหายและถาหากเกษตรกรไดรับเงินชดเชยจากรัฐ
ตองคืนใหกับบริษัทสวนหนึ่ง 
 วิธีการท่ีสาม การสรางความผูกพันผานวาทกรรมสมประโยชนในธุรกิจ หรือ บุญคุณตางตอบแทน 
ปรากฏข้ึนกรณีท่ีเกษตรกรเผชิญกับการขาดทุนอยางหนักและเสี่ยงท่ีจะหนีออกไปจากระบบเกษตรพันธสัญญา
กับบริษัท บริษัทธุรกิจการเกษตรไดนําระบบอุปถัมภทางการเงินกลับมาใชชั่วคราว เพ่ือทําใหเกษตรกรรูสึก
ผอนคลายความตึงเครียดทางการเงิน ดวยการชวยเหลืออยางไมเปนทางการในเฉพาะกรณี ดังเชน การไมคิด
หนี้ในรอบการผลิตท่ีขาดทุนจากเกษตรกร การออกคาไฟใหเกษตรกรครึ่งหนึ่ง หรือในกรณีน้ําทวมฟารมเม่ือป 
พ.ศ. 2554 บริษัทไดจับไกออกไปจากฟารมของเกษตรกรรายหนึ่งไดทันเวลา แตบริษัทประสบปญหาใน
ระหวางกระบวนการแปรรูปของบริษัทเองจนทําใหในกรณีนี้ เกษตรกรไมไดรับผลตอบแทนการเลี้ยงไกจาก
บริษัท โดยบริษัทอธิบายวา น้ําทวมฟารมเกษตรกรก็ไมเปนไรเขาไมคิดเงิน (ละออง  จันทรอุไร, 2554: 
สัมภาษณ) การใชวิธีการหาผูคาคนกลางมารับซ้ือปลาในบอของเกษตรกรซ่ึงเกษตรกรบางรายพอใจเนื่องจาก
ไมตองวุนวายกับการขนสงและประสานงานกับผูซ้ือปลา การสรางคําอธิบายวาเกษตรกรเลี้ยงไกแลวยังไดปลา
ผานความพยายามใหความหมายตอการเลี้ยงไกเนื้อในโรงเรือนระบบปดบนบอปลาของเกษตรกรในชุมชนทาย
ตลาดท่ีจําเปนตองพ่ึงพาการเลี้ยงไกกับบริษัท โดยเฉพาะการเลี้ยงปลาใตโรงเรือนซ่ึงบริษัทอธิบายวาปลาไดข้ี
ไกเปนอาหาร หรือ ถึงเลี้ยงไกขาดทุนแตยังไดปลามาแทน (สมศักดิ์  สอนกมล, 2554: สัมภาษณ) รวมถึงการ
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สรางบุญคุณดวยการแจกสิ่งของใหกับเกษตรกรท่ีสามารถเลี้ยงไกไดตรงตามเปาหมายท่ีบริษัทตองการ ดวย
การใหรางวัลท้ังพัดลม และเครื่องใชในครัวเรือนตางๆ (ทองเจือ เขียวทอง, 2554: สัมภาษณ) 
 วิธีการสุดทาย การขจัดอํานาจการตอรองของเกษตรกร บริษัทไดเลือกใชวิธีการขจัดอํานาจการ
ตอรองของเกษตรกรทามกลางสถานการณท่ีมีความแตกตางกัน ดวยการใชวิธีการการสรางตัวแทนข้ึนมา
ภายในชุมชนเพ่ือควบคุมเกษตรกรใหอยูในระบบเกษตรพันธสัญญา ตั้งแตการทําใหผูเลี้ยงไกท่ีมีเครือขาย
ความสัมพันธกับคนในชุมชนกลายเปนตัวแทนบริษัท การทําหนาท่ีเปนผูชักชวนโฆษณาใหเกษตรกรรายอ่ืนเขา
รวมทําสัญญากับบริษัท การติดตามความเคลื่อนไหวของเกษตรกร รวมถึงการตัวแทนเจรจากับผูเลี้ยงไกใน
ชุมชนเปนดานแรก ดวยเหตุนี้ บริษัทจึงสามารถรักษาระยะหางจากการตอรองของเกษตรกรไดในระดับหนึ่ง 
เนื่องจากเกษตรกรเลือกเขาหาตัวแทนบริษัทในชุมชนกอนเปนลําดับแรก 
 วิธีการสรางความหวาดระแวงใหกับผูเลี้ยงไกเนื้อ โดยอาศัยเง่ือนไขท่ีบริษัทเปนผูควบคุมปจจัยการ
ผลิตท่ีเกษตรกรจําเปนตองพ่ึงพาและทําใหบริษัทมีอํานาจท่ีเหนือกวาในการควบคุมปจจัยการผลิตใหกับ
เกษตรกร ซ่ึงทําใหเกษตรกรรูสึกวาตองระแวงพฤติกรรมท่ีจะสงผลกระทบตอบริษัท หรือในกรณีท่ีเกิดข้ึนกับ
เกษตรกรผูเลี้ยงไกเนื้อรายหนึ่งเลาวา ตอนนั้นเปนหนี้อยูมาก เม่ือคิดจะเลิกเลี้ยงกับบริษัท เขาก็สงไกพันธุขยุม
มาใหเลยยิ่งขาดทุนเพ่ิมเขาไปอีก (ประสาน  นามสมมติ, 2554: สัมภาษณ)   
 วิธีการขมขูทางกฎหมาย ดังเชน การขูวาจะฟองรองคาเสียหายจากเกษตรกรเม่ือทําใหผลผลิตใน
ฟารมเสียหาย ซ่ึงเกิดข้ึนในชวงน้ําทวมเม่ือป พ.ศ. 2554 ซ่ึงมีเกษตรกรบางรายอธิบายวา บริษัทแจงวาจะตอง
ชดใชคาเสียหายใหกับเขา หรือถาไดคาชดเชยจากทางการบริษัทจะขอสวนแบงกับเกษตรกรดวย (ประสงค  
นามสมมติ, 2554: สัมภาษณ) นอกจากนั้น บริษัทยังไดใชวิธีการทางกฎหมายเพ่ือเปนเครื่องมือในการควบคุม
เกษตรกร โดยเม่ือครั้งท่ีผูวิจัยเขาไปชวยดําเนินการประสานงานเพ่ือเก็บขอมูลความเสียหายในกรณีน้ําทวม
ชุมชนทายตลาด เม่ือป พ.ศ. 2554 เกษตรกรรายหนึ่งไดเลาใหผูวิจัยฟงวา ผมโดนบริษัทบอกวาจะฟองถาหาก
ไมจายคาเสียหายใหกับเขา ผมเลยตัดสินใจไปปรึกษายุติธรรมจังหวัดไวเผื่อเขาฟอง ตอมามีเกษตรกรอีกรายได
อธิบายวา บริษัทเขาบอกวาจะหักเอาเงินจากการเลี้ยงไกตัวละสามบาทในแตละรอบท่ีเราเลี้ยงและถาไดเงิน
จากทางการก็แบงใหเขาดวย (แปะ, 2554: สัมภาษณ) 
 
4. ความทุกขของเกษตรกร และกลยุทธการตอรองของผูเล้ียงไกเนื้อในระบบเกษตรพันธสัญญา 

 4.1 ความทุกขของเกษตรกรจากระบบเกษตรพันธสัญญา 

 เกษตรกรในชุมชนทายตลาดไดเขาสูการเลี้ยงไกเนื้อในระบบเกษตรพันธสัญญามากกวา 2 ทศวรรษ 
เพ่ือแสวงหารายไดมาใชจายในครัวเรือนโดยแลกกับการใชแรงงานอยางหนักและการแบกรับภาระความ
ยากลําบากท่ีเกิดข้ึนในระหวางการผลิต ท้ังจากความไมม่ันคงของตลาดทุนนิยม ความไมม่ันคงจากภัย
ธรรมชาติภายใตการสะสมทุนของรัฐและบริษัทธุรกิจการเกษตร  ซ่ึงปจจุบันไดปรากฏใหเห็นผลกระทบจาก
ระบบเกษตรพันธสัญญาตอชีวิตและความเปนอยูของเกษตรกรหลายดาน ตั้งแตปญหาดานสุขภาพท้ังทาง
รางกาย จิตใจ และสภาพความเปนอยูท่ีย่ําแย 
 ปญหาสุขภาพทางดานรางกายท่ีปรากฏใหเห็นจากการเก็บขอมูลในระหวางการผลิตในปจจุบัน 
ผูวิจัยพบวา เกษตรกรมีปญหาเก่ียวกับโรคทางเดินหายใจและปญหาโรคผิวหนังท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการคลุกคลี
กับการเลี้ยงไกในโรงเรือนอยางใกลชิดจนทําใหมีอาการของโรคหอบหืดในเกษตรกรบางราย (ทองเจือ  เขียว
ทอง, 2554: สัมภาษณ) ยิ่งกวานั้นเกษตรกรยังเผชิญกับการเกิดโรคผิวหนังอยางรุนแรง เนื่องจากการสัมผัสกับ
การใหอาหารในโรงเรือนโดยตรง จากการเก็บขอมูลพบวา อาการของโรคผิวหนังปรากฏใหเห็นในสองระดับใน
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ระดับแรก คือ การเกิดผดผื่นธรรมดาแลวหายเองโดยไมตองรับการรักษา ซ่ึงเกิดข้ึนกับเกษตรหลายราย สวน
ในระดับท่ีรุนแรง คือ การเกิดแผลบนผิวหนังและมีอาการเรื้อรังจนตองรับการรักษาจากแพทย จากการ
สอบถามเกษตรกรเขาไดยืนยันวามีอาการคันท่ีผิวหนังและเปนแผลทุกครั้งท่ีทําการผลิต โดยเขาอธิบายวา
อาการของโรคอาจเกิดจากการใหอาหารไกในโรงเรือน เนื่องจากในแตละวันเขาตองใหอาหารไกไมต่ํากวา 2 
ครั้ง และตองใหทุกวันตั้งแตวันแรกจนถึงวันสุดทายของการเลี้ยง รวมเวลาในการใหอาหารท้ังหมดประมาณ 
30-45 วัน หรือ มากกวา 60-90 ครั้งตอรอบการผลิต ในขณะท่ีเกษตรกรมีเวลาพักจากการใหอาหารไกเพียง 2 
สัปดาห ซ่ึงไมเพียงพอตอการรักษาอาการของโรคใหหายขาด ดวยเหตุนี้ เขาจึงตองทนทุกขกับอาการของโรค
ผิวหนัง และตองสูญเสียคาใชจายในการรักษาอยูเปนประจํา เนื่องจากการสัมผัสกับอาหารในโรงเรือนจะทําให
เกิดผดผื่นจนผิวหนังลอกออก เปนเรื้อรังมาหลายป บางครั้งไปหาหมอ หมอบอกวาผมเปนมะเร็ง แตผมกินยา
มันก็หาย (ละออง  จันอุไร, 2554: สัมภาษณ) 
 ความเครียดความกังวลใจ ในปจจุบันความเครียดและความกังวลในการเลี้ยงไกเนื้อไดเกิดข้ึนกับ
เกษตรกรในชุมชนทายตลาดเกือบทุกราย จากการสัมภาษณเกษตรกรพบวา คนเลี้ยงไกทุกคน เครียดทุก
ข้ันตอน โดยเกิดความกังวลตั้งแตกระบวนการเริ่มตนเลี้ยงไก จนถึงข้ันตอนสุดทายของการเลี้ยงไกเนื้อ 
ตัวอยางเชน ความกังวลเรื่องการใชไฟฟาของชุมชนเม่ือมีงานวัฒนธรรมซ่ึงตองใชไฟฟาในปริมาณมากจนทําให
ไฟฟาไมพอในการเลี้ยงไก หรือความกังวลวาบริษัทจะกลั่นแกลง กังวลวาจะไดไกพันธุไมดี กังวลวาไฟจะไหม
โรงเรือน และกังวลเรื่องไกไมมีน้ําหนัก (สมศักดิ์  สอนกมล, 2554: สัมภาษณ) 
 สําหรับสภาพความเปนอยูของเกษตรกรผูเลี้ยงไกเนื้อในชุมชนทายตลาดถือวาอยูอยางยากลําบาก 
เนื่องจากในระยะหลังเกษตรกรประสบปญหาการขาดทุนบอยครั้ง เกษตรกรจึงตองเผชิญกับสภาพความ
เปนอยูท่ีตกต่ํากวาท่ีเคยสัมผัสในยุคแรกของการเลี้ยงไกเนื้อในระบบเกษตรพันธสัญญา จากการสํารวจและ
สังเกตการณแบบมีสวนรวม ผูวิจัยพบวา เกิดสภาพไกกินเลา เนื่องจากเกษตรกรหลายรายขาดทุนจากการผลิต
จนตองตัดสินใจขายอุปกรณในโรงเรือนใหกับเกษตรกรรายอ่ืน เหลือไวแตเสาปูนท่ีปกอยูกลางบอน้ํา และ
บทเรียนราคาแพงของการเลี้ยงไกเนื้อภายใตระบบเกษตรพันธสัญญา 
 ขณะท่ีเกษตรกรอีกสวนหนึ่งท่ียังคงทําการเลี้ยงไกเนื้อภายใตระบบเกษตรพันธสัญญา พวกเขาไดทํา
การปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีใชประโยชนอยางเขมขน โดยการประยุกตดานในของโรงเรือนบางสวนเปนเสมือนบานมี
ท้ัง ท่ีนอน หมอน มุง และเปล สําหรับการพักผอนและดูแลไกเนื้อในโรงเรือน และบริเวณภายนอกไดทําการผลิต
อ่ืนๆ สําหรับขายและนําเงินเขามาใชจายในครัวเรือน รวมถึงการเกิดสภาพท่ีเกษตรกรเรียกวา การเลี้ยงไกไรญาติ 
เนื่องจากทุกข้ันตอนของการเลี้ยงไกมีความเสี่ยงสูง เกษตรกรจึงตองดูแลไกตลอดชวงของการผลิต เพราะฉะนั้น 
พวกเขาจึงถูกแยกออกจากกิจกรรมในชุมชนอยางยากหลีกเลี่ยง ดังนั้น เม่ือมีการจัดงานบุญเกษตรกรผูเลี้ยงไกจึง
ไมสามารถไปรวมงานไดอยางเดิม แมกระท่ังจะเปนญาติของตนเองก็ตาม (ละออง  จันอุไร, 2554: สัมภาษณ) 

 4.2 กลยุทธการตอรองของเกษตรกรผูเล้ียงไกเนื้อในชุมชนทายตลาด 

...สงสารเจาของตองนองน้ําตา  เกิดเวทนาข้ึนจับหัวใจ  
   ไดแตครวญคร่ํา  เกลาล่ําพิไล  รองไหฟูมฟาย  ตลอดท้ังวัน 
  กินขาวไมลงเหมือนผงติดคอ  หัวใจเหี่ยวหอหมดอาลัยเลย 

     อยากจะฆาตัวตายเสียเต็มประดา  ใหสมน้ําหนากับชีวิตของตน 
     มองดูฟารมหมูแลวหดหูหัวใจ  หมูก็มาตายไปทุกตัวตน 

   ลอยเต็มทองทุง  เหม็นคลุงท้ังตําบล  ใครเห็นใครบนนาเวทนา 
  เลี้ยงหมูก็ตาย  เลี้ยงไกก็ตาย  ปลาก็ไมได  ไมทันขายเลยหนา 
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   หมดตัวเลยหนาเกษตรกร  ตองเปนหนี้เปนสิน  ไมสิ้นไมจบ 
  นายทุนไมคบไมเคยมางอ  ไมยอมผอนผัน ไมมีวันรอ 

    นายทุนเปนตออยูทุกปราการ  นี่แหละพ่ีนองเกษตรพันธสัญญา 
       มีแตน้ําตาเปนเพ่ือนปลอบใจ  ไมมีใครชวย  มีแตหวังรวยกับเรา... 

 
 (ทองเจือ  เขียวทอง, 2554) 

 
 บทเพลงนี้ไดแสดงใหเห็นการระบายความทุกขท่ีเกิดข้ึนกับเกษตรกรพันธสัญญาเม่ือพวกเขาตอง
เผชิญกับวิกฤติน้ําทวมในป พ.ศ. 2554 และในเวลาเดียวกันยังมีนัยของการตอตานนายทุนและตอรองกับผูได
ฟง ซ่ึงถือเปนกลยุทธการตอรองอยางหนึ่งท่ีเกษตรกรเลือกนํามาใชในสถานการณดังกลาว 
 อยางไรก็ตาม จากการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญกับการสังเกตการณแบบมีสวน
รวม ผูวิจัยพบวา เกษตรกรผูเลี้ยงไกเนื้อในชุมชนทายตลาดไดพัฒนากลยุทธการตอรองอยางหลากหลาย ท้ัง
จากประสบการณท่ีมีมาอยางยาวนานประกอบกับการอาศัยเง่ือนไขหลายดานในการตอรอง โดยในท่ีนี้สามารถ
กลาวถึงลักษณะการตอรองได 2 ลักษณะ คือ เปนการตอรองอยางเปดเผยและการตอรองแบบไมเปดเผย  
 การตอรองอยางเปดเผย เปนการตอรองเม่ือเกษตรกรเล็งเห็นผลแลววาไมมีผลกระทบตอพวกเขา
อยางรุนแรง หรือเปนกรณีท่ีเกษตรกรไมสามารถยอมจํานนได ดังกรณี การเผชิญหนาและการเจรจากับ
เจาหนาท่ีรัฐ เจาหนาท่ีบริษัท รวมถึงผูวิจัยโดยตรงเพ่ือสรางความเขาใจและใหเห็นใจเกษตรกรเม่ือการเลี้ยงไก
ขาดทุน การสรางวรรณกรรมสะทอนชีวิตและแสดงใหเห็นความทุกขจากวิธีการของบริษัท ดังเชน การแตง
กลอนเสียดสีนายทุน หรือบทเพลงดังท่ีกลาวมา การตอรองโดยการเขารวมตอรองในงานวิจัยเก่ียวกับความไม
เปนธรรมในระบบเกษตรพันธสัญญากับนักวิชาการและนักพัฒนาเอกชน ตลอดจนการเขารวมกับเครือขายผู
เดือดรอนจากระบบเกษตรกรพันธสัญญาในหลายพ้ืนท่ี  
 สวนการตอรองแบบไมเปดเผย  เกิดข้ึนทามกลางสถานการณท่ีเกษตรกรประเมินแลววามีความเสี่ยง
ตอผลประโยชนของพวกเขา เกษตรกรก็จะใชวิธีการตอรองผานวิธีการลับๆ ดังกรณี การยอมรับมาตรฐานแต
ไมปฏิบัติตามทุกข้ันตอน เชน การเลือกเปดผาใบระบายอากาศในเวลากลางคืนเพ่ือลดคาไฟ และการปรับปรุง
พ้ืนท่ีฟารมใหสามารถใชประโยชนอยางอ่ืนท่ีนอกเหนือจากการเลี้ยงไกเนื้อกับบริษัทเพียงอยางเดียว เปนตน 
การนําองคความรูจากประสบการณมาใชในการเลี้ยงไกเนื้อแทนการใหยาตามท่ีบริษัทแนะนําเพียงอยางเดียว 
การใชแรงงานอยางเต็มประสิทธิภาพเพ่ือแลกกับรายไดจากทางอ่ืน ดวยการสลับแรงงานในครัวเรือนท่ีเลี้ยงไก
ใหไปรับจางในกิจกรรมสรางรายไดประเภทอ่ืนๆ แทน ตัวอยางเชน การเลือกนําแรงงานไปประกอบอาชีพ 
ทํานา เลี้ยงวัว เลี้ยงปลา รวมถึงการรับจางใชแรงงานในภาคเกษตรอ่ืนๆ 
 กรณีการเลือกสลับระหวางการทําการผลิตและการหยุดทําการผลิตไกเนื้อ กลาวคือ เม่ือรายไดจาก
การเลี้ยงไกเนื้อมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน หรือมีแนวโนมท่ีจะไมขาดทุนจากความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน เกษตรกรจะ
ประเมินและตัดสินใจดําเนินการผลิตไกเนื้อตอไปเรื่อยๆ และในขณะเดียวกันเม่ือพวกเขาตองเผชิญกับการ
ขาดทุนบอยครั้งในการผลิต หรือมีแนวโนมวาการเลี้ยงในรอบนั้นๆ บริษัทจะสงไกพันธุไมดีมาใหซ่ึงอาจทําใหไก
ท่ีเลี้ยงมีจํานวนการตายสูงและนํามาสูสภาพการขาดทุนดังเชนเคย พวกเขาจะเลือกใชวิธีการหลีกเลี่ยงโดย
ปฏิเสธบริษัทไปวา ไมพรอมลงไกในรอบนี้ (ชูชีพ  สวนทอง, 2554: สัมภาษณ) กรณีการใชบทสนทนาบนโตะ
อาหารเพ่ือตอรองกับผูวิจัยผานการบอกเลาความเดือดรอนและความไมพอใจใหกับผูวิจัยนําไปถายทอดให
สังคมไดรับรู รวมถึงกรณีการรักษาระดับความลับกับคนภายนอกเพ่ือความปลอดภัย โดยกลยุทธการรักษา
ขอมูลจะเกิดข้ึนสําหรับกรณีท่ีเกษตรกรเห็นวาคนภายนอกท้ังฝายบริษัท ฝายเจาหนาท่ีรัฐ ผูวิจัย รวมถึงบุคคล
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ท่ัวไปท่ีสนใจขอมูลจากเกษตรกรอาจสรางผลกระทบในเชิงลบได เกษตรกรก็จะใชวิธีการไมเปดเผยขอมูล 
หรือไมอนุญาตใหเก็บขอมูลได จนกวาจะประเมินไดวาคนเหลานั้นสามารถไววางใจไดและตอบไดวาจะนํา
ขอมูลไปทําอะไร 
 
5. บทสงทาย 

 งานศึกษานี้ เกิดข้ึนภายใตแนวทางการศึกษาความเปลี่ยนแปลงในสังคมชาวนา โดยการให
ความสําคัญกับการพิจารณาความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีไมเทาเทียมกันในระบบเกษตรพันธสัญญา และไมไดมอง
วาชาวนาแยกออกมาจากระบบตลาดโลก 
 ในขณะเดียวกันหมูบานชาวนาท่ีศึกษา เปนเกษตรกรท่ีทําการผลิตภายใตระบบอุตสาหกรรมอาหาร
และเชื่อมโยงกับตลาดโลก ซ่ึงแนวคิดการแกซอมเชิงพ้ืนท่ีและเวลาของ David  Harvey (2003) ไดชี้ใหเห็น
วิธีการสะสมทุนในระบบทุนนิยมผานการจัดการพ้ืนท่ีและลดระยะเวลาใหเอ้ือตอการลงทุน ดังนั้น จึงเห็นไดวา
บริษัทธุรกิจการเกษตรลงมาเอารัดเอาเปรียบเกษตรกรดวยวิธีการตางๆ อยางสลับซับซอน 
 การนําแนวคิดผลกระทบเม่ือการผลิตของทองถ่ินตกอยูภายใตระบบตลาดโลกของ Cilia  Lowe 
(2000) มาใชในการวิเคราะหวิถีชีวิตเกษตรกรผูเลี้ยงไกเนื้อ ไดทําใหเห็นความทุกขของพวกเขาท้ังทางรางกาย
และจิตใจ เนื่องจากการใชแรงงานอยางหนักและเกิดความเครียดในระหวางการผลิต 
 อยางไรก็ตาม ถึงแมวาเกษตรกรบางรายจะรับรูวิธีการเอารัดเอาเปรียบของบริษัท แตตองยอมรับ
เง่ือนไขทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยม และวิธีการตางๆ ของรัฐและบริษัทธุรกิจการเกษตร จนทําใหไมสามารถหนี
ออกมาจากระบบเกษตรพันธสัญญาได ดังนั้น แนวคิดปฏิบัติการในชีวิตประจําวันของ de Certeau จึงทําให
เห็นความพยายามในการพัฒนาวิธีการตอสูตอรองอยางหลากหลายของเกษตรกร แตไมไดหมายความวาพวก
เขาจะทําการตอรองไดทุกโอกาส ดังปรากฏใหเห็นการลมละลายและหนีออกจากการเลี้ยงไกเนื้อของเกษตรกร
ในพ้ืนท่ี 
 ดังนั้น เพ่ือทําความเขาใจระบบเกษตรพันธสัญญา ผูวิจัยจึงไดใหความสําคัญกับการทําความเขาใจ
ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางรัฐ บริษัทธุรกิจการเกษตร และเกษตรกร ดวยการวิเคราะหวิธีการสะสมทุนใน
ระบบทุนนิยม ซ่ึงสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของเกษตรกรท้ังทางรางกายและจิตใจ ตลอดจนสงผลตอการดิ้นรน
ตอสูเพ่ือความอยูรอดของเกษตรกร 
 
 
เอกสารอางอิง 
 
ภาษาไทย 
 
กลุมติดตามบทบาทบรรษัท. (2552). ซีพีกับเกษตรกรรมไทย. กรุงเทพฯ: พิมพดีการพิมพ.  
 
กลุมบริษัทแหลมทองสหการ. (2554). เกี่ยวกับบริษัท. (ออนไลน) แหลงท่ีมา: 

<http://www.laemthong.com/about-laemthong.php.>.(วันท่ี 29 กรกฎาคม 2555). 
 



476 Proceedings โครงการสัมมนาเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ ครั้งท่ี 14 

กัลปพฤกษ  ผิวทองงาม  ศุภชัย  ปทุมนากุล  ศิริลักษณ  ศุทธชัย  รณวิทย  สิมะเสถียร และพอพันธ  
อุยยานนท. (2552). เกษตรพันธะสัญญา ผลตอบแทน ความเส่ียง และความเปนธรรม. กรุงเทพฯ: 
ซีเวิลดกราฟฟก. 

 
จามรี  เชียงทอง  ปรีญาวัลย  ใจปนตา  สวาง  มีแสง  จิริวฒัน  รักชาติ  และวัฒนา  สุกัณศีล. (2554). ชนบท

ไทย: เกษตรกรระดับกลางและแรงงานไรท่ีดิน. เชียงใหม: บลูมม่ิง ครีเอชั่น. 
 
แจ็คเอ็ม  พอตเตอร. (2526). โครงสรางสังคมของชาวนาไทย. แปลโดย นฤจร  อิทธิจีระจรัส.
 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
 
ฉัตรทิพย  นาถสุภา. (2550). เศรษฐกิจหมูบานไทยในอดีต. พิมพครั้งท่ี 5. กรุงเทพฯ: สรางสรรค. 
 
ฉัตรทิพย  นาถสุภา และ พรพิไล  เลิศวิชา. (2541). วัฒนธรรมหมูบานไทย. พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: 

สรางสรรค. 
 
ชีวิน  อริยะสุนทร. (2555). เกษตรพันธะสัญญากับการปรับตัวทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรและ

ชุมชน: ศึกษากรณีการเลี้ยงไกเนื้อ ตําบลทายตลาด อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี. วารสารวิทยบริการ. 
23(2): 89-104. (ออนไลน) แหลงท่ีมา: 
<journal.oas.psu.ac.th/index.php/asj/article/download/43/42>. (วันท่ี 20 มกราคม 2558).  

 
ณรงค  เจียมใจบรรจง. (2554). โครงการ Contract Farming: ในมุมมองของผม. (ออนไลน) แหลงท่ีมา: 

<http://www.cpthailand.com/Default>. (วันท่ี 29 กรกฎาคม 2555). 
 
ณัฐพงษ  ใจจริง. (2552). การเมืองไทยสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ภายใตระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกา 

(พ.ศ. 2491-2500). วิทยานิพนธ ป.ร.ด. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
 
ธิติญา  เหลาอัน. (2553). ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของ “สังคมชาวนา” อีสาน ตั้งแต พ.ศ. 2500-

2550: ศึกษากรณีหมูบานกูกาสิงห จังหวัดรอยเอ็ด. วิทยานิพนธ ศศ.ม. เชียงใหม: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

 
ธุรกิจติดดาว. (2555). เล้ียงไกกระทง CPF. (ออนไลน) แหลงท่ีมา: 

<http://www.youtube.com/watch?v=DpPgy5LWhzw >. (วันท่ี 16 พฤษภาคม 2557).  
 
นงนุช  ปรมาคม  เดชรัต  สุขกําเนิด  ประพิณวดี  ศิริศุภลักษณ และวิศิษฐ  ลิ้มสมบุญชัย. (2543). โครงการ

ภาวะเศรษฐกิจสังคม เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดพืชและสัตวท่ีสําคัญในจังหวัดลพบุรี. 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

 



Proceedings โครงการสัมมนาเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ ครั้งท่ี 14 477 
 

ประเทือง  นรินทรางกูล ณ อยุธยา. (2537). การจัดการท่ีดินภายใตระบบการเกษตรแบบมีพันธสัญญา: 
ศึกษากรณีเกษตรกรผูปลูกพืชพาณิชย ในเขตกลุมอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม. วิทยานิพนธ 
ศศ.ม. เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

 
ผาสุก  พงษไพจิตร และคริส  เบเกอร. (2546). เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ. พิมพครั้งท่ี 3. 

เชียงใหม: ซิลคเวอรม. 
 
  . (2553). มองสังคมผานชีวิตในชุมชน. กรุงเทพฯ: บริษัทโอ.เอส. พริ้นติ้งเฮาส จํากัด. 
 
รัตนา  โตสกุล. (2550). มานุษยวิทยา อุษาคเนย และชารลส  คายส. วารสารสังคมศาสตร. 19(1): 70-127. 
 
รุงรัตน  ชมาฤกษ. (2539). อํานาจการตอรองในระบบการเกษตรแบบมีพันธสัญญาของกลุมชาวนาใน

จังหวัดเชียงใหม. วิทยานิพนธ ศศ.ม. เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  
 
ลูเซียน  เอ็ม. แฮ็งส. (2527). ขาวกับมนุษย: นิเวศวิทยาทางการเกษตรในเอเชียอาคเนย. แปลโดย นฤจร  

อิทธิจีระจรัส. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
 
สมชัย  ภัทรธนานันท. (2555). การเมืองของสังคมหลังชาวนา: เง่ือนไขการกอตัวของขบวนการเคลื่อนไหวเสื้อ

แดงในภาคอีสาน. แปลโดย อัญชลี  มณีโรจน. วารสารฟาเดียวกัน. 10(2): 122-143. 
 
สมภพ  มานะรังสรรค. (2528). เศรษฐกิจชนบทไทย: วิถีการผลิตและการตลาดของภาคเกษตรกรรมไทยใน

ปจจุบัน. กรุงเทพฯ: เจริญวิทย.  
 
สาคร  สํานักบานโคก. (2543). ผลกระทบของระบบการเกษตรแบบมีสัญญาผูกพันตอชุมชนและ

 ครอบครัวของเกษตรกร: กรณีศึกษาท่ีจังหวัดสกลนคร. วิทยานิพนธ ศศ.ม. ขอนแกน: 
มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

 
สุคนธา  ยิ้มพงษ. (2547). ศักยภาพของพ้ืนท่ีในจังหวัดลพบุรีในการเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมไกเนื้อ.

วิทยานิพนธ ผ.ม. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
 
สุดใจ  จงวรกิจวัฒนา. (2554). “เกษตรพันธสัญญาเพ่ือบรรเทาปญหาความยากจน” สํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร. (ออนไลน) แหลงท่ีมา: <http://dataverse.dvn.utcc.ac.th>.(วันท่ี 29 เมษายน 
2554). 

 
สุเทพ  สุนทรเภสัช. (2511). สังคมวิทยาของหมูบานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
 

http://dataverse.dvn.utcc.ac.th/


478 Proceedings โครงการสัมมนาเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ ครั้งท่ี 14 

อคิน  รพีพัฒน. (2527). สังคมไทยในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. 2325-2416. แปลโดย ม.ร.ว. ประกาย
ทอง  สิริสุข และพรรณี  ฉัตรพลรักษ. พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  

 
อภิชาต  สถิตนิรามัย. (2554). รัฐคือส่ิงปฏิกูลทางประวัติศาสตร. กรุงเทพฯ: อมรินทร. 
 
อรรถจักร  สัตยานุรักษ. (2555). ความเปลี่ยนแปลงความสัมพันธเชิงอํานาจในการจัดการทรัพยากรทองถ่ิน. 

มหาวิทยาลัยเท่ียงคืน. (ออนไลน) แหลงท่ีมา: < http://midnightuniv.org>. (วันท่ี 14 กุมภาพันธ 
2558). 

 
อานันท  กาญจนพันธุ. (2527). พัฒนาการของชีวิตและวัฒนธรรมลานนา. กรุงเทพฯ: มิตรนราการพิมพ. 
 
อรพิน  ทองพิสิฐสมบัติ. (2548). วิเคราะหโครงสรางตลาดของอาหารไกเนื้อและอาหารสุกรในระหวาง

วิกฤตไขหวัดนก. วิทยานิพนธ ศ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัญฑิตย. 
 
ภาษาอังกฤษ 
 
Kanokwan  Manorom. (2010). Lao Lum in Champasak: the agrarian entrepreneurs in the 

cross border trader trader between Thailand and Laos. Paper present of 
International Conference and Exhibibion on “Changing Ways of Life of Ethnicities in 
the Mekong Region”, Ubon Ratchatani, Thailand. 11–12. 

 
De Certeau, Michel. (1984). The Practice of Everyday life. Translated by Steven Rendall. 

Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press. 
 
Havey, David. (2003). The New Imperialism. New York: Oxford University Press Inc.  
 
Lowe, Celia. (2000). “Gobal Market, Local Justice in Southeast Asia Seas: The Live Fish Trade 

and Local Fisheries in the Togean Islands in Sulawesi” in People, Plants, and 
Justice: The Politics of Nature Conservation. Edited by Zerner, Charles. P. 234-258. 

 
 
สัมภาษณ 
 
ชูชีพ  สวนทอง. สัมภาษณ. 10 กุมภาพันธ 2554. 
 
ทองเจือ  เขียวทอง. สัมภาษณ. 5 มกราคม 2554. 
 
ประสาน  (นามสมมติ). สัมภาษณ. 8 กุมภาพันธ 2555. 

http://midnightuniv.org/


Proceedings โครงการสัมมนาเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ ครั้งท่ี 14 479 
 

ประสงค  (นามสมมติ). สัมภาษณ. 8 กุมภาพันธ 2555. 
 
แปะ.  สัมภาษณ. 8 มีนาคม 2555. 
 
ละออง  จันทรอุไร.  สัมภาษณ. 8 มกราคม 2554. 
 
สมศักดิ์  สอนกมล. สัมภาษณ. 9 กุมภาพันธ 2554. 
 
สมหมาย  ภูพานทอง. สัมภาษณ. 9 กุมภาพันธ 2554. 
 
สําเนียง  โตจาด. สัมภาษณ. 26 เมษายน 2554. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



480 Proceedings โครงการสัมมนาเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ ครั้งท่ี 14 

 



Proceedings โครงการสัมมนาเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ ครั้งท่ี 14  

 

เอกสารประมวลบทความประกอบการสัมมนา 
(Proceedings) 

 
วันท่ี 26 มิถุนายน 2558 

 
(หอง 615) 

 
หองท่ี 11 อาชญาวิทยา ความเบ่ียงเบน และความรุนแรง 

 
เวลา 10.15 – 12.30 น. 

 
 
 

อาจารยประจําหอง 

รองศาสตราจารย ดร.จุฑารัตน  เอ้ืออํานวย 
 

1. ชลาลัย  นาสวนสุวรรณ     มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

“ชุมชนคลิตี้ลางภายใตการขยายตวัของอํานาจรัฐ” 

 

2. ระพีพรรณ  บัวผัน      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
“ปจจัยบุคคลท่ีมีผลทําใหเด็กและเยาวชนตัดสินใจเสพยาเสพติด กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนในศูนยฝกและอบรมเด็ก 

และเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Proceedings โครงการสัมมนาเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ ครั้งท่ี 14 

 

 
 
 
 



Proceedings โครงการสัมมนาเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ ครั้งท่ี 14 483 
 

ชุมชนคลิตี้ลางภายใตการขยายตัวของอํานาจรฐั 
Krity Lang Community in the Context of State Territorialization 

 
ชลาลัย  นาสวนสุวรรณ0

1 
 

บทคัดยอ 

บทความนี้เปนการนําเสนอรายงานวิจัยท่ีศึกษาความเปลี่ยนแปลงของบทบาทผูนํา กับความขัดแยง
จากการกําหนดเสนแบงเขตปกครองท่ีเกิดข้ึนในชุมชนกะเหรี่ยงคลิตี้ลาง ซ่ึงตั้งอยูระหวางหมูท่ี 4 ของตําบล 
ชะแล อําเภอทองผาภูมิ กับหมูท่ี 3 ของตําบลนาสวน อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรีโดยทําการเก็บขอมูล
เชิงชาติพันธุวรรณนาระหวาง เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2557 ผูวิจัยนําเสนอวา กระบวนการ
ขยายอํานาจรัฐเขาไปยังพ้ืนท่ีชายขอบ (territorialization) โดยเฉพาะอํานาจทางดานการปกครองแตละ
รูปแบบนั้น สงผลใหเกิดการเปลี่ยนบทบาทของผูนําทองถ่ินในชุมชนคลิตี้ลางแตละยุคสมัย ท่ีมากไปกวานั้นคือ 
การกําหนดเสนแบงเขตปกครองท่ีไมชัดเจนระหวางเขตปกครองของอําเภอทองผาภูมิและอําเภอศรีสวัสดิ์  
ทําใหเกิดความขัดแยงระหวางชาวบานดวยกันเอง 
 ผลการศึกษาพบวา รูปแบบการปกครองในชุมชนคลิตี้ลางสามารถแบงออกไดเปน 4 ยุค คือ ยุคแรก
เปนยุคผูนําจารีต (กอน พ.ศ.2510) ในยุคสมัยนี้ชาวบานดูแลและปกครองกันโดยยึดหลักจารีตและระบบเครือ
ญาติเปนสิ่งสําคัญในการปกครองและแกไขปญหาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน ยุคท่ีสองเปนยุคเริ่มแรกระบบสายสกุล
(พ.ศ.2511-พ.ศ.2530) กอนหนานั้นชาวกะเหรี่ยงคลิตี้ลางนับญาติตามสายเลือด แตเม่ือเขาสูยุคนี้เริ่มมีการนับ
ญาติตามนามสกุล และท่ีสําคัญคือบทบาทของผูนําไดเริ่มเปลี่ยนแปลงจากท่ีดูแลกันโดยใชระบบจารีต/ความ
เชื่อและความศรัทธาในการปกครองกัน มาเปนผูนําอยางเปนทางการท่ีไดรับการแตงตั้งโดยรัฐ นั่นคือตําแหนง
ผูชวยผูใหญบาน (ชุมชนนี้เปนเพียงหยอมบาน จึงไมมีผูใหญบานของตัวเอง) ท่ีมาพรอมบทบาทหนาท่ีใหมท่ีถูก
กําหนดลงมาจากสวนกลางโดยยึดหลักกฎหมายและนโยบายของทางราชการเปนหลัก ยุคท่ีสามเปนยุคขัดแยง 
(พ.ศ.2531-พ.ศ.2554) ในยุคนี้เปนยุคของการแบงแยกท่ีกอใหเกิดความขัดแยงโดยชาวบานสวนหนึ่งไดยาย
ทะเบียนบานไปข้ึนกับอีกหมูบานท่ีอยูตางอําเภอกัน ทําใหการบริหารปกครองคนในชุมชนทําไดยากข้ึน และ
ยุคสุดทายคือยุควิกฤติ (พ.ศ.2555 ถึงปจจุบัน) เปนยุคท่ีชุมชนคลิตี้ลางเกิดวิกฤติดานการปกครองคนในชุมชน
ชาวบานเริ่มมีความคิดแตกแยกและเห็นผลประโยชนท่ีแตกตางกันออกไปจากการข้ึนกับอําเภอท่ีแตกตางกัน 
เพราะเสนแบงเขตการปกครองในชุมชนท่ีทับซอนกัน นํามาซ่ึงความสับสนและไมมีจุดยืนรวมกันของชาวบาน
ประการสําคัญคือระบบผูอาวุโสเริ่มออนลง บทบาทหนาท่ีในการเชื่อมโยงชาวบานและเจรจากับภาครัฐไมมีอีก
ตอไปแลว อยางไรก็ตาม ชาวบานไดใชจุดแข็งอยางนอยสองอยางในการอยูรวมกันในชุมชน คือ ความสามัคคี
รวมท่ีเกิดจากการเผชิญปญหาผลกระทบการปนเปอนสารตะก่ัวในลําหวยซ่ึงเปนจุดยึดเหนี่ยวความสัมพันธ
ของชาวบาน และการรวมกลุมของเยาวชนท่ีเขามามีบทบาทเปนตัวเชื่อมระหวางคนทุกวัย 

คําสําคัญ: คลิตี้ลาง, การเปลี่ยนแปลง, การพัฒนา, การปกครอง 
 
 
 
 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท แขนงชาติพันธุสัมพันธและการพัฒนา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
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Abstract 

This article represents the shift of leaders' roles and conflicts resulted from the 
expansion of national territorialization in a Karen community called Krity Lang located at 
Moo 4 Chaleh subdistricy, Thongphaphum District and Moo 3, Nasuan subdistricy, Srisawat 
district in Kanchanaburi. Ethnographic fieldwork is greatly involved in this study during May 
to December 2014. My argument is the nation state's territorialization has greatly impacted 
the roles of Karen community leaders. Moreover, such unclear boundary between the two 
community create conflicts arising among the villagers. 

The study reveals the political roles of community leaders divided into four periods. 
The first period (before 1967), the community had its own leaders appointed by themselves 
according to their traditions. The second period (1968-1987) before the this period the 
villagers counted their relatives by linage but since then their relationships were taken 
important according to the sameness of their surnames. Community leaders were appointed 
by officials to be assistant village headman since the village had not been registered. The 
assistant village headman was given authority by the state to look over his villagers 
members according to the regulation and policy of the state. The third period (1988-2011) 
was the period of conflicts. A group of villagers had registered their existence to other 
villager in another district resulting difficulties in village management. The last period (2012-
present) is the period where the community of Krity Lang facing a crisis. Villagers have 
different opinions and interpret village benefits in different ways. The intersection of village 
boundaries across each other led to confusion with no common agreements. However, the 
finding shows that the villager has used their two strengths to over come the crisis. The first 
is the unity of villagers where they have been fought together from being affected from the 
same problem on lead. The second is the coming up of new generation helps fulfilling the 
caps of different ages between the people in the communities. 

Key words: Territorialization, Development, Klity, Karen, Kanchanaburi, Boundaries 
 
 
ท่ีมาและความสําคัญ 

การขยายอํานาจรัฐเขามาในชุมชน ซ่ึงในท่ีนี้จะพูดถึงอํานาจรัฐท่ีเขามาในรูปของการแบงเสนเขตแดน
การปกครองในพ้ืนท่ี ซ่ึงในงานศึกษาของ Vanergeest และ Peluso ไดเขียนไววาการขีดเสนแบงอาณาเขต
แดนตางๆ ของรัฐนั้นไมใชเปนสิ่งท่ีมีมาแตเดิมแตเปนสิ่งท่ีเพ่ิงถูกสรางข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 5 ดวยการสรางแผน
ท่ีแทนการสํารวจพ้ืนท่ีจริง ตั้งแตนั้นมารัฐจึงใชแผนท่ีซ่ึงถือเปนเทคโนโลยีทางอํานาจ (technology of 
power) ของรัฐในการควบคุมพ้ืนท่ีและสรางอาณาเขตแดนเพ่ือขยายอํานาจของรัฐในการควบคุมทรัพยากร 
Vandergeest and Peluso (1995) ในขณะเดียวกันพ้ืนท่ีท่ีมองผานแผนท่ีนั้นไมไดคํานึงละเอียดในพ้ืนท่ีท่ีถูก
ใชงานจริง การกําหนดพ้ืนท่ีตางๆ จึงไมสอดคลองกับพ้ืนท่ีในความเปนจริงท่ีชาวบานอาศัยและใชผลประโยชนอยู 
กรณี พ้ืนท่ีตั้งของชุมชนคลิตี้ลางในปจจุบันมีเขตพ้ืนท่ีท่ีทับซอนกันอยางนอย 3 พ้ืนท่ี คือ พ้ืนท่ีเขตการ
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ปกครองระหวางอําเภอทองผาภูมิกับอําเภอศรีสวัสดิ์ พ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร และเขตพ้ืนท่ี
อุทยานแหงชาติ ท่ีทับซอนกันโดยมีชุมชนคลิตี้ลางอยูทามกลางระหวางเสนแบงเขตเหลานี้ และเจาหนาท่ีรัฐแต
ละฝายไมสามารถไปชี้จุดท่ีเปนเสนแบงเขตแดนในพ้ืนท่ีไดมีเพียงภาพถายดาวเทียม สงผลใหการใชอํานาจ
กฎหมายในพ้ืนท่ีทับซอนกัน นอกจากนี้ผลกระทบตกไปอยูกับชาวบานท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีในการรองรับการทับ
ถมของเขตแดนดังกลาวสงผลใหผูนําในชุมชนทํางานยากข้ึน ตองทํางานประสานเจรจากับหนวยงานตางๆ ท่ี
เก่ียวของเพ่ือใหชุมชนยังสามารถดํารงอยูไดแมจะเกิดพ้ืนท่ีอนุรักษของรัฐมาทับซอนบริเวณพ้ืนท่ีท่ีชาวบาน
อาศัยและใชประโยชนมากอน และเกิดการเปลี่ยนแปลงในแตละยุคแตละสมัยท่ีแตกตางกันซ่ึงผูนําชุมชนอาจ
เปนตัวแปรสําคัญในการนําพาชุมชนไปสูการซับซอนและยากตอการบริหารดูแลปกครองกันท้ังยังทําให
ชาวบานเกิดความแตกแยกและขัดแยงกันเองดวย 
 
พัฒนาการของชุมชนคลิตี้ลางกับการเขามาของรัฐ 

คลิตี้ เปนคําท่ีเพ้ียนมาจากภาษากะเหรี่ยงวา “ค่ีถี” ซ่ึงแปลวา “เสือโทน” มีตํานานปรัมปราวามีเสือ
โทนตัวหนึ่ง ตัวใหญมาก ท่ีรอยเทาเทารอยเทาชาง ชาวบานเชื่อวา เสือโทนตัวนี้เปนเจาปาเจาเขาคอยดูแล  
ปกปกรักษาใหชาวบานอยูอยางสงบสุขแตถาหากชาวบานทําผิดผี (ผิดจารีต/ประเพณี) เสือโทนก็จะดลบันดาล
ใหหมูบานอยูอยางไมสงบสุข หมองโจเนโท 1

2 เลาวากอนท่ีจะมาตั้งชุมชนอยูอยางถาวรเหมือนทุกวันนี้ ชุมชน
เดิมเม่ือกอนเปนชุมชนหมุนเวียนไปตามวิถีการทํามาหากินของชาวบานไมไดตั้งอยางถาวรจะมีแตตั้งชุมชนเปน
ชุมชนชั่วคราวเทานั้น ซ่ึงในพ้ืนท่ีหนึ่งๆ จะอยูประมาณ 5-10 ปเทานั้น จากนั้นก็จะอพยพยายเพ่ือปลอยให
พ้ืนดิน ตนไม ใบหญา หรือสภาพแวดลอมท่ีเดิมฟนฟูสภาพกอน และกอนท่ีจะมาอยูถาวรท่ีคลิตี้ลาง บรรพบุรุษ
ของชาวบานคลิตี้ลางเคยอาศัยและตั้งชุมชนอยูบริเวณ ไลฉะลุง เชมิงเกลอ หนองกรื๋อ ฉะหลองคละ เหลียวกา 
ท่ีหนวย โอวคา โฮวโปล กองหลา โอวเรอ ค่ีถีค่ี และค่ีถ่ีทา (พ้ืนท่ีท้ังหมดนี้ปจจุบันเปนพ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตปาทุง
ใหญนเรศวรปจจุบัน)  

ชุมชนคลิตี้ลางเปนชุมชนกะเหรี่ยงท่ีเรียกตัวเองวา “โผลว” 2

3 กอตั้งเม่ือประมาณป พ.ศ. 2440 ใน
ชุมชนคลิตี้มี 3 ตระกูล คือ พูวโอว พูวกลู และพูวขวย ในสมัยตั้งชุมชนแรกๆ มีเพียง 8 ครอบครัว ชาวบาน
เปนคนไทยเชื้อสายกระเหรี่ยงโผลว นับถือศาสนาพุทธ (แบบกะเหรี่ยง) คือ ไหวพระและไหวผีบรรพบุรุษดวย
ปจจุบันชุมชนคลิตี้ลางเปนชุมชนยอย (ไมไดเปนหมูบานทางการ) ตั้งอยูใน หมูท่ี 4 ตําบลชะแล อําเภอทองผา
ภูมิ และหมูท่ี 3 ตําบลนาสวน อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี อยูในเขตการปกครองขององคการบริหาร
สวนตําบลชะแลและองคการบริหารสวนตําบลนาสวน ผูนําชุมชนนายเกรียงไกร นาสวนนิวัฒน เปนผูชวย
ผูใหญบานหมู 3 ตําบลนาสวน (ผูใหญอยูหมูบานองหลุ) สวนผูนําฝายตําบลชะแลอยูท่ีหมูบานทุงเสือโทน 
(คลิตี้บน) ท้ังหมด ชุมชนอยูหางจากตัวจังหวัดกาญจนบุรี 200 กิโลเมตร มีจํานวนประชากร 95 หลังคาเรือน 
386 คน ชาย 209 คน หญิง 177 คน 

                                                           
2หมองโจเนโถ เปนผูอาวุโสที่ชาวบานใหความเคารพ เนื่องจากมีความสามารถดานพิธีกรรมสะเดาะเคราะห  ชาวบานจึงใหเปนผูนําดานการทํา
พิธีกรรมแกผิดผีใหชุมชน และหมองโจเนโทเปนลูกชายคนโตของผูนําของชุมชนอีกดวย 
3 กะเหร่ียง (Kariang) สามารถแบงได 4 กลุมใหญๆ โดยแบงตามที่กลุมเรียกแทนตนเองคือ กลุม“ปกาเกอะญอ” หรือ “จกอ”  กลุม “โผลว” หรือ 
“โพลง” (ออกเสียงแตกตางกันตามทองถิ่น) หรือ โปว  กลุม “ปะโอ” หรือ “ตองสูว” และ กลุม “กะยาห”หรือ “บะแว” (ดูเพิ่มเต็มใน Rashid, 
Mohd. Razha and Walker, Pauline H.:88, ประวิตร โพธิอาศน, 2539) 
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แผนท่ี 1 แสดงท่ีตั้งชุมชน 

 
เขตติดตอ 

 ทิศเหนือ  ติดตอกับหมูบานทุงเสือโทน (คลิตี้บน) ตําบลชะแล อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากพิกัด MS 816452 ข้ึนไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผานถนนลูกรังสายบานหวยเสือ-บานทุงเสือโทน(คลิตี้บน) 
บริเวณพิกัดท่ี MS 840503 ไปตามลําหวยทิศตะวันออกเฉียงเหนือผานเขาบองาม 
ท่ียอดเนินเขา 990 และผานถนนลูกรังสายบานทุงเสือโทน(คลิตี้บน)-บานคลิตี้ลาง 
ตอไปจนถึงเขากะลา บริเวณพิกัดท่ี MS 970480 ระยะทางประมาณ 185 กิโลเมตร 

 ทิศตะวันออก ติดตอกับหมูบานองหลุ หมูท่ี 3 ตําบลนาสวน อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากเขากะลา บริเวณพิกัดท่ี MS 973476 ไปทางทิศใตตามสัน
เขากะลา 1063 พิกัด MS 969414 สิ้นสุดท่ีเขาคลิตี้ บริเวณ MS 965346 รวม
ระยะทางดานทิศตะวันออกประมาณ 14 กิโลเมตร 

 ทิศใต ติดตอกับหมูบานสะพานลาว หมูท่ี 2 ตําบนสหกรณนิคม อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากเขาคลิตี้ บริเวณพิกัด MS 965346 ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต สิ้นสุดท่ียอดเนินเขา 529 บริเวณพิกัด MS 896361 รวมระยะ
ทางดานทิศใตประมาณ 9 กิโลเมตร 

 ทิศตะวันตก ติดตอกับหมูท่ี 5 บานภูเตย ตําบลชะแล อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี
แนวเขตเริ่มตนจากบริเวณพิกัด MS 896161 ข้ึนไปทางทิศเหนือตามแนวลําหวย
คลองงู ผานยอดเนินเขา 366 บริเวณพิกัด MS 625460 ข้ึนไปทางทิศเหนือสิ้นสุดท่ี
บริเวณพิกัด MS816492รวมระยะทางดานทิศตะวันตกประมาณ 20 กิโลเมตร 

 
การขีดเสนแบงเขตแดนมีผลตอการปรับเปลี่ยนบทบาทผูนําในชุมชนอยางไร และทําใหชาวบานเกิด

ความขัดแยงกันเองในชุมชนไดอยางไร ซ่ึงผูวิจัยจะพยายามชี้ใหเห็นรายละเอียดของรอยตอของพ้ืนท่ีและ
กาลเวลาในแตละยุคสมัยท่ีอํานาจรัฐเขามามีผลกระทบตอการปรับเปลี่ยนบทบาทผูนําชุมชนจนกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและเกิดความขัดแยงข้ึนนั้นไดอยางไร 
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บทบาทของผูนําดานการปกครองและการพัฒนา 

กวี  วงศพุฒ กลาวไววา ผูนํา (Leader) เปนศูนยกลางหรือจุดรวมของกิจกรรมภายในกลุม 
เปรียบเสมือนแกนของกลุม มีโอกาสติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนมากกวาทุกคนในกลุม มีอิทธิพลตอการ ตัดสินใจของ
กลุมสูง สมาชิกสวนใหญคัดเลือกหรือยกใหเขาเปนผูนําของกลุมซ่ึงเปนไปโดยอาศัยลักษณะทางสังคมมิติของ
บุคคลเปนฐาน และสามารถแสดงพฤติกรรมของผูนําได และคุณสมบัติเฉพาะบางอยางคือสามารถสอดแทรก
อิทธิพลบางประการอันกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของกลุมไดมากท่ีสุด (กวี  วงศพุฒ, 2535: 14-15) ดังนั้น 
ผูนําจึงถือเปนหัวใจสําคัญท่ีสุดประการหนึ่งในการบริหารปกครองชุมชนหรือหมูบาน หากผูนําเขมแข็งชุมชนก็
เขมแข็ง หากผูนําออนแอชุมชนก็จะออนแอ และการเปลี่ยนแปลงในแตละยุคสมัยบงบอกถึงผลของการทํางาน
ของผูนําไดดวยเชนกัน และการเปลี่ยนแปลงมีท้ังในดานเชิงบวกและเชิงลบ กรณีของชุมชนคลิตี้ลางผูวิจัยได
แบงยุคสมัยการดูแลปกครองออกเปน 4 ยุคสมัย เริ่มตั้งแตท่ีชุมชนกอตั้งอยางถาวร 

 1. ยุคผูนําจารีต (พ.ศ.2440-พ.ศ.2510) 

 ในยุคสมัยแรกนี้ผูนําจะถูกเลือกข้ึนจากสมาชิกในชุมชนโดยอิงกับความเชื่อเรื่องธรรมชาติ ซ่ึงชาวบาน
มีระบบการคัดเลือกหัวหนาชุมชนของตนท่ีเปนอิสระและผูท่ีจะไดรับการคัดเลือกเปนหัวหนาหรือผูนําชุมชน
เราเรียกวา “ตะวองคู” นั้นตองผานการทดสอบและไดรับการยอมรับจากชุมชน เนื่องจากผูนํานี้มีสิทธิ์
พิจารณาและตัดสินใจมีสิทธิ์ตัดสินใจ ตองรูกฎระเบียบจารีตท่ีเปนมรดกตกทอดกันมาหลายชั่วอายุคนท่ีเกิด
จากการสั่งสมของประสบการณ ความเชื่อ/ความศรัทธาท่ีคนในชุมชนมีรวมกัน และผูนําในยุคนี้คือ “พูวโอว” 
ผูอาวุโสในชุมชนสองคนเลาเก่ียวการดูแลชาวบานในยุคนี้วา พูวโอวเปนคนท่ีมีความสามารถหลายดานและ
เปนคนตรงไปตรงมา รักษาสัจจะ เปนคนสื่อสารระหวางเจาท่ีเจาทางท่ีคอยดูแลปกปกรักษาพ้ืนท่ีบริเวณท่ีอยู
รวมท้ังคนดวย ซ่ึงผูนําจะทํางานรวมกันเพ่ือใหชาวบานอยูอยางเคารพซ่ึงกันและกัน หากถามีเหตุท่ีชุมชนเกิด
ภัยพิบัติหรือชาวบานเกิดการลมปวยโดยไมรูสาเหตุและรักษาดวยวิถียาสมุนไพรไมหายผูนําจะตองสื่อสารกับ
ผูปกครองซ่ึงเปนเจาท่ีท่ีคอยดูแลพวกเราอยูวามีใครท่ีล้ําเสนหรือทําอะไรท่ีผิดไปจากท่ีเราขอหรือไม ซ่ึงการด
อยูรวมกันเปนชุมชนมีวิถี วัฒธนธรรม ประเพณีนั้นก็ตองมีการทําขอตกลงระหวางผูอาศัยกับเจาของท่ี และ
ผูนําจะตองเปนคนเชื่อมหรือเจรจากัน นั่นคือ ผูนําในยุคสมัยนั้นจะตองสามารถสื่อสารกับเจาท่ีไดและท่ีสําคัญ
สามารถขอตอรองกับเจาท่ีได ถาเจาท่ีแรงผูนําเจรจาไมไดเอาไมอยูชุมชนก็ตองยาย ถาเจาท่ีแรงแตผูนํา
สามารถขอและทําขอตกลงกันไดชุมชนก็จะสามารถอยูได กรณีพ้ืนท่ีบริเวณท่ีตั้งชุมชนคลิตี้ลางเดิมท่ีเปนเปนท่ี
ท่ีมีเจาท่ีแรงเหมือนกัน แตผูนําสามารถพูดคุยเจรจาทําขอตกลงกันไดทําใหชุมชนสามารถตั้งอยูไดภายใตการ
ดูแลปกครองของเจาท่ี เจาปาเจาเขาโดยท่ีชาวบานและเจาท่ีตางยอมรับซ่ึงกันและกัน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ 
ชาวบานสามารถอยูไดโดยไมมีขอขัดแยงเนื่องจากการทําขอตกลงระหวางชาวบานกับเจาท่ีโดยมีผูนําเปนผู
สื่อสารนั้นถูกกําหนดมาจากแตละฝายยอมรับในวิถีและการใหความเคารพซ่ึงกันและกัน ผูนําเองจึงไมลําบาก
ใจในการดูแลปกครองชาวบานท่ีมีวิถี ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมท่ีไปดวยกันได นอกจากนี้ ผูนํายังมี
ความสามารถท่ีถูกยอมรับและมีชื่อเสียงคือ ควานชางท่ีเกงท่ีสุดในปาละแวกนี้ หรือท่ีเรียกวาเปนเซียนปราบ
ชางซ่ึงชางนากลัวท่ีสุดตอนชางตกมัน ไมมีใครกลาไปจับหรือเขาใกล แตพูวโอวสามารถทําใหชางตกมันสงบลง
ไดดวยมือเปลา รวมท้ังการเปนพอหมอท่ีรักษาคนมามากมายทําใหเขายิ่งถูกยอมรับจากชาวบานไมเฉพาะใน
ชุมชนคลิตี้เทานั้นแตชุมชนใกลเคียงตางใหการยอมรับในความสามารถดวยเชนกัน 3

4 เปนตน  

                                                           
4 นางมะง้ิว  นาสวนสุวรรณ อายุ 65 ป ผูอาวุโสทีอ่ยูในชุมชนด้ังเดิม  
  นายเนโท  นาสวนนวิัฒน  อายุ 69 ป ผูอาวุโสทีอ่ยูในชุมชนด้ังเดิม 
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 ในสมัยท่ีตั้งชุมชนแรกๆ มีชาวบานเพียง 8 ครอบครัว ประกอบกับชาวบานยังมีความเชื่อ ทัศนคติ 
คานิยมท่ีไปในทิศทางเดียวกันการอยูรวมกันฉันทพ่ีนองรวมสายเลือดท่ีมีความผูกพันและ ไมมีผลประโยชนใน
เชิงธุรกิจเขามาเก่ียวของ ถอยทีถอยอาศัยทํามาหากินเพ่ือเลี้ยงชีพไปวันๆ พ้ืนท่ีทํากินจองปตอปถาปถัดไปไมได
ทําคนอ่ืนก็สามารถทําได ท้ังการติดตอกับบุคคลหรือหนวยงานภายนอกนั้นยังไมคอยมี จึงทําใหบุคคลภายนอก
ยังไมมีอิทธิพลตอคนความคิด ความเชื่อ และคานิยมในชุมชนจึงทําใหงายตอการดูแลจัดการ และสมัยนั้นพูวโอ
วยังสามารถใชกฎหลักจารีตอยางเดียวในบริหารปกครองดูแลลูกบาน  

 
 2. ยุคแบงเขตแดน (พ.ศ.2511-พ.ศ.2530)  

 เม่ือประมาณป พ.ศ. 2517-2519 มีเจาหนาท่ีรัฐไดเขามาหาชาวบานพรอมแผนท่ีแผนหนึ่งใหชาวบาน
ดูและใหชาวบานพาไปชี้จุดท่ีทําสัญลักษณไวในแผนท่ีและชาวบานสองคนก็พาไปชี้พ้ืนท่ีท่ีปรากฎอยูในแผนท่ี
นั้นโดยท่ีไมรูวาเจาหนาท่ีจะเอาไปทําอะไร ไมรูวาจะมีผลอยางไรกับพวกเขา และนี่เปนจุดเริ่มตนของการ
กําหนดเขตแดน ซ่ึงการเขามาของเจาหนาท่ีครั้งนั้นทําใหมีเจาหนาท่ีเขามาแวะเวียนในพ้ืนท่ีชุมชนเรื่อยๆ และ
ชาวบานมารูในตอนหลังวาเปนเจาหนาท่ีท่ีเขามากําหนดพ้ืนท่ีเขตอนุรักษพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร และคํา
วาเสนแบงเขตเริ่มชัดข้ึนเริ่มมีการบอกวาชุมชนตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีปาสงวน ซ่ึงผูท่ีไปชี้จุดใหเจาหนาท่ีหนึ่งในสอง
คนนั้นคือ ผูนํารุนถัดมานั่นเอง 
 ในขณะเดียวกันในยุคนี้เองท่ีผูนําถูกปรับเปลี่ยนบทบาทดวยการตองเปนผูนําท่ีตองทํางานใหกับรัฐ
ดวยการหยิบยื่นตําแหนงผูชวยผูใหญบานพรอมบทบาทหนาท่ีท่ีถูกกําหนดลงมาจากเบื้องบน ผูนํายุคแรกยังคง
ดํารงตําแหนงเปนผูนําจารีตและมีการแตงต้ังใหมีตําแหนงท่ีเปนทางการดวยนั่นคือ ผูชวยผูใหญบานซ่ึงการ
บริหารการปกครองในชุมชนยังคงใชระบบจารีตเปนหลักในการตัดสินคดีความตางๆ ในชวยปลายๆ ในยุคนี้ 
ผูนํารุนท่ีสองก็ไดมาทําหนาท่ีรวมกับผูนํายุคแรก และทําหนาท่ีในตําแหนงผูชวยผูใหญบานรับเงินเดือนจาก
รัฐบาล นั่นหมายความวาในชุมชนนี้มีผูชวยผูใหญบานสองคน ท้ังสองคนข้ึนอยูกับผูใหญหมู 3 ตําบลนาสวน 
อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ในบริบทสมัยนั้นอํานาจรัฐเริ่มแทรกเขาสูชุมชนโดยการกําหนดบทบาท
หนาท่ีของผูชวยผูใหญบาน การอบรม ขัดเกลาผูนํา เชน พาผูนําไปดูงานหรือฝกอบรมในสถานท่ีตางๆ ให
ติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ และใหผูนําไปประชุมท่ีวาการอําเภอเดือนละครั้ง เปนตน ซ่ึงสิ่งเหลานี้ท่ี
รัฐพยายามดึงและครอบงําความคิดของนํา หรือแมแตการอางกฎหมายเขามาปรับเปลี่ยนแกไขรูปแบบการ
ปกครองในชุมชนก็ใช การมีตําแหนงทางการของผูนํานอกจากบทบาทหนาท่ีทางกฎหมายท่ีเพ่ิมข้ึนแลวผูนํายัง
ไดรับอํานาจอันชอบธรรมจากกฎหมายอีกดวย ทําใหผูนําในสมัยนี้ถูกทาทายความสามารถและการใชอํานาจท่ี
มีอยูในมือในทางท่ีดีหรือท่ีเกิดประโยชนตอสวนรวมท่ีสุด และในยุคสมัยนี้มีความเสี่ยงตอการขัดแยงกัน
ระหวางชาวบานกับเจาหนาท่ีรัฐ (รวมท้ังผูนําทางการ) เนื่องจากเปนชวงเปลี่ยนผานท่ีผูนําตองพยายามทําให
ท้ังฝายชาวบานยอมรับในระบบการปกครองใหมท่ีจะมาปรับเปลี่ยนวิถีเขาพวกเขาและตองพยายามอธิบายให
เจาหนาท่ีรัฐเขาใจและยอมรับในวิถีชุมชนเดิมใหอยูไดดวย  
 นอกจากนี้ผูนํายังตองสวมบทบาทสองบทบาทคือ ผูนําในฐานะท่ีเปนผูนําชาวบานและผูนําในฐานะ
ผูนําทางการ จึงทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลปกครองกันจากท่ีใชระบบจารีตอยางเดียวมาเปน การ
ดูแลปกครองท่ีใชระบบจารีตประกอบกับระบบการปกครองในรูปแบบสมัยใหม แมอํานาจรัฐจะพยายามเขามา
ครอบคลุมและครอบงําชุมชนโดยการเขามาตั้งหนวยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขาบานคลิตี้ลาง โดยศูนย
พัฒนาและสงเคราะหชาวเขากาญจนบุรี กรมประชาสงเคราะห กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เม่ือป 
พ.ศ.2527 ยิ่งเปนการเขามากดดันผูนําใหทํางานในแนวทางท่ีกฎหมายวางไว อยางไรก็ตาม แมผูนําจะพยายาม
เรียนรูและพยายามนําระบบการปกครองท้ังสอบระบบมาปรับใชควบคูกันไดแตก็ยังเกิดปญหาความไมเขาใจ
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ซ่ึงกันและกันระหวางเจาหนาท่ีกับชาวบาน เนื่องจากท้ังสองระบบมีหลักคิดและขอปฏิบัติท่ีตางกัน โดยเฉพาะ
เรื่องสิทธิ ชาวบานพยายามพูดถึงสิทธิสวนรวม ในขณะท่ีรัฐพยายามแยกสิทธิใหเปนเรื่องของปจเจกมากข้ึน  
หรือชาวบานอาศัยเครือญาติ ความเปนพ่ีนองในการมีสิทธิตางๆ ในชุมชน แตกฎหมายใชบัตรประจําตัว
ประชาชนในการอยูรวมกันและการมีสิทธิตางๆ เปนตน ดังนั้น การปรับมุมมองหรือทัศนคติของแตละฝายมี
สวนสําคัญมากในการทําความเขาใจซ่ึงกันและกัน  
 
 3. ยุคขัดแยง (พ.ศ. 2531- พ.ศ.2554) 

ในยุคนี้การมีทะเบียนบานสําคัญมากเพราะนั่นหมายถึง การมีท่ีอยูอาศัยในพ้ืนท่ีภายในราชอาณาจักร
นั้นๆ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีคลิตี้ลางในชวงป พ.ศ.2532-2533 ชาวบานเริ่มทยอยยายทะเบียนบานจากอําเภอศรี
สวัสดิ์ไปอําเภอทองผาภูมิเกินครึ่ง ซ่ึงเหตุผลของการอยูหรือการยายของแตละคนท่ีใหมีความแตกตางกันไป 
แตหลักๆ 3 อยาง คือ อยากตั้งหมูบาน ไดเงินกูเยอะ การคมนาคมสะดวก เพราะการเลือกข้ึนทะเบียนกับ
หมูบานไหนเขาจะมีแรงจูงใจท่ีตางกัน ไมวาจะเปน ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ความผูกพันตั้งแตอดีตกาล การ
เดินทางสะดวกสบาย การเขาถึงสิทธิและสวัสดิ์การของรัฐ การไดรับความชวยเหลือจากแตละฝาย เปนตน 
จากเหตุผลท้ังหมดท้ังมวลเหลานี้การแบงแยกของชาวบานความลําบากข้ึนอยูท่ีผูนําท่ีตองดูแลลูกบานท่ี
แบงแยก หากการดูแลบําบัดทุกขบํารุงสุขเฉพาะในชุมชนก็ไมกอใหเกิดปญหา ผูนําจารีตยังคงมีบทบาทหนาท่ี
ในการดูแลจัดการ แตเม่ือไหรท่ีตองมีอํานาจรัฐเขามาเก่ียวของผูนําจะถูกกํากับจากรัฐอีกทีทําใหอํานาจหนาท่ี
ถูกจํากัดอยูแคผูท่ีอยูอําเภอเดียวกันเทานั้น และยิ่งไปกวานั้นบทบาทผูนําจารีตและผูอาวุโสในชุมชนถูกลด
บทบาทลงอีกดวย ดังนั้น เม่ือใดท่ีผูนําชุมชนตองทําหนาท่ีในฐานะคนของรัฐอํานาจการเปนผูนําในชุมชนจะ
เพ่ิมข้ึนกับฝายท่ีอยูอําเภอเดียวกัน แตอีกฝายหนึ่งท่ีอยูตางอําเภอกันอํานาจจะถูกลดลงหรือผูนําทางการมี
อํานาจหนาท่ีดูแลเฉพาะลูกบานท่ีอยูในเขตปกครองเดียวกัน สวนลูกบานท่ีอยูคนละอําเภอแมจะอยูชุมชน
เดียวกันก็ถือวาอยูนอกเหนืออํานาจหนาท่ีของตน ประกอบกับการเมืองการปกครองของประเทศสมัยนี้ท่ีกําลัง
ปรับเขาสูการกระจายอํานาจลงสูทองถ่ิน โดย พ.ร.บ. กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (อบต.) พ.ศ.2542 และแผนปฏิบัติการกําหนดแผนข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก 
อบต. 4

5 ซ่ึง อบต. มีอิสระในการบริหารงานมากกวาราชการในสวนอ่ืน คือ อบต. สามารถกําหนดทิศทางการ
พัฒนาของทองถ่ินตนเองได ดังนั้น การบริการสาธารณะในเรื่องเดียวกันท่ีจัดโดย อบต. ไมจําเปนตอง
เหมือนกัน เพราะ อบต. ยึดหลักการตอบสนองความจําเปนและลักษณะเฉพาะทองถ่ิน (อรทัย  กกผล, 2546: 
7) ซ่ึงหลักคิดนี้เปนหลักคิดท่ีดี หากแตในชุมชนหรือหมูบานนั้นๆ ไมไดมีพ้ืนท่ีการปกครองท่ีทับซอนกันอยาง
ชุมชนคลิตี้ลาง เม่ือป พ.ศ.2538 อบต.นาสวน อําเภอศรีสวัสดิ์ มีโครงการมาทําน้ําประปาใหชาวบานคลิตี้ลาง 
แตไดเฉพาะชาวบานท่ีมีทะเบียนบานอยูอําเภอศรีสวัสดิ์เทานั้น สวนชาวบานท่ีมีทะเบียนบานอยูในอําเภอทอง
ผาภูมิก็ไมไดรับ หรือกรณีปรับถนนในชุมชนเจาหนาท่ีท่ีมาปรับถนนในชุมชนท่ีชาวบานใชสัญจรไปมา 
เจาหนาท่ีปรับใหเฉพาะถนนฝงตะวันออก โดยอางวาพ้ืนท่ีฝงตะวันตกไมไดอยูในความรับผิดชอบตน เม่ือ
เจาหนาท่ีกลับไปกลายเปนวาชาวบานเขมนกันเอง บางก็วาผูนําลําเอียง บางก็วาผูนําไมทําเรื่องให บางก็วา
ผูนําไมทํางานฯ นอกจากรัฐยังไมไดแกไขปญหาชาวบานแลวยังเปนการสรางปญหาความขัดแยงกันเองใหกับ
ชาวบานอีกดวย ดังนั้น การท่ี อบต. มีอิสระในการกําหนดทิศทางการพัฒนาเปนสิ่งดี แตกําหนดโครงการ
พัฒนาลงมาโดยไมสนใจคนในพ้ืนท่ีแลวอยางนี้จะตอบสนองความจําเปนหรือความตองการของทองถ่ินไดยังไง 

                                                           
5สํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี. คูมือประชาชน/องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเกี่ยวกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น. เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการเร่ือ การกระจายอํานาจสูทองถิ่น: 
ประชาชนไดอะไร วันที่ 18 ตุลาคม 2545. 
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และการใหสวัสดิการควรใหความสําคัญท่ีตัวคนไมใชตัวพ้ืนท่ี ชาวบานยังคงตองการความชวยเหลือจากรัฐ
เพียงแตใหเจาหนาท่ีทํางานดวยความจริงใจ และจริงจัง มีการประสานงานระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือให
การทํางานบรรลุเปาหมาย ชวยบรรเทาทุกขของประชาชนไดจริงๆ  

 
 4. ยุควิกฤติ (พ.ศ.2555-ปจจุบัน) 

เม่ือมาถึงในยุคนี้ชุมชนถูกพัฒนาไปอยางกาวกระโดดมีหลายสิ่งในชุมชนเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  
สิ่งท่ีเห็นไดชัดคือ สภาพแวดลอมในชุมชนตนไมหาย ภูเขาโลน ผูคนมากหนาหลายตาพลุพลาน รถรามากมาย
เขาออกในชุมชน ซ่ึงสิ่งเหลานี้ลวนมามีอิทธิพลตอระบบคิด คานิยมของชาวบานท้ังสิ้น เชน ทํารานคา
เลียนแบบขางนอก ขายสินตามความนิยมกระแสหลัก แตงกายสากล คิดกําไรเปนตัวเงิน เรียนตามกระแสหลัก 
เปนตน นอกจากนี้การพัฒนาท่ีเนนการพัฒนากระแสหลัก ทําใหเกิดความขัดแยงกันบางเนื่องจากในชุมชนมี
หลายกลุม ท้ังเห็นดวยและไมเห็นดวย ทําใหตองปรับเขาหากัน แตสวนใหญไมคอยไดปรับตางคนตางกําหนด
ขอบเขตของตัวเอง โดยเฉพาะการกําหนดเสนเขตแดนในชุมชนระหวางรัฐกับรัฐ และรัฐกับชาวบานท่ีสงผล
กระทบตอการดํารงอยูของชุมชนโดยตรง คือ ชาวบานไมมีจุดยืนในท่ีอยูของตัวเอง เม่ือตองประสานกับ
หนวยงานรัฐจึงกอใหเกิดปญหา เชน การขอแยกหมูบาน การรับสวัสดิการของรัฐ การบอกท่ีอยูชุมชน เปนตน 

นอกจากนี้ปญหาเรื่องการบริหารจัดการของคนในชุมชน เม่ือผูนําอยูคนละอําเภอกับสมาชิกลูกบาน
ทําใหการดูจัดการลําบากมากข้ึน ถึงข้ันตองเขียนกฎระเบียบหรือขอปฏิบัติรวมกันไวเปนลายลักษณอักษรเพ่ือ
เปนหลักฐานวา 

 1. ทุกบานตองมีตัวแทนเขารวมประชุมเดือนละ 1 ครั้ง  
 2. หามขายท่ีดินใหกับคนนอกเด็ดขาด ถาฝาผืนชุมชนจะยึดเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ  
 3. หามตัดไมเพ่ือขาย  
 4. หามลาสัตวเพ่ือขาย  
 5. ใสชุดประจําเผาทุกวันพระใหญ  
 6. หามยิงปนในชุมชนโดยไมมีเหตุจําเปน ถายิงเลนปรับ 500 บาท ตอหนึ่งนัด  
 7. หามเสพ หามจําหนายยาเสพติดในเขตชุมชนโดยเด็ดขาด หากมีกรรมการชุมชนสามารถจับสง
ดําเนินคดีในทันที  
 8. หามเลนการพนันในชุมชน ถาเลนในงานศพใหกรรมการชุมชนพิจารณา  
 9. บุคคลท่ีจะอยูในชุมชนและสรางท่ีอยูอาศัยไดตองเปนเขย สะใภ หรือเครือญาติในสายเลือด
เทานั้น  
 10. บุคคลท่ียายออกจากชุมชนท่ีดินตองใหกับคนในชุมชนเทานั้น  
 11. หามขายเหลาและเลนการพนันในวันพระ ถาฝาฝนปรับ 500 บาท 

 ซ่ึงกฎระเบียบนี้ชาวบานเปนผูกําหนดข้ึนเพ่ือเปนขอปฏิบัติรวมกันในชุมชน โดยมีทํารวมกับมูลนิธิ
สืบนาคะเสถียร และเจาหนาท่ีปาไม และไดเขียนไวเปนลายลักษณอักษรเม่ือป พ.ศ.2543 พรอมตั้ง
คณะกรรมการดูและตัดสินหากชาวบานทําผิดกฎระเบียบ ในชวง 2-3 ปแรก ชาวบานเคารพและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอยางเครงครัด แตหลังจากนั้นกฎระเบียบเหลานี้ถูกลืมเลือนหายไปจากปฏิบัติการในชีวิตประจําวัน
ของชาวบานและไมไดมีการประชุมพูดคุยถึงกฎระเบียบเหลานี้ ชาวบานบางคนจึงทําผิดกฎระเบียบบางขอ 
ชาวบานเลาวา คณะกรรมการไดมีการตักเตือนแตไมไดลงโทษตามขอตกลงจึงทําใหชาวบานคนอ่ืนทําตาม 
ประกอบกับในผูนําในสมัยนี้ไมไดติดตามดูแลอยางใกลชิด และไมไดคุยกันอยางจริงจริง เม่ือเปนอยางนี้จึงเกิด
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การทําตาม เชน ถางไรล้ําเสนเขาไปในเขตอุทยาน ใหคนภายนอกเชาท่ีทํากิน ขายเหลาในวันพระ เปนตน 
ดังนั้น ผูนําชุมชนเองมีสวนสําคัญมากท่ีผูนําจะตองรักษากฎระเบียบและมีบทลงโทษอยางจริงจริงเม่ือมีคนทํา
ผิดต้ังแตครั้งแรก และการอาศัยระบบเครือญาติถือเปนจุดออนอยางหนึ่งในการดูแลปกครองกันในปจจุบัน 
นอกจากนี้การมีภาวะความเปนผูนําซ่ึงเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญในการเปนผูนํา เม่ือผูนําไมมีภาวะความเปน
ผูนํา เชน ใหภรรยาเขาประชุมแทน ขาดการประชุมบอยๆ ไมกลาตัดสินใจเม่ือมีเหตุการณฉุกเฉิน เม่ือมีงาน
สวนรวมไมสนใจ เปนตน ซ่ึงสิ่งเหลานี้ทําใหชาวบานไมคอยตระหนักและใหความรวมมือเม่ือผูนํามาขอความ
รวมมือ แตบุคคลภายนอกซ่ึงเคยชวยเหลือชุมชนกลับสามารถรวมชาวบานและขอความชวยเหลือไดมากกวา 
 อยางไรก็ตาม ยังมีกลุมคนท่ีทํางานในชุมชนท่ียังพอสามารถรวมชาวบานและขอความรวมมือได คือ 
กลุมแกนนําท่ีตอสูปญหาสารตะก่ัวในชุมชน และกลุมเยาวชน กลุมแรกเปนกลุมท่ีลุกข้ึนมาตอสูเรื่องปญหาสาร
ตะก่ัวในลําหวยท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพและวิถีชีวิตชาวบาน ซ่ึงทํางานรวมกับบุคคล หนวยงานท่ีเปน
เครือขายภายนอกมายาวนาน ตั้งแต พ.ศ.2541 รวม 17 ป จนทําใหชาวบานใหความเคารพนับถือในศักยภาพ
การทํางานท่ีผานมา สวนอีกกลุมคือกลุมเยาวชนท่ีมีการรวมกลุมกัน เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ.2557 จากแกน
นําเยาวชนสองคนท่ีออกมาเรียนขางนอกแลวนึกอยากทําอะไรเพ่ือชุมชน จึงไดรวมเด็กและเยาวชนเพ่ือฟนฟู
วิถี วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน ซ่ึงการทํางานผานไปหนึ่งป สิ่งท่ีเกิดข้ึน คือ ชาวบานมองเห็นในศักยภาพ
ของเยาวชน และเม่ือเยาวชนขอความชวยเหลือชาวบานจะใหความรวมมือเปนอยางดี เชน เยาวชนสามารถ
เรียกประชุมชาวบานได ชาวบานเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ท่ีเยาวชนจัดข้ึน เปนตน 
 
ชุมชนอยูยาก 

 พ้ืนท่ีตั้งของชุมชนคลิตี้ลางอยูทามกลางเขตปาอนุรักษของรัฐซ่ึงแตละพ้ืนท่ีเขามาทีหลังการตั้งชุมชน
ท้ังสิ้น แตพ้ืนท่ีปาเหลานั้นกลับมีอิทธิพลทําใหชุมชนไมม่ันคงและวิถีชุมชนไมปลอดภัยตอการดํารงอยู 
ประกอบกับพ้ืนท่ีเขตการปกครองท่ีไมชัดเจนจากเจาหนาท่ีรัฐทําใหชาวบานไมมีจุดยืนในพ้ืนท่ีท่ีรัฐอางวาเปน
ของรัฐ 

 นายกองคการบริหารสวนตําบลนาสวน (คนปจจุบัน)5

6 กลาววา.... 
 

“ถาพ้ืนท่ีการปกครองมันอยูในพ้ืนท่ีการปกครองของทองผาภูมิจริงๆ แลวทําไม
การตั้งชุมชนตั้งแตเดิมชาวบานถึงข้ึนทะเบียนกับหมูบานองหลุซ่ึงอยูในอําเภอศรีสวัสดิ์
มาอยางยาวนาน และปจจุบันเราก็ยังคงใชเสนแบงเขตท่ีเคยทําไวตั้งแตแรก” 
 

ในขณะท่ีนายอําเภอทองผาภูมิ(คนปจจุบัน) กลาววา.... 
 

“หมูบานคลิตี้ลางอยูในเขต อ.ทองผาภูมิท้ังหมูบาน ดูตามสันปนน้ํารองน้ํา เขา
จะมีแนวเขตปกติ อบต.จะตองปกแนวเขตไว เผอิญวาบางพ้ืนท่ีซอนกันอยูระหวางเขต
ท้ังทุงใหญนเรศวร อุทยานแหงชาติ แนวเขตเราจึงไมไปปกไว....แตโดยรวมพ้ืนท่ีมัน
นาจะข้ึนอยูกับทองผาภูมิ” 

 

                                                           
6 อดีตผูนําที่เคยทํางานรวมกับผูนําชุมชนคลิต้ีลางในยุคแรกๆ  
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 การท่ีชุมชนอยูในความดูแลของ สอง อบต. สอง อําเภอ นาจะเปนผลดีในการไดรับสวัสดิการ และ
การดูแลเอาใจใสอยางดีเยี่ยม ไมวาจะเปน งบประมาณท่ีจะเขามาจากท้ังสองฝาย สวัสดิการตางๆ เปนตน 
หากทวา ชุมชนอยูในหวงอารมณของการชุลมุน วุนวายของการทับซอนของพ้ืนท่ีท้ังพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปา
ทุงใหญนเรศวร เขตอุทยานแหงชาติลําคลองงู และเขตพ้ืนท่ีการปกครอง ซ่ึงสงผลตอการทํางานของแตละฝาย
ท่ีไมสามารถทํางานไดเต็มท่ีไมวาจะเปนการตัดสินใจ การพัฒนา และท่ีสําคัญการอยูรวมกันของชาวบานตอง
ถูกแบงแยกกันดวยเม่ือตองปฏิสัมพันธกับรัฐ ตัวอยางเชน ในครอบครัวมีสมาชิก 5 คน มีแมกับลูกคนสุดทอง
ถือทะเบียนบานอยูอําเภอศรีสวัสดิ์ สวนพอกับลูกอีกสองคนตองปลูกบานใหมหลังเล็กๆ เพ่ือขอเบียนบาน
ข้ึนกับอําเภอทองผาภูมิ ซ่ึงกรณีนี้แมเห็นแกมิตรภาพเกาท่ีเคยรวมทุกขรวมสุขดวยกันมา สวนพอกับลูกๆ อีก
สองคนมองวาปจจุบันความสะดวกสบายไมวาจะเปนการประสานงาน การเดินทาง ดีกวา แตในขณะเดียวกัน
ท้ังครอบครัวนี้ก็ยังอยูรวมชายคาเดียวกัน หรือกรณีครอบครัวของยาย มีสมาชิก 3 คน ตากับหลานถือทะเบียน
บานอยูศรีสวัสดิ์สวนยายถือทะเบียนบานอยูทองผาภูมิ เปนตน สิ่งท่ีนาสนใจอีกอยางคือ เม่ือชาวบานใชชีวิต
อยูกันเองในชุมชนชาวบานไมมีเสนแบงใดๆ ไมวาจะเปนพ้ืนท่ีหรือตัวคนซ่ึงดูไดจาก แตการสรางบานในชุมชน
ไมไดมีแบงแยกวาคนถือทะเบียนบานอยูอําเภอศรีสวัสดิ์ก็ตองสรางบานในพ้ืนท่ีท่ีถูกอางวาเปนพ้ืนท่ีปกครอง
ของศรีสวัสดิ์ แตทุกครอบครัวสามารถสรางบานอยูปะปนกันตามพ้ืนท่ีท่ีบรรพบุรุษเคยทําไวใหโดยไมสนใจวา
ใครจะอยูอําเภอไหน แตเม่ือตองติดตอกับหนวยงานราชการหรือหนวยงานท่ีตองระบุท่ีอยูท่ีชัดเจนชาวบานเริ่ม
มีปญหา เชน การบอกท่ีตั้งของชุมชน เม่ือมีคนขางนอกมาถามชาวบานก็จะตอบตามท่ีอยูท่ีปรากฎอยูใน
ทะเบียนบานของตัวเอง ดังนั้น การบอกตําแหนงท่ีตั้งของชุมชนของแตละคนจึงไมเหมือนกัน และเม่ือตองมี
การชี้เสนแบงเขตชาวบานยิ่งสับสนเนื่องจากเจาหนาท่ีรัฐท่ีดูแลพ้ืนท่ีนี้ท้ังสองฝายยังใหคําท่ีตอบไมตรงกัน 
สงผลใหเกิดปญหาเม่ือชาวบานตองพูดหรือใหขอมูลชุมชนในภาพรวม  

 เม่ือชาวบานไปพูดคุยกับนายอําเภอทองผาภูมิ (คนปจจุบัน) ทานไดกลาววา 
 

“ปจจุบันในพ้ืนท่ีซับซอนเปนกรณีพิเศษ....ฝายปกครองทํางานดวยความ
ยากลําบากเพราะวาเราจะไปสงเสริมอาชีพในเขตอุทยานมันก็ไมได อบต.เองก็เจอปญหา
คลายกัน ทํางานยากเพราะมันเปนพ้ืนท่ีเฉพาะ ก็ตองไปขออนุญาตเจาหนาท่ีปาไม
โดยตรง....เพราะถือวาเขาเปนเจาของพ้ืนท่ี” 

 
 ในบริบทท่ีพ้ืนท่ีในชุมชนมีเสนแบงเขตการปกครองท่ีทับซอนกัน และไมมีใครยืนยันได ประกอบกับ
พ้ืนท่ีในคลิตี้ลางเปนพ้ืนท่ีทับซอนของหลายหนวยงานจนกลายเปนวาไมมีหนวยงานไหนสามารถใชอํานาจเขา
มาจัดการไดเต็มท่ี ซ่ึงนายอําเภอยังกลาวอีกวา ตนเองนั้นทํางานไดลําบาก เพราะตนนั้นไมไดเปนเจาของพ้ืนท่ี 
ชาวบานจึงรูสึกวาการเปนหยอมบานของหมูบานอ่ืนเปนเสมือนเมียนอยเขา เหมือนกังท่ีละไดกลาวไววา “เรา
เปนลูกเมียนอยเขาก็อยางง้ีแหละ เขาใหก็ได ไมใหก็ไมได เรียกรองอะไรไมไดเลย” จึงเปนท่ีมาของการขอแยก
หมูบาน เนื่องจากชาวบานมองวาการตั้งหมูบานมีความจําเปนตอการดํารงอยูของพวกเขาในพ้ืนท่ีนี้ อยางท่ี
แม็ก เวเบอร (Max Weber) บอกวา การท่ีเราจะอยูในรัฐสมัยใหม ระบบราชการ คือ ผูปกครองท่ีแทจริง
เพราะเปนเรื่องของความจําเปนท่ีเราไมสามารถหลีกเลี่ยงได (อางใน สนธิ  เตชานันท, 2550: 277) ดังนั้น การ
ตั้งหมูบานจึงจําเปนตอการดํารงอยูในชีวิตประจําวันของชาวบานคลิตี้ลาง ซ่ึงสิ่งท่ีพวกเขาคาดวาถามีหมูบาน
พวกเขาจะสามารถกําหนดอนาคตและไดรับสวัสดิการตางๆ จากรัฐไดอยางท่ัวถึงกวา ชาวบานจึงยื่นเอกสาร
ขอตั้งหมูบาน เม่ือป พ.ศ.2556 โดยคนหาขอมูลและรวบรวมหลักฐานประกอบการยื่นขอจัดตั้งหมูบาน ดังนี้ 
คลิตี้ลาง เปนชุมชนยอยของ 2 หมูบานทางการ คือ หมูบานทุงเสือโทน (คลิตี้บน) หมูท่ี 4 ตําบลชะแล อําเภอ
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ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และหมูบานองหลุ หมูท่ี 3 ตําบลนาสวน อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึง
ชุมชนคลิตี้ลางตั้งอยูหางจาก 2 หมูบานหลังนี้ ประมาณ 12 กิโลเมตร ประกอบกับการถนนหนทางท่ีเปนทาง
ลูกรังทําใหการเดินทางยิ่งทวีความลําบากในการติดตอสื่อสารเพ่ือประสานงานกัน จึงทําใหเรื่องการปกครอง
รวมท้ังการบําบัดทุกข บํารุงสุขนั้นไมสามารถเขามาไดอยางทันทวงที ทําใหไมทันตอเหตุการณจึงนําไปสูทําให
เกิดความเสียหายแกราษฎร หรือการพัฒนาในพ้ืนท่ีไมวาจะเปนเรื่องของโครงสรางพ้ืนฐานเรื่องคุณภาพชีวิต 
เรื่องอาชีพยังไมดีเทาท่ีควร จึงทําใหชาวบานดําเนินการขอแยกหมูบานหรือจัดตั้งเปนหมูบานใหมตาม
หลักเกณฑท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี14 พฤษภาคม 2539 ประกอบดวย 
ดังนี้ 

1. กรณีเปนชุมชนหนาแนน 
- เปนชุมชนท่ีมีราษฎรไมนอยกวา 1,200 คน หรือมีจํานวนบานไมนอยกวา 240 บาน/

หลังคาเรือน 
- เม่ือแยกหมูบานใหมแลว หมูบานใหมจะตองมีราษฎรไมนอยกวา 600 คน หรือมีจํานวน

บานไมนอยกวา 160 บาน/หลังคาเรือน 
- ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหมูบาน สภาตําบล หรือสภาองคการบริหาร

สวนตําบล และท่ีประชุมหัวหนาสวนราชการอําเภอ 
2. กรณีชุมชนหางไกล 

- เปนชุมชนท่ีมีราษฎรไมนอยกวา 600 คน หรือมีจํานวนบานไมนอยกวา 120 บาน/หลังคา
เรือน 

- เม่ือแยกหมูบานใหมแลว หมูบานใหมตองมีราษฎรไมนอยกวา200 คน หรือมีจํานวนบานไม
นอยกวา 40 บาน/หลังคาเรือน 

- ชุมชนใหมหางจากชุมชนเดิมไมนอยกวา 6 กิโลเมตร 
- ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหมูบาน สภาตําบลหรือองคการบริหารสวน

ตําบล 
 ตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดดังกลาว ทําใหชุมชนคลิตี้ลางเขาหลักเกณฑในหัวขอท่ี 
2 คือ เม่ือแยกหมูบานใหมแลว หมูบานใหมตองมีราษฎรไมนอยกวา 200 คน หรือมีจํานวนบานไมนอยกวา 40 
บาน/หลังคาเรือนปจจุบันชุมชนคลิตี้ลางมีราษฎรจํานวน 215 คน จํานวนบาน 57 หลังคาเรือน และหัวขอท่ี 3 
ชุมชนใหมหางจากชุมชนเดิมไมนอยกวา 6 กิโลเมตร ชุมชนคลิตี้ลางตั้งอยูหางจากหมูบานทุงเสือโทน 12 
กิโลเมตร ซ่ึงเขาหลักเกณฑตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 6

7 ซ่ึงการขอแยกหมูบานนี้เพ่ือใหมีผูดูแลบําบัด
ทุกข บําบัดสุขโดยตรง (มีผูใหญบานโดยตรง) เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการติดตอประสานงานเพ่ืออํานวย
ความสะดวกใหกับราษฎรไดทันที สะดวกตอการเขารวมกิจกรรมตางๆ เม่ือเกิดเหตุความรุนแรงสามารถเขาถึง
เหตุการณไดทันที (ในดานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของราษฎร) รวมไปถึงงบประมาณในการ
พัฒนาในพ้ืนท่ีไดรับเหมือนหมูบานอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาหมูบานไดอยางเต็มรูปแบบเนื่องจากหมูบานใหมสามารถ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตางๆ ท่ีรัฐบาลสนับสนุนได 
 ซ่ึงหลักฐานเหลานี้ถูกแนบไปกับหนังสือขอจัดตั้งหมูบานเปนหมูท่ี 8 ตําบลชะแล อําเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี และหนังสือถูกสงผานไปถึงจังหวัดแลวแตแลวหนังสือก็ถูกตีกลับและเจาหนาท่ีแจงดวยปาก
เปลาเพียงวาไมสามารถตั้งได ไมมีการแจงแบบลายลักษณอักษรและไมมีการแจงถึงเหตุผลวาเปนเพราะอะไร

                                                           
7ขอมูลเมื่อป 2556 เปนการสํารวจเพื่อขอแยกหมูบานเฉพาะผูที่ถอืทะเบียนบานอยูในอําเภอทองผาภูมิเทานั้น ไมรวมจาํนวนราษฎรที่ถอืทะเบียน
บานอยูในอาํเภอศรีสวัสด์ิ 
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ถึงตั้งไมได และเม่ือชาวบานไดไปติดตามท่ีอําเภอแตนายอําเภอกับปลัดอําเภอท่ีรับเรื่องไวยายไปท้ังคูและเม่ือมี
การถามถึงก็ไดคําตอบเพียงวาเจาหนาท่ีคนกอนไมไดโอนเรื่องให พรอมแนะนําวาถาจะขอจัดตั้งตองยื่นเรื่องขอ
มาใหมพรอมใหชาวบานมาติดตามดวย แตการจัดตั้งหมูบานชุมชนจะตองไมอยูในเขตอุทยานหรืออยูในปา ถึง
อยางไรชาวบานก็ยังเชื่อวาพวกเขาจะสามารถตั้งหมูบานได 
 
สรุป 

 การแทรกตัวของอํานาจรัฐท่ีเขามาในรูปของการปรับเปลี่ยนบทบาทผูนําทองถ่ิน การกําหนดเขตแดน
ตางๆ ไมวาจะเปนการกําหนดเขตพ้ืนท่ีชุมชน การประกาศเขตปาอนุรักษ เพ่ือใหไดครอบครองพ้ืนท่ีและ
ครอบงําผูคน ซ่ึงสิ่งเหลานี้ลวนมีผลตอการเปลี่ยนแปลงในชุมชนท้ังสิ้น และผูนําถือเปนหัวใจสําคัญของการ
เปลี่ยนแปลงในแตละยุคสมัย อยางไรก็ตาม ผูนําในแตละยุคสมัยมีบทบาทหนาท่ีท่ีรับผิดชอบตางกัน รวมท้ัง
วิธีการดูแลปกครองประชากรในชุมชนท่ีตางกันดวยบริบทของแตละยุคสมัยท่ีไมเหมือนกัน เชน ในยุคแรกๆ 
ประชากรยังนอยประกอบกับการติดตอสื่อสารกับภายนอกยังไมมีทําใหการดูแลจัดการทําไดงายกวาในยุค
หลังๆ ท่ีมีพ้ืนท่ีและปญหาท่ีทับซอนกัน ซ่ึงทําใหผูนําตองมีวิธีการจัดการท่ีแตกตางกัน โดยเฉพาะในชวงท่ีเปน
เวลาของการเปลี่ยนผานในแตละชวงเวลา ทําใหผูนําในชวงเวลานั้นถูกทาทายดวยอํานาจท่ีตนไดรับจากท้ังสอง
ฝาย ปญญาเริ่มทวีความซับซอนมากข้ึน ความขัดแยงเริ่มกอตัวในยุคหลังๆ การทับซอนของกฎหมายท่ีทับถม
ลงในพ้ืนท่ีทําใหวิถีชีวิตเดิมไมถูกรัฐยอมรับนั่นหมายความวาวิถีชีวิตจะไมไดรับการคุมครองจากเจาหนาท่ีรัฐ 
สงผลใหชุมชนตกอยูในภาวะความเสี่ยงท่ีจะถูกอพยพ ปญหาเหลานี้ยิ่งสรางความทาทายใหผูนําท่ีตองทํางาน
อยูภายใตแรงกดดัน ชาวบานจึงพยายามหาทางออกรวมกันเพ่ือสรางความม่ันคงในการดํารงอยูในพ้ืนท่ีดวย
การขอจัดตั้งหมูบานเปนของตัวเองนั่นเอง 
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ปจจัยบุคคลท่ีมีผลทําใหเดก็และเยาวชนตดัสินใจเสพยาเสพตดิ กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนในศูนย
ฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง 

Factors Person Affected Youths’ Substance Abuse: Case Studies of Youths in 
Regional Juvenile Vocational Training Centre 1, Rayong Province 
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บทคัดยอ 

การตัดสินใจเสพยาเสพติดของเด็กและเยาวชนไมไดมีสาเหตุมาจากความอยากรูอยากลองเทานั้น แต
การอาศัยอยูรวมกับบุคคลผูท่ีมีประสบการณและเก่ียวของกับยาเสพติดมีผลกระตุนตอการตัดสินใจเสพยาเสพ
ติดของเด็กและเยาวชน ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยบุคคลท่ีมีผลทําใหเด็กและเยาวชน
ตัดสินใจเสพยาเสพติดและเพ่ือสะทอนวาบุคคลท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดท่ีเด็กและเยาวชนอยูรวมดวยมีผล
กระตุนใหเด็กและเยาวชนตัดสินใจเสพยาเสพติด โดยกลุมตัวอยางเปนเด็กและเยาวชนในศูนยฝกและอบรม
เด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยองจํานวน 128 คน เปนเด็กและเยาวชนชาย 95 คน และเด็กและเยาวชน
หญิงจํานวน 33 คน การวิจัยครั้งนี้ใชการวิจัยเชิงคุณภาพเปนหลัก โดยมีเครื่องมือในการวิจัย 2 แบบ คือ  
1. การสัมภาษณเชิงลึกโดยใชแบบบันทึก  และ 2.แนวคําถาม ท้ังนี้ขอมูลท่ีไดมีท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
การวิเคราะหขอมูลมาจากการวิเคราะหรวมกันระหวางขอมูลสถิติและขอมูลจากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง 

ผลการวิจัยพบวา เด็กและเยาวชนจํานวน 95 เปอรเซ็นต อาศัยและใชชีวิตอยูรวมกับผูเสพและผู
จําหนายยาเสพติด โดยมีความเก่ียวของกับเยาวชนเปนเพ่ือน พ่ีนอง และพอแม ตามลําดับ บุคคลท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจเสพยาเสพติดคือ เพ่ือน พ่ีนอง คูรัก และพอแม ตามลําดับ ผลกระทบของการอยูรวมกันกับผูเสพ
และผูจําหนายคือ การเรียนรูประสบการณการเสพและการจําหนายยาเสพติด การเขาไปรูจักการสราง
เครือขายยาเสพติด และการรับเอาทัศนคติเชิงบวกของยาเสพติดจากผูเสพและผูจําหนาย โดยขอคนพบท่ี
กลาวมานั้นลวนมีผลกระตุนใหเด็กและเยาวชนตัดสินใจเสพยาเสพติดไดงายข้ึน รวมไปถึงเปนการสรางโอกาส
ใหเด็กและเยาวชนมีความใกลชิดแหลงยาเสพยาติด ผูใชยาเสพติด และมีชองทางในการเขาถึงยาเสพติดท่ีงาย
ข้ึนอีกดวย  

คําสําคัญ: เด็กและเยาวชน ยาเสพติด ตัดสินใจเสพยาเสพติด  
 
 
Abstract 

This research aims to identify the risk factors that affect children and young people 
to use drugs, further reflect to the main issues with those who have associated and 
encouraged children and young people to believe such as that drugs are “cool” or harmless 
making it more likely that trying drugs may fulfill the desire for new experiences, an attempt 
to deal with problems or perform better in school. The representative samples are 128 

                                                           
1 นิสิตปริญญาโท สาขาพัฒนามนุษยและสังคม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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Youths in Regional Juvenile Vocational Training Centre 1, Rayong Province- 95 juvenile are 
boy, and 33 juvenile are girl. The study uses the way of qualitative research. There’re two 
ways of data collecting used for the research: one is by interviewing and another is by query. 
Accordingly, the information is both quantitative and qualitative. The analysis sector is from 
a way of reaching agreement in which the statistical data and the information from 
interviewing. 
 As a result, the research found that 95 percent of children and youth who become 
addicted to drugs have been associated with those who abuse and supply for the drugs, 
respectively related as friends, siblings, and parents. Drug use in the household increases the 
likelihood of an adolescent to use drugs. That’s why it’s assumed that persons who have 
main influences towards a decision whether to take drug or not are suspected to be friends, 
siblings, lovers, and parents by priority. Learning an experience of the drug existence, and 
positive attitude of taking drugs among the abusers and suppliers impacts adolescents to 
use it. Finally, the adolescents tend to be inherited vulnerability to drug abuse. All-above 
assumptions encourage the youth to use drugs more easily due to an acquaintance of drug 
resource and easier access channel to get drugs. 

Key Word: children and youth, juvenile, adolescents, drugs, a decision to take drug 
 
 
บทนํา 

ปญหายาเสพติดเปนปญหาสังคมท่ีเกิดข้ึนและมีการขยายตัวแพรระบาดไปสูทุกชุมชนอยางรวดเร็ว 
แมจะมีนโยบายการปราบรามอยางจริงจังมาโดยตลอดทุกรัฐบาล ก็ยังไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร ท้ังนี้การ
ลักลอบคายาเสพติดในปจจุบันมีการทํางานในลักษณะของเครือขายองคกรอาชญากรรม นั่นคือเปนการกระทํา
ของกลุมบุคคลท่ีรวมตัวกัน มีการวางแผนการทํางานอยางเปนข้ันตอน มีการแบงงานกันทําอยางสลับซับซอน 
ยากแกการติดตามจับกุม โดยเฉพาะอยางการคาขายขามประเทศท่ีนับวันจะขยายมากข้ึนเรื่อยๆ ท้ังนี้กลุมคน
ท่ีตกเปนเหยื่อของยาเสพติดกลุมหนึ่งท่ีนาเปนหวงอยางยิ่งคือเด็กและเยาวชน ซ่ึงโดยธรรมชาติแลวมักจะมี
ความคึกคะนองจนขาดความยั้งคิด อยากทดลองและเลียนแบบกัน เด็กและเยาวชนจํานวนมากจึงตกเปนทาส
ยาเสพติดและกอใหเกิดเรื่องเลวรายในชีวิตตามมามากมาย (วิโรจน  สุมใหญ, 2546) ปญหายาเสพติดกับเด็ก
และเยาวชนจึงเปนเสมือนสิ่งคูกันในทุกยุคทุกสมัยและแพรหลายไปในทุกสังคม 

งานวิจัยหลายชิ้นท่ีพยายามหาสาเหตุของการเขาสูเสนทางยาเสพติดท้ังของวัยรุน ตัวอยางเชน 
งานวิจัยของกลุมวิจัยเด็ก เยาวชน และสิ่งเสพติด สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในป พ.ศ.2556 
โดย พินิจ ลาภธนานนท ซ่ึงสรุปผลการศึกษาเก่ียวกับเง่ือนไขทางสังคม และสภาพแวดลอมท่ีสงผลกระทบตอ
การแพรระบาดของยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนวา สาเหตุท่ีสําคัญของการเสพยาเสพติดของเยาวชนมา
จากความอยากรูอยากลอง เด็กและเยาวชนเริ่มใชยาเสพติดเม่ืออายุยังนอยและมีแนวโนมของอายุท่ีเริ่มใช
ลดลงเรื่อยๆ โดยพบวาเริ่มใชยาเสพติดบางชนิดขณะอายุเพียง 10-11 ปเทานั้น หรือหากเทียบกับระดับชั้น
เรียนก็อยูในชั้นประถมศึกษาปท่ี 5-6 ซ่ึงเปนชวงอายุเริ่มใชยาเสพติดท่ีนอยลงจากในอดีตมาก ดวยอายุท่ี
นอยลงสะทอนใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและความรุนแรงของปญหาท่ีเพ่ิมมากข้ึน อีกสาเหตุหนึ่งมาจากการ
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ถูกชักชวนจากเพ่ือนและบุคคลรอบขาง สาเหตุนี้เชื่อมโยงมาจากความอยากรูอยากลองของความเปนเด็กและ
วัยรุน ประเด็นตอมาคือความไมสมบูรณของครอบครัว ความตึงเครียดในครอบครัว และการมีสมาชิกใน
ครอบครัวท่ีมีพฤติกรรมเก่ียวของกับยาเสพติด บุคคลในครอบครัวเปนแรงจูงใจท่ีสําคัญในการผลักดันเยาวชน
ใหใชสารเสพติด เด็กและเยาวชนท่ีถูกควบคุมตัวในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนสวนหนึ่งระบุวา
พฤติกรรมการเสพยาเสพติดของพวกเขามาจากการเลียนแบบพฤติกรรม นอกจากนี้สภาพท่ีอยูอาศัยหรือ
สิ่งแวดลอมก็เปนสวนสําคัญเชนเดียวกัน เด็กและเยาวชนท่ีเติบโตทามกลางบริบทของชุมชนท่ีมีสมาชิกสวน
ใหญเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติด ลวนเกิดการเรียนรูทางสังคมในทางท่ีไมพึงประสงค โอกาสของการสัมผัส
และการเขาถึงยาเสพติดจะมีมากกวาเยาวชนกลุมอ่ืนๆ การเผชิญหนากับปญหาหรือสภาวะบีบค้ันทางจิตใจจะ
ทําใหเด็กขาดความยับยั้งชั่งใจเม่ือตองเผชิญกับปญหาตางๆ รวมถึงขาดท่ีพ่ึงทางใจ หากครอบครัวขาดความ
อบอุน เด็กจะรูสึกวาตัวเองมีปมดอยและหันมาพ่ึงพายาเสพติดเปนทางออก 

อยางไรก็ตาม ผูศึกษาเชื่อวาสาเหตุของการอยากรูอยากลองเปนเพียงสาเหตุปลายทางกอนท่ีเด็กและ
เยาวชนจะตัดสินใจเสพยาเสพติด แตสาเหตุสําคัญท่ีมีผลตอจุดเริ่มตนของการไดเรียนรูและเขาใจพฤติกรรมท่ี
เก่ียวของกับยาเสพติด คือการพบเห็นพฤติกรรมของผูใชยาเสพติด ผูจําหนาย หรือผูรับสงยา เปนตน ซ่ึง
นับเปนการสะสมประสบการณและสรางความเคยชินเก่ียวกับยาเสพติดใหแกเด็กและเยาวชนโดยผาน
กระบวนการเรียนรูและสรางความเขาใจกับสิ่งๆนั้นผานพฤติกรรมของคนใกลตัวท่ีอาศัยอยูรวมดวย 
เพราะฉะนั้นบุคคลท่ีแวดลอมเด็กและเยาวชนจึงเปนตัวแปรสําคัญสําหรับการตัดสินใจเสพยาเสพติดของเด็ก
และเยาวชน เด็กและเยาวชนอยูในชวงวัยท่ีเปนวัยรุนตองการทดลองสิ่งแปลกใหมมักมีความสงสัยใน
พฤติกรรมตางๆท่ีพบเห็นเสมอ วุฒิภาวะของการตรึกตรองวาพฤติกรรมใดควรทํามิควรทํายังมีนอย ทําให
โอกาสของการเขาทดลองสิ่งใหมท่ีเกิดข้ึนในสังคมมีสูง และสําหรับงานวิจัยชิ้นนี้มุงศึกษาเก่ียวกับปจจัยบุคคลท่ี
มีผลตอการตัดสินใจเสพยาเสพติดของเด็กและเยาวชน โดยชี้ใหเห็นวา สวนใหญแลวเด็กและเยาวชนท่ีมี
พฤติกรรมการเสพยาเสพติดมักอาศัยอยูรวมกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลนั้นๆ
เปนคนในครอบครัว เพ่ือน และคนในชุมชน เด็กและเยาวชนจะเรียนรูและเขาใจพฤติกรรมท่ีเก่ียวของกับยา
เสพติดจากคนใกลตัว ซ่ึงบุคคลเหลานี้จะเปนปจจัยสําคัญท่ีจะนําพาเด็กและเยาวชนเขาสูวงจรยาเสพติด 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

เพ่ือศึกษาปจจัยบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจเสพยาเสพติดของเด็กและเยาวชน 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 
การเรียนรูทางสังคม 

ศาสตราจารยบันดูรา (Albert Bandura) (1997 อางใน ไหมไทย  ไชยพันธุ, 2557) แหงมหาวิทยาลัย
สแตนฟอรด (Stanford) ประเทศสหรัฐอเมริกา บันดูรามีความเชื่อวาการเรียนรูของมนุษยสวนมากเปนการ
เรียนรูโดยการสังเกตหรือการเลียนแบบซ่ึง เรียกการเรียนรูจากการสังเกตวา “การเรียนรูโดยการสังเกต” หรือ 
“การเลียนแบบ” และเนื่องจากมนุษยมีปฏิสัมพันธ กับสิ่งแวดลอมท่ีอยูรอบๆ ตัวอยูเสมอ บันดูราอธิบายวา
การเรียนรูเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและสิ่งแวดลอมในสังคม ซ่ึงท้ังผูเรียนและสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอ
กันและกัน บันดูราคนพบจากการทดลองวา สาเหตุท่ีสําคัญอยางหนึ่งในการเรียนรูดวยการสังเกต คือ ผูเรียน
จะตองเลือกสังเกตสิ่งท่ีตองการเรียนรูโดยเฉพาะ และสิ่งสําคัญอีกอยางหนึ่งก็คือ ผูเรียนจะตองมีการเขารหัส 
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(Encoding) ในความทรงจําระยะยาวไดอยางถูกตอง นอกจากนี้ผูเรียนตองสามารถประเมินไดวาตนเลียนแบบ
ไดดีหรือไมดีอยางไร และจะตองควบคุมพฤติกรรมของตนเองไดดวย 

การเรียนรูเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันเปนผลมาจากประสบการณและการฝก ท้ังนี้ไม
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมท่ีเกิดจากการตอบสนองตามสัญชาตญาณ ฤทธิ์ของยาหรือสารเคมี หรือ
ปฏิกิริยาสะทอนตามธรรมชาติของมนุษย อีกความหมายหนึ่งท่ีใกลเคียงกันกลาววาการเรียนรูคือการ
เปลี่ยนแปลงของบุคคลอันมีผลเนื่องมาจากการไดรับประสบการณ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนเหตุทําให
บุคคลเผชิญสถานการณเดิมแตกตางไปจากเดิม (ประดินันท  อุปรมัย, 2540) จึงอาจสรุปไดวา การเรียนรู คือ
กระบวนการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซ่ึงมีผลมาจากประสบการณ การสังเกต และการฝกฝน 
 มนุษยเปนสิ่งมีชีวิตท่ีมีการเรียนรูไดอยางมากมาย มหัศจรรย สามารถใชความรูนั้นเพ่ือการพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมของตนได จะโดยพัฒนาการทางรางกายและสมอง หรือโดยการพัฒนาการ
เรียนรูเพ่ือการอยูรอดในสังคมก็ตาม มนุษยมีวิวัฒนาการของการเรียนรูท่ีนาสนใจ เริ่มตั้งแตการเรียนรูเพ่ือท่ีจะ
มีชีวิตรอดตามสัญญาณของสิ่งมีชีวิตไปสูการทํามาหากินยังชีพ จนพัฒนาข้ึนเปนวิถีชีวิตของชนเผา จนเริ่มมี
การทําใหการเรียนรูมีรูปแบบข้ึนเพ่ือถายทอดความรู การเรียนรูเริ่มจากบานจากครอบครัว เรียนรูท่ีจะทํามา
หากิน เรียนรูท่ีจะอยูรอดในสังคม (ไหมไทย  ไชยพันธุ, 2557) นอกจากนี้ปจจัยท่ีเขามาขับเคลื่อนใหเกิดการ
เรียนรูทางสังคมนั้นมี 3 ปจจัยหลักท่ีสําคัญดวยกัน และแตละปจจัยก็มีปฏิสัมพันธตอกัน ซ่ึงความสําคัญและ
องคประกอบของแตละปจจัยมีรายละเอียดดังนี้  

1) บุคคล การเรียนรูของมนุษยนั้นไมไดเกิดข้ึนจากการสั่งสอนหรือการถายทอดเพียงอยางเดียว 
แตเกิดจากประสาทสัมผัสท้ัง 5 ของมนุษย คือ รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส จากผลการวิจัยประสิทธิผลของ
การเรียนรูของบุคคลดวยวิธีการตางๆ พบวามนุษยมีการเรียนรูดวยตาหรือการพบเห็นมากท่ีสุด คนท่ีสามารถ
สรางภาพท่ีเกิดจากความคิดของตนเองใหผูอ่ืนเห็นและเขาใจภาพนั้นได จะไดเปรียบเพราะคนเห็นภาพนั้นก็จะ
จําความคิดนั้นไดนาน แตผลการรับรูหรือการเรียนรูนั้นจะคงทนถาวรหรือไมนั้นอยูท่ีวิธีการไดมาซ่ึงความรูนั้นๆ 
ในการเรียนรูของบุคคลเรานั้นจะเกิดข้ึนตั้งแตเริ่มมีชีวิต และเปนท่ีรูกันโดยท่ัวไปวาการเรียนรูไดดีท่ีสุดนั้น
จะตองลงมือปฏิบัติดวยตนเองหรือเปนการเรียนรูโดยประสบการณตรง 

2) พฤติกรรมทางสังคม พฤติกรรมทางสังคม หมายถึงพฤติกรรมท่ีบุคคลกระทําออกไปซ่ึงมี
สาเหตุมาจากบุคคลหรือพฤติกรรมของบุคคลนั้นเองท่ีสงผลกระทบตอบุคคลอ่ืน เชน พอทําหนาบึ้งตึงหลังจาก
กลับจากท่ีทํางาน มีผลทําใหบรรยากาศในบานเครงเครียด พฤติกรรมของพอเปนพฤติกรรมทางสังคมซ่ึง
แสดงออกทางสีหนาของพอ ทําใหภรรยาและลูกเกิดความตึงเครียด พฤติกรรมทางสังคมสามารถแบงระดับ
ของพฤติกรรมได 3 ลักษณะ 

2.1) พฤติกรรมระดับบุคคลแตละบุคคล (individual behavior) พฤติกรรมทางสังคมใน
ระดับนี้จะกลาวถึงบุคคลแตละคนวาเขาแสดงพฤติกรรมอยางไร เม่ืออยูในสังคม ซ่ึงรวมถึงทัศนคติ ความเชื่อ 
ความคิดเห็นรายบุคคล เปนตน  

2.2) พฤติกรรมระหวางบุคคล (interpersonal behavior) พฤติกรรมระหวางบุคคล 
หมายถึง พฤติกรรมระหวางคน 2 คน ซ่ึงมีผลตอกันและกัน สวนมากการแสดงพฤติกรรมจะอยูในลักษณะการ
โตตอบ มีกอนและมีหลัง และตางคนตางทํา ไมกระทํารวมกัน ซ่ึงเปนกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางกัน เปน
ปรากฏการณท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดในชีวิตคนเรา เพราะเปนสิ่งท่ีทําใหเกิดความพอใจ ยินดีสนุกสนาน หรือ
กอใหเกิดความทุกข ความไมพอใจหรือความเสียใจก็ได จะเห็นไดวาคนเราเปนอยูไดทุกวันนี้ก็เพราะพฤติกรรม
ทางสังคม การท่ีเรายอมรับวาสังคมและวัฒนธรรมมีอิทธิพลตอมนุษยเราอยางยิ่งนั้น อิทธิพลดังกลาวจะเกิดผล
ก็ตองผานพฤติกรรมระหวางบุคคล ความเชื่อหรือคานิยมท่ีกําหนดโดยวัฒนธรรม ซ่ึงตองกําหนดพฤติกรรมของ
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คนใหเปนไปในทางท่ีสังคมยอมรับ มนุษยเราจะเรียนรูไดจากพฤติกรรมระหวางบุคคลโดยผานตัวแทนของ
สังคมซ่ึงเปน พอ แม เพ่ือน ครู ฯลฯ พฤติกรรมระหวางบุคคลไมจําเปนจะตองเผชิญหนาระหวางผูแสดง
พฤติกรรมก็ได เนนท่ีการสื่อสารมากกวา เชน การยอมรับ การปฏิบัติตามหรือการเลียนแบบ 

2.3) พฤติกรรมกลุม (group behavior) พฤติกรรมกลุม คือพฤติกรรมของคนท่ีรวมกันเปน
กลุม เปนพฤติกรรมท่ีตองแสดงรวมกัน เชน การเดินขบวน การประชุม ฯลฯ (กลุมท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดก็คือ กลุม
สองคน) ขอแตกตางระหวางระดับกลุมกับพฤติกรรมระดับระหวางบุคคลก็คือ พฤติกรรมระหวางบุคคลเปน
พฤติกรรมของคน 2 คน ทีละคน แตละพฤติกรรมกลุม (จํานวนสองคนข้ึนไป) เปนพฤติกรรมเดียวกันของคน
ท้ังหมดในกลุม ท้ังนี้การรวมกลุมเปนพฤติกรรมท่ีเปนความตองการของมนุษยท่ัวไป กลุมจึงตองมีหนาท่ีจะ
ตอบสนองความตองการดังกลาว โดยสรางแบบแผนพฤติกรรมข้ึนมาเพ่ือตอบสนองความตองการในบรรดา
แบบแผนของพฤติกรรมท้ังหลายก็มีบรรทัดฐานทางสังคม (social norms) ซ่ึงสมาชิกตองทําตามแลวสังคมจึง
ยอมรับใหเขารวมกันได อยางไรก็ตาม การเขาไปมีสวนรวมในกลุมมีอยูหลายระดับ แตละระดับมีผลตอ
พฤติกรรมของปจเจกบุคคลแตกตางกัน โดยท่ัวไปแลวการเขาไปมีบทบาทในกลุมเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของคนในกลุมนั้นก็ข้ึนอยูกับปจจัยหลายลักษณะ เชน ความสัมพันธระหวางสมาชิก ขนาดของกลุม วัฒนธรรม
สวนบุคคล ในขณะเดียวกันบุคคลก็มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของกลุมดวย ซ่ึงพฤติกรรมมีผลมาจากพฤติกรรม
ของแตละคนดวยเชนกัน 

3) ส่ิงแวดลอม สิ่งแวดลอมรอบตัวมนุษยจะเปนตัวกําหนดการแสดงออก ซ่ึงแยกไดออกเปน 2 
ประเภท คือสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางสังคม 
 3.1)  สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ เปนปจจัยหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมมนุษย ท้ังทางดาน
นิสัยใจคอ ความคิด การแตงกาย การประกอบอาชีพ เปนตน สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติท่ีมีความเก่ียวของกับ
การแสดงพฤติกรรมของมนุษยท่ีสําคัญ ไดแก (ณรงค  เส็งประชา, 2538: 122-123) 

3.1.1) เวลา การกระทําและพฤติกรรมของมนุษยจะเปนเปลี่ยนไปตามเวลา ฤดูกาล 
เชน นอนกลางคืน กลางวันทํางาน หนาฝนเพาะปลูก หนาแลงหาของปามาขาย เปนตน 
         3.1.2) พ้ืนดินและพ้ืนน้ํา มนุษยท่ีอยูตามชายฝงทะเลมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชีวิต
ความเปนอยูแบบหนึ่ง และมนุษยท่ีอยูบนผืนแผนดินก็จะมีลักษณะชีวิตความเปนอยูลักษณะหนึ่ง ผูคนท่ีอยู
บริเวณท่ีราบลุมจะประกอบอาชีพการเพาะปลูก แตผูคนท่ีอยูบนพ้ืนท่ีอ่ืนซ่ึงแหงแลงอาจประกอบอาชีพการ
เลี้ยงสัตว 

       3.1.3) ภูมิอากาศ อากาศมีผลตออาชีพ การแตงกาย อารมณ ฯลฯ ดังพบไดจาก
ปรากฏการณทางสังคม เชน คนท่ีอยูในเขตหนาวจะมีลักษณะทางกายภาพ และมีวิถีการการดําเนินชีวิตท่ี
แตกตางจากผูคนท่ีอยูในเขตรอน อากาศท่ีรอนอบอาวเกินไป อาจมีสวนกระตุนใหเกิดพฤติกรรมกาวราวได 
          3.1.4) ทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงแตกตางกันไปในแตละทองถ่ิน ใน
แตละสังคมทําใหกิจกรรมของมนุษยแตกตางกันออกไป ในภาคตะวันออกกลางมีน้ํามันดิบมาก ประเทศแถบ
นั้นจึงมีกิจกรรมการขุดเจาะน้ํามันและกลั่นน้ํามันเพ่ือจําหนายเปนอาชีพหลัก 
 3.2) สิ่งแวดลอมทางสังคม สิ่งแวดลอมทางสังคมท่ีมีอิทธิพลตอการแสดงออกและพฤติกรรม
ของมนุษยมีหลายปจจัย ดังนี้  
 3.2.1) ครอบครัว สังคมท่ีบุคคลมีความสัมพันธใกลชิดและตอเนื่องมากท่ีสุดของมนุษย
คือ ครอบครัว บุคคลแสดงพฤติกรรมโดยการเรียนรูไดรับอิทธิพลจากทัศนคติ คานิยมของพอ แม พ่ีชาย 
นองสาว และบุคคลอ่ืนในครอบครัว เชน บุตรชายดื่มสุราตามแบบอยางพอ เด็กหญิงเจาอารมณข้ีบนตามแบบ
พฤติกรรมและบุคลิกภาพของแม เปนตน ครอบครัวเปนสถาบันทางสังคมท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคล
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มากท่ีสุด พฤติกรรมการอบรมเลี้ยงดู การแสดงตนเปนแมแบบท่ีดีของพอและแม และความสัมพันธระหวางพอ
แมกับเด็ก ลวนมีผลตอพฤติกรรมของลูกท้ังสิ้น เชน เด็กท่ีเติบโตในครอบครัวท่ีนิยมความรุนแรง ท้ังรางกาย
และวาจาก็มักจะมีพฤติกรรมกาวราวและรุนแรงดวย (ศิรินภา  จามรมาน และปนัดดา  ชํานาญสุข, 2548 : 21) 
 3.2.2) เพ่ือน เพ่ือนมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของแตละบุคคลมาก พฤติกรรม
ของบุคคลจะดีหรือชั่วนั้นสวนหนึ่งก็มาจากเพ่ือน เพราะความสัมพันธท่ีมีตอกันในกลุมเพ่ือนมีอิทธิพลซ่ึงกัน
และกัน เชน วัยรุนสูบบุหรี่ หรือดื่มเหลา เพ่ือใหเปนจุดสนใจของเพศตรงขาม การเลียนแบบการแตงกาย การ
ใชภาษาตามอยางกลุมเพ่ือน ดังนั้นถาหากบุคคลเลือกคบเพ่ือนท่ีมีคุณสมบัติท่ีดี เชน ขยันเรียน ขยันทํางาน 
กิริยามารยาทเรียบรอย มีความซ่ือสัตย มีความกตัญูกตเวที เปนตน บุคคลนั้นก็ไดแบบอยางในการพฤติตน
เปนคนดีเชนกัน ในทางตรงขาม ถาบุคคลเลือกคบเพ่ือนผิด เชน คบเพ่ือนท่ีเสพยาเสพติด ลักเล็กขโมยนอย ข้ี
เกียจ ชอบหนีเรียนหรือเพ่ือนท่ีชอบทําตัวเปนนักเลง ชอบพกพาอาวุธและยกพวกหาเรื่องกับกลุมอ่ืน เปนตน 
ถาบุคคลไดคบเพ่ือนประเภทดังกลาวนี้ อาจจะไดรับความเดือดรอนในภายหลัง ผลกระทบท่ีตามมามีผลตอ
อนาคตและการดํารงชีวิตในสังคม (สงวน  สุทธิเลิศอรุณ, 2546: 44) 
            3.2.3) สื่อมวลชน ในสังคมปจจุบัน บุคคลทุกเพศทุกวัยสวนใหญจะผูกพันกับ
สื่อมวลชน ไดแก รายการวิทยุ รายการโทรทัศน ภาพยนตร วิดีทัศน อินเตอรเน็ต และสิ่งพิมพอ่ืนๆ การ
นําเสนอขอมูลผานสื่อมวลชน โดยการนําเสนอนั้นในบางครั้งอาจจะกระตุนใหเกิดพฤติกรรมในเชิงบวก เชน 
การรณรงคใหงดเหลาในชวงเขาพรรษา การตอตานการขมเหงสตรีและเด็ก เปนตน แตในบางครั้งอาจกระตุน
ใหเกิดพฤติกรรมเชิงลบ ไดแก การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ตามตัวแบบท่ีปรากฏจากการนําเสนอของสื่อหรือ
พฤติกรรมการบริโภควัตถุนิยม เปนตน (ศิรินภา  จามรมาน และปนัดดา  ชํานาญสุข, 2548: 21) นั่นคือ ถา
บุคคลรูจักเลือกสื่อมวลชนท่ีเหมาะสมกับวุฒิภาวะของตนก็จะสามารถเลือกรับขาวสาร ขอมูลและความรูท่ีเปน
ประโยชนตอตนเองได ซ่ึงมีผลตอการกระตุนพฤติกรรม หากบุคคลเลือกสื่อท่ีไมเหมาะสมกับตนแลวจะเปน
สาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนได 
            3.2.4) วัฒนธรรม วัฒนธรรมเกิดจากการสรางสรรคของมนุษย ท้ังวัฒนธรรมท่ีเปน
วัตถุ อันไดแก เครื่องไมเครื่องมือตางๆในชีวิตประจําวันและวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุ เชน ความเชื่อ คานิยม 
ประเพณี บรรทัดฐานทางสังคม เปนตน วัฒนธรรมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษยเปนอยางมาก ทําให
พฤติกรรมของมนุษยแตกตางกันไปตามวัฒนธรรมของกลุมตนเอง ดังนั้น การทําความเขาใจกับพฤติกรรมตอง
พิจารณาในแงมุมของวัฒนธรรมตามไปดวย (สิทธิโชค  วราสันติกูล, 2529) 
 กลาวโดยสรุปคือ การเรียนรูทางสังคมคือการรับเอาแบบตางๆ จากพฤติกรรมของตัวแบบ ท้ังท่ีเปน
สิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิต มาเปนฐานของการกระทําและพฤติกรรมท่ีจะเกิดข้ึน ผานพฤติกรรมการคลอยตาม 
การเชื่อฟงผูมีอํานาจ ความรวมมือ การแขงขันและพฤติกรรมการชวยเหลือ อยางไรก็ตามพฤติกรรมดานบวก
ในสังคมนับเปนพัฒนาการของการเรียนรูท่ีจะสามารถมีสวนพัฒนาสังคมได แตถาหากสภาพแวดลอมท่ีราย
ลอมเรามีสภาวะท่ีเปนดานลบ สังคมเสื่อมโทรม ผูคนมีความกาวราว เราจะสามารถรับเอาพฤติกรรมเหลานั้น
มาปฏิบัติได รวมไปถึงจะเกิดผลกระทบจากพฤติกรรมเหลานั้นดวย การเรียนรูทางสังคมมีผลตอพฤติกรรม
สังคม เม่ือทุกคนในสังคมตางแสดงพฤติกรรมแลวมาอยูรวมกันเปนสังคมเพ่ือตอบสนองความเปนมนุษยก็จะ
กลายเปนพฤติกรรมสังคม พฤติกรรมของคนหนึ่งก็จะมีผลตอคนอ่ืนๆ ในสังคมดวยเชนกัน 
 ความสําคัญของการเรียนรูทางสังคมคือสามารถสะทอนใหเห็นถึงองคประกอบของการเรียนรูและ
ลักษณะของปจจัยท่ีกระตุนใหเกิดการเรียนรูของเด็กและเยาวชน การศึกษาแนวคิดการเรียนรูนี้จะสามารถ
ชวยใหผูศึกษาเขาใจลักษณะของปจจัยท่ีเขามาขับเคลื่อนเด็กและเยาวชนใหเกิดการเรียนรู สามารถจําแนกได
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วาปจจัยตางๆท่ีเขามาเก่ียวของกับการตัดสินใจเสพยาเสพติดของเด็กและเยาวชนมีปจจัยลักษณะใดบาง ซ่ึง
เหลานี้จะทําใหการสรุปและอภิปรายผลเก่ียวกับพฤติกรรมการเรียนรูชัดเจนและถูกตองยิ่งข้ึน 
 
การเลียนแบบ 

 การเลียนแบบ หมายถึง พฤติกรรมเอาอยางภายใตกระบวนการท่ีถูกเราและชี้แนะซ่ึงเกิดจากการ
สังเกตพฤติกรรมท่ีเห็นจากคนหรือสิ่งแวดลอม พฤติกรรมการเลียนแบบเปนพฤติกรรมของผูเลียนแบบ ซ่ึง
แสดงออกโดยอาศัยพฤติกรรมของตัวแบบเปนตนแบบตัวแบบ ประพฤติตนปฏิบัติอยางไร แสดงกิริยาวาจา
อยางไร ผูเลียนแบบก็กระทําอยางนั้นดวย ฝายตัวแบบอาจมีตัวตนอยูจริงๆ ในอดีตและปจจุบันหรืออาจจะ
เปนตัวแบบในจินตนาการ เชน ในนวนิยายและวรรณคดี พฤติกรรมเลียนแบบอาจเหมือนกันหรือเปนอยาง
เดียวกับพฤติกรรมบางสวนหรือท้ังหมดของตัวแบบในระดับท่ีมีความแตกตางกันบาง จนกระท่ังไมมีความ
แตกตางระหวางกันกลาวคืออาจเหมือนกันทุกประการในดานการประพฤติปฏิบัติตนตลอดจนถึงวิถีชีวิตของผู
เลียนแบบท้ังนี้ ข้ึนอยูกับความสามารถความรูสึกความเลื่อมใส ศรัทธา ทัศนคติ คานิยม อุดมคติ ของผู
เลียนแบบ และความสําคัญหรืออิทธิพลของตัวแบบท่ีมีตอผูเลียนแบบรวมท้ังสถานการณแวดลอมอ่ืนๆ ดวย 
(รุจิรัชชญานันท  ชัยแกว, 2554) จึงกลาวสรุปไดวา การเลียนแบบ หมายถึง การปรับเปลี่ยน หรือพยายาม
แสดงพฤติกรรมตามวิถีชีวิต โดยท่ีทําตามตัวแบบซ่ึงอาจจะท่ีมีชีวิตหรือไมมีชีวิตหรือท้ังสองอยางก็ได 
พฤติกรรมท่ีแสดงออกมานั้นอาจเหมือนหรือทําไดดีกวาตัวแบบก็เปนได แตอยูภายใตปจจัยภายใน ความรูสึก 
ความสัมพันธ และอิทธิพลของตัวแบบ รวมท้ังสภาพแวดลอมอ่ืนๆ ดวย 
 
ลักษณะของตัวแบบ 

ลักษณะของตัวแบบสามารถแบงตัวแบบได 2 ชนิด คือ  
1) ตัวแบบท่ีมีชีวิตจริง (live model) หมายถึง ตัวแบบท่ีมีชีวิต ซ่ึงผูสังเกตสามารถปฎิสัมพันธ

หรือสังเกตโดยตรง ไมตองผานสื่อหรือสัญลักษณอ่ืน 
2) ตัวแบบสัญลักษณ (symbolic model) หมายถึงตัวแบบท่ีบุคคลสังเกตผานสื่อหรือ

สัญลักษณ เชน ตัวแบบท่ีปรากฏตามการบอกเลา ในหนังสือ แถบบันทึกภาพ หรือผานทางสื่อมวลชนตางๆ 
เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือ เปนตน 

ลักษณะของบุคคลจะแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบหรือไมนั้นยอมข้ึนอยูกับสาเหตุ 3 ประการ (สงวน  
สุทธิเลิศอรุณ, 2527: 82 อางใน อับดุลรอฮิม  สาเมาะ, 2545) ดังนี ้

1) ถาตัวแบบมีความสัมพันธท่ีดี และมีความใกลชิดผูกพันกับเด็กมาก เด็กก็จะเลียนแบบ
ลักษณะหรือพฤติกรรมของตัวแบบมาก 

2) ถาเด็กสนใจในตัวแบบมาก จะเลียนแบบตัวแบบไดมาก 
3) ถาผลของพฤติกรรมท่ีตัวแบบไดรับออกมาในทางท่ีนาพึงพอใจ เด็กยอมอยากเลียนแบบ

เพ่ือใหไดผลท่ีนาพึงพอใจนั้นบาง 
 
องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอการเรียนรูโดยการเลียนแบบ 

การเรียนรูโดยการสังเกตจากตัวแบบนั้นจะไดผลมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับองคประกอบหลาย
ประการดวยกัน ดังตอไปนี้  
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1) คุณสมบัติของตัวแบบ ตัวแบบท่ีมีลักษณะสถานภาพทางสังคมสูงเปนคนเดนมีเกียรติยศมี
ชื่อเสียงเปนท่ียอมรับของคนโดยท่ัวไป มีความสามารถความชํานาญพิเศษเฉพาะดาน ตัวแบบท่ีมีลักษณะ
เหลานี้จะมีอิทธิพลมากสามารถดึงดูดความสนใจจากบุคคลอ่ืนไดมากกวาตัวแบบท่ีมีลักษณะตรงกันขามกัน ท่ี
กลาวมาแลวนอกจากนี้ยังพบวาผูเรียนจะเลียนแบบพฤติกรรมจากตัวแบบท่ีมีลักษณะอบอุนใจดีมากกวาตัว
แบบท่ีมีลักษณะตรงกันขาม 

2) ความคลายคลึงกันระหวางบุคคลท่ีใชเปนตัวแบบและผูสังเกตในดานตางๆเชน อายุ เพศ 
รวมท้ังระดับความสามารถการเลียนแบบจะนอยลงตามระดับความแตกตางกันระหวางตัวแบบและผูสังเกต 

3) การใชตัวแบบอาจใชไดท้ังตัวแบบชีวิตจริงหรือตัวแบบท่ีสมมุติข้ึนก็ไดอาจจะเปนคนหรือ
เปนตัวการตูนตุกตาหรือสัตว แตพบวาตัวแบบท่ีเปนคนจริงๆจะมีอิทธิพลตอการเรียนรูประเภทนี้มากกวา 

4) ชนิดของพฤติกรรม พฤติกรรมท่ีมีลักษณะซับซอนจะเลียนแบบไดยากตองใชการสังเกต
หลายๆครั้ง พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความกาวราวรุนแรงท้ังหลายจะถูกเลียนแบบไดงายและรวดเร็ว 

5) ผูเรียนจะเลียนแบบวิธีการตามมาตรฐานการใหรางวัลกับตนเองจากตัวแบบ ถาผลของ
พฤติกรรมท่ีตัวแบบไดรับหรือผลกรรมออกมาในทางท่ีนาพึงพอใจ เด็กยอมอยากเลียนแบบเพ่ือใหไดผลท่ีนาพึง
พอใจนั้นบาง เชน การท่ีตัวแบบไดรับเปนการลงโทษ การไมไดรับการยอมรับ ความไมสนใจของคนรอบขาง 
คําตําหนิ ฯลฯ ซ่ึงพฤติกรรมท่ีไดรางวัลจะถูกเลียนแบบมากกวาพฤติกรรมท่ีแสดงออกไปแลวไดรับการลงโทษ 
(อัจฉรา  ธรรมาภรณลล, 2531) 

โดยสรุปแลว พบวาองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอการเลียนแบบ สวนมากจะเปนตัวแบบท่ีมีความ
ใกลชิดกับผูเรียนรู ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับตัวแบบในสังคมท่ีมีความใกลชิดและมีอิทธิพลกับผูเรียนรูมากท่ีสุดคือ
พอและแม พฤติกรรมท่ีพอแมแสดงออกจะเปนพฤติกรรมบุคคลหรือพฤติกรรมทางสังคมก็มีผลตอการเรียนรู 
การจดจํา และเขาสูกระบวนการการเลียนแบบได ลักษณะของตัวแบบและผูเรียนท่ีคลายคลึงกันมีผลตอการ
เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ ตัวอยางเชนเพ่ือนรุนเดียวกัน อยูในโรงเรียนเดียวกัน ชุมชนเดียวกัน ก็จะมีพฤติกรรม
ทางสังคมท่ีแสดงออกมาคลายๆกัน ขอสรุปเหลานี้จะสามารถเปนพ้ืนฐานในการคิดวิเคราะหเก่ียวกับประเด็น
ขององคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอการเลียนแบและสะทอนแนวทางในการวิเคราะหผลในสวนของปจจัยบุคคลท่ีมี
ผลตอการเลียนแบบพฤติกรรมท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชนได 

 
การตีตรา 

การตีตราทางสังคมเปนการชี้ใหเห็นวา ผูท่ีมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการประทับตราก็คือกลุมท่ีมี
อํานาจเพราะกลุมท่ีมีอํานาจเปนผูท่ีสรางกฎหมายและกฎเกณฑตางๆข้ึนมาใชบังคับสมาชิกในสังคมและเปนผู
ท่ีคอยชี้วาใครคือผูกระทําผิดหรือผูเบี่ยงเบน ซ่ึงแนนอนผูท่ีถูกประทับตราจะไดแก กลุมท่ีไมมีอํานาจ เชน คน
ชั้นตํ่าคนจน ชนกลุมนอย ในขณะท่ีคนท่ีมีอํานาจและชนชั้นสูงมักจะไมถูกประณามและลงโทษถึงแมจะเปน
ผูกระทําผิดหรือเปนผูเบี่ยงเบนก็ตาม ดังนั้นพฤติกรรมใดเปนการเบี่ยงเบนหรือไมจะเปนเรื่องท่ีถูกกําหนดโดย
มาตรฐานและการตัดสินของกลุมท่ีมีอํานาจในสังคมและกฎเกณฑท่ีตัดสินใจวาใครคือผูเบี่ยงเบน จึงเปนเรื่องท่ี
พิจารณาจากลักษณะของตัวผูกระทํามิใชพิจารณาจากลักษณะของการกระทํา สาระสําคัญของทฤษฎีตีตรานี้
กลาวไววาแมพฤติการณอาชญากรหรือการกระทําผิดจะเปนสิ่งเลวรายแตท่ีรายยิ่งกวาคือการท่ีสังคมพยายาม
หลักดันใหผูกระทําผิดถลําลึกลงไปในทางท่ีผิด เปนภัยแกสังคมอยางมากยิ่งข้ึน โดยไมยอมเปดโอกาสใหบุคลท่ี
ประพฤติผิดกลับตัวเปนคนดี (จิรุจจ  พรหมโมบาล, 2530) ท้ังนี้สรุปไดวา การตีตราทางสังคม หมายถึงการลง
ความเห็นวาบุคคลเปนคนไมดี มีความผิด ไมเหมือนจากคนอ่ืนๆท่ัวไป มีพฤติกรรมท่ีไมดีจากการกระทําผิดใน
ชวงหนึ่งของชีวิต และเชื่อวาจะเปนเชนนั้นตลอดไป รวมไปถึงการแสดงออกใหเห็นถึงความเชื่อนั้น เชน การ
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เยาะเยย ถากถาง ซํ้าเติม การทอดท้ิง ละเลย เลือกปฏิบัติ แบงแยก กีดกัน ไมเชื่อม่ัน ไมไวใจ ท้ังนี้จะสามารถ
นําไปสูการเลือกปฏิบัติได 

 
กระบวนการตีตรา 

กระบวนการตีตราเริ่มจากการรับรูของบุคคล ซ่ึงการเกิดการรับรูมีผลถึงการแสดงออกทางพฤติกรรม
ของบุคคล และสามารถแบงผลจากการรับรูของการตีตราออกเปน 3 ข้ัน คือ  

ข้ันท่ี 1 การท่ีบุคคลในสังคมตีตราในรูปแบบนามธรรมและรูปธรรม เชน เจตคติของบุคคลในสังคมวา
เด็กและเยาวชนท่ีอาศัยอยูกับครอบครัวท่ีมีประวัติเสพยาเสพติดตองเก่ียวของกับยาเสพติดเชนกัน ซ่ึงความคิด
เหลานี้มีผลตอตัวเด็กและเยาวชนคือ ทําใหบุคคลในสังคมหลีกเลี่ยงการคบหาเด็กและเยาวชนหรือผูท่ีมีบุคคล
ในครอบครัวเก่ียวของกับยาเสพติด  

ข้ันท่ี 2 มีคติตอตนเองทําใหเกิดผลท้ังดานความรูสึกนึกคิดจนถึงเกิดพฤติกรรมการแสดงสีหนา ทาทาง 
กีดกันกลุมคนท่ีมีพฤติกรรมแตกตางจากสังคม จนกลุมคนท่ีถูกตีตรารับรูตัวเองคือความแตกตางในสังคมนั้น  

ข้ันท่ี 3 การเลี่ยงการถูกตีตรา ผูท่ีถูกตีตราพยายามเลี่ยงการเผชิญหนากับสังคม เพ่ือลดการตอกย้ํา
เพราะเชื่อวาตนเองคือความแตกตางในสายตาของคนในสังคม (Crocker Major และ Steele, 1998 อางใน 
วศรี  คําหอม, 2552) 
 ความสําคัญของการทําความเขาใจกับกระบวนการตีตรา คือการไดเขาใจข้ันตอนของการตีตราวาแต
ละข้ันตอนมีผลตอการผลักดันใหเด็กและเยาวชนกรทําความผิดและตัดสินใจเสพยาเสพติดไดอยางไร 
 
วิธีการวิจัย 

วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงเปนวิธีวิจัยท่ีจะชวยใหผูศึกษาเขาใจบริบทของบุคคล
และสังคมแวดลอมของเด็กและเยาวชนไดชัดเจน ชวยใหเห็นปรากฏการณของปญหาการเสพยาเสพติดของ
เด็กและเยาวชนในเง่ือนไขท่ีเก่ียวพันกันหลายๆหนวยกลุมสังคม และแสดงใหเห็นถึงความเปนจริงของระบบ
ความสัมพันธทางสังคมระหวางเด็กและเยาวชนกับบุคคลท่ีอยูรายลอมรอบตัว โดยเฉพาะกับครอบครัว เพ่ือน 
ญาติ และคนในชุมชน 

วิธีวิจัยเชิงคุณภาพท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวยวิธีการสัมภาษณ ดังนี้ 
1) การสัมภาษณโดยใชแบบสอบถามแบบมีโครงสราง (Structured Questionnaires) โดย

ใชแบบบันทึกขอมูลท่ีสรางข้ึน ซ่ึงเปนแบบบันทึกท่ีมีท้ังแบบกําหนดตัวเลือกและแบบปลายเปด ผูศึกษาจะใช
ขอมูลนี้สัมภาษณเด็กและเยาวชนและเด็กและเยาวชนในศูนยฝกฯท้ังชายและหญิงจํานวน 128 คน โดย
คัดเลือกจากเด็กและเยาวชนชายและหญิงท่ีถูกคัดกรองอยูในโปรแกรมบําบัดยาเสพติดของศูนยฝกและอบรม
เด็กและเยาวชนและเขารับการฝกและอบรมระหวางวันท่ี 1 กรกฎาคม 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2557 ท้ังนี้
แบบบันทึกนี้จะชวยใหผูศึกษาไดขอมูลเก่ียวกับลักษณะทางประชากร ความสัมพันธในครอบครัว ประวัติการ
ถูกดําเนินคดี การตัดสินใจเสพหรือขายยาเสพติด พฤติกรรมเก่ียวกับการเสพและการจําหนายยาเสพติดของ
เด็กและเยาวชน รวมไปถึงแนวโนมการเก่ียวของกับยาเสพติดหลังพนโทษ ลักษณะของขอมูลท่ีไดจากแบบ
บันทึกนี้มีท้ังขอมูลเชิงปริมาณ เชน อายุ เพศ ระดับการศึกษา ลักษณะการซ้ือและขายยาเสพติด เปนตน และ
ขอมูลเชิงคุณภาพจากคําถามปลายเปด เชน ลักษณะความสัมพันธในครอบครัว ลักษณะพฤติกรรมเสี่ยง 
สภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัย เปนตน 
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2) การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) เปนการศึกษาท่ีเนนไปท่ีการศึกษา
ขอเท็จจริงท่ีชวยอธิบายประสบการณและสาเหตุการตัดสินใจเสพยาเสพติด ความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการ
เรียนรู การเลียนแบบ และการถูกตีตราจากสังคมท่ีมีผลตอการตัดสินใจเสพยาเสพติด ซ่ึงจะใชสัมภาษณเด็ก
และเยาวชนจํานวน 3 คน  
 
พ้ืนท่ีในการศึกษา ประชากร กลุมตัวอยาง 

3.1) พ้ืนท่ีในการศึกษา การศึกษาครั้งนี้กําหนดพ้ืนท่ีศึกษาท่ีศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 
จ.ระยอง (เลขท่ี 144/1 หมูท่ี 2 ถนนสุขุมวิทตําบล เนินพระ อําเภอเมือง จังหวัด ระยอง 21000)  

3.2) ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษา การเก็บขอมูลในสวนแรกเปนการใชแบบบันทึกเก็บ
ขอมูลจากเด็กและเยาวชนท่ีตัดสินถูกดําเนินคดีเสร็จสิ้นระหวางวันท่ี 1 กรกฎาคม 2556 ถึง 30 มิถุนายน 
2557 ภายใตกรอบระยะเวลา 1 ป ซ่ึงครอบคลุมกลุมเด็กและเยาวชนดังตอไปนี้ 

1) เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง 
2) เด็กและเยาวชนหญิงในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง 

ท้ังนี้มีวิธีการคัดกรองเด็กและเยาวชนจากคําแนะนําของเจาหนาท่ีเปนข้ันตอนแรก ซ่ึงโดยพ้ืนฐานแลว
จะเลือกตัวอยางจากเด็กและเยาวชนท่ีพรอมจะใหขอมูลและมีประสบการณดานยาเสพติดโดยตรง ลําดับตอมา
ผูศึกษาจึงคัดเลือกจากแฟมประวัติเด็กและเยาวชนในกลุมเสพติดยาเสพติด และลําดับสุดทายคัดเลือกจาก
รายชื่อในแตละเดือนตามสัดสวนตัวอยางท่ีเหมาะสม ท้ังนี้เพ่ือใหไดกลุมตัวอยางท่ีสามารถตอบคําถามการวิจัย
ไดครบถวนและครอบคลุมตามขอบเขตประชากรท่ีกําหนดไว 

3.3) ประชากรและกลุมตัวอยางสัมภาษณเชิงลึก มีวิธีการคัดเลือกโดยใชฐานขอมูลจากการสัมภาษณ
โดยแบบบันทึก ผูศึกษาจะคัดเลือกเด็กและเยาวชนท่ีมีประสบการณเก่ียวกับการเสพยาเสพติดโดยตรงและมี
ความพรอมท่ีจะใหสัมภาษณเชิงลึก ลําดับตอมาคัดเลือกจากประวัติและพฤติกรรมการเสพยาเสพติดจากขอมูล
แบบสอบถามในข้ันตนโดยเนนท่ีเด็กและเยาวชนท่ีมีประสบการณตรงในการเสพยาเสพติด เด็กและเยาวชนท่ี
อยูในครอบครัวท่ีมีสมาชิกในบานเสพหรือขายยาเสพติด เด็กและเยาวชนท่ีอยูในกลุมแกงคท่ีเพ่ือนเสพหรือขาย
ยาเสพติด เด็กและเยาวชนท่ีอาศัยอยูในชุมชนท่ีเปนแหลงยาเสพติด และเด็กและเยาวชนท่ีมีเง่ือนไขในการ
ตัดสินใจเสพยาเสพติดท่ีนาสนใจ ท้ังนี้จะเลือกสัมภาษณเด็กและเยาวชนท่ีเจาหนาท่ีแนะนําวาสามารถใหขอมูล
ท่ีตอบวัตถุประสงคงานวิจัยไดในลําดับตอมา 
 
ผลการศึกษา 
 
กลุมบุคคลท่ีเกี่ยวของกับยาเสพติดท่ีเด็กและเยาวชนอยูรวมดวย 

จากการเก็บขอมูลพบวาบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของกับเด็กและเยาวชนกลุมตัวอยางมีท้ังหมด 4 กลุม 
ไดแก คนในครอบครัว เพ่ือน คูรัก และคนในชุมชน ซ่ึงแตละกลุมบุคคลลวนมีความเก่ียวของกับยาเสพติด จาก
การเก็บขอมูลพบวาเด็กและเยาวชนรอยละ 95 อาศัยและอยูรวมกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดท้ังท่ีเปนผู
เสพ ผูคา และผูท่ีท้ังเสพและคายาเสพติด โดยมีรายละเอียดของสถิติดังแผนภาพท่ี 1 
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แผนภูมิท่ี 1 ลักษณะของบุคคลท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดท่ีเด็กและเยาวชนอยูรวมดวย 
 
อยางไรก็ตามสถิตินี้ท่ีสะทอนใหเห็นวาเด็กและเยาวชนสวนใหญอาศัยอยูกับผูท่ีมีประสบการณและ

เก่ียวของกับยาเสพติด เพราะการอาศัยอยูรวมกันคือการเวลาในแตละวันอยูกับบุคคลนั้นเปนสวนใหญ ทําให
เด็กและเยาวชนพบเห็นพฤติกรรมตางๆของบุคคลท่ีอยูรวมกัน นั่นหมายถึงเด็กและเยาวชนจะมีโอกาสในการ
เขาถึงและเรียนรูเรื่องราวเก่ียวกับยาเสพติด โดยเฉพาะอยางยิ่งหากบุคคลท่ีอาศัยอยูรวมกันเปนบุคคลท่ีเด็ก
และเยาวชนใกลชิด บุคคลท่ีเยาวชนใหความเชื่อถือและศรัทธา จะมีผลในเชิงกระตุนใหเด็กและเยาวชนรูจัก
และมีทัศนคติเชิงบวกกับยาเสพติดมากข้ึน และจากการเก็บขอมูลพบวาเด็กและเยาวชนท่ีอาศัยอยูรวมกับ
บุคคลท่ีมีความเก่ียวของกับยาเสพติดมีความเก่ียวของกับเยาวชนเปน เพ่ือน รอยละ 36 พ่ีนอง รอยละ 27 
และพอแม รอยละ 18 ญาติ12 รอยละ 11 คูรัก2

3 รอยละ 7 และสมาชิกในชุมชน รอยละ 1 โดยแตละกลุมบุคคล
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมและการตัดสินใจเสพยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ดังนี้ 

1) คนในครอบครัว คนในครอบครัวเปนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน เพราะ
เปนบุคคลท่ีใกลชิดกับเด็กและเยาวชนมากท่ีสุด จากการเก็บขอมูลในสวนนี้ พบวาเด็กและเยาวชนมีคนใน
ครอบครัวท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดมากกวารอยละ 70 และมีจํานวนคนในครอบครัวท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด
อยางนอย 1 คน รอยละ 39 นั่นคือมากกวาครึ่งของเด็กและเยาวชนท่ีมีการเรียนรูและพบเห็นพฤติกรรมการ
เสพยาเสพติดของคนในครอบครัว นอกจากนี้ยังพบอีกวาคนในครอบครัวท่ีเด็กและเยาวชนอาศัยอยูรวมดวย
และเก่ียวของกับยาเสพติดเก่ียวของกับเยาวชนเปน พ่ี (รอยละ 39 จากจํานวนเด็กและเยาวชนท่ีมีคนใน
ครอบครัวเก่ียวของกับยาเสพติด) รองลงมา คือ ลูกพ่ีลูกนอง (รอยละ 19) พอ (รอยละ 18) และแม (รอยละ 10)  

ครอบครัวท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดเปนปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลท่ีทําใหเด็กและเยาวชนตัดสินใจเสพยา
เสพติดได เนื่องจากครอบครัวเปนสถาบันแรกและทําหนาท่ีอบรมขัดเกลานิสัย ปลูกฝงคานิยม สั่งสอนใหรูจัก
ผิดชอบชั่วดี ท้ังยังเปนตนแบบของพฤติกรรมใหกับเด็กและเยาวชน ในขณะเดียวกัน หากครอบครัวมีความ
บกพรอง คือสมาชิกบางคนขาดศีลธรรม ติดการพนัน ติดเหลา หรือเสพยาเสพติด เด็กและเยาวชนก็จะไดรับ
ผลกระทบและไดรับอิทธิพลเชนกัน กลาวคือ ครอบครัวมีพฤติกรรมเชนไรเด็กและเยาวชนก็มีแนวโนมในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองใหเปนเชนนั้น 

2) เพ่ือน แมวาเพ่ือนจะไมใชคนใกลชิดอยางคนในครอบครัว แตสําหรับชวงวัยของเด็กและเยาวชน
เพ่ือนคือบุคคลท่ีมีความสําคัญท่ีสุด จากการเก็บขอมูลในสวนนี้พบวา เพ่ือนเปนบุคคลท่ีทําใหเด็กและเยาวชน
ตัดสินใจเสพยามากท่ีสุด (รอยละ 50 ของเด็กและเยาวชนท้ังหมดท่ีตัดสินใจเสพยาเสพติดเพราะบุคคลใกลตัว)

                                                           
2 ญาติ หมายถึง บุคคลที่ไมใช พอ แม หรือพี่นองรวมบิดา มารดา 
3 คูรัก หมายถึง คูครองที่อยูพกัในที่พักเดียวกัน  
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โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กและเยาวชนชายยอมรับวาเพ่ือนมีอิทธิพลตอตนเองมาก ดวยชวงวัยท่ีตองการการ
ยอมรับจากกลุมเพ่ือนมีผลทําใหเด็กและเยาวชนใหความสําคัญกับเพ่ือน การตัดสินใจทํากิจกรรมอยางใดอยาง
หนึ่งเพ่ือตองการสรางความเชื่อใจและการยอมรับจากเพ่ือนเปนสิ่งท่ีวัยรุนมักทํา ท้ังนี้การตัดสินใจเสพยา
เพราะเพ่ือนก็เชนกันนับเปนพฤติกรรมกลุมท่ีเด็กและเยาวชนเชื่อวาสามารถสรางความสัมพันธท่ีดีระหวาง
ตนเองกับเพ่ือนได 

3) คูรัก จากการเก็บขอมูลในสวนนี้พบวา คูรักมีอิทธิพลตอเด็กและเยาวชนหญิงมาก ซ่ึงมากกวารอย
ละ 38 ของเด็กและเยาวชนหญิงตัดสินใจเสพยาเสพติดเพราะคูรัก เด็กและเยาวชนหญิงยอมรับวาการตัดสินใจ
เสพยาเพราะคูรักมาจากการปรับตัวตามแบบคูรัก ท้ังนี้เพ่ือเปนการแสดงใหคูรักเห็นวาเด็กและเยาวชนยอมรับ
พฤติกรรมของคูรัก  

4) สมาชิกในชุมชน คนใกลบานหรือคนในละแวกบานเปนอีกหนึ่งปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเสพยาเสพ
ติดของเด็กและเยาวชน ซ่ึงจากการเก็บขอมูลในสวนนี้พบวาเด็กและเยาวชนจะไดรับอิทธิพลของคนในชุมชน
ในเชิงการยอมรับพฤติกรรมการเสพหรือจําหนายยาเสพติด หากในชุมชนมีลักษณะยอมรับสมาชิกท่ีเสพหรือ
จําหนายยาเสพติดก็จะมีผลทําใหเด็กและเยาวชนมีทัศนคติตอพฤติกรรมท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดเปนเรื่องปกติ 
ซ่ึงทําใหเด็กและเยาวชนมีแนวโนมท่ีจะตัดสินใจเสพยาเสพติด 
 
ผลการเรียนรูกับการอาศัยอยูกับกลุมบุคคลท่ีเกี่ยวของกับยาเสพติด 

จากการศึกษาประเด็นของอยูรวมกันและใชชีวิตประจําวันรวมกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดของ
เยาวชนพบวา กระบวนการกอนการตัดสินใจเสพหรือจําหนายยาเสพติดเก่ียวของอยางมากกับการอยูอาศัย
รวมกับผูท่ีมีความเก่ียวของกับยาเสพติด ผลกระทบของการใชชีวิตรวมกับบุคคลนั้นๆมีมากกวาการเขาไป
เก่ียวของกับยาเสพติด โดยเริ่มตั้งแตการเขาไปเปนสวนหนึ่งของวงการยาเสพติดโดยไมไดตั้งใจ จนกระท่ังเขาสู
วงจรอยางตั้งใจ เยาวชนไดรับประสบการณจากการเขาไปพัวพันกับงานยาเสพติดท่ีแตกตางกัน บางรายเรียนรู
และอยูในวงการนี้มานานตั้งแตจําความได บางรายเริ่มเขามาสัมผัสและรูจักกับยาเสพติดในชวงวัยรุนบางราย
เพ่ิงเริ่มตนรูจักไดไมนานมากก็ถูกจับกุม โดยท่ีผลกระทบท่ีเกิดข้ึนนั้นมีท้ังขอดีและขอเสียซ่ึงจากการเก็บขอมูล
พบรายละเอียด ดังนี้ 

 
1. เด็กและเยาวชนมีประสบการณการเสพยาเสพติด 

เด็กและเยาวชนยอมรับวาสิ่งแรกท่ีพวกเขาไดรับคือการเรียนรูวิธีการเสพยาเสพติดชนิดตางๆ 
บุคคลท่ีเยาวชนอาศัยอยูดวยจะถายทอดวิธีการท้ังท่ีตั้งใจและไมตั้งใจ เยาวชนจะเรียนรูผานกระบวนการ
สังเกตและพฤติกรรมของบุคคลนั้นซ่ึงพบเห็นตอเนื่องทุกวัน ท้ังวิธีการเสพ เสพอยางไรใหยาออกฤทธิ์แรงท่ีสุด 
ชวงเวลาในการเสพท่ีเหมาะสมท่ีสุด การผสมยาเสพติดชนิดอ่ืนรวมกับยาเสพติดชนิดหลักท่ีเสพ อุปกรณในการ
เสพ แหลงซ้ือยาเสพติด ท้ังนี้จะเห็นไดวา การเรียนรูท่ีเยาวชนไดรับมาลวนเปนวิธีการท่ีสรางความสนุกสนาน
ใหเกิดข้ึนในการเสพยาเสพติด “นักเสพจะทุกวิถีทางใหเสพยาอยางมีความสุขท่ีสุด” เยาวชน ผูเสพติดยาเสพ
ติดมานานกวา 5 ป เลาวา ยาไดเรียนรูวิธีการเสพยาจากลูกพ่ีลูกนองแตอาศัยอยูบานหลังเดียวกัน ยาตัดสินใจ
เสพยาบาตั้งแตอายุ 12 ป พ่ีชายเปนคนสอนวิธีการเสพยา ยาเสพตอเนื่องมาตลอดและคิดวาคงเลิกไมได  
ยาและเพ่ือนรุนพ่ีพยายามหาวิธีการตางๆ ท่ีสามารถทําใหเสพยาไดสนุกมากยิ่งข้ึน เชนการใชเครื่องดื่มท่ีมีรส
หอมหวานผสม ใชอุปกรณท่ีแตกตางไปจากเดิม ยาเลาวาบอยครั้งท่ีสังคมนักเสพจะตองคุยโมโออวดถึงวิธีการ
เสพยาท่ีแตละคนคิดข้ึนมา ใครคนพบและไดวิธีการท่ีเสพและดีดหรือยาออกฤทธิ์ดีและเร็วก็นับวาเปน
ความสําเร็จอยางหนึ่ง เยาวชนหลายรายยอมรับวาวิธีการเสพยาเสพติดท่ีใชสารอยางอ่ืนมาผสมใหเกิดความ
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สนุกและความสุขท่ีตางกันนับเปนเสนหอยางหนึ่งในการเสพยาเสพติด แตก็ไมจําเปนเสมอไปวานักเสพทุกคน
จะทําอยางท่ีกลาวมา เพียงแตในกลุมของเยาวชนท่ีตั้งใจเสพจริงจังมีทัศนคติในการมองการเสพยาเสพติดท่ี
เปลี่ยนไป ซ่ึงแนนอนวาจะมีผลตออัตราการตัดสินใจเสพเพ่ิมข้ึนอยางแนนอน 

 
2. เด็กและเยาวชนมีประสบการณการจําหนายยาเสพติด 

การอาศัยอยูรวมกับผูท่ีจําหนายยาเสพติดทําใหเยาวชนเขาใจถึงกระบวนการจําหนายยาเสพ
ติดไดดีและเขาถึงกระบวนการตัดสินใจจําหนายเองไดรวดเร็วข้ึน สิ่งท่ีเยาวชนระบุวาเรียนรูไดจากการใชชีวิต
รวมกับผูจําหนายคือ กระบวนการเริ่มตั้งแตการโทรศัพทหรือการไปสั่งยาเสพติด รับ-สงยาเสพติด การเรียนรู
ขนาดของหีบหอยาเสพติด การเรียกชื่อและการตั้งรหัสเรียกยาเสพติด การบรรจุและแจกแจงยาเสพติดให
ลูกคา จนกระท้ังกระบวนการทางบัญชีการเงิน เยาวชนสามารถเรียนรูการเปดบัญชีโอนถายเงินเปนหลาย
สัดสวน ท้ังดานกําไร เงินทุนท่ีตองสงคืนเอเยน และเงินเพ่ือสํารองซ้ือยาเสพติดยามฉุกเฉิน เยาวชนยอมรับวา
กระบวนการจําหนายยาเสพติจําเปนท่ีจะตองทีการวางแผนและแผนการตองรัดกุมหากจะตั้งใจจําหนายอยาง
จริงจัง เยาวชนไดรับประสบการณดังกลาวท้ังจาการสั่งสอนผานวาจาและการสังเกตจากบุคคลท่ีจําหนาย รวม
ไปถึงการศึกษาหาขอมูลดวยตนเอง 

i. เด็กและเยาวชนเขาไปรูจักการสรางเครือขายยาเสพติด 
เม่ือเยาวชนเขาไปอยูในสังคมยาเสพติดการพบปะหรือสังสรรคก็เกิดข้ึนและเปนกิจกรรม

ปกติท่ีเยาวชนทําเปนประจํา ประเด็นของการพบปะกันอยูท่ีการไดรูจักผูคนมากข้ึน เพ่ือนของเพ่ือน พ่ีของ
เพ่ือน นองของเพ่ือน เปนตน เม่ือบุคคลเหลานี้ซ่ึงอาจจะเปนผูเสพหรือผูขายก็ไดจะเปนเหมือนการสราง
เครือขายยาเสพติด การรูจักคนมากหนาหลายตาเปนคานิยมท่ีเยาวชนยอมรับวามีความสําคัญมาก อาณาเขต
ของการเสพและการคายาเสพติดก็ขยายตัวมากข้ึน เด็กและเยาวชนจํานวนไมนอยท่ีไมไดเริ่มจากการเสพหรือ
การจําหนาย แตเริ่มจากการเขาไปรูจักและพัวพันกับกลุมเพ่ือนท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด แนนอนวาการเรียนรู
กิจกรรมท่ีเพ่ือนดวยการทํากิจกรรมรวมกับเพ่ือนก็เปนอีกหนึ่งชองทางท่ีทําใหเยาวชนเขาสูวงจรยาเสพติด 

ii. เด็กและเยาวชนมีทัศนคติเกี่ยวกับยาเสพติดจากบุคคลท่ีอาศัยอยูดวย 
เด็กและเยาวชนในกลุมตัวอยางตางยอมรับวาเขาใจถึงโทษของยาเสพติดดี ซ่ึงความรูท่ี

ไดรับมาจากสื่อตางๆ ทีวี วิทยุ โฆษณา และจากการอบรมสั่งสอนผานพอแม ครู อาจารย แตในขณะนี้มุมมอง
ของการมองยาเสพติดของเยาวชนเริ่มเปลี่ยนไปและสวนทางกับความรูจริงในสังคมปกติ  เยาวชนมีมุมมองท่ี
เชื่อวายาเสพติดมีประโยชนและสามารถใหความสุขกับเยาวชนได ซ่ึงจากการสัมภาษณพบวา เยาวชนมีความ
เชื่อวายาเสพติดเปนตัวชวยใหเกิดความบันเทิง ชวยทําใหเยาวชนมีความสุขและเกิดอารมณสนุกมากกวาปกติ 
เยาวชนหลายคนยังเชื่ออีกวาการเสพยานั้นเปนการเรื่องปกติของวัยรุน การเสพยาเปนแสดงความเปนกลุม
เดียวกัน เด็กและเยาวชนชายหลายรายเชื่อวาการเสพยาเปนบทสอบของลูกผูชาย เกิดมาเปนผูชายก็ตองลอง
เสพยาเสพติด เด็กและเยาวชนหญิงก็มีความเชื่ออีกวาการท่ีเปนผูหญิงเสพยาจะทําใหดูเทและมีเสนหตอเพศ
ตรงขาม สามารถดึงดูดเพศตรงขามใหเขามาสนใจได เปนตน ท้ังนี้จะเห็นไดวาเยาวชนไมไดตระหนักถึง
ผลกระทบของการเสพยาท่ีจะตามมาภายหลัง เยาวชนไมไดสนใจวาความรูและขอเท็จจริงของการเสพยาเสพ
ติดนั้นเปนเชนใด เยาวชนยอมรับวาไดรับความรูเหลานี้มาจากการถายทอดจากเพ่ือน ประสบการณของตนเอง 
หรือบุคคลท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดเลาสูกันฟง โดยเยาวชนจะเริ่มทําความเขาใจเนื้อหาท่ีไดรับมาจากการเริ่ม
สังเกตและเขาสูกระบวนตัดสินใจเสพและจําหนายเพ่ือท้ังพิสูจนความเปนจริงของเนื้อหาท่ีไดรับมาและเพ่ือ
ตอบสนองความตองการสวนบุคคลของตนเอง 
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iii. เด็กและเยาวชนเรียนรูและเขาใจโทษของยาเสพติด 
อยางไรก็ตาม เยาวชนในกลุมตัวอยางก็ยังมีกลุมท่ีไมเสพและหรือไมจําหนาย เนื่องจาก

เหตุผลท่ีมีมุมมองตอยาเสพติดท่ีเขาใจวาโทษและผลกระทบของยาเสพติดเปนอยางไร ซ่ึงจากการศึกษาพบวา 
เราสามารถแบงประเภทของพฤติกรรมเยาวชนไดดังนี้ เสพอยางเดียวไมจําหนาย จําหนายอยางเดียวไมเสพ 
และไมเสพและไมจําหนายแตอาศัยอยูรวมกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด  โดยเยาวชนแตละกลุมก็จะให
เหตุผลและมุมมองยาเสพติดท่ีตางกัน อยางกลุมท่ีเสพอยางเดียวไมจําหนาย เยาวชนระบุวาตองการเสพเทานั้น 
รายไดหรือฐานะก็ไมจําเปนตองสรางเพราะยาเสพติด เยาวชนกลุมนี้มองวาการจําหนายยาเสพติดถือเปนการ
ผูกมัดตนเองกับวงจรยาเสพติดมากเกินไป ผลกระทบท่ีตามมามีมากกวาการเสพ ท้ังศัตรูทางการคาและเรื่อง
เงิน เยาวชนกลุมนี้จึงตัดสินใจเสพอยางเดียว อีกสาเหตุก็มาจากการท่ีเยาวชนเขาใจบทลงโทษของการจําหนาย
ซ่ึงมีมากและสูงกวาบทลงโทษการเสพยาเสพติด สําหรับกลุมท่ีจําหนายอยางเดียวนั้น สวนใหญมาจากสาเหตุ
ทางการเงินและเศรษฐกิจ เยาวชนมีความเดือนรอนเรื่องการเงิน ในขณะท่ีอีกสาเหตุหนึ่งก็มาจากการเขาใจถึง
โทษของการใชสารเสพติดเขาสูรางกาย เยาวชนเลาวาเห็นลักษณะของลูกคาแตละรายท่ีเขามาซ้ือยาเสพติดก็
ตั้งใจวาจะไมเสพโดดเด็ดขาด เพราะเห็นอยูเสมอวาลักษณะของคนท่ีเสพยาเปนอยางไร ท้ังนี้กลุมเด็กและ
เยาวชนจํานวน 7 คน ท่ีไมมีประสบการณเก่ียวกับการเสพหรือจําหนายยาเสพติดเลาวา พบเห็นการเสพหรือ
จําหนายยาเสพติดมาระยะหนึ่งจนเขาใจวาท้ังการเสพและการจําหนายไมมีผลดี แมวาคนใกลตัวอยางพอ แม 
คูรัก และบุคคลท่ีมีความสัมพันธดวยจะเก่ียวของก็ตาม เยาวชนยอมรับไดแตไมขอเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติด
ดวย สิ่งท่ีทําใหเยาวชนยึดและเชื่อความคิดตนเองเพราะการเรียนรูและเขาใจถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนภายหลัง 
ท้ังการโดนจับกุมและผลตอสภาพรางกาย 
 
สรุปผลการวิจัย 

 โดยสรุปแลวเด็กและเยาวชนสวนใหญอาศัยอยูรวมกับผูท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดกวารอยละ 95 ซ่ึง
บุคคลท่ีเด็กและเยาวชนอาศัยอยูดวยสวนใหญเปนคนในครอบครัว ซ่ึงบทบาทของคนในครอบครัวก็คือทํา
หนาท่ีอบรมสั่งสอนและเปนแบบอยางท่ีดีใหแกบุตรหลาน แตในทางกลับกันคนในครอบครัวกลับมีพฤติกรรม
เบี่ยงเบน สรางตัวอยางใหเด็กและเยาวชนเห็นวาพฤติกรรมการเสพยาเสพติดเปนเรื่องท่ีสามารถทําตามได 
แมวาสมาชิกในครอบครัวของเยาวชนบางรายจะไมไดแสดงพฤติกรรมท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดใหเด็กและ
เยาวชนเห็นอยางชัดเจนหรือโดยตรงก็ตาม แตเรื่องทัศนคติ มุมมอง หรือการอบรมสั่งสอนท่ีขาดตกบกพรองไป
ก็นับเปนชองวางท่ีทําใหเด็กและเยาวชนคิดวาการเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติดเปนเรื่องท่ีสามารถทําได สําหรับ
บางครอบครัวท่ีไมมีความเก่ียวของกับยาเสพติดแตบุตรหลานก็ออกนอกบานมาอาศัยรวมกับเพ่ือนหรือบุคคล
อ่ืนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือมีพฤติกรรมเก่ียวของกับยาเสพติดซ่ึงก็นับเปนชองทางเขาสูวงจรยาเสพติดไดเชนกัน 
แตอยางไรก็ตาม เด็กและเยาวชนผูซ่ึงอยูในชวงวัยท่ีเปราะบางตอสิ่งยั่วยุอันเลวรายในสังคมจําเปนตองมีเกราะ
กําบังท่ีแข็งแกรงท่ีคอยปกปองพวกเขาใหรอดพนจากความเบี่ยงเบนในสังคม และผูท่ีจําทําหนาท่ีปกปองเด็ก
และเยาวชนไดดีท่ีสุดคือพอแมผูปกครองท่ีทําหนาท่ีดูแลพวกเขาอยู 
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